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اإلهداء
إُف من كلٌلو ما اهلل با٢تيبة كالوقار ،إُف من علما ين العطاء بدكف انتظار ،إُف من أكن ٢تما
بكل افتخار ،أرجو من اهلل أف دي ٌد يف عمرمها لَتيا ٙتاران قد حاف قطافها بعد طوؿ
اٟتب ٌ
سر ٧تاحي كحناهنا بلسم جراحي
انتظار ،إُف من كاف دعاؤمها ٌ
إُف من ال ديكن للكلمات أف ٌتويف ح ٌقهما كال لؤلرقاـ أف ٖتصي فضائلهما،
كستبقى كلماتوما ٧توـ أىتدم هبا اليوـ كيف الغد كإُف األبد
إلى وال ّدي الغاليين
إُف القلوب الطاىرة الرقيقة كالنفوس الصافية ،إُف من حبهم جيرم يف عركقي كيلهج بذكرىم
فؤادم ،إلى رياحين حياتي :إخوتي و أخواتي
إُف كل عائليت الكردية ك كل من شجعٍت كقدـ ِف يد العوف يف إ٧تاز ىذا البحث
إُف من تذكقت معهم أٚتل اللحظات ،زمبلئي طبلب ا١تاجستَت دفعة 2013/2012
إُف كل ىؤالء أىدم ىذا العمل ك أسأؿ اهلل التوفيق ك الثبات

مـقدم ـ ـ ـ ـ ــة

مقــدمة

تع ٌد الترجمة الرباط الوثمؽ اؿذم يجمع بُت الشعوب العربية كالغربية ،كاؿذم مشارؾ يف ازدىار
الثقافات ،فقد أصبحت الًتٚتة ميدانا خصبا للدراسة كالتدريس كالبحث.
هبذا ا١تعٌت  ،فإف الوفاؽ العريب كالتضامن اإلسبلمي ،ال ب ٌد أف يقوما على ىذا األساس
ا١تتُت.كمن ىنا تبدك األمهيٌة الكربل لتدعيم مكانة الًتٚتة ،كالعمل على نشرىا كتعليمها ،أل ٌف يف
ذلك ٛتاية لؤلمن الثقايف كاٟتضارم يف جل ا١تيادين :العلمية منها،

كاألدبية كاللغوية  ،ك حىت

القانونية ،كغَت ذلك من العلوـ.
لقد غدت الًتٚتة اليوـ ٔتثابة اللغة العا١تية األكُف يف ٥تتلف العلوـ كالفنوف ،يف عصر
التكنولوجيا اٟتديثة ،كإف عا١تيتها قد ظهرت كاضحة عندما كانت البعثات العلمية يف ٥تتلف
األقطار األكركبية تؤـ مراكز اإلشعاع الثقايف كغَتىا من مراكز العلم للدراسة يف ٥تتلف اجملاالت
بتع ٌدد اللغات.
اليت يريد الفرد
أم لغة ىي قادرة بطريقة مباشرة أك غَت مباشرة على أف ٖتمل ٚتيع ا١تعاين ٌ
إ ٌف ٌ

التغَت يفعل فعلو بشكل مستمرْ ،تيث تصبح اللغة
يعرب عنها.كما أف قانوف التٌطور ك ٌ
كاجملتمع أف ٌ

يعرب عنو.
قادرة على احتواء ٚتيع ما حيتاج ٣تتمع معُت أف ٌ

ك ٦تٌا ال ريب فيو أ ٌف ما ال يفوح منو أريج ا١تعرفة اٟتقيقية ،فإنو يغدك دكمنا مصداقية ،ك١تا كاف

ل ٌكل علم أك ٗتصص لغة ٘تيٌزه ـف غَته من سائر العلوـ ،فإف الشيء نفسو بالنسبة للقانوفْ ،تيث
اليت تنفرد ٔتصطلحاهتا القانونية ،
ا٠تاصة  ،أال كىي " :اللغة القانونية" ٌ ،
يتميٌز ىو اآلخر بلغتو ٌ
كبًتاكيبها كصيغها الداللية كا١تعجمية ،كبأسلوهبا اللغوم الدقيق .كتكمن ا١تيزة األساسية للمصطلح
يف أحادية معناه ،الذم ال يتحدد إال با١تيداف الذم ينتمي إليو ،فهو ال حيتاج إُف نص لكي
يفرض كجوده.
كقد مررت يف مسارم الدراسي ّتملة من ا١تلحوظات حوؿ كيفيٌة ترٚتة ا١تقابل العريب أماـ

ا١تصطلح األجنيب ،كبا٠تصوص ذلك ا١تتعلٌق باجملاؿ القانوين ،كمنها :الًتادؼ ،كعدـ االنطبلؽ من
اليت تنشأ نتيجة
ا١تتصور الدقيق ال ٌذم ي ٌدؿ عليو ا١تصطلح ،كعدـ مراعاة االختبلفات ٌ
حقيقة ٌ
ب

مقــدمة

اختبلؼ ا١تصطلح األجنيب نفسو يف اللغة ،كنقل ا١تصطلح ببنية ٥تتلفة ٘تامان عن طبيعة بينة
ا١تصطلح األجنيب ،كالتباين الكبَت يف الصيٌغ العربية ا١تقابلة لبعض ا١تصطلحات.

ك يف ضوء ما

يؤسس اإلشكالية اٟتقيقية ٢تذا البحث كاآليت :
سبق ،ديكن طرح التساؤؿ اٞتوىرم ال ٌذم ٌ

ما مدى تضافر العناصر اللغوية والال لغوية مع األساليب الترجمية لتحقيق ترجمة
ناجعة للمصطلحات القانونية؟

ك قد ٘تٌخضت عن اإلشكالية األساسية إشكاليات فرعية نوجزىا فيما مأيت :
السمات الرئيسية للمصطلح القانوين؟
 -ما ىي ٌ

اليت جيب أف تتٌوفر يف ا١تًتجم القانوين؟ك ىل من ا١تمكن تدريبو يف
 ما ىي الصفات ٌإطار أكادديي ْتت ؟

 -ما ٦تيٌزات ترٚتة اَفصطلحات القانونية؟ك ما ىي أساليبها ؟

 كيف ٘تٌت ترٚتة مصطلحات قانوف اٞتنسية اٞتزائرم ؟ كىل ارتكز العمل الًتٚتيعلى إ١تاـ ا١تًتجم باللغة القانونية  ،أـ إُف تشبثو بالًتٚتة اٟترفية دكف االىتماـ
باٞتوىر؟
 كإُف أم مدل من الفعاليٌة كاٞتودة ديكن أف تصل الًتٚتة القانونية ؟ كما ىي العراقيلاليت ديكن التٌوصل إليها؟
اليت تواجو ا١تًتجم القانوين؟ كما ىي ٌأىم اٟتلوؿ ٌ
ٌ

ك٦تا دفعٍت إُف اختيار موضوع رساليت ىذه ،فهو يعود إُف أسباب ذاتية كأخرل موضوعية،
أما الذاتية منها ،فهي راجعة إُف حيب كتأثرم بالدارسُت للقانوف من أفراد عائليت ،فقد كنت منذ
حداثيت ميالة إُف مطالعة بعض الكتب القانونية ،باإلضافة إُف أنٍت ٘تنيت أف أدرس ىذا التخصص
كفرع مستقل بذاتو بعدما تفرغت من الًتٚتة ،إال أف الظركؼ حالت دكف ذلك ،كلكن ا٢توس
بقي يراكدين ،كاستهوتٍت فكرة ا٠توض يف غمار الًتٚتة القانونية ،اليت غدت اليوـ من أبرز
التخصصات الًتٚتية األكثر ركاجان كطلبان ،كىذا راجع إُف عبلقة القانوف باٟتياة اليومية للفرد .أما
فيما خيص األسباب ا١توضوعية ،فقد تلخصت يف أف موضوعي يندرج ضمن ميداف كاسع
ج
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االىتمامات ،زاخر با١تعطيات ،كيعترب القانوف اللىبنة األساسية اليت تنظم عبلقات األفراد يف
اجملتمعْ ،تيث أصبحت الًتٚتة اليوـ تفرض نفسها بنفسها يف اجملاؿ القانوين ،بغية االرتقاء كا١تضي
قدمان ١تسايرة الركب اٟتضارم ،كالتفتح على الثقافات األخرلْ ،تكم أف ىذا اجملاؿ ال يزاؿ يف عزة
نشأتو يف الوطن العريب بصفة عامة.
ك اقتضت طبيعة ا١توضوع أف اتبع منهجان معينان من شأنو إفاديت يف ْتثي ىذا ،فقد اعتمدت
منهجُت أساسيُت ،أال كمها ا١تنهج الوصفي الذم يعد ركيزة الدراسات اللغوية كاللسانية ،كا١تنهج
التحليلي ا١تقارف ،العتقادم أهنما يبدكاف األنسب .كسآخذ با١تنهج الوصفي لتقدمي بعض
ا١تفاىيم ،كبا١تنهج التحليلي ،للقياـ بتفكيك ا١تصطلحات من كبل اٞتانبُت الدالِف كالًتكييب ،يف
ا١تًتجم ،للتوصل إُف ما استعملو ا١تًتجم من أساليب يف عملو.
كل من النص األصلي كنظَته ى

كقد قسمت الرسالة إُف مقدمة كفصلُت كخا٘تة ،فصل نظرم ٖتت عنواف :المصطلح ولغة

القانون ،يضم أربعة ْتوث ،إذ تناكلت بالدراسة يف البحث األكؿ تعريف ا١تصطلح لغة
كاصطبلحان ،مستعينة با١تعاجم العربية ،مث كضحت عبلقتو با١تفهوـ كالفرؽ بينهما ،ألصل يف آخر
ا١تطاؼ إُف ٖتديد طرائق كضعو كآلياتو ،من اشتقاؽ ،ك٨تت ،كتركيب ،ك٣تاز ،كتعريب .كتناكلت
يف البحث الثاين من الفصل نفسو تعاريف مستفيضة لكل من اللغة ا١تتخصصة كلغة القانوف،
كٙتنتها بدراسة مقارنة بُت لغة االختصاص كاللغة العامة ،كتطرقت إُف ذكر أىم ا٠تصائص إلزالة
اللبس كتوضيح الفركؽ ،كبعدىا انتقلت إُف تعريف القانوف كاللغة القانونية ،كما أكدعت أىم
أنواعها ك٦تيزاهتا .أما البحث الثالث ،فقد ضم النص القانوين بأنواعو كخصائصو ،مع ٣تموعة من
األمثلة حوؿ أىم األنظمة القانونية ا١توجودة يف العاَف .كخصصت البحث الرابع لكل من ا١تصطلح
القانوين كالًتٚتة القانونيةْ ،تيث استفتحت بتقدمي ماىيتهما كخصائصهما ،ألخلص يف األخَت إُف
استعراض أساليب الًتٚتة اليت كضعها فيناي ك داربلينيه بصفة عامة ،مث تطرقت إُف قواعدىا
كتقنياهتا يف ٣تاؿ ترٚتة ا١تصطلحات القانونية بصفة خاصة.

د
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أما الفصل التطبيقي ،فقد ارتأيت أف أقدـ فيو فكرة حوؿ طبيعة ٣تاؿ القانوف ،ككاف ذلك
بتعريف موجز للمدكنة اليت اخًتهتا كأمنوذج كا١توسومة بػ " :قانون الجنسية الجزائرية"  ،مث انتقلت
إُف الدراسة التحليلية كا١تقارنة للمصطلحات ا١تراد دراستها ،كذلك عن طريق استعانيت ٔتجموعة
القراـ،
من القواميس أحادية كثنائية اللغة ،كمعجم ا١تصطلحات القانونية عريب/فرنسي لػ :ابتساـ ٌ
كجَتار كورين ،كالقاموسُت الفرنسيُت »  « Larousseك » .« Le Robert
ك يف ا٠تتاـ أدرجت ٚتلة من النتائج اليت توصلت إليها بعد إ٘تامي لكلتا الدراستُت ،النظرية
كالتطبيقية ،كأٟتقتهما ٓتا٘تة مشلت أىم التقنيات اليت اعتمدىا ا١تًتجم أثناء ٦تارسة عملو ،مع
بعض االقًتاحات اليت من شأهنا أف تضيف اٞتديد إُف ْتثي ا١تتواضع ىذا ،كاليت مكنتٍت من
تذليل بعض الصعوبات بعد عدة ٦تارسات.
كجل الذم كفقٍت ،كسددين ،كبلغٍت مغامني ،كآنسٍت يف مسَتيت،
كال يفوتٍت أف أشكر اهلل عز ٌ

كما أتوجو بالشكر ،كأخص بالذكر من علمٍت حركفا من ذىب ككلمات من درر كعبارات من

أٝتى كأحُف ما قيل يف اؿصرب ،إُف من صاغ ِف علمو حركفا كفكره منارة أنارت ِف سَتة العلم ،إُف
ال ٌذم بذؿ كل و
جهد كعطاء لكي أصل إُف ىذه اللحظة  :أستاذم الكرمي كمنَت دريب يف مذكريت
ٌ
الدكتور زبير دراقي.
ساىم ىذا البحث ،كلو بقليل ،يف صرح البحث الذم ال ينتهي بناؤه.
كما آمل أف يي ى
الباحثة :زهرة عبد الباقي
أكتوب2014
ر
الشلف يف29 :
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الفصل النظري:
المصطلح ولغة القانون

البحث األول
المصطلح وآليات وضعه

المصطلح ولغة القانون

الفصل النظري

يعترب ا١تصطلح من أىم قضايا تنمية اللغة ،فهو عصب لغات االختصاص ،ألنٌو حيتل
مهمة يف احملافل العلمية.
مكانة ٌ

اليت أكالىا علم اللغة اٟتديث يف ىذا القرف اىتمامان
ا٢تامة ٌ
إ ٌف قضية ا١تصطلح من القضايا ٌ

بالغان ،كذلك ألمهيٌتها يف تيسَت العلوـ كتوضيح مبادئها كأفكارىا كٖتديدىا من جهة ،كإجياد
التقارب بُت العلماء كالباحثُت من جهة أخرل .كترجع أمهيٌة ا١تصطلح العلمي إُف أنٌو أساس

عامة لغة العلماء ،كقد بذلت فيها جهود كبَتة منذ فجر القرف
الدراسة كالبحث كالتأليف ،كىو ٌ
العشرين ،كاختلفت األساليب ا١تتٌبعة من أجلو ،فمن إحياء ا١تصطلحات القددية إُف استحداث

مصطلحات جديدة عن طريق االشتقاؽ،

أك التعريب ،أك نقل ا١تصطلح بعينو ،كصدرت

كل جهد
معاجم
ٌ
متخصصة ،إالٌ أ ٌف التٌقدـ اإلنساين كسرعة العصر كانا أسرع كأكثر بكثَت من ٌ

مبذكؿ ،كزاد من صعوبة ذلك اختبلؼ ا١تصطلح العلمي من دكلة عربية إُف دكلة أخرل.1

لقد أضحت قضية ا١تصطلح عتبة اإلشكاؿ ا١تعريف  ،فا١تصطلح ليس إالٌ جزء ان من بناء
ٗتصصو كال مف ٌكر يف منهجو ،كقد
نظرم يف اللغة ،كلغة ا١تصطلحات ال يستغٍت عنها عاَف يف
ٌ
تكوف كسيلة يف بعض األحياف الختصار كثَت من ا١تعاين يف قليل من الكلمات ،كإ ٌف عزؿ

ا١تصطلح فهما كتقوديا عن ا٢تيكل النظرم ال ٌذم ينتمي إليو حيوؿ بُت الدارس كالنظرة العلمية
لؤلمور ،كيقف عثرة بينو كبُت داللة ا١تصطلح ال ٌذم تبٌت عليو النظرية.

كعليو ،فإ ٌف تداخل

مفاىيم ا١تصطلحات كاختبلفها يعود أساسا إُف ىذا األمر.

 1منظر :عبد ا١تنعم خفاجي٣،تلة اٟتضارة اإلسبلمية ،المصطلح العلمي في اللغة العربية ،ا١تعهد الوطٍت للتعليم العاِف،العدد ،03نوفمرب  ،1998كىراف،
اٞتزائر،ص .103
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المصطلح ولغة القانون

الفصل النظري

 /Iماهية المصطلح:
لغةً:
أ ) -ـ
الصلح،
مادة (ص ؿ ح) أ ٌفُّ ":
كرد يف لسان العرب يف ٌ
الصلح ،تىصاٌفى القوـ بينهم ،ك ي

لحوا ،مش ٌددة الصاد ،قلبوا التاء
السلم ،كقد اصطىلحوا ى
كصاٟتوا كأصلى يحوا كتىصاٟتيوا كاصطى ي

تصاٟتيوف ،كأهنٌم كصفوا با١تصدر،
صادان ،كادغموىا يف ٌ
ص يلوح :يم ى
الصاد ٔتعٌت كاحد ،ك قوـ ى
الصلح يذكر كيؤنث.
كالصبلح بكسر الصاد :مصدر ا١تصاٟتة ،كالعرب تؤنثها كاالسم ٌ

كأصلح ما بينهم كصاٟتهم مصاٟتة كصبلحان" ،1أم اتفقوا كتوافقوا.

كقد أضمؼ من معانيو يف معجم الوسيط يف مادة" ص ل ح " الذم ترجع إليو لفظة
"مصطلح" صرفيا ،ما ي ٌدؿ على صبلح الشيء كصلوحؤ ،تعٌت انو مناسب كنافع"

كصلح

الشيء :كاف نافعا أك مناسبا ،يقاؿ ىذا الشيء يصلح لك" .كجاء فيو يف ا١ت ٌادة نفسها"،
ٌ
لكل علم اصطبلحاتو".2
اتفاؽ طائفة على شيء ٥تصوص ،ك ٌ
كما أكرد الدكتور مصطفى الشهابي يف شأف ا١تصطلح قولو" :ا١تصطلح ىو لفظ اتفق
العلماء على اٗتاذه للتعبَت عن معٌت العلمية ...كاالصطبلح جيعل إ نذا لؤللفاظ مدلوالت
جديدة غَت مدلوالهتا اللغوية أك األصلية"3.

فإذا كانت داللة ىذه اللفظة (ا١تصطلح) ىي "الصلح" ك"السلم"  ،كمها داللتا الوئاـ،
كٚتع الشمل ،فكيف صار ىذا (ا١تصطلح) يف داللتو مصدر نزاع بُت الدارسُت لو ؟
ألف الصلح الذم يربط ىذا ا١تصطلح بداللتو ،4ىو يف اللغة.

 -1ابن منظور اإلفريقي ا١تصرم ،لسان العرب ،اجمللد الثاين1990 ،دار صادر ،بَتكت –لبناف ،ـادة (ص،ؿ،ح)  ،ص.517

 - 2مصطفى إبراىيم  ،الزيات أٛتد حسن  ،حامد عبد القادر ،النجار ٤تمد علي ،المعجم الوسيط ،ا١تكتبة اإلسبلمية للطباعة كالنشر كالتوزيع ،اٞتزء
األكؿ ،اسطنبوؿ ،تركيا ،مادة (ص،ؿ،ح) ،ص .520

 -3أٛتد مطلوب ،بحوث لغوية ، ،دار الفكر ،سوريا ،ط ،1987 ،1ص .208/204

٤تمد الشريف اٞترجاين ،التعريفات ،الدار التونسية للنشر( ،د،ت)( ،د،ط) ص .174
ٌ -4
-4-

المصطلح ولغة القانون

الفصل النظري

محمد الشريف الجرجاني ":ىو يف اللغة اسم من ا١تصاٟتة،
كقد جاء يف تعريفو قوؿ
ّ
صلي ىح" ثبلثيان،
كىو ما يأيت بعد ا١تنازعة ،كيف الشريعة ،عقد يرفع النزاع  .فإذا كاف أصل الكلمة " ى

الص ٍل ىح" ٜتاسي كىو مزيد ْترفُت ،كمصدره ىو االصطبلح".1
إؼف " ُّ

االستفساد".2
كيعرفو الجوهري يف صحاحو على النحو اآليت":االستصبلىح نقيض
ى

كسواءن كاف ا١تصدر مشتقا من الفعل "صلح" ،كما يقوؿ بذلك الكوفيوف ،أك مشتق من

ؼف العبلقة الداللية ثابتة بُت األصل ،كىو ىنا الفعل
ا١تصدر ،على ح ٌد تعبَت البصريُت  ،3إ
"صلح" مع الفرع كىو ا١تصدر "االصطبلح" مسايرة لرأم الكوفيُت ،فما ىو االصطبلح؟
 أىو اتفاؽ طائفة على شيء ٥تصوص؟ أـ عبارة عن اتفاؽ قوـ على تسمية الشيء باسم ما ينقل عن موضعو األكؿ؟أـ إخراج اللفظ من معٌت لغوم إُف آخر للمناسبة بينهما؟أـ ىو اتفاؽ طائفة على موضع اللفظ بإزاء ا١تعٌت؟أـ إخراج الشيء عن معٌت لغوم إُف معٌت أخر لبياف ا١تراد؟معُت بُت قوـ معينُت؟
-أـ ىو لفظ ٌ

كل منها يستعمل صيغة
ىذه تعاريف ستة يف شبو أسئلة ٌ
١تعرؼ كاحد "االصطبلح"ٌ ،

أىم األلفاظ اليت
خاصة للوصوؿ إُف ا٢تدؼ نفسو ،لكن ا١تبلحظ أ ٌف جلٌها متطابقة من حيث ٌ

تضبط صياغتها ،كلذا ديكن تقسيم ىذه التعاريف يف ٣تملها إُف ٣تموعتُت:
*األولى-:تضبطها الكلمات اآلتية:

-1اتفاؽ طائفة أك قوـ -2 ،كضع اللفظ بإزاء ا١تعٌت أك تسمية الشيء باسم ما ينقل عن
األكؿ.
موضعو ٌ
 –1نفسو ،ص .174

 -2اٞتوىرم إٝتاعيل بن جهاد ،تاج اللغة و صحاح العربية :تح أٛتد عبد الغفور عطار،ط1404 :3ق ،1984/اجمللد ،1مادة صلح.
 -3اإلنصاؼ يف مسائل ا٠تبلؼ بُت النحويُت البصريُت ك الكوفيُت ،ك معو كتاب
الفكر ،سوريا( ،د،ط)( ،د،ت)،ج ،1ص .235
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الفصل النظري

*والثانية :تضبطها الكلمات اآلتية:
-1إخراج الشيء أك اللفظ من معٌت لغوم إُف آخر ١تناسبة بينهما  _2 ،أك لبياف ا١تراد .
ففي كلتا اٟتالتُت ،إذا ما أخذنا بالضوابط اٞتامعة بُت تعريفي اجملموعة األكُف (اليت ىي اتفاؽ
طائفة) كالثانية (اليت ىدفها إخراج اللفظ من معٌت لغوم إُف آخر) ،فإننا نتٌوصل إُف النتيجة
اليت تتلٌخص يف خدمة االصطبلح ،سواء باتفاؽ ٣تموعة من الدارسُت على كضع اللفظ
نفسها ٌ
بإزاء ا١تعٌت ،أك ذلك الوضع ال ٌذم يعٍت التسمية بدءان ،أك نقل اللفظ من حقل دالِف إُف آخر.
اؼالختبلؼ بينهما يف إضافة عنصر ا١تناسبة بُت ا١تنقوؿ منو كا١تنقوؿ إليو ،ألجل بياف
اٟتق أ ٌف الفائدة يف ا١تصطلح بعد كضعو ،ىي التواصل
ا١تراد الوارد يف الثاين .ك ٌ

ْ ،تيث يصَت

ا١تتخصصُت يف ٣تاالهتم.
كسيلة بُت أيدم العلماء ك ٌ

اصطالحا:
ب )-
ً

مسدي يف قاموسو" اصطبلح يف صلب اإلصبلح".
السالم ال ّ
ىو كما جاء بو عبد ّ
كيضيف الشهابي ":كا١تصطلحات ال توجد ارٕتاالن ،كال ب ٌد يف كل مصطلح من كجود مناسبة

1

أك مشاركة أك مشاهبة كبَتة كانت أك صغَتة بُت مدلولو اللغوم كمدلولو االصطبلحي"  .2فبلبد

إذا من كجود عبلقة تربط بُت ا١تعاين اللغوية كا١تعاين االصطبلحية ،كىي تتسع كتضيق بفعل
عدة عوامل زمانية ،كمكانية ،كفكرية كٗتصصيٌة كغَتىا.

يشكل كحدة
كبناءن على ذلك ،فإنٌو ديكننا القوؿ  :إف "ا١تصطلح" ىو دليل لغوم خاص ٌ

مركبة من داؿ كمدلوؿ ،كتأيت خصوصيتو يف أ ٌف اتٌساعو الدالِف مرىوف با١تدلوؿ كليس بال ٌداؿ.

ا١تهم يف "ا١تصطلح" ىو معرفة الشيء أك ا١تفهوـ اللغوم ال ٌذم ينبغي أف يتبلءـ مع داللة
فاألمر ٌ
٤تددة سلفا ،أم أ ٌف ىعاَفى االصطبلح خيتلف يف منهجو عن عاَف اللغة أك ا١تعجمي بالذات.

ا١تسدم  ،قاموس اللسانيات (عربي فرنسي)( ،فرنسي عربي) مع مقدمة في علم المصطلح  ،الدار العربية للكتاب (د،ط)( ،د،ت)،
- 1عبد السبلـ ٌ

ص .13
-2نقبلن عن :أٛتد مطلوب ،مرجع سابق ،ص .207
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فا١تعجمي ينطلق من ال ٌداؿ ( اللفظ أك الشكل) إُف ا١تدلوؿ (ا١تعٌت) ،فهو يبحث للشكل عن
ا١تعٌت على النحو اآليت:

ٌأما عاَف االصطبلىح ،فيتبع عكس ىذا االٕتاه ،أم أنٌو يبحث للمدلوؿ أك ا١تفهوـ عن

داؿ أك تسمية لغويةٔ ،تعٌت أنو يبحث عن شكل خارجي لغوم ،على النحو اآليت:

إذان ،فا١تصطلح  ،كىو مصدر ميمي على كزف اسم ا١تفعوؿ  ،عبلمة لغوية خاصة تتكوف
من تسمية كمفهوـ  ،ككبل ا١تصدرين اصطبلح(من ـزيد اصطلح) كمصطلح َف يرد يف القر آف
الكرمي ،أك يف اٟتديث النبٌوم الشريف أك يف ا١تعاجم العربية القددية العامة.1

كمع ت ٌكوف العلوـ يف اٟتضارة العربية اإلسبلمية ٗتصصت داللة كلمة اصطبلح (من مزيد

اصطلح) لتعٍت الكلمات ا١تتفق على استخدامها بُت أصحاب التخصص الواحد للتعبَت عن
ا١تفاىيم العلمية لذلك التخصص.
كما أ ٌف مواضع كركد ىذه الكلمات يف ىذا اجملاؿ الدالِف احملدد كثَتة على مدل
القركف ،كنذكر على سبيل ا١تثاؿ ما جاء بو اٞتاحظ (ت  255ىػ) القائل عن العرب :إ ٌهنم
"اصطلحوا على تسمية ما َف يكن لو يف لغة العرب اٝتا  2".فا١تصطلحات تيع ٌد رموزا للمفاىيم
ْتسب إدراكنا ٢تا ،كىذا يعٍت أ ٌف ا١تفاىيم قد كجدت كتشكلت قبل ا١تصطلحات .كباعتبار
٤-1تمود فهمي حجازم ،األسس اللغوية لعلم المصطلح ،مكتبة غريب ،مصر( ،د.ت) ،ص .8

 -1اٞتاحظ ،أبو عثماف عمرك بن ْتر ،البيان و التبيينٖ،تقيق عبد السبلـ ىاركف ،القاىرة،1948،ج،1ص .139
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خصوصية ا١تفهوـ بالنسبة إُف ا ١تصطلح ،فإ ٌف علم ا١تصطلحات يربط ا١تصطلحات با١تفاىيم،
كليس العكس ،كىو بذلك ال يهتم باألنظمة ا١تفهومية مطلقان ،كلكن يهتم فقط بأنظمة
موضوعة لغرض خاص تسهيبل للتواصل .كما يربط ا١تصطلح عملية التمييز بوظيفة ا١تفهوـ
الذم أصبح مصطلحا كليس العكس.
كقد كضعت تعريفات حديثة تربط بُت ا١تصطلح كا١تفهوـ الداؿ عليو ،كنذكر منها
التعريف الذم أكرده محمود حجازي قائبلن":ا١تصطلح كلمة أك ٣تموعة من الكلمات من لغة
متخصصة (علمية أك تقنية )...موركثان أك مقًتضان كيستخدـ للتعبَت بدقة عن ا١تفاىيم كليدؿ
على أشياء مادية ٤تددة .1".كهبذا ديكننا ٖتديد الفرؽ كاآليت:

ج)-الفرق بين المفهوم والمصطلح:
حي ٌدد ا١تفهوـ بإحدل الطريقتُت كمها:
الطريقة االستقرائية :تقوـ على االنتقاؿ من اٞتزئيات إُف كلياهتا ا١تعقولة.الطريقة االستنتاجية  :تقوـ على االنتقاؿ من الكليات إُف اٞتزئيات.ففي الحالة األولى  :يتحقق بناء ا١تفهوـ انتقاال من األمثلة لغة ا١تصطلحات إُف
التعريفٌ .أما يف الحالة الثانية ،فينطلق من التعريف إُف ٖتليلو إُف أمثلة ،أم من احملسوس إُف
اجملرد كمن التعريف إُف مكوناتو كمظاىره.
كما أف ا١تفهوـ يتجاكز االستعماؿ ا١تنطقي للمعٌت ا١ترتبط بالتصور ،فعندما نستعمل
مفردات ،مثل :الثقافة ،كاٟتضارة ،كالدديقراطية  ،إٍف .فإهنا مفاىيم تدؿ على معاف يصعب
ضبطها ،كلذلك جيد الباحث لكل منها مئات التعريفات ا١تختلفة  ،على الرغم من االتفاؽ
بينها على قواسم مشًتكة ترتبط باللفظ  .كقد يأيت كقت تتحدد فيو داللة ىذه ا١تفردات
كتنضبط بألفاظ معينة ،فتغدك مصطلحات.

-1نقبلن عن٤ :تمود فهمي حجازم ،مرجع سابق ،ص .11
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د)-ح ّدية المصطلح:
ىي اليت ٘تيز ا١تصطلح ـف ا١تفهوـ ،فا١تفهوـ يعرؼ إجرائينا كال ديكن تعريفو حدينا ،فإف

عرؼ حدينا كإجرائينا على سبيل التوضيح
عرؼ كذلك أصبح
ن
مصطلحا ،بينما ا١تصطلح يي ٌ
ٌ

كالتقريب ،فيكتسب استخدامان جديدان ذا داللة خاصة كدقيقة عند انتقالو من اللغة العامة إُف

اللغة ا١تتخصصة ،ـ ع احتفاظو بالضوابط اليت ٘تيزه كمصطلح .إذان" ،فا١تصطلح خيضع يف تطوره

للتخصص نفسو كال يتحدد إال داخل النظاـ الذم يكونو ذلك التخصص1 ".كمن مث ،نستنتج

أنٌو ديكن للمصطلح أف يتحػوؿ إُف مفهوـ ،كذلك عرب توسع داللتو عندما يهمل كمصطلح،
ك يتسع استخدامو ٔتعٌت أعم ،كما ديكن للمفهوـ أف يتحوؿ إُف مصطلح ،كذلك عن طريق
التطور التارخيي لبلستخداـ أك الضبط ا١تؤسس لداللتو.
الفرؽ يف عملية التواصل بُت ا١تفهوـ كا١تصطلح تكمن يف أف األكؿ غرضو تواصلي
إذان ؼ
أكادديين كال مهٍتان لكي تتفاعل معو لغة االختصاص ،بينما يعترب
ا
كغَت مؤسس غالبا ،فهو ليس
ا١تصطلح عصب لغة االختصاص لكوهنا ال تتفاعل إالٌ مع نظاـ لغوم مؤسس ،أل ٌف علم
ا١تصطلحات حيكمو نظاـ لغوم يسهل عملية إبراز لغة االختصاص اليت يف ضوئها يتم العرض
الصحيح للتواصل الكتايب كالشفهي.
ه)-الترجمة ونقل المصطلح:
شك أ ٌف بُت الًتٚتة كعلم ا١تصطلح عضوية ال ديكن لطرؼ أف يتنصل منها ،كىناؾ
ال ٌ
أمور تتحقق من تفاعلهما كديكن حصرىا كاآليت:
 التفاعل اللغوي :يفرض على الًتٚتة أف ٖتتك با١تصطلح كتتفاعل معو.-المصطلح :يساعد على تدقيق الًتٚتة كييع ٌد عامل ٘تييز لطبيعتها.

 الترجمة :تساعد يف ظل ىذه ا١تعطيات على التطور العلمي كاٟتضارم  ،فهي َف تعدتعٌت بالشكل اللغوم كحده ،كإمنا تبحث يف ا١توضوع ٖتقيقان كتوثيقان مع مراعاة األمانة العلمية
٤ -1تمود فهمي حجازم ،مرجع سابق ،ص .13
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كالتأصيل للمادة ا١تبحوثة ،للعناية بالنقل الدقيق الذم يكوف بلغة االختصاصٔ ،تعٌت أف تنقل
العبلقة الصحيحة بُت الشكل كا١تضموف.
كىذا ما يطلق على تسميتو بالًتٚتة ا١تصطلحية" ،أم ترٚتة ا١تفاىيم عنصران رئيسيان يف ىذه
العملية اليت ينبغي أال يتصدل ٢تا سول مًتجم قادر على اإل١تاـ با١توضوع كمتمرس يف ترٚتتو
1

أك أخصائي لو ركيزة لغوية متينة على النقل".

كمعٌت ىذا أف ا١تصطلح ال حيتمل التشتيت كاالنفتاح يف تعريفو ،فهو ح ٌدم ،كقد تتع ٌدد
صيغ تعريفاتو ،كلكنٌها تشًتؾ ٚتيعا يف حصرية داللتها.
/IIآليات وضع المصطلح:
-)1اإلشتقاق:La dérivation:2/
ييعٌد االشتقاؽ من بُت أىم الوسائل ا١تستعملة لوضع ا١تصطلحات ،ألنو غزير اإلنتاج.
كشق إذا خرج من األرض كمنو فعل اشتق الشيء –على
شق الصبح إذا طلعٌ ،
تقوؿ العربٌ :

كزف افتعلٔ -تعٌت أخذ شقو كاشتق الكلمة من الكلمة أم أخرجها منها .كاالشتقاؽ يف عرؼ
أىلو ىو أخذ صيغة من أخرل مع اتفاقهما يف ا١تعٌت.
لقد ٚتع السيوطي يف موسوعتو اللغوية " المزهر في علوم اللغة وأنواعها " 3آراء طائفة
من اللغويُت العرب القدامى حوؿ االشتقاؽ كأنواعو ،كأكرد تعريفات كثَتة منها أف "االشتقاؽ
أخذ صيغة من أخرل مع اتفاقهما معٌت كمادة أصلية ،كىيئة تركيب ٢تا ،ليدؿ بالثانية على

معٌت األصل بزيادة مفيدة ( ".ج1.ص.)346.
كأكثر التعريفات اليت أكردىا " السيوطي" ٧تد ٢تا صدل عند الباحثُت العرب احملدثُت
 -1الديداكم ٤تمد ،الترجمة و التواصل دراسات تحليلية عملية إلشكالية االصطالح و دور المترجم  ،ا١تركز الثقايف العريب ،اَفغرب ،ط،2000 ،1
ص .51

 -2دراقي الزبَت ،محاضرات في فقه اللغة ،ديواف ا١تطبوعات اٞتامعية ،اٞتزائر،ط ،1الفصل الرابع ،1992،ص.79
-3السيوطي جبلؿ الدين ،المزهر في علوم اللغة وأنواعها ،ط ،1دار الكتب العلمية 1998،ج ،1.ص.368،
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المصطلح ولغة القانون

الفصل النظري

الذين َف يزد أغلبهم عن صوغ ماقالو القدماء بأسلوب حديث.1
كلبلشتقاؽ نوعاف :أحدمها معتاد مألوؼ ك٤تتج بو لدل علماء اللغة ،كىو االشتقاؽ
الصغَت أك (األصغر) ،كالثاين ابتدعو " ابن جني"  ،كأطلق عليو اسم االشتقاؽ

الكبَت

أك(األكرب).
أ -االشتقاق الصغير:Petite dérivation /
ييعٌد االشتقاؽ األصغر أكثر كركدان كاستعماالن يف اللغة العربية من االشتقاؽ الكبَت
أك األكرب .كيعرفو دراقي بأنو":ىو ما َف تغَت التصاريف شيئان من مادتو األصلية اليت ٖتافظ يف
ٚتيع مشتقاهتا على حركفها األصلية كعلى ترتيبها األصلي باإلضافة إُف ا١تعٌت ا١تشًتؾ الرابط
2
نص عليو السيوطي" :تقليب تصاريف الكلمة حىت يرجع منها
حسبما
معرفتو
يق
ر
كط
.
بينها"
ٌ
إُف صيغة ىي أصل الصيغ داللة اطرادا أك حركفان غالبان ،كضرب فإنٌو داؿ على مطلق الضرب

فقطٌ ،أما ضارب كمضركب ،كيضرب كاضرب ،فكلها أكثر داللة كأكثر حركفان،

كضرب

ا١تاضي مساك حركفان كأكثر داللة ،ككلٌها مشًتكة يف( ض ر ب) كيف ىيئة تركيبها".3
ب  -االشتقاق األكبر:Grande dérivation/

يع ٌد من ابتكار " ابن جني " ال ٌذم مهما حاكؿ إرجاعو إُف شيخو" أبي علي الفارسي" ،
يبقى دائمان مرتبطان باٝتو .كقد عرفو بقولو :ىو أف "تأخذ أصبلن من األصوؿ الثبلثية فتعقد عليو
4

كعلى تقاليبو الستة معٌت كاحدان ٕتتمع الًتاكيب الستة كما يتصرؼ كل كاحد منها عليو".

-1عرؼ عبد اهلل أمُت االشتقاؽ بأنو " أخذ كلمة من كلمة أك أكثر مع تناسب بُت ا١تأخوذ كا١تأخوذ منو يف اللفظ كا١تعٌت"  ( ،مجلة مجمع اللغة العربية
بالقاهرة٣ ،تلد  )381/1كعرفو فؤاد حنا ترزم (االشتقاق ،ص )19:بأنو " أخذ لفظ من آخر أصل منو يشًتؾ معو يف األحرؼ األصوؿ كترتيبها".

ك ىذاف التعريفاف ال خيتلفاف كثَتا عن تعريف أحد اللغويُت القدماء ك ىو أبو البقاء الكفوم (  616ىػ) الذم قاؿ" :االشتقاؽ رد كلمة إُف أخرل
لتناسبهما يف اللفظ كا١تعٌت ،كىو أصل خواص كبلـ العرب ،فإهنم أطبقوا على أف التفرقة بُت اللفظ العريب كالعجمي بصحة االشتقاؽ " .ينظر مقاؿ حامد
صادؽ القنييب٣ ،تلة اللساف العريب ،ك عنوانو االشتقاق وتنمية األلفاظ،عدد،1990،34ص. 79

 -2دراقي الزبَت ،ا١ترجع السابق ،ص 89-80
 -3السيوطي جبلؿ الدين ،ا١ترجع السابق ،ص .347-346

-4ابن جٍت أبو الفتح عثماف ،الخصائص ،تح٤ :تمد علي النجار ،دار الكتب ا١تصرية ،ا١تكتبة العلمية(،د.ط)( ،د.ت) ،ص .134
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المصطلح ولغة القانون

الفصل النظري

فهم من ىذا التعريف أ ٌف االشتقاؽ الكبَت ىو قلب تناسب دكف ترتيب يف اٟتركؼ  ،كإف
يي ى

رد بلطف الصنعة كالتأكيل إليو كما يفعل االشتقاقيوف ذلك يف
تباعد شيء من ذلك عنو ٌ

الًتكيب الواحد .ك مثال ذلك  :ؾ ؿ ـ  /ؿ ؾ ـ  /ـ ؿ ؾ  /ـ ؾ ؿ /ؿ ـ ؾ/

ؾ ـ ؿ اليت

تعٍت الشدة كالقوة.
-) 2

النحتLa réduction:

٨تت ،ينحت العود :براه  ،ك٨تت ا٠تشبة ٧ترىا كاٟتجر سواه كأصلحو  .قال تعالى يف
كتابو العزيز" :و تنحتون من الجبال بيوتا آمنين"(سورة الشعراء.)149:
كال خيتص النحت بقسم من أقساـ الكبلـ بعينو ،كإٌمنا ىو مشًتؾ بُت األفعاؿ كاألٝتاء
كالصفات ،كقد قيسمت أنواع النحت الواردة عند ابن فارس كغَته كاآليت:
أ -النحت النسبي:
ىو تركيب صيغة نسبية من اٝتُت مركبُت تركيبا إضافيان بشرط أال ييؤخذ من كل كاحد

1
العامة ىي
منهما سول حرفُت اثنُت ليكوف ٣تموع حركؼ النسبة ٜتسة ،كالنسبة يف القاعدة ٌ

إٟتاؽ آخر االسم ياء مشددة للداللة على نسبة شيء إليو ،كحكمها أف يكسر ما قبل الياء

للمناسبة .مثل :عبشمي يف عبد الشمس.
ب -النحت الجملي:
"كىو اٟتاصل من ٚتلة كاملة اٝتية كانت أك فعلية ،كىي طريقة استعملها القدامى
ٖتل ٤تلهما كت ٌدؿ على ما ي ٌدالف عليو".
الختصار ا١تركبُت االٝتي كالفعلي إُف كلمة كاحدة ٌ
ك الكلمة ا١تنحوتة يكوف فعلها على كزف (فىعلىل) كمصدرىا على كزف (فىعلىلىة).
سملة من قوؿ :باسم اهلل.
سمل كالبَ َ
مثل :بَ َ

 -1دراقي الزبَت ،ا١ترجع السابق ،ص .90
 -2دراقي الزبَت ،ا١ترجع السابق ،ص 92-91
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المصطلح ولغة القانون

الفصل النظري

ج -النحت االسمي:
جييء النحت االٝتي على ضربُت :أحدمها أف تنتزع كلمة من كلمتُت على ٨تو طائر
الربقش ا١تختزؿ اٝتو من الربش ٔتعٌت التبقيع كالرقش ٔتعٌت النقش ،كعلى منوالو ا١تستحدث يف
لغتنا ا١تعاصرة مصطلحات جديدة تكافئ شبيهاهتا يف لغات أخرل.
مثل :فقلغة  / PhilologueكفقلغومPhilologie
د -النحت الصفتي:
أمثلة كثَتة كىو على ع ٌدة صنوؼ:
قعب ا١تنحوتة من الصقب ٔتعٌت الطويل كالصعب
 ٌأكال٨ :تت الصفة من لفظتُت َّكالص ى

ٔتعٌت الصعوبة ،فحذفت الباء كالصاد منهما كرٌكبت الصفة من (صق+عب) لي ٌدؿ هبا على
الرجل الطويل.

ثانيان٨ :تت الصفة من ثبلث كلمات كال يكردكس للخيل العظيمة ،كىي منحوتة من كردبعضا يف سَتىا.
ٔتعٌت ساؽ ،ككرس ٔتعٌت ٚتع ككدس ٔتعٌت ركبت ا٠تيل بعضها ن

ه -النحت الفعلي:

ال خيتلف النحت الفعلي عن األسلوب ا١تتبع يف ٨تت األٝتاء كالصفات ،ك"ىو أف
تنحت فعبل من فعلُت صرحيُت" 1 .فقد ينحت فعل من فعلُت صرحيُتْ ،تيث كرد ذلك يف
ط كبىطى ىح (بل+طح) و يف معناه بُت اللصوؽ
ا١تثاؿ اآليت :بَلطَح الذم جيمع يف كيانو بُت بىػلى ى
باألرض كاالنبطاح عليها.

 -1دراقي الزبَت ،ا١ترجع السابق ،ص .92-91
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المصطلح ولغة القانون

الفصل النظري

و -النحت الترميزي:
استعمل قدديان ،ال سيما يف العلوـ الدقيقة ،كىو اختصار ديس الكلمة ا١تفردة كالعبارة
ا١تركبة ،كيكوف يف األكُف ْترؼ كيف الثانية ْترفُت أك أكثر من حركفها األكلية

 .1كىذا ما

يستعمل بكثرة يف ترميز أٝتاء ا١تنظمات كا٢تيئات الدكلية .مثل .UNESCO :

 -)3التركيب: La composition/
كالًتكيب ىو لغة مصدر فعل رٌكب يرٌكب الشيء إذا كضع بعضو على بعض ،كىو
اشًتاؾ أك ضم كلمتُت أك مصطلحُت من أجل اٟتصوؿ على مصطلح جديد ،كىي تقنية
ٞتأت إ ليها العربية الستحداث ما احتاجت إليو من مصطلحات علمية كتقنية َف تكن
موجودة لديها ،كإٌمنا جلبتها ٢تا ضركرة تسمية ا١تقًتحات اٟتديثة يف شىت ا١تيادين.
مثال :برمائي -من (الرب كا١تاء) /Amphibie2كهر كمنزِف Electroménager
(من كهرباء كمنزؿ).
 -)4المجازLa figuration:

يعرفو الخوري شحادة على أنٌو "لفظ يستعمل يف غَت ما كضع لو مع قرينة مانعة من

إرادتو ا١تعٌت األصلئ ،تعٌت استعماؿ اللفظ يف غَت ما كضع لو أصبلن"  . 3كيف السياؽ ذاتو،
يقوؿ العبلمة مصطفى الشهابي ":ال ب ٌد لنا من الرجوع إُف اجملاز يف كضع عدد كبَت من
مصطلحات العلوـ كا١تخًتعات اٟتديثة ،ككلنا نعرؼ أف بعضها ألفاظ ٣تازية كضعت حديثان
4

كالقطار كالقاطرة ،كالسيارة ،كا١تدرعة ،كالغواصة ،كالباخرة".

ك٦تٌا ال ريب فيو أ ٌف العرب ليسوا منفردين يف استعماؿ ىذا األسلوب لتوليد
ا١تصطلحات ،بل إ ٌف األكربيُت قد استفادكا منو أيضان ،كىذا ما يشرحو
 -1من دركس أستاذنا :دراقي الزبَت٤ ،تاضرات ألقيت علينا يف السنة األكُف ماجستَت.
 -2من دركس أستاذنا :دراقي الزبَت٤ ،تاضرات ألقيت علينا يف السنة األكُف ماجستَت.

-3ا٠تورم شحادة ،دراسات في الترجمة و المصطلح و التعريب ،دار طبلس للدراسات ك الًتٚتة ك النشر،ط ،1919 ،1ص . 42
 -4ا١ترجع السابق ،ص.66
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الحمزاوي

المصطلح ولغة القانون

الفصل النظري

قائبلن":فالقضية تقتصر يف هناية األمر على نزع دالِف كامل يطبق على تلك األلفاظ ا١تسماة،
كغَتكىا ،كأطلقوا
مثلما فعل العلماء األكربيوف الذين ىجموا عليها ،كاشتقوا منها مصطلحات ٌ
1

عليها دالالت ٗتتلف ٘تامان عن مفاىيمها عند من استعملها من سابقيهم".

يقركف بأ ٌف اجملاز ،كإف اعتربناه أداة ٌتولد مصطلحات عربية ٤تضة
بيد أ ٌف معظم اللغويُت ٌ

تتبع النظاـ اللغوم العريبٔ ،تعٌت أهنا تسمح باالشتقاؽ منها ،كبالتاِف توليد مصطلحات أخرل
كلما لزـ األمر يف ا١تستقبل ،إالٌ انٌو إذا َف حيسن استعمالو ،فإنٌو لن يرجع بأم فائدة على اللغة
يف ظل غياب ما حيكمو كيضبطو من قواعد .كىو كسيلة ترتكز عليها اللغة لكي تطور نفسها
يف حدكد ما يتوافق مع آليات كضع ا١تصطلح.
 -)5التعريبL’arabisation:

كىو جعل الكلمة األجنبية كلمة عربية ،ككضعها يف أكزاف عربية (صويت ك صريف) ،كأف
س على كزف فىعلى ىل .فالتعريب يف معناه يفيد ع ٌدة معاف ْتسب السياقات
نقوؿ مثبلن :فىرنى ى
ا١تستعمل فيها ،فقد يعٍت:

ترٚتة نص من لغة أجنبية إُف اللغة العربية)(Versionأك-إحبلؿ اللغة العربية مكاف لغة أجنبية ) (Arabisationيف ٣تاؿ كالطب أك القانوف
أك اإلدارة سواءن يف التدريس أك العمل ،مثلما حدث يف اٞتزائر يف التسعينات عندما تقرر
استعماؿ اللغة العربية يف شىت ميادين اٟتياة ،كذلك قصد ترقية اللغة العربية كٛتايتها باعتبارىا
اللغة الرٝتية للببلد.
أك-إدخاؿ كلمة إُف اللغة العربية بعد إخضاعها إُف قواعد اللغة
العربية) 2.(Empruntكىذا ىو ا١تعٌت ال ٌذم يهمنا كثالث كسيلة يرجع إليها ا١تصطلحيوف

٤- 1تمد رشاد اٟتمزاكم ،أعمال مجمع اللغة العربية بالقاهرة  :مناىج ترقية اللغة تنظَتان ك مصطلحا ك معجمان ،الطبعة األكُف ،بَتكت ،دار الغرب
اإلسبلمي ،1988 ،ص .415
 -2ينظر :ا٠تورم شحادة ،ا١تلرجع السابق ،ص .159-158
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الفصل النظري

كا١تًتٚتوف يف توليد ا١تصطلحات .كىناؾ ثبلثة أكزاف مصدرية تكونت هبا مصطلحات جديدة
يف علوـ اللغة نذكرىا كاآليت:
 كزف تفاعل ٨تو :تعامل ، ،تقابل٘،تاثل ،إٍف. كزف انفعاؿ ٨تو :ا٨تباس. كزف تفعيل ٨تو :تصويتٖ ،تنيك.كىذه الصيغ ا١تصدرية كما يتصل هبا من أفعاؿ ،تفيد كثَتان يف كضع ا١تصطلحات ،كال
خبلؼ فيها من حيث البنية .كلكن االتفاؽ على داللة كل كلمة من ىذه الكلمات ا١تشتقة
ضركرم لكي تصبح ىذه الكلمات مصطلحات دالة.1
إذان ،فا١تيزة األساسية للمصطلح ىي أحادية معناه الذم ال يتحدد إال با١تيداف الذم
ينتمي إليو ،كال حيتاج إُف نص لكي يفرض كجوده.
لقد كقفنا على حقيقة ا١تصطلح بإجياز ،كرأينا تعريفو لغة كاصطبلحا ،كحددنا عبلقتو
با١تفهوـ ،كسننتقل اآلف إُف دراسة لغة االختصاص الرتباط ْتثنا ٔتيداف اختصاص ،أال كىو
ا١تيداف القانوين.

٤ -1تمود فهمي حجازم ،مرجع سابق ،ص.228
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البحث الثاني
اللغة المتخصصة ولغة القانون

المصطلح ولغة القانون

الفصل النظري

سنتعرض يف ىذا البحث إُف رأم علماء اللغة كا١تصطلحيُت ،كمواقفهم ٕتاه لغات
التخصص كمكانتها مقارنة باللغة العامة ،كسنخص بالدراسة لغة القانوف اليت تنفرد ٔتصطلحاهتا
القانونية اليت قد ٖتتمل عدة معاف ،كذاؾ ليس ْتسب اٞتملة بل ْتسب القانوف الذم يعاًف
ا١تادة العلمية ،على عكس ا١تصطلحات العلمية أك ا١تتخصصة اليت تؤدم مفاىيم ٤تددة بدقة
كال ٖتتمل أم معٌت أك مدلوؿ آخر.
-/ 1اللغة المتخصصة/لغة التخصص:
ا٠تاصة" ،ىي
إ ٌف اللغة ا١تتخصصة أك لغة
التخصص ،أك ما يطلق عليها "لغة األغراض ٌ
ٌ

كل من
كما ٌ
عرفها ٌ

هيربرت بيشت Herbert Bicht/وجينفر دراسكاو Jenifer /

خاصة
كمنمط من ضركب اللغة يستعمل ألغراض ٌ
 Draskawقائلُت إ ٌهنا ":ضرب مقنٌن ٌ
ٗتصصي على أم من
كيف سياؽ حقيقي ،أم يوظٌف إليصاؿ معلومات ذات طابع ٌ

تعقيدا ،هبدؼ
ا١تستويات :على أكثرىا تعقيدا ،أم ا٠ترباء العارفُت ،أك على ا١تستول األقل ن

1

كدقػة ككضوحان".
إجيازا ٌ
نشر ا١تعرفة بُت ا١تهتمُت باٟتقل ،كتلقينهم أصولو كذلك بأكثر السبل ن

معُت بُت أىل العلم
كمعٌت ذلك أ ٌف لغة
التخصص ىي ا١تصطلحات ا١تتداكلة يف حقل ٌ
ٌ

العامة اليت ينهل منها
العامة أك اللغة ٌ
هبػذا اٟتقل أك ا١تهتٌمُت بو .كىي ٗتتلف عن لغة األغراض ٌ

ا١تتخصصة يف أ ٌف ا١تًتجم ٤تكوـ عليو -يف سوؽ
اٞتميع .كيكمن ا٢تدؼ من تدريس اللغة
ٌ

العامة ليصبح
العمل -بًتٚتة نصوص
ٌ
متخصصة يف أغلب األحياف ،كال يكفي أف يعرؼ اللغة ٌ

متخصصان ،بل ال ب ٌد لو أف يعرؼ" اللغة القانونية" ،ك"اللغة االقتصادية" ،ك"اللغة الطبيٌة"
مًتٚتان
ٌ
لكل منها موضوعها كمصطلحاهتا
كسواىا من اللغات يف اجملاالت
ٌ
ا١تتخصصة ،إذ ٧تد أف ٌ
كنظرياهتا.

 -1ىَتبرت بيشت" ك" جينفر دراسكاك" ،مقدمة في المصطلحية  ،ترٚتة الدكتور٤:تمد ٤تمد حلمي ىليل٣ ،تلس النشر العلمي ،الكويت،2000 ،
ص.15
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كضحت ماريا تريزا كابري ( )Maria Térésa Cabréلغة االختصاص أكثر
كقد ٌ
حُت قالت:
« Les langues de spécialité se distingueraient de la langue commune par
leurs situations d’utilisation et par le type d’informations qu’elle
1
véhiculent ».

العامة) بالسياقات ا١توظفة فيها ك بنوع
أم ":ت٘تيز اللغات
ٌ
ا١تتخصصة عن اللغة ا١تشًتكة( ٌ

اليت تنقلها - ".ترٚتة-
ا١تعلومات ٌ

ا١تتخصصة كاآليت :
عرؼ اللغة
ٌ
ٌأما بيار لورا (  ،)Pierre Leratفقد ٌ
« La notion de langue spécialisée est plus pragmatique ; c’est une langue
2
» naturelle considérée en tant que vecteur de connaissances spécialisées.

ا١تتخصصة لغة تداكلية ،كإف كانت لغة طبيعية  ،كىي ٔتثابة أداة ناقلة
ٔتعٌت" تيعد اللغة
ٌ

متخصصة - ".ترٚتة –
١تعارؼ
ٌ

ا١تتخصصة ىي استعماؿ خاص
كيظهر لنا ا١تعٌت كاضحاى من ىذا التعريف  ،فإف اللغة
ٌ

متخصصة
للغة الطبيعة ،أك باألحرل ىي لغة طبيعية تعرب عن معارؼ
ٌ

يف ٣تاالت متنوعة

لكل من ىذه العلوـ اآلنفة الذكر
كالعلوـ الطبيعية أك اٞتيولوجية أك الفيزيائية أك القانونية .ك ٌ

لغة ٘تيزىا من غَتىا من سائر العلوـ ،كىذه اللغة ما ىي إالٌ مزيج من األلفاظ ،منها تلك اليت
عامة الناس ،إُف اللغة
العامةْ ،تيث كاف ٢تا معٌت عامان ككاضحان يفهمو ٌ
انتقلت من اللغة ٌ

ا١تتخصصة للداللة على أشياء دقيقة كمتخصصة ال ٖتتمل التأكيل كال يفهمها إالٌ أصحاب

1- Maria Térésa Cabré, la terminologie :théorie, méthode et application, les presses de l’Université
d’Ottawa 1998 , p 93.
2 -Lerat Pierre, Les langues spécialisées, Paris, 1995, P4F, p17
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التخصص ،باإلضافة إُف مصطلحات جديدة يطلقها الباحثوف على ظواىر أك مفاىيم ،مثٌ
ٌ
1
تدخل حيز اللغة ا١تتخصصة لذلك اجملاؿ.
ويضيف كلود جيمار) (Claude Gémarيف ىذا السياؽ قائبل:
« La langue spécialisée est l’usage d’une langue naturelle pour rendre
compte techniquement des connaissances spécialisées ».2

أم إف " :اللغة ا١تتخصصة تستعمل كلغة طبيعية لعرض اَف عارؼ ا١تتخصصة من اٞتانب
التقٍت - ".ترٚتة -
كيعرؼ محمد الديداوي 3اللغة ا١تتخصصة قائبلى :
ٌ
"  ...لغة العلوـ  ،اليت تشكل ا١تصطلحات كالقوالب ا١تصطلحية  ،الدعامة الرئيسية ٢تا
با١تفاىيػم كدقائق ا١تعاين اليت ٖتملها" .
فا١تادة األساسية اليت تتكوف منها اللغة ا١تتخصصة ىي ا١تصطلحات  ،ألهنا يف الغالب
كلمات عادية مستمدة من اللغة الطبيعية  ،كعندما تستعمل يف ٣تاالت علمية خاصة تكتسب
معاين كدالالت دقيقة .كمن أىم خصائص اللغة ا١تتخصصة ما يأيت:
 ا١تيل إُف الدقة. استعماؿ االختزاؿ. الوضوح الذم جيلي اٟتقائق كيساعد على الفهم. -استعماؿ البساطة كالبعد عن التعقيد.

1- Lerat Pierre, Les langues spécialisées, Paris, Presse De France,1995,p 20.
2-Gémar Jean Claude, « La traduction juridique et son enseignement : aspects théoriques et
pratiques ». in Méta, vol 24, n° 1, 1979,p7.
٤تمد ،الترجمة و التواصل  ،الدار البيضاء ،ا١تركز الثقايف العريب ،ص .45
 3الديداكم ٌ
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فاللغة ا١تتخصصة تشمل ٥تتلف التخصصات ،فهي توظف لغة خاصة مثل :لغة اإلدارة،
كلغة اإلعبلـ ،كلغة االقتصاد،ك لغة القانوف،

إٍف .كتتسم لغات التخصص بصفة عامة

ٔتصطلحاهتا احملددة كبًتاكيبها الواضحة كالبسيطة ،كمن ىذا ا١تنظور فهي -على حسب رأم
مدرسة براغ يف علم اللغة -1أسلوب خاص من أساليب اللغة ،كىو األسلوب الوظيفي،
كا١تقصود ىنا باألسلوب ذلك األساس الذم يقوـ عليو النص من حيث اختيار الوسائل اللغوية
كمواءمتها كاستخدامها .كبعبارة أخرل :فاألساليب ىي تنظيم صور ٖتقق النظاـ اللغوم ،كٙتة
٘تييز بُت األسلوب الذم يغلب عليو الطابع االتصاِف ا١تتمثل يف اللغة اليومية ا١تنطوقة،
كاألسلوب اٞتماِف يف الفن األديب ،كاألسلوب ا١تهٍت العلمي يف التعامل العاـ يف ٣تاالت
العملٌ .أما األسلوب العلمي ،فنجده يف التعبَت العلمي ا١تتخصص.
كالشكل التاِف ٌيوضح التباين بُت اللغة العامة كاللغة ا١تتخصصة بالتدقيق:

 1ينظر :إبراىيم مراد ،مسائل في المعجم ،دار الغرب اإلسبلمية ،بَتكت ،ط ،1،1997ص.47
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اللغة العامة

تتخصصة١اللغة ا

Langue commune

Langue spécialisée

الوظيفة األكُف
Fonction première
إلخ،واقعية،شعورية،إيحائية
Connotive,émotive, factuelle,etc.

مرجعية
Référentielle

تيداف١ا
Domaine

عام

خاص
Spécifique

Générique

تستعملوف١ا
Utilisateurs

عامون

متخصصون
Spécialisés

Généraux

الوضعية التواصلية
Situation de communication

قق تعيياًا
- Formalisée

أكر تعيياًا
+ +Formalisée

تطاب٠ا
Discours
عام
Général

عملي و علمي
Professionnel et scientifique

1

.العامة و لغات التخصص
ّ  العوامل التداولية التي تسمح بالتمييز بين اللغة:1 الشكل

1

-Maria

Térésa Cabré, Op.cit, p 193.
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/2ماهية القانون:
إ ٌف كجود القانوف ىو أمر ضركرم ال خيتلف فيو اثناف من أبناء اٞتنس البشرم ،أل ٌف
كجودق أمر يتناسب مع سلوكيات البشر يف إدارة حياهتم.
كينبغي لنا قبل الوصوؿ إُف تعريف القانوف ٖتديد كلمة (قانوف) لغة مث اصطبلحا:
 - 1من حيث اللغة ،فإف كلمة قانوف من أصل يوناين ،مت تعريبها لفظا للكلمة اليونانية
() kanônاليت تعٍت( العصا المستقيمة ) ، 1كأصبحت يف اللغة العربية تعٍت ( مقياس كل
شيء).2
ٌ - 2أما من حيث االصطبلح ،فلكلمة ( قانوف ) مفهوـ عاـ يف ٥تتلف العلوـ ،إذ

يقصد هبا الصلة أك الًتابط العميق ،كاألساسي ،كالثابت ،كا١تنتظم فيما بُت الظواىر أك فيما بُت
٥تتلف أكجو الظاىرة الواحدة ،3كقانوف اٞتاذبية يف علم الطبيعة ،أك قانوف العرض كالطلب يف
علم االقتصاد .ك٧تد ّتانب ا١تعٌت العاـ السابق لكلمة (قانوف) استعماالت أخرل يف الدراسات
القانونية ،كذلك لتحديد غايتها ككظيفتها ىك يمنى ًظ ىم وة كحاكً ىم وة للركابط االجتماعية ا١تتمثلة يف
الركابط األسرية كالعبلقات ا١تالية كالسياسية .فقد تيستعمل للداللة على ٣تموعة القواعد
عامة ،تلك القواعد اليت تنظم عبلقات األفراد يف ٣تتمع معُت ،كيف مكاف كزمن
القانونية بصفة ٌ

معينُت ،بصرؼ النظر عما إذا كاف مصدرىا ال ٌدين أك العرؼ أك ىيئة تشريعية ،كسواء كانت
تلك القواعد مكتوبة أك غَت مكتوبة.

يعرب عنو أيضا بالقانوف الوضعي ( ،)Droit positifىذا ا١تصطلح الذم يعٍت
كىو ما ٌ

بدكره الصفة اإلجيابية للقواعد القانونية ا١تطبقة كا١تستعملة .كقد تستعمل أيضان لتصنيف كلمة
اليت تضعها السلطة التشريعية هبدؼ
التشريع كبيانو على أنٌو ٣تموعة القواعد القانونية ا١تلزمة ٌ
٤ 1تمد سعيد جعفور ،مدخل إلى العلوم القانونية(،الوجيز يف نظرية القانوف) ،ط ،3اٞتزائر ،دار ىومة ،عاـ  ،1998ص .13
 2رمضاف أبو سعود ،الوسيط في شرح مقدمة القانون المدني ( القاعدة القانونية) ،بَتكت ،الدار اٞتامعية ،1982 ،ص .9

٣ 3تموعة من االقتصاديُت ،إعداد ك تعريب عادؿ ،ا١ته ٌدم ك حسُت ا٢تموندم ،ط ،1لبناف ،دار ابن خلدكف ،1980 ،ص .380
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كإما يقصد بو
تنظيم أمر معُت ،فيقاؿ مثال :قانوف العمل ،كقانوف السجل التجارم ،كغَتمهاٌ .
مدكنة ) فرع من فركع القانوف ،فيقاؿ مثبل :القانوف ا١تدين ( ،)Code civil
تعيُت تقنُت( ٌ

كقانوف العقوبات( ،)Code pénalكغَتمها من التقنيات.1

فبعد ىذا االستعراض الوجيز لكلمة ( قانوف ) لغة كاصطبلحا ،بقي أف نق ٌدـ التعريف
ا١تتداكؿ للقانوف ،دكف التعرض للتعاريف الفقهية الكثَتة ،مع العلم أ ٌهنا متفقة يف ا٠تصائص
ا١تميٌزة للقاعدة القانونية عن غَتىا من القواعد.

يعرفو كلود بوكيه (2 )Claude Boquetكاآليت:
ٌ

« Le droit est d’abord un phénomène : celui qui veut que chaque
collectivité humaine secrète nécessairement un ensemble de règles de vie
sociale régissant les rapports des individus entre eux ( droit privé) et des
rapports de chaque individu avec la collectivité (droit public), dont la
»sanction est assurée par cette collectivité elle-même.

يلخص "بوكيه" تعريف القانوف على أنٌو ظاىرة تدفع باجملتمع إُف كضع قواعد تنظم
سن قواعد أخرل ٖتكم
العبلقات بُت األفراد ،كىذا ما يعرؼ بػ" :القانون الخاص"  ،ككذا ٌ

العبلقات بُت األفراد كالدكلة يطلق عليها  ":القانون العام" ْ ،تيث ييكلَّف أشخاص من اجملتمع
ذاتو بتنفيذ العقوبات ا١تنصوص عليها– .ترٚتة بتصرؼ-

/3مفهوم لغة القانون:
لكل علم مصطلحاتو كتعريفاتو،
ييقصد بلغة القانوف "لغة علم القانون"  ،ككما أف ٌ

ا٠تاصة بو .كالقانوف ا١تقصود يف ىذا اجملاؿ ىو
فكذلك علم القانوف لو مصطلحاتو كتعريفاتو ٌ
تكوف النظاـ القانوين ال ٌذم ينٌظم العبلقات
القانوف الوضعي ،أم ٣تموعة القواعد القانونية ٌ
اليت ٌ
بُت األفراد كحيكم حياة ٚتاعة من الناس يف مكاف كزماف معينُت.

٤ 1تمد سعيد جعفور ،مرجع سابق ،ص .16-15
2 BOCQUET Claude, la traduction juridique fondement et méthode, Bruxelles, De Boeck
Université, 2008, p 7.
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كمن ا١تنظور اللغوم التطبيقي ،يندرج ٖتت مصطلح

عامة أنواع
"لغة القانون" بصفة ٌ

يقسم البعض لغة القانوف إُف ثبلث لغات فرعية
٥تتلفة من أساليب الكتابة اللغوية ،بحيث ٌ

كىي:

لكل من ىذه اللٌغات الثبلث ٝتٌات ٘تيٌزىا من
لغة التشريع ،كلغة القضاة ،كلغة احملاماة ،ك ٌ

عامة ،كمن
غَتىا .كىناؾ من دييٌز بُت ثبلثة أنواع رئيسيٌة للغة القانوف من ناحية كظائفها بصفة ٌ
خاصة .كىذه األنواع فكردىا كاآليت:
ناحية تراكيبها بصفة ٌ
-لغة التشريع:

اليت يصدرىا الرب١تاف كسلطة تشريعية،
كتتٌكوف من الوثائق القانونية النمطية مثل :القوانُت ٌ

كالوثائق الدستورية كالعقود ،كاالتفاقيات ،كا١تعاىدات كغَت ذلك ،فيكوف ا٢تدؼ الرئيس من
ىذه اللغة ىو ٖتديد ٣تموعة من االلتزامات أك احملظورات كٗتويل الصبلحيات كاالمتيازات

.

فأسلوب لغة التشريع ىو األسلوب ال ٌذم تصاغ بو القوانُتْ ،تيث يستبعد ا٠تلط بينو كبُت
األساليب القانونية األخرل كما أك ٌده جيمار 1يف قولو:
« Le style d’une loi est inimitable et ne peut être confondu avec
» …celui d’un jugement ou d’un acte

ٔتعٌت أ ٌف "أسلوب القانوف ذك طا بع خا ص مييٌزه من غَته من األساليبْ ،تيث يستحيل

ا٠تلط بينو كبُت األسلوب ا١تستعمل يف األحكاـ كالعقود– "...ترٚتة-
 -لغة القضاء:

خاصة إلعداد األحكاـ
كتشمل لغة األحكاـ اليت تصدرىا احملاكم ،إذ أ ٌف ىناؾ صيغة ٌ

اليت تعرؼ ٔتنطوؽ اٟتكم ال ٌذم يشمل ٌأدؽ التفاصيل كاألسباب كنوع العقوبة  ،مع
القضائية ٌ
بياف السند القانوين ٢تا.

1 Gémar Jean Claude, Op.cit.p 20.
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 اللغة القانونية األكاديمية:ا١تقررات
كيندرج ٖتت ىذا النوع لغة اجملبلٌت البحثية األكادديية القانونية ،ككذلك كتب ٌ

ا٠تاصة بتدريس القانوف.
الدراسية كا١تناىج ٌ

كيضيف جيمار٢ 1تذه األنواع الثبلثة أصنافا أخرل كىي:

اللغة اإلدارية:ك ىي لغة النصوص ا١توجهة لعامة الناس كالقوانُت الداخلية للمدارسأك الفنادؽ.
لغة األعمال التجارية:ك ىي لغة ٥تتلف العقود التجارية.لغة الوصايا./4مميزات اللغة القانونية:
تنفرد اللغة القانونية عن كثَت من اللغات ا١تتخصصة األخرل على ٚتيع مستوياهتا ٔتا
يأيت:
كثرة المفردات القديمة ٘ :تتاز اللغة القانونية باحتوائها على عدد ىائل من ا١تفرداتالقددية اليت كانت تستعمل يف السابق يف اللغة ا١تألوفة كاليومية ،كلكنها اندثرت تدرجييا لتحل
٤تصورا يف اللغة القانونية.
٤تلها ألفاظ أخرل كبقي استعما٢تا
ن
-الميل إلى الحشو واإلطناب

 :دييل رجاؿ القانوف إُف استعماؿ اٟتشو

كاإلطناب،حىت دكف قصد ،كلكن طبيعة اللغة ا١تتوارثة ٕتعلها مليئة بالعبارات اليت من ا١تمكن
تفاديها يف اللغة العادية ،ألهنا قد تكوف تكرارا أك ال فائدة ترجى منها ،بينما يف اللغة القانونية،
فرجاؿ القانوف يعتربكهنا جزءان ال يتجزأ من لغتهم .
التحفظ على أنماط الوثائق القانونية  :كيقصد بذلك القيود اليت تفرض على صائغالوثائق القانونية ،السيما الشكلية منها ،كنذكر على سبيل ا١تثاؿ كثرة استعماؿ "اٟتيثيات" يف
1 - Gémar Jean Claude, op, cit, 1981, p 344.

- 26 -

المصطلح ولغة القانون

الفصل النظري

ا١تذكرات كاألحكاـ القضائية مثبل  ،ككذلك الشأف بالنسبة إُف العديد من أنواع الوثائق
القانونية ،فهي ٖتافظ على شكلها كقد "دينع" تغيَتىا.1
-اإلبداع اللغوي  :تتميٌز اللغة القانونية باإلبداع اللغوم ،كذلك عن طريق إدخاؿ

مفردات لغوية جديدة تتماشى مع ركح العصر ،فتعطي للقانوف ركحا جديدة ٕتعلها تساير
مستجدات األمور كالتطورات القانونية.
أسلوب التعميم والتضمين  :يستعمل رجاؿ القانوف غالبان أسلوب التعميم كالتضمُتالسيما يف ا١تصطلحات ا٠تاصة باٞتنس كالعددْ ،تيث تتضمن الكلمات اليت تشَت إُف ا١تذكر
كا١تؤنث كالعكس بالعكس .كٕتدر اإلشارة ىنا على أنو يتعدل التعميم الكلمات إُف الزمن،
فيتضمن الزمن زمنا آخر كا١تستقبل الذم يتضمن اٟتاضر كالعكس كذلك مؤد للمعٌت.كيلجأ
رجاؿ القانوف بصفة عامة إُف إتباع ىذا األسلوب كطريقة ٕتديدية من أجل تفادم اإلطناب
كاٟتشو كجعل االختصار من ٝتات اللغة القانونية.
التداخل بين اللغات :ك ىو أحد أىم ٦تيزات اللغة القانونية باعتبارىا مزجيا مناللغات .فهي تستعَت عددان من األلفاظ من لغات شىت ،كخاصة اللغة البلتينية ،كاللغة الفرنسية
ا١تشرع اٞتزائرم ،الشيء ال ٌذم يزيد من صعوبة ترٚتتها.
فيما خيص ٌ
كما ٧تد يف ا١تضمار نفسو ا١تًتادفات ا١تشكلة من كلمتُت أك ثبلث

كلمات

 Triplets/Doubletsاليت ٕتعل اللغة أكثر تعقيدا كتضيف ٢تا حشوا خطابيا ال طائل من
كرائو.
الوضوح والدقة واالبتعاد عن األلفاظ المثيرة للبس  :يتعُت على رجل القانوف،سواء أكاف قاضيا أك ٤تاميا أك مستشاران ،أف يستعمل أسلوبا كاضحا اليشوبو الغموض يف
كتاباتو.
 - 1اٟتديدم ٤تمد ا٢تاشم ،الفريد في الترجمة التحريرية ،دار الوراؽ للنشر ك التوزيع(،2010 ،الصفحة غَت كاضحة).

- 27 -

المصطلح ولغة القانون

الفصل النظري

طبيعة لغة القانون اآلمرة ٗ :تتلف أشكاؿ النصوص القانونية كأنواع ىا باختبلؼاألسلوب ا١تستعمل لتتنوع من عقد ميبلد أك كفاة إُف معاىدة أك اتفاقية أك غَت ذلك من
الوثائق القانونية ،إال أهنا تشًتؾ يف كوهنا كلها مصدرا لقاعدة آمرة األصل فيها ٖتديد الواجبات
كفرض االلتزامات كخطر القياـ بأعماؿ معينةْ ،تيث تًتتب على ٥تالفتها جزاءات ٤تددة .كىذا
ما يؤكده" جيمار"يف قولو:
« Le droit engendre des textes porteurs de normes ou de règles (de droit),
de dispositions et prescriptions contraignantes .Y contrevenir expose
l’auteur à des sanctions de la puissance publique ». 1

وأوامر

ٔتعٌت أ ٌف":النص القانوين حيمل يف طياتو معايَت أك قواعد "قانونية"،أحكامان
مجبرة ،قد تعرض من خيالفها إُف عقوبات من طرؼ السلطة العمومية -".ترٚتة-

-استخدام صيغة المبنى للمعلوم بدالً من صيغة المبني للمجهول  :ييفضَّل استخداـ

صيغة ا١تبٍت للمعلوـ بدال من صيغة ا١تبٍت للمجهوؿ ما أمكن ذلك ،لتحديد الفاعل كالًتكيز

على الفعل الذم يصبح مباشرا ،كما يستعمل التعبَت ا١تبٍت للمعلوـ يف الفرنسية أسلوبا مباشرا
كقصَتا مقارنة مع نظَته ا١تبٍت للمجهوؿ.
فاللغة القانونية إذان ،ىي لغة ٗتصصية ألهنا ٖتتوم على ٣تموعة ا١تصطلحات القانونية
ا١تستعملة يف نظاـ قانوين ما .كٗتتلف مفردات اللغة القانونية عن مفردات اللغة بشكل عاـ من
حيث ىي مصطلحات تدؿ على مفاىيم قانونية حيدد معانيها بدقة النظاـ القانوين ،كليست
٣ترد كلمات تنتمي إُف القاموس العاـ للغة كحيدد معانيها االستعماؿ اللغوم العاـ .كىذا
التعريف ينطبق ،بشكل عاـ ،على الفرؽ بُت ا١تصطلحات من جهة ،كبُت مفردات اللغة العامة
من جهة أخرل ،مهما كاف ٣تاؿ تلك ا١تصطلحات العلمي.
Jean-Claude, Les enjeux de la traduction juridique. Principes et nuances, in

1-Gémar

http://www.tradulex.org/Actes1998/Gemar.pdf consulté le 14/09/2014 à 02:30h.
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/1النص المتخصص:
سنقوـ بتقدمي تعريف موجز ١تصطلح " النّص".فالنٌص ال ٌذم نقرأ ،ىو إنتاج إنساف ،فإذا كاف
يعرفو يف ىذا السياؽ قائبل ":العبلقة القائمة
كذلك ،فإ ٌف ميشال آالر )ٌ (MICHEL Alar
خاصة من عبلقة اإلنساف
بُت الباحث كالنٌص ال ٌذم يدرسو ال ديكن أف تكوف إالٌ حالة ٌ

باإلنساف" 1.فهو يرل ،إذان ،أ ٌف قواـ ىذا ا١توقف أف يبحث ا١ترء عن النٌاس كالعاَف اإلنساين عرب
النصوص.
يعرفو يحيى بوتردين قائبل":النٌص ىو شكل من أشكاؿ استعماؿ اللٌغة لضماف التٌواصل
ك ٌ
بُت شخصُت أك أكثر " .2كيرل أ ٌف النص ا١تتخصص ذ ك بعدين ،فهو يعتربه نصان يستعمل اللغة
العامة كلكن بأسلوب خاص ،خيتلف استعمالو من ٗتصص آلخرْ ،تيث يقوـ بنقل معارؼ
ٌ

خاصة يف ٣تاؿ اختصاص معُت.
ٌ

ٌأما ال ّديداوي ،فيأخذ بتعريف دوبوغراند قائبلن  :إ ٌف النص ...":حدث تبليغي يطبعو نظاـ
من العبلقات بُت ا١تفردات كا١تعاين ،كبُت ا١تتخاطبُت ،فالنص ىو حدث تبليغي ،الغرض منو ىو

اإلببلغ كاإلعبلـ " .3كمعٌت ذلك أف النص حيمل يف طياتو أىدافان كغايات ٤تددة ،كٝتتو الرئيسية
تكمن يف الغرض اإلخبارم التواصلي ،الذم يتم عن طريق العبلقة العضوية اليت تنتج عن اٖتاد
الشكل مع ا١تعٌت إل٘تاـ اٟتدث.
كيشَت روالن بارت"  "R.Bartheإُف النص فيعرفو كاآليت ":النص ىو جسم مدرؾ إُف
باٟتاسة البصرية ،كىو يرتبط بالكتابة أم برسم اٟتركؼ .كلو أنٌو يبقى ٗتطيطان إالٌ أنٌو إحياء

بالكبلـ كتشابك النسيج."4

-1.األب ميشاؿ آالر ،في المنهج العلمي و روح النقد بَتكت،دار اإلنساف اٞتديد 1974،ـ ،ص10

 -2حيِت بوتردين،تعليميّة النّص القانوني األصيل و المترجم،ترٚتة النٌص القانوين،كىراف،دار الغرب للنشر ك التٌوزيع ،2006 ،ص. 12
٤تمد،الترجمة و التواصل ،الدار البيضاء ،ا١تركز الثقايف الغريب2002،ـ،ص .13
 - 3الديداكم ٌ
 4ركالف بارت ،لذة النص ،ت :منذر عياشي(،د.ط)(،د.ت) ،ص . 11-10
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السمة األساسية للنص عنده ،فالكتابة ضمانة للشيء ا١تكتوب كصيانة
إذان ،فالكتابة ىي ٌ

لو ،كذلك باكتسابو صفة االستمرارية ،فالنص يقف يف كجو الزمن كالنسياف.

ك١تا كاف ا١توضوع ال ٌذم ٨تن بصدد دراستو يدكر حوؿ النٌصوص القانونية ،فقد كجب علينا
ٌأكالن أف نتساءؿ عن ماىية النص ا١تتخصص بوصف النٌص القانوين نصان ٥تتصان ،كتعلق ْتثنا ٔتيداف

االختصاص القانوين.
/2النص القانوني:

٣ترد من ا١تشاعر
ييعد النص القانوين ٔتثابة صياغة علمية ْتتة من حيث "الشكل" ،فهو ٌ
الرٝتية
كاألحاسيس ،ألنٌو صادر عن سلطة أك ىيئة ٥تتصة دستوريا ،شريطة أف ينشر يف اٞتريدة ٌ

عامة ،إذ ال يعذر أحد ّتهلو القانوف .كمن حيث "ا١تضموف"،
ليكوف يف متناكؿ ا١تواطنُت بصفة ٌ

يتضمن حكمان يعاًف كينظٌم ا١تصاٌف ا١تشًتكة لؤلفراد كالعبلقات فيما بينهم ،كفق بناء أك نسيج
فهو ٌ

مرف قابل للتٌعديل٣ ،تارا نة للتٌطورات كسرعة اٟتوادث ،على أف ٌ
يتضمن ىذا النٌص القانوين جزاءن
لضماف تطبيقو كإلزاميٌة اٟتكم ال ٌذم جاء بو ،باإلضافة إُف اتصافو بالعمومية كالتٌجريديٌة ،أم أنٌو
السلطة
يتٌصف يف كثَت من اٟتاالت بتع ٌدد ا١تفاىيم ،كىو صادر عن ىيئة ٌ
٥تتصة كالرب١تاف { ٌ

السلطة التٌنفيذيٌة} .ك٢تذه ا٢تيئات اختصاص دستورم يف صنع القوانُت
التٌشريعيٌة} أك اٟتكومة { ٌ

حد سواء .على أ ٌف القانوف يصدر من الرب١تاف بغرفتيو{ا١تجؿس الشعيب الوطٍت ،ك٣تلس
كاللٌوائح على ٍّ

الرئاسيٌة ،فهي تصدر عن اٟتكومة.
ٌ
األمة}ٌ ،أما اللٌوائح كا١تراسيم التٌنفيذيٌة ك ٌ

/3خصائص النص القانوني :
أ) -خاصية اإللزام:

تنفرد النصوص القانونية عن غَتىا من النصوص ٓتاصية اإللزاـ ،كذلك لكوهنا موجودة
بضركرة الضبط كاإللزاـ قصد تنظيم حياة األفراد كتصرفاهتم  .كيف ىذا السياؽ يقوؿ غالديس
غونزليس ماتيوز (Gladys Gonzales Matthews) :
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« Le texte juridique est conçu avant tout pour contraindre ou pour
provoquer des comportements. La loi, par exemple,a principalement pour
objet de donner des droits ou des obligations. » 1

يتضح من ىذا أ ٌف "النص القانوين قد كضع ٌأكال كقبل كل شيء من أجل اإللزاـ كإثارة ردكد

أفعاؿ ،فعلى سبيل ا١تثاؿ تكمن الغاية من القانوف يف ٖتديد اٟتقوؽ كالواجبات"- .رٚتة-

ك١تا كانت ىذه القوانُت ،تصدر عن ىيئات عليا كاحملاكم ،كعن منظمات دكلية كهيئة األمم
ا١تتحدة ،فهي ٕتعل ا١تشرعُت العاملُت ضمنها يسهركف على منح ىذه النصوص أكرب قدر ٦تكن
من اإللزامية كا١تصداقية.
ب) -خاصية وضوح األسلوب ودقته:
خيتلف أسلوب لغة القانوف باختبلؼ النصوص القانونية كأنظمتها .فأسلوب ٖترير األحكاـ
الصادرة عن احملاكم خيتلف ٘تاما عن أسلوب ٖترير العقود التجارية مثبل ،كما أ ٌف طريقة تعبَت
األنظمة القانونية ا١تدنية )(Systèmes civilisésال تشبو إطبلقا تلك ا١تعرب عنها يف النظاـ
ا١تشًتؾ الربيطاين ( .(Common Lawكنظرا للمصداقية اليت جيب أف تتوفر يف النص
القانوين ،فإف ا١تشرعُت كصائغي القانوف يبتعدكف كل االبتعاد عن استعماؿ الصور البيانية كالتعابَت
الببلغية بصفة عامة أثناء ٖترير القوانُت قصد اٟتفاظ على الطابع الرٝتي كالراقي الذم دييز
نصوصها.كما ٕتدر بنا اإلشارة أيضا إُف أ ٌف النصوص القانونية تستعمل أسلوب التكرار من ناحية
أكيل .
تركيب اٞتمل ما دامت الغاية من ذلك ىي الشرح كالت
ج) -الخاصية الثقافية:
ديكننا أف نلمس عبلقة عضوية بُت الثقافة كالقانوف ،كىي عبلقة متكاملة كذلك باعتبار
األكُف نتاجا للثانية ،أم أ ٌف كل نظاـ قانوين يعرب عن ثقافة ٣تتمعو ،كيستمد عناصره منها ،فهو
1 - Gladys Gonzales Matthews « l’équivalence fonctionnelle dans la traduction juridique au sein de
l’Alena )2003( ) http://www.these.ulaval.ca / 200321362/31362.htm.)14/09/2014) à 11 :45.
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يعكس عوامل عديدة منها الدينية ،كالتارخيية ،كالسياسية كاالقتصادية .كيقوؿ

جيمار يف ىذا

ا١تضمار:
« Le discours du droit est porteur d’une dimension culturelle qui se reflète
non seulement dans les mots ou les termes propres à son système juridique,
mais aussi dans la façon de les exprimer. » 1

أم "حيمل ا٠تطاب القانوين بعدا ثقافيا ،ال يربز يف الكلمات فقط ،بل يتعدل إُف
ا١تصطلحات ا٠تاصة بنظامو القانوين كإُف طريقة التعبَت عنها أيضا- ".ترٚتة-
د)-أنواع النصوص القانونية:
منيٌز بُت ثبلثة أنواع رئيسية من النصوص القانونية نصنٌفها كاآليت:

- 1النصوص المعيارية« Les textes normatifs »:
كتتمثل يف القوانُت كالدساتَت كالقرارات كا١تراسيم كغَتىا ،كدييزىا األسلوب األدائي كاإل٧تازم
»  ،« Le mode performatifألنٌو على عكس األسلوب ا١تستعمل غالبان "الوصفي"،
فهو ينص على حقائق ال كجود ٢تا من قبل ،بل ىو ال ٌذم يأيت هبا.
-2النصوص القضائية« Les textes judiciaires »:
اليت تصدرىا احملكمة كاإلداراتٌ ،أما أسلوهبا فهو األسلوب الوصفي.
كىي غالبان القرارات ٌ

-3النصوص الفقهية« Les doctrines »:

اليت يكتبها رجاؿ القانوف ا١تتخصصوف يف ٖترير القوانُت كاألحكاـ ،كعلى ما
كىي النصوص ٌ

عامة.
يبدك ،فإ ٌف أسلوهبا يتميز بالسهولة لكوهنا نصوصان ٌ
ه) -األنظمة القانونية:

ٗتتلف األنظمة القانونية من بلد آلخر ،فقد ٧تد بلدانا يسود فيها النظاـ الركماين اٞترماين
(  ،)Le système romano-germaniqueكما ىو الشأف بالنسبة إُف فرنسا أك النظاـ
اال٧تليزم السكسوين (  )Le système anglo-saxonالسائد يف ا١تملكة ا١تتحدة ،باإلضافة
1 - Bocquet Claude, Op.cit, p 10-11.
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إُف النظاـ اإلسبلمي بالنسبة إليراف أك ا١تناىج التقليدية السائدة يف بلداف إفريقيا كالسوداف .كما
توجد بلداف ٘تيزىا ازدكاجية أك ثنائية النظاـ القانوين (  )Bi-juridismeمثل :كندا ،إذ يلتقي
النظاـ ا١تدين الفرنسي كالقانوف ا١تشًتؾ الربيطاينٌ .أما اٞتزائر ،فهي تندرج ضمن البلداف اليت ٗتضع

للنظاـ ا١تختلط (  ،)Le système mixteاليت ٧تد فيها الشريعة اإلسبلمية كالنظاـ ا١تدين
الفرنسي يتقاٝتاف العمل القانوين.

كيتجلى لنا من ىذا ،كجود عدد معترب من األنظمة القانونية 1السائدة يف العاَف ،كىي ٗتتلف
باختبلؼ الثقافات كالديانات  ،كما أهنا تتطور مع مركر الزمن ،ألهنا ٗتضع لتأثَت عوامل تارخيية
كاٟتركات االستعمارية كاٟتمبلت االستيطانية ،ك ٌلعل أحسن مثاؿ على ذلك "اٞتزائر" كنظامها

أىم األنظمة القانونية 2ا١توجودة يف العاَف ىي:
القانوين ا١تذكور .كعلى سبيل ا١تثاؿ ،فإ ٌف ٌ
 -1النظام الروماني الجرماني:

يٝتي ىذا النظاـ بالركماين اٞترماين لكونو استمد أىم مبادئو من النظاـ الركماين الذم عرؼ
يف عهد اإلمرباطورية ،ككذلك لتأثره بالعرؼ اٞترماين.ك يعترب ىذا النظاـ من أىم األنظمة القانونية
اليت عرفها العاَف منذ القدمي ،كقد اعًتؼ بو ألكؿ مرة بعد اٟترب العا١تية الثانية ،كيكتسب أمهيتو
من اتساع دائرة تأثَتهْ ،تيث ٧تد نسبة  % 60من دكؿ العاَف خاضعة لو.ك يعود ىذا األمر ،دكف
شك للحركة االستعمارية اليت تزعمتها كل من الربتغاؿ كإسبانيا

كغَتمها.ك تعترب فرنسا النموذج

ا١تثاِف ٢تذا النظاـ الذم يسمى كذلك بالنظاـ ا١تدين (.)Le système civil
 -2النظام االنجليزي السكسوني:
ا١تعاصر ،كيعود تارخيو للقرف الثاين عشر ،

يعترب ىذا النظاـ ثاين أكرب نظاـ للقانوف

كىو يف األصل ،عبارة عن عدد من القواعد القانونية غَت ا١تكتوبة (العرفية) اليت كضعتها احملاكم
1- Payre jean Paul, Les grands systèmes juridiques comparés ,2006.
http://www.opuscitatum.com/index.php?op=NEArticle&sid=141consulté le (03/09/2014) à
21 :15h.
 -2عالية سمير ،المدخل لدراسة القانون و الشريعة ،بَتكت ،ا١تؤسسة اٞتامعية للدراسات ك النشر ك التوزيع ،2002،ص.35-32
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اإل٧تليزية .كيعد العرؼ  )La coutume (1أقدـ مصدر للقانوف ا إل٧تليزم الذم تأسس على
العرؼ احمللي منذ أمد بعيد ،قبل أف ينشأ القانوف ا١تشًتؾ .فبينما كانت القواعد العرفية ٗتتلف من
منطقة ألخرل ،كاف النظاـ ا١تشًتؾ موحدا يف ٚتيع أ٨تاء ا١تملكة ا١تتحدة .كْتلوؿ القرف العشرين،
اند٣تت معظم القواعد العرفية يف القانوف ا١تشًتؾ

 ،كحلٌت ٤تلها السوابق القضائية

( .)La jurisprudence
 -3النظام اإلسالمي:
أك ما يسمى بالشريعة اإلسبلمية اليت ٘تثل ا١تصدر األكؿ للقانوف ا١تستمد من القرآف الكرمي،
تتممو السنة النبوية ا١تتمثلة يف أقواؿ الرسوؿ (صلى اهلل عليو كسلم) ك أفعالو ،باإلضافة إُف الفقو
اإلسبلمي كاالجتهاد كالقياس .كيهتم القانوف اإلسبلمي أساسا بكل ما يتعلق بالعبلقات
االجتماعية كاالقتصادية ،ليشمل بذلك كافة ٣تاالت اٟتياة .كخيضع ٢تذا النظاـ حواِف

% 20

من سكاف العاَف.
 -4األنظمة المختلطة:
حينما يلتقي نظاماف أك عدة أنظمة قانونية تتكامل فيما بينها يف ٣تتمع دييزه تعدد الثقافات
كالديانات نقوؿ  :إف ىذا اجملتمع خاضع لنظاـ ٥تتلط ،كما ىو الشأف بالنسبة

إُف بعض الدكؿ

اإلفريقية كبلداف الشرؽ األكسط اليت تستند يف قضاياىا القانونية إُف النظاـ ا١تدين ،بينما تعتمد
على الشريعة اإلسبلمية يف كل ما يتعلق بأحواؿ األفراد كاألسرة كا١تلكية.
من ىنا يبدك أ ٌف األنظمة القانونية ٢تا طابع تنظيمي يهدؼ إُف تنظيم سَت عبلقات األفراد
مع غَتىم كمع دك٢تم  ،كعبلقات الدكؿ بعضها البعض كالقانوف الدكِف العاـ كا٠تاص ،القانوف
الدستورم  ،القانوف ا١تدين  ،القانوف اٞتنائي ...،إٍفٌ .أما بالنسبة ١تصادر ىذه األنظمة فهي ٗتتلف
باختبلؼ األنظمة القانونية كتبعا للعادة ا١تتبعة  .كتعتمد البلداف اإلسبلمية كالعربية على القرآف

كالسنة النبوية الشريفة.
1

-عالية ٝتَت ،ا١ترجع السابق ،الصفحة نفسها .
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إ ٌف ا١تصطلح القانوين ٤تدد سل نفا بالنظاـ القانوين ال ٌذم ينتمي ذلك ا١تصطلح القانوين إليو،
كال ديكن فهمو كبالتاِف ترٚتتو ٌإال عن طريق ذلك النظاـ القانوين .كمن ٙتٌة كاف على مًتجم
النصوص القانونية أف يكوف ملٌ نما بالنظامُت القانونيُت للغة ا١تنقوؿ منها كاللغة ا١تنقوؿ إليها ،كأف
يًتجم ا١تصطلح القانوين للغة ا١تنقوؿ منها ٔتا يقابلو كيكافئو كظيفينا يف اللغة ا١تنقوؿ إليها.

/1المصطلح القانوني:

ظهرت إشكالية ا١تصطلح القانوين منذ عاـ

1285ؽ.ـ عندما عقد فرعوف مصر مع

اٟتيثيُت معاىدة سبلـ ،ككاف يسيطر على العاَف آنذاؾ أنظمة قانونية بدائية .ككانت الشريعة
الفرعونية ٗتتلف كليان عن القوانُت كالتشريعات ا١تعموؿ هبا يف دكلة اٟتيثيُت يف ذلك الوقت  ،فظهر
ا٠تبلؼ حوؿ ٖتديد ا١تقصود با١تصطلحات كما ىو ا١تدلوؿ ا١تناسب يف كل لغة ككفقان لكل نظاـ .
كقد أرتفع سقف اإلشكاليات أكثر عندما بدأ العاَف يف اقتباس أنظمة ا١تلكية اليت قدمتها اٟتضارة
الركمانية للعاَف.
ا١تصطلح القانوين ىو األساس الذم يقوـ عليو علم القانوف
ؼ

دالؿ
 ،ألف ٔتوجبو تتحدد ة

ا١تفهوـ ا١تراد من استخدامو .كلفهم علم القانوف ال بد منهجيان من االنطبلؽ من تعريف

مصطلحات ىذا العلم  .1فاٟتاجة إُف ا١تصطلح القانوين قائمة يف كل لغة ،كلذلك كاف لكل علم
أك فن مصطلح خاص بو ،كيقودنا ذلك إُف مسألة الوضوح يف معٌت ا١تصطلح القانوين  ،إذ يعمل
رجاؿ القانوف بكد دائم يف تعريف ا١تصطلحات القانونية كبياف دالالهتا ليتسع التعريف إُف ا١تعٌت
احملدد بالذات للمصطلح القانوين  .ك٧تد مصادر تعريف ا١تصطلح القانوين ىي ذات ا١تصادر اليت
ا١تشرع بتعريف ا١تصطلح
يستند عليها دارس القانوف لفهم ىذا العلم ،كىي ٌإما تشريعية كأف يقوـ ٌ

القانوين كأحيانان أخرل ترد كاجتهاد قضائيْ ،تيث يقوـ القاضي بتحديد معٌت ٤تاكلة تفسَت النص
كإما فقهية يعمل فيها الفقو كالقانوف على معاٞتة ىذه ا١تسألة بكل أنشطتو العلمية.
القانوينٌ ،
1ينظر :د /بشار عدناف ملكاكم دار كائل للنشر ك التوزيع الطبعة األكُف .2008/
http://www.lawjo.net/vb/showthread.php?30206- consulté le 31/08/2014 à 21h 00
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كيف السياؽ ذاتو يعرفو كمال السباعي 1قائبلنٌ ":أما ا١تصطلح القانوين فهو ذلك اللفظ

٣ترد أك ٤تسوس داخل ٣تاؿ العلوـ القانونية كىو
أك العبارة أك الرمز الذم يدؿ على مفهوـ ٌ

ا١تسؤكؿ عن ٖتديد موضوع ٤تل الدراسة" .كنفهم من ىذا التعريف أف ا١تصطلح القانوين يشكل
عصب لغة القانوف أم اللغة القانونية ا١تتخصصة ،فهو جزء

أساسي يف البناء النظرم كا١تنهجي

للغة القانوف ،كىو يعرب عن الركح ا٠تاصة للنص كنظاـ األفكار.
كتعرفو فلورنس تيرال ( 2)FLORENCE Terralكاآليت:
« Lorsque l’on parle de terminologie juridique, on fait référence à la
terminologie appliquée au droit ».

ٔتعٌت":أننا عندما نريد اٟتد مث عن ا١تصطلحات القانونية ،فإننا نكوف بصدد اإلشارة إُف
ا١تصطلحات ا١توظفة يف إطار القانوف"– .ترٚتة-
كتكمن الصعوبات كا١تعوقات اليت حيملها ا١تصطلح القانوين يف ا١تفاىيم غَت القابلة
للًتٚتة »  « Les termes intraduisiblesاليت قد تقف كحجر عثرة لدل ا١تًتجم حينما
حياكؿ أف جيد ٢تا مكافئا يف اللغة ا٢تدؼ ،فيلجأ إُف التصرؼ فيها أك تفسَتىا أك حىت شرحها.
كتواصل فلورنس تيرال3قائلة:
« La terminologie, a pour but de rechercher de façon scientifique la
dénomination qui représente une notion donnée, dans un domaine spécialisé
de la connaissance. Les dénominations spécialisées qui résultent, constituent
ce que l’on appelle « des termes » qui sont principalement des mots ou des
» groupes de mots.

 -1السباعي أدين كماؿ ،المدخل لصياغة و ترجمة العقودٚ ،تعية ا١تًتٚتُت ك اللغويُت ا١تصريُت ،2008 ،ص .2
2- TERRAL Florence, l’empreinte culturelle des termes juridiques, collectif traduction et
terminologie juridique, laboratoire didactique de la traduction et multilinguisme, Oran, 2006, p106.
3- TERRAL Florence, op, cit. p 106.
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أم أ ٌف ":ا٢تدؼ الرئيسي للمصطلحية يكمن يف البحث عن تسمية ٖتمل مفهومان معينان يف
ا١تتخصصة النإتة عن ذلك ما
كتشكل التسميات
ميداف معريف
متخصص ،كذلك بطريقة علميةٌ ،
ٌ
ٌ
يعرؼ با١تصطلحات كتتجلٌى أساسان يف كلمات أك ٣تموعة كلمات-".ترٚتة-

كنستنج ٦تٌا سبق ،أ ٌف ا١تصطلح القانوين ىو ٣تموعة من ا١تفردات ا١تستعملة من

قبل رجاؿ

القانوف يف ميداف التخصص للتعبَت عن حقائق قانونية ،كا١تصطلح القانوين مصطلح متخصص
ا١تشرعوف يف ميداف اختصاصهم.
يشَت يف معناه إُف داللة قانونية معينة اتفق عليها ٌ

/2خصائص المصطلح القانوني:

ا١تتخصصة ٔتجموعة من ا٠تصائص تصنٌفها
يتميز ا١تصطلح القانوين كغَته من ا١تصطلحات
ٌ

تيرال1كاآليت:

يعرب عن مفهوـ تقٍت خاص مستٌمد
ا١تصطلح القانوين مصطلح تقٍت يف الوقت نفسو ،ألنٌو ٌمن ميداف اختصاص معُت ،كىو مصطلح حامل لصبغة ثقافية ،كناقل ١تعرفة تقنية قانونية.
العامة ،
ا١تصطلح القانوين مصطلح علمي كدقيق ،كىو يستٌمد كحداتو ا١تعجمية من اللغة ٌ٦تٌا جيعل ىذه الوحدات تكتسب معاين كدالالت تقنية متخصصة بعد تفعيلها يف ا١تيداف.
/3شروط المترجم القانوني:
لقد كػاف الجـاحظ ٔتثابة ناقد يف الًتٚتة العربية اليت كػانت تعيش أكج تطورىػا آنذاؾ
( القػػرف  3ك  4ىػ) .ففي " كتاب الحيوان " ٧تده حدد شركطا عامة ينبغي توفرىا يف ا١تًتجم
التطور العلمي
كمعرفة اللغة ا١تنقوؿ منها كإليها كمعرفة ا١توضوع الذم تتم فيو الًتٚتة .كلكن بعد ٌ

الراىن كالثورة الفكرية ا١تعاصرة ا١تتميزة بالتدفق الكبَت للمعلومات كتداخل العلوـ كاالختصاصات

فيما بينها  ،ذىب ا١تنظٌر جيمار 2إُف صياغة عشر كصايا ينبغي على ا١تًتجم القانوين التمسك هبا
كىي:
1 Ibid, p 106.
2- GEMAR Jean Claude, op.cit, p 20.
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ينبغي أف تكوف متخصصا يف القانو ف-،ابق مًتٚتا كحافظ على اللغة -،استوعب ا١تبادئالعامة يف القانوف - ،امتلك لغة القانوف كدقائق معانيها - ،أتقن لغتك ،لغة الوصوؿ -،افهم النظاـ
القانوين األجنيب كلغتو كلما أمكن ذلك - ،اعرؼ النظاـ القانوين من كل زكاياه -،كن أمينا قدر
ا١تستطاع كحافظ على مقصد الكاتب كنصو - ،احًتـ عبقرية لغتك - ،ال تستسلم للسهولة كأثبت
قدرتك على الدقٌة.
باإلضافة إُف ":أف يكوف ا١تًتجم متمكنان من حذؽ اللغتُت :ا١تًتجم منها ،كا١تًتجم إليها ،يف

مستول من التمكن ،كالتحكم متساك أك متقارب على األقل.1"...

اليت يطرحها تع ٌدد اللغات كتباين
فمهمة ا١تًتجم كقيمتو تتجليٌاف يف مدل قهره للصعوبات ٌ
ٌ

الثقافات ،كمهمتو "أف يقهر االختبلؼ الثقايف كاللغوم ،كأف ديحو اٝتو ليسمح لكاتب النص
األصلي أف يتكلٌم بلغة أخرل من دكف أف يفقد ىويتو".2

تعرباف عن نظامُت
كاٟتق أف الًتٚتة القانونية ىي قبل كل شيء ترٚتة بُت لغتُت قانونيتُت ٌ

قانونيُت ٥تتلفُت.

/4الترجمة القانونية:
سنتطرؽ يف ْتثنا ىذا إُف تعريف الًتٚتة القانونية كعرض أساليبها كتقنياهتا ،كٖتديد أىم
الصعوبات اليت قد تعًتم ا١تًتجم أثناء قيامو بعملو الًتٚتي

 ،ك نستهلق بتحديد ماىية الًتٚتة

3
٣ترد تعريفات
اعتربىا
اء
ر
آ
شكل
يف
يف
ر
تعا
من
القانونيةْ ،تيث نورد ما ارت آه كلود بوكيه
ٌ

قاـ بعرضها كاآليت:
شخصي غَت مؤسس ٢تا ،فهي يف نظره ال تستند على أم قاعدة ،ؼ
ة

a- La traduction juridique est la traduction de tous les textes qui parlent de
droit.
b- La traduction juridique se rattache à la traduction technique.
c- La traduction juridique est d’abord affaire de terminologie.

 -1مرتاض عبد ا١تالك ،مقدمة في نظرية الترجمة ،بونة للبحوث ك الدراسات ،ذك القعدة،1427ديسمرب  ،2006العدد  ،6ص .44
 -2بن عبد العاِف عبد السبلـ ،في الترجمة ،بَتكت ،دار الطباعة ك النشر ،ط،2001 ،1ص.35

3- BOCQUET Claude .op. cit, p 5.
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d- La traduction juridique exige surtout une grande précision qui amène
souvent au transcodage.

جل النصوص ا١تًتٚتة اليت ٢تا صلة بالقانوف.
أ -تضم الًتٚتة القانونية ٌ

ب -ترتبط الًتٚتة القانونية بالًتٚتة التقنية.

ج -تع ٌد الًتٚتة القانونية مسألة مصطلحية يف أساسها.
د -تشًتط الًتٚتة القانونية دقٌة كبَتة٦ ،تٌا يؤدم غالبان إُف عملية التشفَت- .ترٚتة-
كيواصل بوكيه تعريفو للًتٚتة القانونيةْ ،تيث مصفها بأهنا "ذلك العلم ال ٌذم يتضمن كل من
علم القانوف ّتميع فركعو كركح فن الًتٚتة ال ٌذم يتجلٌى يف حسن صياغة اٞتملة لغويان".1
وه ٔتفهوـ الًتٚتة القانونية ال ٌذم أشار إليو األستاذ
كينبغي أف نػينى ى

كمال السباعيْ ،تيث

كصفها ػب":تلك العملية اليت تشمل نقل النصوص من لغة إُف أخرل مع التقيد التاـ بنظاـ طبيعة
ا١تصطلحات القانونية كأصوؿ الصياغة السليمة اليت تتوازف مع القوانُت كالتشريعات الوطنية".2
فا١تًتجم مطالب إذان باإل١تاـ بطبيعة ا١تواضيع كا٠توض يف غمارىا ،ك ١تا كانت الًتٚتة خطابا
كنصا مفتوحا ديارس فيو ا١تًتجم اإلجابة عن خطاب أك نص بدئي ،كجب عليو أف يكوف ٤تًتفا
ٔتمارستو للطرائق الًتٚتية ،مواجها هبا ىذه ا٠تطابات كالنصوص ،قاىرا بذلك الصعوبات اليت
تطرحو ا تعددية اللغات كتباين الثقافات ،مستعينا بكفاءات متكنو من ٖتقيق إسًتاتيجيتو الًتٚتية.

 /5خصائص الترجمة القانونية:
ٗتتلف الًتٚتة القانونية عن الًتٚتة العامة مبكضوعها "القانوين"  .ففي أنواع الًتٚتة األخرل
اليكوف النص ا١تًتجم (الًتٚتة) ٤تل تنازع أك موضوع تفسَت من طرؼ فقهاء القانوف أك حىت
النص (الًتٚتة) عكس أنواع الًتٚتة األخرل كًتٚتة
الرجوع إُف ىيئة ذات سلطة تقوـ بتفسَت ٌ
النص األديب أك الصحفي.

1- Bocquet Claude,op .cit.p 20.
-2السباعي ادين كماؿ  ،مرجع سابق ،ص .1
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كما ٗتتص الًتٚتة القانونية بًتٚتة النصوص التابعة إُف ميداف القانوف سواء كاف مكتوبا
(القانوف الفرنسي) أك شفويا (القانوف الربيطاين)  ،بحيث تتنوع فيهما مواضيع الًتٚتة ْتسب
النصوص ا١تراد ترٚتتها  ،أل ٌف النص القانوين قد يكوف مكتوبا (دستور،

أك تعليمة ،أك أمرية)

أك تابعا إُف القانوف العريف (الشفوم ) ،فضبل عن أ ٌف العملية الًتٚتية ٗتتلف باختبلؼ األنظمة
القانونية كاللغات ا١تتصلة بالًتٚتة  .فاألنظمة القانونية ا١تتصلة بالًتٚتة تتنوع كتتعدد  ،كمنها ما
يكوف إقليميػا أك كطنيػا كمنها ما يكوف دكليػا  ،ككلٌها نإتة عن اختبلؼ مصادر التشريع  ،فهناؾ
تشريع كطٍت أك ٤تلي ،كىناؾ تشريع دكِف كا١تنظمات كاالتفاقيات الدكلية.
كيف ىذا السياؽ يلم ماتيوز ٔتجموعة من خصائص الًتٚتة القانونية يذكرىا كاآليت:
« One of the characteristics of legal translation comes from the narrow
relationship law has with its means of expression, which is language »1.

ٔتعٌت أف ":تأيت خاصية من خصائص الًتٚتة القانونية من العبلقة العضوية للقانوف مع
كسائلو التعبَتية ،أال كىي اللغة - ".ترٚتة –
كيواصل ماتيوز قولو يف ا١تضمار ذاتو على النحو اآليت:
« Texts are its main instrument and object and could not exist without its
means of expression. This differentiaties the legal translation from the
translation in other specialized fields »2.

ٔتعٌت أ ٌف" :النصوص تعترب أحد أىم كسائلها كمواضيعها ،إ ذ ال ديكن أف تقوـ ٢تا قائمة يف
ظل غياب عباراهتا ،كىذا ما دييز الًتٚتة القانونية ـف غَتىا يف اجملاالت ا١تتخصصة األخرل".
 ترٚتة -كيتضح من ىذه التعاريف كا٠تصائص اليت ذكر ناىا ،أفٌ الًتٚتة القانونية عملية صعبة
تتطلب الكثَت من الًتكيز كا١تراجعة ،كىذا ما أكرده جيمار يف قولو :إ ٌف تر ٚتة النصوص القانونية
ترتكز أساسان على ال ٌدقة كالوضوح نظران للطابع ا١تعيارم الذم ٘تتاز بو نصوصها،باإلضافة إُف تنٌوع
1 -Gladys Gonzales Matthews op .cit, p 79-80.
2 -Ibid.
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األنظمة القانونية كاختبلفها من حيث الشكل كا١تضموف٦ ،تٌا يستدعي من ال ٌذم يتص ٌدل لًتٚتة
النصوص القانونية أف تكوف لو ىملى ىكة يف شىت العلوـ اليت ٢تا عبلقة بالقانوف كمادة أساسية كحيوية

يف تنظيم اٟتياة البشرية ،إال أنٌو ال ديكننا إغفاؿ صعوبة إحداث ا١تصطلح القانوين اليت ال تزاؿ
قائمة إُف يومنا ىذا.1

/6أساليب الترجمة:
ال ديكن القوؿ بوجود تطابق بُت لغتُت من اللغات  ،كنظران النعداـ التطابق يف الرموز بُت
اللغات عامة  ،فإف الرسالة الكبلمية ىي كحدىا الكفيلة بتحقيق نوع من التطابق يف الًتٚتة.
فنقل ا٠تطاب من لغة إُف أخرل قد يتعذر أحيانان

 ،إف َف يتم تذليل بعض العقبات اللغوم ة

أك اٟتضارية أك األسلوبية اإلنشائية .كيستخدـ ا١تًتجم يف ٤تاكالتو الرامية إُف ٕتاكز تلك العقبات
أساليب متعددة يسميها البعض " حيل ا١تًتٚتُت ".
كيف ىذا السياؽ يقوؿ فينيه وداربلنيه ( ،) Vinay et Darbelnetعا١تا اللغة
الكندياف يف كتاهبما " األسلوبية المقارنة بين الفرنسية واإلنجليزية " ( ":)1958يقوـ ا١تًتجم
أثناء عملية الًتٚتة با١توازنة بُت نظامُت لغويُت ،أحدمها مت التعبَت عنو كأصبح ثابتان (النص

األصلي) ،كالثاين الزاؿ يف طور الكموف كاإلعداد (النص ا١تًتجم) " .2كقد حاكال يف ىذا ا١تيداف
اجتهادا يف
اإلتياف ْتلوؿ لع ٌدة مشاكل نظرية ٘تس الًتٚتة ،كذلك ٔتجموعة األعماؿ اليت قاما هبا
ن
٣تاؿ األسلوبية ا١تقارنة بُت اللغتُت اال٧تليزية كالفرنسيةْ ،تيث مت اضمحبلؿ االعتقاد السائد،

كتذليل الرأم القائل باستحالة الًتٚتة ،خاصة عندما يتعلق األمر بالنصوص األدبية أك الدينية،
اليت ينفرد أسلوهبا يف النص األصلي ٓتصائص يصعب اٟتفاظ على معانيها عند ترٚتتها إُف النص
ا٢تدؼ  ،كذلك راجع إُف تشبعها بشحنات ثقافية كخلفيات حضارية ٖتوؿ بينها كبُت ا١تًتجم
1 - Voir :Gémar Jean Claude, la traduction juridique et son enseignement, in Méta XV n°
01 ,1970, p 35,53.
2 - J.P Vinay/J.Darbelnet, Stylistique comparée du Français et de l’Anglais, édition Didier,
Paris, 1958,p 46.
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حينما حياكؿ تفكيك رموز الرسالة ،مث إعادة تشفَتىا ،إذ عليو أف يكوف ملمان ٔتعارؼ مسبقة
٘تكنو من التصدم لشبح الًتٚتة اٟترفية اليت ال طائل منها يف غالب األحياف .كيكوف ىذا النوع
من الًتٚتة تقريبيان ال مستحيبلن ،كعلى سبيل ا١تثاؿ  ،يتيح ترٚتة الركائع األدبية كمؤلفات " جبران
خليل جبران" ،ك"طه حسين" ،ك"روسو" ،ك"راسين" ،كغَتىا .كقد توصل الكاتباف إُف ٣تموعة
من الوسائل اليت يلجأ إليها ا١تًتٚتوف يف ٤تاكالهتم الرامية إُف اؿكصوؿ إُف تطابق تاـ بُت النصُت،
كذلك حسب ثقافة كل منهم كمعرفتو باللغتُت ا١تنقوؿ منها كا١تنقوؿ إليها .كسنأيت على ذكر ىذه
الوسائل اليت يلجأ إليها يف اٟتقيقة كل من يعمل يف ٣تاؿ الًتٚتة ،كبشكل الشعورم يف غالب
األحياف ،كسنلحقها بأمثلة من اللغة اإل٧تليزية كترٚتتها إُف الفرنسية أك بالعكس  ،كما سنقًتح
ترٚتة عربية للمثاؿ اإل٧تليزم أك الفرنسي ليتٌسع لنا ٣تاؿ ا١تقارنة ،ك تنقسم ىذه التقنيات إُف
نوعُت مها :الًتٚتة ا١تباشرة كالًتٚتة غَت ا١تباشرة.

/ -Iالترجمة

المباشرةDirect translation/ La traduction directe:

نعٍت با١تباشر كل ما ىو مبدئي كما فهم على أنٌو سهل بالنسبة للمًتجم .كتكوف ىذه
التقنية على شاكلة تغيَت الوحدات من اللغة " أ" إُف اللغة " ب"باحملافظة عليها تركيبان ،كداللةن
ك٨توان.

 -)1الترجمة

الحرفيةLiteral translation / La traduction littérale:

تسمى بالًتٚتة اٟترفية أك الًتٚتة كلمة بكلمة  Le mot à motكتتمثل يف االنتقاؿ من
اللغة األصلية إُف اللغة ا١تستهدفة  ،باستبداؿ كل عنصر من األصل ٔتا يقابلو يف النص ا٢تدؼ.
كىي يف اٟتقيقة نوعاف :أحدمها سليم كاآلخر سقيم ٌ .أما الصحيح منهما  ،فهو الذم

تتطابق فيو اللغتاف ا١تنقوؿ منها كإليها تطابقا كليا أك شبو كلي ،ك ٌأما غَت الصحيح ،فينحرؼ عنو

ا١تعٌت عن كجهتو يف اللغة األصلية كالذم يًتجم " " il a du pain sur la plancheبػ:
لديو خبز على الرؼ كترجمتو الصحيحة ىي" :لديه عمل كثير".
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كالًتٚتة اٟترفية قريبة من النسخ ،كتقوـ على الًتٚتة كلمة -كلمة  ،فبل ٖتيد عن النص
األصلي كال ٗتالف نظاـ اللغة ا٢تدؼ .كيف ىذا النوع من الًتٚتة ال يلجأ ا١تًتجم إُف التغيَت إال
للتقيد ببنيات لغة الوصوؿ .كمثاؿ ذلك العبارة الفرنسية

 ،Elle le regardaكقد جاءت

باإل٧تليزية  She looked at him :اليت تقابلها بالعربية " نظرت إليه " .ففي العبارة الفرنسية
حذؼ حرؼ اٞتر  atألف الفعل  regarderىو فعل متعد مباشر ،أم أنو ال حيتاج إُف حرؼ
جر ،ككضع الضمَت قبل الفعل حسب ما تقتضيو قوانُت اللغة الفرنسية .أما يف العبارة العربية

،

فنجد تطابقان مع العبارة اإل٧تليزية.
فقد تكوف ىذه الًتٚتة ناجعة يف ح ٌد ذاهتا ،كلٌما كانت بُت لغتُت منحدرتُت من فصيلة
كاحدة ،أك متقاربتُت أك متداخلتُت ثقافيان كاجتماعيا ،كما ىو الشأف يف األ١تانية مع اإل٧تليزية،
ك الفرنسية مع اإلسبانية ،كالعربية مع العربية.
خصت لغتُت متباعدتُت من حيث
كتكوف الًتٚتة اٟترفية يف أغلب األحياف خاطئة ،إذا ما ٌ

ا١تنحدر(األصل) ككذا اٞتانب الثقايف كاالجتماعي ،كذلك راجع إُف ع ٌدة أسباب نذكر منها:
خصوصية اللغة كتع ٌدد الثقافات.
 -)2االقتراضBorrowing /L’emprunt:

ينتج ىذا النوع من الًتٚتة عاد نة عن قصور يف اللغة ا١تنقوؿ إليها (تقنية جديدة  -مفهوـ
غَت معركؼ ،إٍف ،).كىذه الطريقة ىي أسهل طرائق الًتٚتة ،كيستخدمها ا١تًتٚتوف يف بعض
األحياف إلضفاء صبغة أسلوبية ٚتالية معينة .كيعترب االقًتاض أبسط مناىج الًتٚتة ،كيتمثل يف
أخذ اللفظة كما ىي عليو يف اللغة ا١تنقوؿ منها ،كيلجأ إليو ا١تًتجم يف اٟتاالت اليت ال يوجد فيها
مقاببل ،يفمت على مستول ا١تفردات كم ضـ أٝتاء العلم كبعض ا١تصطلحات الثقافية  ،كيستعمل
عند حالة العجز ا١تطلق  ،أم عند الضركرة  .كنذكر من ذلك بعض األمثلة التوضيحية :ؾإقراض
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الفرنسيين كلمة " 1 " Une tasseمن العربية ككلمة " 2"Foot ballمن اال٧تليزية  ،ككلمة
" 3"Mazoutمن الركسية ،إٍف.
 -)3المحاكاة(:النسخ) Calque/ Le calque
ديكن تعريف ىذه الطريقة بأهنا اقتباس مًتجم  ،و ىي نوع من االقًتاض ،إذ ينصب تركيز
ىذه التقنية على النقل اٟتريف لصيغة أك عبارة من اللغة ا١تنت إُف اللغة ا٢تدؼ ال ١تفردات
منفردة،كتقوـ على اقتباس تعبَت معُت كترٚتة العناصر ا١تكونة لو ترٚتة حرفية كما يفعل الفرنسيوف
عندما ينقلوف التعبَت اإل٧تليزم  Season complimentsإُف Compliments de la

، saisonأك عندما يتمنوف لبعضهم هناية أسبوع سعيدة بقو٢تم "Bonne fin de semaine
كىي عبارة منسوخة عن العبارة اإل٧تليزية " ،"week endكيف العربية لدينا ":نهاية األسبوع".
كتنقسم ىذه التقنية إُف نوعُت:
أ -محاكاة تعبيرية٨ Calque d’expression :تو:
 Verser des larmes de crocodiles-اليت تقابلها باال٧تليزية عبارةTo shed :

 crocodile tearsكبالعربية عبارة :يذرف بدموع التماسيح  ،كىو تعبَت ٣تازم يفيد ا١تبالغة يف
الوصف.
ب -محاكاة بنيوية٨ Calque de structure :تو:
 Science fictionاليت تقابلها باإل٧تليزية عبارةٌ ، Science fiction :أما يف العربية،

فقد ترٚتت العبارة كاآليت:علم الخيال.

/IIالترجمة غير المباشرة

Indirect translation/ La traduction indirecte :

كتشمل:
1 - Albert Dauzat, Jean Dubois, Henri Mitterand, Dictionnaire de poche de la langue Française,
LAROUSSE étymologique et historique, librairie Larousse, Paris VI , 1971, p735.
2 - Ibid, p 314.
3 - Ibid, p 453.
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-)1اإلبدال Transposition/La transposition :كيتمثل يف استبداؿ جزء من
ا٠تطاب ّتزء آخر دكف إحداث تغيَت يف معٌت الرساؿ ة ،1كيطبق اإلبداؿ على اؿفئات النحوية
كه ك نوعاف:
أ -إبدال إجباري  Transposition obligatoire:2يستعمل عندما ال يكوف للغة
مية على النحو
ا١تستهدفة إمكانيات للتغيَت مثؿ : Dès son leverجيب أف تنقل إُف ا ال٧تلز
مية ال ٘تتلك إال حالة كاحدة لًتٚتة ىذه
اآليت  ، As soon as he gets upألف اللغة ا ال٧تلز
اٞتملة من اللغة الفرنسيةٌ .أما يف اللغة العربية ،فنًتٚتها ٨تو :فور استيقاظو.

ب-إبدال إختياري  Transposition facultative :ك حيدث عندما يكوف للغة

ا١تستهدفة إمكانيات للتعبَت عن العبارة نفسها مثل Après son /: After he come back

 arrivéeأم عندما يرجع ،أك عند رجوعو ،أك عندما يعود أك عند عودتو .ككذلك يف قولنا:
 ، Il se contenta de faire oui de la têteفقد ترجم إُف اال٧تليزية:

He

 ، merely noddedكإُف بالعربية بػ :اكتفى بإيماءة.
-)2التكافؤEquivalence/ L'équivalence :

ىو أسلوب يعُت كجود كضعية يتم فيها التعبَت بوسائل لسانية ٥تتلفة  ،بحيث يكوف التكافؤ
يف التعبَت عن ٕتربة إنسانية  ،كالغرض منو اٟتصوؿ على موقف يكافئ ا١توقف األصلي  ،كيلجأ إليو
مثبل  Le chat échaudé craint l'eau froideإذا نقل
عند ترٚتة األمثاؿ كاٟتكم  .ؼ
حرفيا ٨تصل على عبارة ال معٌت ٢تا ،كعليو فما يكافئها ىو من

"لدغته األفعى خاف من

الحبل".

1 - Voir : J.P Vinay/J.Darbelnet. op. cit.p 50.
2 - Ibid. p 50.
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 -)3التطويع:Modulation/ La modulation :

نلجأ إُف ىذه التقنية عندما نعجز عن إجياد مرادؼ مناسب ١تا نريد ترٚتتو ،فنعوض بعبارة
تفسر ،أك ترادؼ يف ا١تعٌت ،كلكنها ٗتتلف يف ا١تادة ا١تعجمية عن ا١تادة األصلية.
تشرح ،أك ٌ
كنتيجة التطويع ىي التنويع بُت اللغتُت كثقافتهما.1

كقد استفادت الًتٚتة من النظريات اللسانية البنيوية اليت ال ترل يف اللغات ٤تاكاة ،بل إ ٌف
لكل لغة تنظيمها ا٠تاص ١تعطيات التجربة اإلنسانية ،كلكل لغة طريقتها يف تقطيع الًتٚتة غَت
2

اللسانية

.

كيرجع سبب استعمالو حسبما كضحو ا١تؤلفاف إُف أف ٖتليل ىذه األمثلة يعطي فكرة عن
التنويع اٟتاصل يف أسلوب التطويع يف الًتٚتة٦ ،تا يسهل على ا١تًتجم ٗتطي الصعوبة عندما تعجز
الًتٚتة اٟترفية عن تأدية عملها .كىو على أنواع نذكرىا كاآليت:
أ-التطويع الثابت /اإلجباري) : Modulation figée (obligatoireكىو ا١توجود
يف ا١تعاجم ،كمثاؿ ذلك Fire man :الذم تصفو اال٧تليزية بالشيء الذم ٖتاربو ىذه ا١تهنة كىو
النار ) (Fireكتعرب عنو الفرنسية ٔتصطلح  Pompierك ىو كسيلة ١تكافحة النار ،نسبة إُف
ا١تضخة ) (Pompeيف حُت تعتربه العربية ٔتثابة مهنة اإلطفاء كاإلٜتاد بًتٚتتو ٨تو :رجل ا١تطافئ.
ب-التطويع االختياري Modulation facultative:يتعلق بتلك التطويعات اليت تطور
اللغة ،مث تصبح اختيارية مثل : Je n'ai plus soifتًتجم َف أعد عطشاف أك ارتويت.
عثت إليه
ج-التطويع المعجمي :كفيو يقابل اٞتزء الكل ٨تو To send him a line :ب
بكلمة.
1

د-التطويع التركيبي  :اجملرد مقابل ا١تلموس أك العكس Give a pint of your :
blood
 1ينظر يف التطويع كل من :كحيل سعيدة ،تعليمية الترجمة ،دراسة ٖتليلية تطبيقية ،اربد -األردف ،عاَف الكتب اٟتديث ،2009 ،ص  .94ك جورج موناف،

في اللسانيات و الترجمة ،ترٚتة لطيف زيتوين ،دار ا١تنتخب العريب ،1994 ،ص .61
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وبالفرنسيةDonnez un peu de votre sang :بحيث نقلت  pintكىو ا١تقياس يف
السوائل يف اال٧تليزية إُف شيء أك  un peuكىو ٣ترد يف الفرنسية ،ويقابلو يف العربية:تبرع بشيء
من دمك..
ق-العكس المنفي :مثل Ce n’est pas difficile :كيف العربية :إنٌو سهل.

 il gagne bien sa vie difficileيكسب ماال حبلال .فقد حدث تغيَت يف الرمز.
و-االنتقال من المالحظة إلى األمر : Private/:ال تدخل .

ي-االنتقال من المبني للمعلول إلى المبني للمجهول:
You are wanted on the phone/On vous demande au téléphone
ك تيرجم إُف العربية ٨تو :لديك مكالمة.

-)4التصرف :أو

التكييفAdaptation/ L’adaptation

تستخدـ ىذه الطريقة حُت ال جيد ا١تًتجم يف اللغة ا١تنقوؿ إليها ا١ترادؼ يف اللغة ا١تنقوؿ
منها ،كتكوف حينما تشكل الوضعية أمرا منافيا لتقاليد اللغة أك معتقداهتا أك أهنا غَت موجودة٦ ،تا
يكوف ا١تًتجم ىنا أماـ حالة خاصة من
يستوجب على ا١تًتجم إجياد موقف آخر مكافئ ٢تا  ،ؼ
التكافؤ ،كىو التكافؤ يف ا١تواقف  .Equivalence de situationفمثبل تعرب الفرنسية بطريقة
لغوم فحسب ،كإمنا ىي عملية نقل ثقايف
ٗتتلف ٘تاما عن التعبَت العريب  ،أل ٌف الًتٚتة ِفست نقالن ان
كما يقوؿ الفرنسيو ف  ، Cette nouvelle m’a réchauffé le cœurيف حُت يقوؿ
العريب" :أثلج هذا النبأ صدري" .
كلعل العرب ْتكم إقامتهم بالصحراء كانوا تواقُت إُف شيء من الربكدة كالثلج حيميهم من
اٟتر الشديد  ،كبا١تقابل ٧تد الفرنسي على عكس العريب جيد اٟترارة متنفس ان لو من الربد القارص
الذم خييم على طبيعتهم .كما أف التصرؼ يف الًتٚتة بالزيادة أك النقصاف أك كليهما معا قد يرجع
 1بيوض إنعاـ ،مرجع سابق ،ص .104-96
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سببو ،إضافة إُف ما سبق ذكره  ،إُف عدـ ٘تكن ا١تًتجم من ناصية اللغة اليت يًتجم منها أك تلك
اليت يًتجم إليها.
كبعد اطبلعنا على تقنيات الًتٚتة بصفة عامة ،فإننا سننتقل اآلف إُف التعرؼ على القواعد
ا١تعموؿ هبا كالتقنيات ا١تتبعة يف الًتٚتة القانونية ،اليت سنلخصها يف سبع قواعد رئيسة  ،كنستهل
ذلك بالتذكَت بأف الًتٚتة القانونية ىي قبل كل شيء ترٚتة بُت لغتُت قانونيتُت تعرباف عن نظامُت
قانونيُت ٥تتلفُت.
ها:1
/7قواعد الترجمة القانونية وتقنيات
أ) -التكافؤ الوظيفي:
يقصد بالتكافؤ الوظيفي

(Functional Equivalence/Equivalence

) Fonctionnelleيف علم الًتٚتة العاـ "العبلقة ا١تتجانسة بُت القيم التواصلية للنص األصل
كالنص ا٢تدؼ ،ككذلك بُت الكلمات كاٞتمل كالتعابَت االصطبلحية كاألبنية النحوية ".أما يف علم
مصطلحا قانونينا يف لغة قانونية ما ٔتا
الًتٚتة القانونية فيقصد بالتكافؤ الوظيفي أف "يًتجم ا١تًتجم
ن

يكافئو كظيفينا من مصطلح قانوين يف لغة قانونية أخرل".

فالتكافؤ الوظيفي إذان ،يعٍت أف نًتجم ا١تصطلح القانوين من النظاـ القانوين للغة ا١تنقوؿ منها

إُف ما جيانسو كيكافئو كظيفينا يف النظاـ القانوين للغة ا١تنقوؿ إليها  .كينبغي على ا١تًتجم القانوين أف
يلجأ دائما إُف تطبيق تقنية التكافؤ الوظيفي عند كجوده يف العربية.
ب)-التكافؤ اللفظي أو المعجمي:
إف تقنية التكافؤ اللفظي أك ا١تعجمي

) (formal/lexical equivalenceىي

التقنية الثانية اليت يلجأ إليها ا١تًتجم عند غياب التكافؤ الوظيفي الختبلؼ النظامُت القانونيُت
للغة ا١تنقوؿ منها كاللغة ا١تنقوؿ إليها .كيقصد بالتكافؤ اللفظي أك ا١تعجمي ترٚتة ا١تصطلح يف اللغة
 -1ينظر يف ىذا العنصر:ا لسليماف عبد الرحمف ،في الفروقات المصطلحية بين المغرب األقصى والدول العربية األخرى ٣ ،تلة ترٚتاف الصادرة عن مدرسة
ا١تلك فهد العليا للًتٚتة ،اجمللد  ،16العدد  ،2أكتوبر  ،2007ص .109-89
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(أ) ٔتا يقابلو معجمينا يف اللغة (ب) ،أم ترٚتتو ترٚتة حرفية طا١تا كاف ذلك ٦تكننا بلفظة معجمية

مقابلة .أضف إُف ذلك مشكلة ا١تفردات اليت ترد يف لغات تربطها ببعضها قرابة لغوية ثابتة كـعاف
كثَتا لكنها ٥تتلفة ،كاليت يعرب عنها ب ػ:ػ أشباه النظائر (faux-
متقاربة ن

) amisمثل

كلمة"  actualاال٧تليزية ككلمة  actuelالفرنسية ،ذلك أف كلمة actualاال٧تليزية تعٍت
حاِف"  ،ك "راىن" ك "حاضر".
"كاقعي"" ،حقيقي" ك "فعلي" ،بينما تعٍت كلمة actuelالفرنسية " ٌ
كعليو ،فإف الًتٚتة الفرنسية لكلمة  actualاال٧تليزية ىي réelكليس. actuel :
ج) -الشرح في المتن:
كىي التقنية الثالثة اليت نلجأ إليها عند انعداـ إمكانية استعماؿ تقنييت التكافؤ الوظيفي
كالتكافؤ اللفظي  .كغالبنا ما يكوف الشرح يف ا١تنت ضركرينا كي يتم التواصل ا١تطلوب ،ذلك أف
بعض ا١تصطلحات كا١تفردات ذات الشحنة الثقافية الطاغية أك االرتباط الثقايف القوم بثقافة

ما أك نظاـ قانوين ما متشبع بثقافة مغايرة ،ال تفهم بذاهتا ،كال بد من شرح مناسب أك توصيف
جدا كتعترب حبلن كسطينا  ،ألهنا ٗتتزؿ ا١تسافة البعيدة بُت
٢تا .إف تقنية الشرح يف ا١تنت تقنية مهمة ن
الثقافات ا١تختلفة .كىذا ينطبق على ترٚتة كثائق من نصوص قانوف األسرة ا١تؤسس على الشريعة
اإلسبلمية إُف اللغات األكربية هبدؼ استعما٢تا لدل إدارات الدكؿ ذات الصلة.
د)-الحذف:
يقصد باٟتذؼ " عدـ ترٚتة عناصر نصية لغوية يف النص األصلي ال ٖتتوم على معلومات
إضافية ١تتلقي الًتٚتة كال يؤدم حذفها إُف أم خسارة يف ا١تعلومات " .1كىذه التقنية ييلجأ إليها

خصوصا عند ترٚتة عناصر ذات طابع ثقايف خاص
كثَتا عند الًتٚتة من العربية إُف اإل٧تليزية،
ن
ن
ليس ٢تا ما يقابلها يف الثقافة اإلنكليزية.

 1ينظر Thinking Arabic Translation. A Course in Translation Method : Arabic to English,Dickins J,Hervey S, en Higgins I, London, New York, 2002, p, 25.
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ه) -النقحرة:
نلجأ إُف تقنية النقحرة عندما ال تفي تقنيات الًتٚتة

السابقة بالغرض  ،كال ٖتقق الغاية

ا١تنقحر يف اللغة ا٢تدؼ مكافئ كظيفي كال
ا١ترجوة يف التواصل ،أم عندما ال يكوف للمصطلح ى
مكافئ لفظي معجمي كال ديكن شرحو يف ا١تنت كال حذفو أثناء الًتٚتة.

كنعٍت بالنقحرة نقل

الكلمة صوتيا لتعذر ترٚتتها يف اللغة ا١تنقوؿ إليها مثل مصطلح الزكاة يف الشريعة اإلسبلمية ،فإننا
ال ٧تد لو مكافئا لتشبعو بشحنة دينية كثقافية ،فيًتجم صوتيان إُف الفرنسية ٨تو . Zakat1

و) -وضع مصطلح جديد:
إذا ما استحضرنا من جديد أف الًتٚتة القانونية إمنا ىي ترٚتة بُت لغتُت قانونيتُت تعرباف عن
نظامُت قانونيُت ٥تتلفُت ،فإف تقنية كضع مصطلح

جديد ىي التقنية األخَتة اليت مٞتأ إليها

ا١تًتجم بعد "استنفاذ ٚتيع التقنيات السابقة شرط أف ال يكوف ٢تا كظيفة اصطبلحية أك داللية يف
النظاـ القانوين"  .2كتبقى مسألة ا١تعايَت اليت توضع ا١تصطلحات اٞتديدة كف نقا ٢تا أىم مشكلة
تواجهنا عند اعتماد ىذه التقنية ،ألف كضع ا١تصطلح بطريقة غَت منظمة غَت منتج كغَت عملي ،
كلو آثار كخيمة على عملية الًتٚتة .كتنظيم علمية كضع ا١تصطلح يف الًتٚتة القانونية كغَتىا
ْتاجة إُف مؤسسات معيارية.
ز) -أقلمة الترجمة:
كثَتا عند الًتٚتة من
نضيف إُف ىذه التقنيات التقليدية تقنية أقلمة الًتٚتة اليت نواجهها ن

اللغات األجنبية إُف اللغة العربية .كنقصد بأقلمة الًتٚتة أف تكوف كفق النظاـ القانوين للغة ا١تنقوؿ
إليها ككف نقا للمعايَت اللغوية كاالصطبلحية السائدة يف تلك الدكلة.

 -1ينظرLegal Translation : bridging differences between lagal cultures and legal systems, G.R. :
De Groot, dans Flowers H. et al, The power of Translation-Enrichment of Language and Culture.
Platform Translation & Studies, Utrecht, 1998,23.
 -2ينظر :السليماف عبد الرٛتن ،وثائق قانون ا ألسرة المغربي :المعيار ،الواقع و إشكاليات الترجمة  ،أطركحة دكتوراه باللغة ا٢تولندية ،نوقشت يف جامعة
غاند بلجيكا بتاريخ ،2009/07/9ترٚتها إُف العربية السليماف عبد الرٛتن.
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كنستنتج ٦تا سبق ذكره ن ا١تًتجم القانوين مطالب بأف يلم با١تصطلحات القانونية الدقيقة
كا١تعتمدة يف الدكلة لتكوف ترٚتتو دقيقة ككاضحة ٦ ،تا يستوجب منو تكييف ا١تصطلح تكييفان
قانونيان ،باإلضافة إُف أف تكوف لديو ثقافة قانونية كاسعة يف ٣تاالت عديدة يف القانوف.
كسنرل يف الدراسة التطبيقية أىم ا١تشكبلت اليت تعًتض ا١تًتجم أثناء تأدية مهامو،
كالطرؽ الًتٚتية اليت يستعملها للوصوؿ إُف تطابق من األفضل أف يكوف تامان بُت اللغة األصل
كاللغة ا٢تدؼ.
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مصطلحات قانون الجنسية– مدونة "قانون الجنسية الجزائري" -

-)1التعريف بالمدونة:
يقصد باصطبلح الجنسية قانونا انتماء الفرد إُف دكلة معينة ،كىي كسيلة فنية ضركرية
اقتضتها ضركرات النظاـ الدكِف اٟتاِف لتوزيع سكاف ا١تعمورة على الدكؿ

 ،باعتبارىا أشخاصا

للقانوف الدكِف العاـ ،كال توجد سلطة عا١تية فوؽ الدكؿ لتسبغ جنسيتها على كل سكاف الكرة
األرضية ،حىت ٗتتفي فكرة اٞتنسية ٔتفهومها القانوين اٟتاِف .كبالرغم من شيوع ىذا االصطبلح ،
فهو غَت دقيق يف اشتقاقو ،ألنو يف العربية مشتق من كلمة جنس ،كشتاف بُت اٞتنسية كاٞتنس يف
القانوف ا١تعاصر  .كاٞتنس يعد أحد مقومات األمة ،كقد تضاءلت أمهيتو حاليا يف الفكر القومي
كالفكر القانوين ،إال يف بعض النظريات العنصرية  .كيف اللغة الفرنسية أك اال٧تليزية اشتقت كلمة
 Nationalitéأك  Nationalityمن كلمة "  "Nationأم األمة ،كيعٍت أصلها البلتيٍت
" "Natioا١تنتسبُت إُف جنس كاحد يف مقابل كلمة

" "Populusاليت يقصد هبا سكاف

اإلقليم عموما.1
كقد اختلف الفقهاء يف تعريف اٞتنسية كذىبوا مذاىب شىت .كىناؾ من غلٌب اٞتانب
القانوين فيها  ،مركزا على ما ينشأ عنها من التزامات متبادلة بُت طرفيها ،الفرد كالدكلة .كىناؾ من
رجح اٞتانب السياسي فيها  ،مربرا التبعية السياسية اليت تًتتب عنها على صعيد القانوف الداخلي
كالقانوف الدكِف .كىناؾ من راعى ،فضبل عما سبق ،الركابط االجتماعية يف عبلقة اٞتنسية
ؾاؿشعور اؿركحي كاالندماج االجتماعي ،حىت خلط بينها كبُت االنتماء لؤلمة .كىناؾ من عرفها
بالنظر ألحد طرفها أك مها معا ،فإذا نظرنا إليها من زاكية الطرؼ ا١تانح ٢تا٧ ،تد أهنا معيار فيو ا.

 -1ينظركل من :عزالدين عبد اهلل ،القانوف الدكِف ا٠تاص ،اٞتزء االكؿ ،ط  -1974بند  53مكرر.ك عبد الكرمي سبلمة ،ا١تبسوط يف شرح نظاـ اٞتنسية ،ط
 " 1993 ،1دار النهضة العربية " ص  14ىامش()4
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أما إذا رجحنا متلقيها ،فيتضح أهنا صفة يف الشخص كعنصر من عناصر حالتو ا١تدنية
العامة رتب عليها القانوف آثاران معينة .أما إذا راعينا يف تعريف اٞتنسية الطرفُت معا ،ا١تانح
كا١تتلقي ،فتصبح رابطة سياسية كقانونية بينهما.
ينبغي ٖتديد ماىية اٞتنسية يف مفهومها القانوين اٟتديث ،كاليت ىي انتماء الشخص

إُف

دكلة معينة قانونيا كسياسيا أك ىي رابطة سياسية تنشئها الدكلة للشخص كٕتعلو رعية ٢تا أك ىي
عبارة عن انتماء الشخص إُف الشعب ا١تكوف للدكلة من الناحية القانونية أك ديكن كصفها بأهنا
تلك الصلة اليت تربط الدكلة بأفراد شعبها بل ىي التعبَت القانوين عن الرابطة بُت الفرد كالدكلة اليت
منحتو جنسيتها.
كديكن القوؿ من خبلؿ ىذه ا١تفاىيم كالتعاريف السالف ذكرىا

بأنو على الرغم من

اختبلفها يف الصياغة ك األسلوب ،فإهنا اٖتدت يف ٖتديد الغاية كا٢تدؼ الذم ننشده ٚتيعا
كىو ٖتديد فكرة االنتماء  ،بحيث أصبحت كاضحة ا١تعاَف كال ٗترج عن كوف اٞتنسية ىي انتماء
1

الشخص إُف الدكلة ٔتفهومها اٟتديث.

كٕتدر ا١تبلحظة أبف مفهوـ اٞتنسية على النحو ا١تشار إليو أنفا َف يكن على ىذا النحو ،بل
تطور عرب مراحل منذ العصور الغابرة ،ففي العصور القددية َف يكن اإلنساف يعرؼ اٞتنسية كانتماء
إُف دكلة معينة على النحو الذم نعرفو اليوـ يف العصر اٟتديث ،بل كاف انتماؤه يف بداية األمر إُف
األسرة باعتبارىا أكؿ خلية عرفها اإلنساف للتجمع السكاين الذم يقوـ على ركابط كعوامل متعددة
كاللغة كالعرؽ كالتقاليد كالعادات كا١تعتقدات الدينية إُف غَت ذلك من األمور اليت ٕتمع بُت أفراد
األسرة.

 -1ينظر :عبد الرٛتاف بودين ،التنازع االجيايب بُت قانوف اٞتنسية الفرنسي ك اٞتزائرم حوؿ األكالد ا١تولودين من أصل جزائرم على الًتاب الفرنسي بعد تاريخ
 ،1963/01/01رسالة ماجستَت ص50ك ما بعدىا.
- 58 -

الفصل التطبيقي

مصطلحات قانون الجنسية– مدونة "قانون الجنسية الجزائري" -

ك اتضح من ىذا كلو أف ىناؾ مصدرين للجنسية:1
أ /القانون

ب /المعاهدات

كمها مصدراف إلزامياف ،ك أك٢تما مصدر داخلي يهيمن عليو النظاـ العاـ ،ك ثانيهما مصدر
خارجي مرجح على أحكاـ القانوف الداخلي ٔتوجب النص الصادر بذلك.
ك ديكن أف يضاؼ ٢تما مصدر ثالث ك ىو ا١تصدر التفسَتم من األحكاـ القياسية ك اآلراء
الفقهية ،ك ىو مصدر غَت ملزـ لكن لو تأثَته على القانوف ك التشريع.

1

٤ -تمد طيبة ،اٞتديد يف قانوف اٞتنسية اٞتزائرية ك ا١تركز القانوين ا١تتعدد اٞتنسيات ،دار ىومة ،ط،2006،1ص .21
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الفصل التطبيقي

-)2جدولة مصطلحات المدونة:
يف إطار تطوير ا١تنظومة التشريعية اٞتزائرية ٔتا يتناسب مع التطورات السياسية ك االقتصادية
ٞتزائر اليوـ ،أقدـ ا١تشرع اٞتزائرم على إقرار تعديل قانوف اٞتنسية اٞتزائرية ا١تطبق منذ

،1970

ك ذلك ٔتوجب األمر  01-05ا١تؤرخ يف  27فرباير  ،12005ك ىو تعديل أساسي مس معظم
النصوص ك األحكاـ الواردة يف قانوف  86-70ا١تؤرخ يف  15ديسمرب ٌ ، 1970إما يف الصياغة

ك ا١تضموف ،ك إما يف إحداث أحكاـ جديدة.2
األمر "ا١تشار إليو"
ؼ

 01-05سوؼ يكوف ٤تل دراسة مستفيضة يف إطار ٖتليل

مصطلحات أحكاـ اٞتنسية  ،باعتباره جزء ان من مادة القانوف الدكِف ا٠تاص ،إذ أ ٌف أمهية ىذا
التعديل تستحق دراسة خاصة ،بالًتكيز على ا١تصطلحات

اليت نوردىا كما ىي مرتبة يف مواد

قوانُت اٞتنسية يف اٞتدكؿ اآليت:


 -.المادة(:4معدلة) يقصد بسن الرشد يف par

entend

On

Article4 :-

مفهوـ ىذا القانوف ،سن الرشد ا١تدين.

majorité au sens de la présente
loi, la majorité civile.

المادة(:7معدلة) غَت أف الولد ا١تولود يف اٞتزائر

Article 7 : Toutefois, l’enfant né en
Algérie de parents inconnus sera
réputé n’avoir jamais été Algérien si,
au cours de sa minorité, sa filiation
est légalement établie à l’égard d’un
étranger ou d’une étrangère et s’il a,
conformément à la loi nationale de
cet étranger ou de cette étrangère, la
nationalité de celui-ci.
L’enfant nouveau né trouvé en
Algérie est présumé jusqu’à preuve
du contraire, né en Algérie.

من أبوين ٣تهولُت ييعد كأنو َف يكن جزائريان قط
إذا ثبت خبلؿ قصوره ،انتسابو إُف أجنيب

أك

أجنبية ككاف ينتمي إُف جنسية ىذا األجنيب أك
ىذه األجنبية كفقان لقانون جنسية أحدمها .إف
الولد اٟتديث الوالدة ال ٌذم عثر عليو يف اٞتزائر
يُعد مولوداً فيها ما َف يثبت خبلؼ ذلك.
1

-منشور يف اٞتريدة الرٝتية بتاريخ  27فرباير  ،2005العدد  ،15ص .15

2

 -الطيب زركيت ،الوسيط يف اٞتنسية اٞتزائرية ،كلية اٟتقوؽ ،جامعة اٞتزائر ،الطبعة الثانية  ،2010ص .249
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- "مصطلحات قانون الجنسية– مدونة "قانون الجنسية الجزائري
Article 8 :
L’attribution de la qualité de national
algérien dès la naissance ainsi que le
retrait ou la répudiation de cette
qualité.

الفصل التطبيقي

:8المادة
تنسية منذ الوالدةٞإ ٌف إعطاء صفة جزائرم ا
أو التخلي عنها

ك كذا سحب ىذه الصفة

. أعبله7 تادة١ٔتوجب أحكاـ ا
Article09 :bis.-

La

تنسيةٞ(مضافة) ديكن اكتساب ا:09المادة

nationalité

algérienne peut s’acquérir par le
mariage avec un Algérien ou avec
une Algérienne, par décret dans les
conditions suivantes.
Article10 : L’étranger qui en formule
la demande, peut acquérir la
nationalité algérienne, à condition :
2- D’avoir sa résidence en Algérie au

 ٔتوجب،تزائرية بالزواج من جزائرم أك جزائريةٞا

moment de la signature du décret

تزائر كقت التوقيع علىٞ أف يكوف مقيمان يف ا-2

accordant la naturalisation.

.مرسوـ مىت توفرت الشركط اآلتية
ديكن لؤلجنيب الذم يقدـ طلبان:10المادة
تزائرية أف حيصل عليهاٞتنسية اٞالكتساب ا
:بشرط
.ترسوـ الذم دينح التجنس١ا

Article 13 : Le retrait a lieu dans les
mêmes formes que l’octroi de la
naturalisation. Cependant l’intéressé,
dûment averti, à la faculté, dans un
délai deux (2)
Lorsque la validité des actes passés
de la décision de retrait était
subordonnée à la possession par
l’intéressé de la qualité d’algérien.

تنسية بنفسٞ(معدلة) يتم سحب ا:13المادة
 بعد إعبلـ،األشكاؿ اليت مت هبا منح التجنس
)2

(تعٍت بذلك قانونان ك منحو مهلة شهرين١ا
.لتقدمي دفوعو

عندما تكوف صحة العقود المبرمة قبل نشر قرار
تعٍت باألمر١تنسية متوقفة على حيازة اٞسحب ا
.تزائرمٞصفة ا
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Article 17 : : Effets collectifs :
Les enfants mineurs d’une personne
qui acquiert la nationalité algérienne,
en vertu de l’article 9 de la présente
loi, deviennent algériens en même
temps que leur parent. Cependant, ils
ont la faculté de renoncer à la
nationalité algérienne dans un délai
de deux (02) ans à compter de leur
majorité.
.

:تماعيةٞ (معدلة)اآلثارا:17المادة

تنسيةٞيصبح األوالد القصر لشخص اكتسب ا
، من ىذا القانوف9 تادة١تزائرية ٔتوجب اٞا
تم٢  على أ ٌف.جزائريُت يف نفس الوقت كوالدىم
تزائرية خبلؿ سنتُتٞتنسية اٞحرية التنازل عن ا
.ابتداء من بلوغهم سن الرشد
 (معدلة) كل شخص اكتسب:22المادة

Article22 : Toute personne qui a
acquis la nationalité algérienne peut
en être déchue :
3-Si elle a accompli, au profit d’une
partie
étrangère,
des
actes
incompatibles
avec
la
qualité
d’algérien ou préjudiciables aux
intérêts de l’Etat algérien.
La déchéance n’est encoure que si les
faits reprochés à l’intéressé se sont
produits pendant un délai de dix (10)
ans, à compter de la date d’acquisition
de la nationalité algérienne.
Article 32 :
Lorsque la nationalité algérienne est
revendiquée à titre de nationalité
d’origine, elle peut être prouvée
Par la filiation découlant de deux
ascendants en ligne paternelle ou
maternelle, nés en Algérie et y ayant
joui du statut musulman.

الفصل التطبيقي

:تزائرية ديكن أف جيرد منهاٞتنسية اٞا
 إذا قاـ لفائدة جهة أجنبية بأعماؿ تتناىف-3
مع صفتو كجزائرم أك مضرة ٔتصاٌف الدكلة
التجريد إال إذا كانت

 ك ال يًتتب،تزائريةٞا

تعٌت قد كقعت خبلؿ١تنسوبة إُف ا١األفعاؿ ا
تنسيةٞ) سنوات من تاريخ اكتساب ا10( العشر
.تزائريةٞا
تنسيةٞ(معدلة)عندما يدعي شخص ا:32المادة
تزائرية كجنسية أصلية ديكن إثباهتا عن طريقٞا
النسب بوجود أصلُت ذكرين من جهة األب أك
متمتعين بالشريعة
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الفصل التطبيقي

Article33 :
L’acquisition de la nationalité
algérienne
est
prouvée
par
l’ampliation du décret.

تنسيةٞ(معدلة) يثبت اكتساب ا:33المادة

Article38 :
Toute personne peut intenter une
action ayant pour objet principal de
faire juger qu’elle a ou n’a pas la
nationalité algérienne. L’action est
alors dirigée contre le ministère
public, sans préjudice du droit
d’intervention des tiers intéressés.

تق يف إقامةٟ(معدلة) لكل شخص ا:38المادة

.تزائرية بنظير المرسومٞا

دعوى يكوف موضوعها األصلي استصدار حكم
 ك يرفع.تزائريةٞتنسية اٞبتمتعو أك عدـ ٘تتعو با
تعٍت باألمر الدعول ضد النيابة العامة مع عدـ١ا
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مصطلحات قانون الجنسية– مدونة "قانون الجنسية الجزائري" -

الفصل التطبيقي

)3تحليل مصطلحات المدونة:
 /1مصطلح "سن الرشد":
 -.المادة(:4معدلة) يقصد بسن الرشد يف par
1

مفهوـ ىذا القانوف ،سن الرشد ا١تدين.

entend

On

Article4 :-

majorité au sens de la présente
loi, la majorité civile.

أ) التحليل اللغوي:
رش يد،
الر ي
شد يف اللغة من الفعل ىر ىش ىد ،يى ي
جاء التعريف هبذا ا١تصطلح لغةن عند ابن منظور كاآليت ":ي

شد يف اللغة ي ٌدؿ على الصبلح ك إصابة الصواب
الر ي
فهو ىراشد،ك اسم ا١تفعوؿ ىم ي
رشود للمتعدم ،ك ي

ك االستقامة على طريق اٟتق مع تصلب فيو .ك نقوؿ ىرشد الشخص أم اىتدل 2 ".ك يقاؿ أيضان:

شد الصيب بلغ سن الرشد ،ك ىو سن التكليف يف الشريعة 3 ".ك ىذا ا١تعٌت ىو األقرب إُف
" ىر ى

معناه االصطبلحي.

أما يف الفرنسية ،فنجد ا١تقابل ىو مصطلح

»  «Majoritéالذم جاء تعريفو يف القاموس

التأثيلي كاآليت:
e

e

« Majorité: XVI s, « supériorité » ; XVI s ; du lat. méd. majoritas,
dér.de major-1751, Levis- Mirepoix, Pol, de l’angl. Majority. »4

فا١تصطلح مشتق من البلتينية »  ، « Majoritasك قد ظهر ألكؿ مرة سنة  ،1751للداللة
على معٌت" التفوؽ".
كلتوضيح معناه اللغوم بشكل أكسع ٞتأنا إُف التعريف الوارد يف قاموس  Le Robertكاآليت:

1

 -قانوف اٞتنسية اٞتزائرية ،ا١تادة ، 04ص 15

 -2ابن منظور،مرجع سابق ،اجمللد ا٠تاـس  ،باب الراء ،ص .220-219
 -3اٛتد ٥تتار عمر ،معجم اللغة العربية المعاصرة ،عاَف الكتب ،ط ،1تدمك ،2008 ،اجمللد الثاين ،باب الراء ،ص .894
4
-Albert Dauzat, Jean Dubois, Henri Mitterand, Dictionnaire de poche de la langue
Française, LAROUSSE étymologique et historique, librairie Larousse, Paris VI , 1971, p
437.
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مصطلحات قانون الجنسية– مدونة "قانون الجنسية الجزائري" -

« Majorité: n.f 1- Groupement de voix qui l’emporte par le
nombre, dans un vote. 2- Parti, fraction qui réunit la majorité des
suffrages. 3- Le plus grand nombre. »1

كنستنتج من ىذا التعريف أف مصطلح »  «Majoritéيراد بو يف معناه العاـ التعبَت عن األغلبية.
ب) التحليل االصطالحي:
ال خيرج تعريف الرشد يف االصطبلح عن ا١تعٌت اللغوم ،إذ ىو عند ٚتهور الفقهاء صبلح
ا١تشرع اٞتزائرم يف المادة
كيعرفو " ٌ
ا١تاؿ ،ك عند الشافعي -رٛتو اهلل -صبلح ا١تاؿ ك الدين معانٌ .

 40من القانوف ا١تدين اٞتزائرم ب ػ ػ :بلوغ الشخص  19عامان".

2

كىي أيضان السن اليت ح ٌددىا

القانوف ليبتدئ منها ا١ترء استكماؿ أىليتو ك مسؤكليتو ،ك ىي أنواع :الرشد ا١تدين ك ىي السن
احمل ٌددة ليبتدئ ا١ترء منها استعماؿ حقوقو االنتخابية ،ك اٞتنائي ك ىي السن اليت ال ٖتمي
3

صاحبها قرينة عدـ التمييز ا١تطلقة أك النسبية.

القرام ابتسام (  )Garram Ibtissemيف ا١تيداف نفسو بُت:
ك ٘تيٌز ّ

-"1سن الرشد المدني  :كىي السن اليت يكتسب فيها الشخص قانونان أىلية مباشرة حقوقو
ا١تدنية ك السياسية".
-"2

سن الرشد الجزائي  :ابتداءن من ىذه السن ،تؤخذ بعُت االعتبار مسؤكلية شخص عن

تصرفاتو حيث خيضع للقانوف العاـ للمسؤكلية اٞتزائية".
"حي ٌدد سن الرشد اٞتزائي بتماـ  18سنة".

On distingue :
1- « Majorité civile : Age auquel, juridiquement, une personne
acquiert une capacité d’exercer ses droits civils et
» politiques.
Le robert pour tous, Montréal, Canada, 1994, p 688.
 -2قانوف األسرة،طبعة جديدة ك منقحة ،منشورات بَتيت ،2008-2007،ا١تادة  ،40ص8

-

-3إبراىيم٧تار ،أٛتد زكي بدكم ،يوسف شبلال ،القاموس القانوني الجديد فرنسي-عربي ،مع مسرد عريب-فرنسي ،مكتبة لبناف ،2006،ص
. 47-46
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مصطلحات قانون الجنسية– مدونة "قانون الجنسية الجزائري" -

2-

« Majorité pénale : Age à partir duquel une personne est
reconnue responsable de ses actes et est soumise au droit
» commun de la responsabilité pénale.
« Cet âge est fixé à 18 ans. »1

ٌأما فيما خيص تعريف الكلمة باللغة الفرنسية ،فنجده قد جاء على النحو اآليت:
-« Mojorité : n.f Age auquel une personne peut jouir de tous ses
droits (Droit). Ex : En France, la majorité est fixée à 18 ans. »2

أم :ت ٌدؿ سن الرشد يف "القانوف على السن اليت يستطيع أف يتمتع فيها الشخص ّتميع
حقوقو ،ك قد ح ٌددت ىذه السن يف فرنسا ببلوغ الشخص  18عامان" – .ترٚتة-
ج) التحليل الترجمي:
اعتمد ا١تًتجم يف ترٚتتو على أسلوب التكافؤ الوظيفيْ ،تيث أتى با١تعٌت ا١تكافئ للمصطلح
يف اللغة ا٢تدؼ ،مستبعدان الًتٚتة اٟترفية كليٌان .كنستنتج من ذلك أ ٌف الًتٚتة قد ٌأدت ا١تعٌت بكل

أمانة ،ك ال اختبلؼ يذكر فيها ،كىذا راجع لوجود ا١تفهوـ يف كبل النظامُت اٞتزائرم ك الفرنسي.

كما نلمس أ ٌف ا١تًتجم قد أصاب يف ترٚتتو ك َف تواجهو أم صعوبة ،أل ٌف الكلمة متداكلة يف
اللغتُت ،ك مها تتفقاف تقريبان يف ٖتديد السن .ك نبلحظ يف ترٚتة ىذا ا١تصطلح ،ا١تركب االٝتي
قل إُف الفرنسية بلفظ كاحد مفرد أكثر اختصاران ك اقتصادان،
تركيبان إضافيان يف اللغة العربية ،أنٌو ني ى

ك قد ٌأدت تقنية الًتٚتة الغرض ا١تطلوب منها.

1

-GARRAM Ibtissem, terminologie juridique dans la législation algérienne. Lexique
Français-Arabe (Maison et lieu d’édition non mentionnés), p 182.
2
- Le Petit Larousse illustré, Maury imprimeur .S.A Malesherbes, France, Juillet 2006, p
969.
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مصطلحات قانون الجنسية– مدونة "قانون الجنسية الجزائري" -

/2مصطلح "قانون":
المادة(:7معدلة) غَت أف الولد ا١تولود يف اٞتزائر Article 7 :Toutefois, l’enfant né
ّ
en Algérie de parents inconnus
من أبوين ٣تهولُت ييعد كأنو َف يكن جزائريان قط sera réputé n’avoir jamais été
Algérien si, au cours de sa
إذا ثبت خبلؿ قصوره ،انتسابو إُف أجنيب
minorité,
sa
filiation
est
أك أجنبية ككاف ينتمي إُف جنسية ىذا األجنيب
légalement établie à l’égard d’un
أك ىذه األجنبية كفقان لقانون جنسية أحدمهاétranger ou d’une étrangère et .
s’il a, conformément à la loi
إ ٌف الولد اٟتديث الوالدة ال ٌذم عثر عليو يف
nationale de cet étranger ou de
اٞتزائر مولوداً فيها ما َف يثبت خبلؼ ذلكcette étrangère, la nationalité de .
celui-ci.
L’enfant nouveau né trouvé en
Algérie est présumé jusqu’à
preuve du contraire, né en
Algérie.

أ) التحليل اللغوي:
نستهل دراسة ىذا ا١تصطلح بالتعريف اللغوم اآليت " :قانون الشيء :طريقه و مقياسه" ،1
ك القوانُت تعٍت األصوؿ .ك مصطلح القانوف من أصل يوناين ،كقد ايشتيق من لفظة

،Kanna

اليت تعٍت قصبة القياس ،ليتم يف األخَت اشتقاؽ مصطلحي ا١تقياس ك القاعدة  2منها ٣تازان .ك انتقل

عرب عنو
مصطلح "قانون" إُف اللغات اٟتديثة للداللة على االستقامة ك عدـ اال٨تراؼ ،ك يي ى

بالفرنسية ٔتصطلح »  .«Droitكنستنتج من ىذه التعاريف أف مصطلح قانوف قد استعمل

مقياسان يػي ىق نوـ بو السلوؾ ا١تنحرؼ أك ا١تعوج لؤلفراد يف اجملتمع ،أم السلوؾ الذم ال يستقيم إالٌ
باستقامة القانوف.

1

-ابن منظور ،ا١ترجع السابق ،اجمللد ،11ط  ،3ص .327

 -2ابتهاؿ عادؿ الطائي ،مبلمح من أثر الًتاث القانوين الرافدين يف حضارات الشعوب األخرل٣ ،تلة آفاؽ ،للثقافة ك الًتاث ،مركز ٚتعية ا١تاجد
للثقافة ك الًتاث ،العدد  ،54ديب ،يوليو ،2006 ،ص  ،60ىامش  .1
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ب) التحليل االصطالحي:
إذا ما عدنا إُف معناه األصلي ،فإننا سنجد لو معنيُت مها:
- 1المعنى العام للقانون  :ىو ٣تموعة القوانُت العامة اجملردة اليت تنظم العبلقات

االجتماعية،

ْتيث يًتتب على ٥تالفتها توقيع اٞتزاء كلو بالقوة عند الضركرة.1
- 2المعنى الخاص للقانون :لقد يكظف مصطلح القانوف للداللة على معاف أخرل ،منها التقنُت

) ،(Codeالذم يتعلق بالنصوص أك القواعد اجملمعة كفق ٥تطط منهجي

ك ٗتتص ٔتوضوع

ما ،ك ىذا ناتج عن أعماؿ تشريعية لفرع من فركعو ،كالقانوف ا١تدين أك القانوف اٞتزائي.
ج) التحليل الترجمي:
األصح
لقد تيرجم مصطلح القانوف إُف اللغة الفرنسية با١تصطلح »  ،« Loiإالٌ أف ا١تكافئ ٌ

عرؼ القرام كبل ا١تصطلحُت كاآليت:
يف ىذا السياؽ ىو مصطلح »  ،« Codeإذ تي ٌ

« Loi : est une règle abstraite et égale pour tous. Elle est censée
exprimer la volonté du peuple, elle est élaborée et votée par un
parlement élu, promulguée par le Président de la République et
publiée au Journal Officiel. »2

« Code : recueil de lois, de règlements et d’arrêts réunis d’une
manière cohérente et logique concernant une branche déterminée du
droit. »3

يظهر االختبلؼ جليا من ىذين التعريفُت أف ا١تصطلح »  ،« Loiال يستوؼ ا٠تصائص
البلزمة ليعكس معٌت مصطلح القانوف الوارد يف النص ا ألصلي ،ك يكمن االختبلؼ على مستول
الغرض ا١تراد تبليغو ،ك نقًتح كبديل مصطلح »  « Codeالذم نراه األقرب ك األنسب لتأدية
معٌت مصطلح " القانون" على الوجو ا١تطلوب ك ا١تعٌت ا١تقصود ،باحملافظة على ما تستدعيو اللغة
القانونية ا١تتخصصة من ٦تيزات مقعدة ك مقننة ،ك مؤسس ٢تاٖ ،توؿ بُت ا١تفهوـ ك ا١تصطلح يف
-1علي ٤تمد جعفر ،تاريخ القواتُت ك الشرائع،ط  ،1ا١تؤسسة اٞتامعية للدراسات ك النشر ،بَتكت ،1982 ،ص .7
2
3

-القراـ ابتساـ ،ا١ترجع السابق ،ص .178

-ا١ترجع السابق ،ص.52
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السياؽ ا١تتعلق ٔتيداف االختصاص .ك يكمن ا٠تطأ يف ا١تطب الذم كقع فيو ا١تشرع اٞتزائرم حُت
كضع مصطلحان عربيان كاحدان ك ىو " القانون" كمقابل ألزيد من ثبلثة مفاىيم قانونية يف اللغة
الفرنسية ،نذكر منها ،(Loi, Code, Droit) :ك ييعد ىذا تفسَتان لظاىرة ا١تشًتؾ اللفظي الذم

يؤدم إُف ٖتريف ا١تعٌت باستعماؿ ا١تصطلح يف غَت موضعو الذم أريد استعمالو فيو .ك ٧تد القانوف

يف ٣تاالت غَت قانونية ،كقانوف اٞتاذبية كقانوف العرض ،ك٢تذا ٧تد أف َف صطلح قانوف مدؿكلُت :
يقصد ٔتصطلح "قانون" با١تدلوؿ الواسع ٣تموع القواعد القانونية اليت تنظم سلوؾ األفراد داخل
ؼ
كا١تاِف كا١تدين  .ك يقصد مب صطلح

اجملتمع كيشمؿ ٣تموعة قوانُت الدكلة كالقانوف الدستورم،

"قانون" با١تدلوؿ الضيق ٣تموع القواعد القانونية اليت تنظم فرعا من فركع القانوف  ،ك٢تذا ا قًتحنا
مصطلح  Codeلتمييزق ـف ا١تصطلحُت  Loi et Droitاللذين يعنياف التشريع  ،أم مجموع
القواعد اليت تضعها السلطة التشريعية  .ك نشَت إُف أف ىذا ا٠تطأ ا١تعجمي الدالِف قد تكرر يف
مواد أخرل من القانوف نفسو.
 /3مصطلح "مولود":
أ) التحليل اللغوي:
جاء تعريف ىذا ا١تصطلح يف قاموس المنجد كاآليت ":مولود :ج مواليد :من كلد حديثان،
1

كلد كالدة ك مولدان :كضعت األنثى ٛتلها :كلدت ابنها البكر".
أما يف الفرنسية ،فنجده قد تيرجم ٔتصطلح
»  ،« Praesumereالذم ظهر سنة

»  «Présuméا١تشتق من البلتينية

 ،1781كىو يعٍت

»  ،« prendre d’avanceأم االفًتاض أك االعتقاد.

2

« conjecturer » ou

 -ترٚتة-

ب) التحليل االصطالحي:
-1ا١تنجد يف اللغة العربية ا١تعاصرة ،دار ا١تشرؽ ،بَتكت-لبناف ،ط  ، 2001،2ص .1556
2
- Albert Dauzat, Jean Dubois, Henri Mitterand, LAROUSSE étymologique et
historique, op. cit. p 600.
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:) ٔتعٌت الفرضية أك االحتماؿLe Robert( ك قد جاء تعريفو يف القاموس الفرنسي
« Présumer : v.tr donner comme probable».1
Dans la langue juridique, le verbe « Présumer » a deux acceptions
selon (CORNU) :
-Tenir pour prouver un fait inconnu à partir d'un fait connu qui en
est l'indice.
-Admettre jusqu'à preuve du contraire.

تقيقي كجب علينا أف نضعوٟتعرفة معناه ا١ لو "عدة معاف كPrésumé ٔتعٌت أف مصطلح
-تةٚ –تر."يف السياؽ الذم أريد استعمالو فيو
. معٌت القرينة ك الرباءة: ك مها،تصطلح لو معنياف اثناف١ك يرل كورنو أف ىذا ا
On constate que le verbe « présumer » relève du domaine de la
preuve. Il en va de même du substantif « présomption », à propos
duquel on peut lire ce qui suit dans Le Grand Robert : 2
« Induction par laquelle on remonte d'un fait connu à un fait
contesté. Présomption de fait, que le juge induit d'un fait sans y être
obligé. Présomption légale, établie par la loi et constituant une
dispense de preuve. »

 دييل أكثر إُف معٌت القرينة اليتPrésumé نستنتج من ق ذ ا التعريف أف مصطلح
.تؤسس للحجة
:ج) التحليل الترجمي
 فإننا سنتوصل،تنقوؿ إليها١تصطلحُت يف اللغة األصل ك اللغة ا١تة اٚإذا ما عدنا لنقارف بُت تر
 يف حُت يوظف النص،"مولودا فيها

" تد عبارة٧  ففي النص العريب،تتلفاف ٘تامان٥ إُف أهنما

تًتجم استعمل١ فا. ك معٌت القرينة،تجج ك الدالئلٟ اؿذم معٍت اPrésumé الفرنسي مصطلح
 كَف حيافظ.تصطلح ٔتا يكافئو بصفة تقريبية١تقنية التكافؤ الوظيفي الذم اكتفى فيو بتعويض ا
1

-

2

- http://canada.justice.gc.ca/fra/pr-rp/sjc-csj/redact-legis/juril/no100.html, consulté le

Le robert pour tous, Op.cit, p 894.

09/11/2014 à 21 :00.
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ا١تًتجم يف ىذه اٟتالة على الًتكيب االٝتي ،فنجد أف ا١تصطلح قد نقل إُف اللغة الفرنسية بلفظ
كاحد فقط ،كنقًتح كبديل للمصطلح عبارة "

" Est considéré présuméعن طريق

استعماؿ تقنييت الشرح ك اإلضافة ،لتوضيح ا١تضموف الذم جاءت بو ىذه ا١تادة.
/4مصطلح "التخلي":
Article 8 :
المادة :8إ ٌف إعطاء صفة جزائرم اٞتنسية منذ
L’attribution de la qualité de
الوالدة ك كذا سحب ىذه الصفة أو التخلي national algérien dès la naissance
ainsi que le retrait ou la
عنها ٔتوجب أحكاـ ا١تادة  7أعبله.
répudiation de cette qualité.

أ) التحليل اللغوي:
كرد تعريف ىذا ا١تصطلح لغة يف قاموس المعاني على النحو اآليت ٗ" :تلَّى عن ٗ /تلَّى لػ /
تخل  ،كا١تفعوؿ يمتخلًّى عنو  .ك قىػَّرىر أى ٍف يىػتى ىخلَّى ىع ٍن ىع ىملً ًو :
ٗتلَّى من يتخلٌى  ،ىٗتى َّل  ،ىٗتىلٌينا  ،فهو يم ٍّ
غ لىوي  .ك ىٗتىلَّى ىع ٍن ىحق ًِّو  :تىػنى ىازىؿ ىعٍنوي " 1.ك ىو ا١تعٌت األقرب
أى ٍف يىػٍتػ يرىكوي  ،ك ىٗتىلَّى لًٍل ىع ىم ًل  :تىػ ىفَّر ى
١تضموف ما جاءت بو ىذه ا١تادة.

كقد تيرجم ىذا ا١تصطلح إُف اللغة الفرنسية على النحو اآليت :
« La répudiation : renvoyer sa femme selon les formes fixées par
la coutume. »2

ٔتعٌت أف "يطلق زكجتو حسب العادات ا١تتعارؼ عليها"- .ترٚتة-
ب) التحليل االصطالحي:
يقصد بالتخلي يف لغة القانوف التنازؿ ك الًتؾ .أما  ،Répudiationفهي فسخ عقد الزكاج
أك الرفض االختيارم لًتكة أك مَتاث.
 -1معجم ا١تعاين اٞتامع  -معجم عريب عريب ،على ا١توقع االلكًتكين www.almaany.com. :مت تصفح ا١توقع بتاريخ:
2014/10/14على الساعة .20 :39
2
- Le robert pour tous, op, cit, p 973.
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ج) التحليل الترجمي:
نستنتج أف ا١تًتجم َف يوفق يف ترٚتتو ١تصطلح التخليْ ،تيث أعطاه معٌت الطبلؽ يف الشربعة
اإلسبلمية  ،مستعمبلن تقنية التكافؤ ا١تعنوم ،ك نقًتح أف يًتجم ا١تصطلح بػ ػػاللغة الفرنسية كاآليت:
 La renonciationأك  ،Le désistementكمصطلح  Renonciationمشتق من
الفعل Renoncerالذم كرد تعريفو يف القاموس اللغوم Lexisكاآليت:
« Renoncer : renoncer à quelque chose : n’en avoir plus le désir,
abandonner le désir de quelque chose ».1

أم "التخلي عن إرادة شيء ما"– .ترٚتة-
كنلمس أف ىذا ا١تصطلح ا١تقًتح ىو األقرب إُف معٌت التخلي يف ىذا السياؽ الذم يقصد بو
التنازؿ ك إسقاط حق ما.
/5مصطلح "الزواج":
المادة(:09مضافة) ديكن اكتساب اٞتنسية
اٞتزائرية بالزواج من جزائرم أك جزائرية،
ٔتوجب مرسوـ مىت توفرت الشركط اآلتية.

nationalité

La

Article09 :bis.-

algérienne peut s’acquérir par le
mariage avec un Algérien ou avec
une Algérienne, par décret dans les
conditions suivantes.

أ) التحليل اللغوي:
ي ٌدؿ الزكاج يف معناه اللغوم على ":معٌت االقًتاف ك االختبلط" ،2قال تعالى":و إذا النفوس
زوجت" –سورة التكوير اآلية -07 :أم قرنت بأعما٢تا .ك قوله تعالى أيضان ":و قلنا يا آدم
اسكن أنت و زوجك الجنة"-سورة البقرة اآلية .-35

-Dubois Jean, « Lexis : dictionnaire de la langue Française », Canada, librairie
Larousse, 1989, p 1613.
2
الز٥تشرم ،الكشاف ،دار الكتاب العريب ،بَتكت ،الطبعة الثالثة ،1987 ،اٞتزء  ،04ص .7071

- 72 -

مصطلحات قانون الجنسية– مدونة "قانون الجنسية الجزائري" -

الفصل التطبيقي

عرؼ أيضان بأنو "إقًتاف ألحد الشيئُت باآلخر كإزدكاجهما بعد أف كاف كل منهما
كيي ى
صارا يكوناف أسرة
منفردا عن اآلخر "1.كمنو أخذ إقًتاف الرجل با١ترأة بعد أف كانا منفصلُت ؼ
كاحدة.
ب) التحليل االصطالحي:
تعددت تعاريف الزكاج عند الفقهاء ا١تسلمُت  ،إال أننا ٧تدىا تقريبا متفقة على الغرض
عرفو
ا١تبدئي لو  ،على الرغم من اختبلفهم يف التعابَت  ،فإهنا تدكر حوؿ ا١تعٌت نفسو  ،فهناؾ من ٌ
2
كيعرفو آخركف بأنو
،
بأنو "عقد يفيد حل إستمتاع كل من العاقدين باآلخر على الوجو ا١تشركع "
ٌ

"عقد كضع لتملك ا١تتعة باألنثى قصدا " .3كما يبلحظ على ىذه التعاريف أهنا ينطبق عليها ما
قالو فيها اإلمام أبو زهرة بأهنا تدكر حوؿ إمتبلؾ ا١تتعة  ،كأنو من أغراض الزكاج جعل ا١تتعة

حبلالن ،كمن أىدافو أيضا يف الشرع اإلسبلمي التناسل كحفظ النوع اإلنساين  ،كأف جيد كل من
عرؼ الزكاج بأنو
العاقدين يف صاحبو اإلنس الركحي الذم يؤلف اهلل تعاُف بو بينهما  .ك٢تذا فقد ٌ

"عقد يفيد حل العشرة بُت الرجل ك ا١ترأة كتعاكهنما كحيدد ما لكليهما من حقوؽ كما عليو من

كاجبات" ،4كمن التعريفات اليت تشتمل على معٌت الزكاج ٧تد ما ذىب إليو األستاذ عبد العزيز
سعد بأنو "عقد معاىدة ذات أبعاد دينية كدنيوية يتعهد فيها الزكج بإسعاد زكجتو

كاحًتاـ

كرامتها ،كتتعهد الزكجة ٔتوجبها بإسعاد زكجها كمساعدتو ،كأف يتعاىدا معا على التضامن
كالتعاكف من أجل إقامة شرع اهلل كإنشاء أسرة منسجمة كمتحابة تكوف نواة إلقامة ٣تتمع ا١تودة
كالرٛتة كاالستقرار 5،كفقا لآلية الكردية يف قوله تعالى ":ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم
أزواجا لتسكنوا إليها " .سورة الركـ اآلية .21
-1األستاذ ٤تمد مصطفى شليب،أحكام األسرة في اإلسالم ،الطبعة الثانية 1977، ،ص .29

 -2اإلماـ أبو زىرة  ،األحوال الشخصية ،
-3األستاذ ٤تمد مصطفى شليب  ،ا١ترجع السابق ،ص .30

-4
اإلماـ أبو زىرة ،ا١ترجع السابق ،ص .19

الطبعة الثانية  ،دار الفكر العريب ،ص  .19

5

-عبد العزير سعد  ،الزواج والطالق في قانون األسرة الجزائري  ،طبعة ثالثة  ،دار ىومة  ،ص .81
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كيف السياؽ ذاتو تعرفو ابتساـ القراـ على أنو ":ارتباط رٝتي بُت رجل ك امرأة يتم بصفة
شرعية أماـ ا١توظف ا١تؤىل لذلك قانونان .ك يكوف االحتفاؿ علنيان – ك ال ديكن للرجل أف يربـ
عقد الزكاج ما َف يبلغ سن  21سنة كاملة ،كذلك ا١ترأة اليت َف تبلغ بعد سن

 18سنة ما َف

يرخص ٢تم (٢تما) يف ذلك من طرؼ القاضي ا١تختص"(.3األحواؿ الشخصية).
أما ا١تشرع اٞتزائرم ،فيعرفو بأنو":عقد رضائي يتم بُت رجل ك امرأة على الوجو الشرعي،
من أىدافو تكوين أسرة أساسها ا١تودة ك الرٛتة ك التعاكف ك إحصاف الزكجُت ك احملافظة على
األنساب".4
ك قد ترٚتو ا١تشرع اٞتزائرم إُف الفرنسية ٔتصطلح

»  « Le mariageالذم كرد يف

قاموس » « Larousseكاآليت:
« Mariage : n.m : l’union légale d’un homme et d’une femme.»1

ٔتعٌت أنو ديثل تلك" الرابطة الشرعية اليت تربط الرجل با١ترأة– ".ترٚتة-
ج) التحليل الترجمي:
نبلحظ ٦تا سبق أف مصطلح الزكاج قد ٘تت ترٚتتو ٔترادفو الذم يقابلو يف اللغة الفرنسية،
كىو »  « Mariageا١تشتق من »  « Marierعن البلتينية  ،« Maritare »2اليت تعٍت
االقًتاف ك االٖتاد  .فالزكاج ىو ذلك الرباط ا١تقدس بُت الرجل ك ا١ترأة يف الشريعة اإلسبلمية من
أجل العيش معان قصد تكوين األسرة ك احملافظة على النسل .ك ٧تد أف ا١تًتجم قد استعاف يف ىذه
اٟتالة بتقنية التكافؤ الوظيفي عن طريق اإلتياف با١تكافئ ا١تناسب يف اللغة ا٢تدؼْ ،تكم أف مفهوـ
الزكاج متعارؼ عليو يف كل اجملتمعات ،ك ذلك حىت ك إف تعارضت ا١تعتقدات ك التقاليد،
-3القراـ ابتساـ ،مرجع سابق ،ص 184
-4قانوف األسرة اٞتزائرم  ،ا١تادة  ،04ص11
e
1
- Le petit Larousse, librairie Larousse, Paris,17 tirage, 1964, p 633.
 -2جَتار كورين ،معجم المصطلحات القانونية ،ترٚتة منصور القاضي ،ا١تؤسسة اٞتامعية للدراسات ك النشر ك التوزيع ،الطبعة،1
 ،1998،1418ص .867
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كتضاربت السنن ك التنظيمات ،فإف التوافق يف ا١تعٌت كاضح من ا١تقارنة بينهما يف ا١تاىية ،لكن
االختبلؼ يكمن يف الطريقة ا١تتبعة يف اإلجراءات ك ا١تراسيم .ك حافظ ا١تًتجم على الًتكيب
اٟتاصل يف ا١تصطلح دكف اللجوء إُف اٟتذؼ أك اإلضافة .نستنتج إذان ،أف الًتٚتة أدت ا١تعٌت
اٟتقيقي من حيث ا١تفهوـ اللغوم ك االصطبلحي ،ألف ىوية ا١تصطلح متطابقة يف كبل النظامُت،
غَت أف اإلشكاؿ ينحصر يف االنتقاؿ من ثقافة إُف أخرل.
/6مصطلح التجنس:
المادة:10ديكن لؤلجنيب الذم يقدـ طلبان
الكتساب اٞتنسية اٞتزائرية أف حيصل عليها
بشرط:
 -2أف يكوف مقيمان يف اٞتزائر كقت التوقيع

Article10 : L’étranger qui en formule
la demande, peut acquérir la
nationalité algérienne, à condition :
2- D’avoir sa résidence en Algérie au
moment de la signature du décret
accordant la naturalisation.

على ا١ترسوـ الذم دينح التجنس.
أ) التحليل اللغوي:

كرد تعريف ىذا ا١تصطلح يف قاموس المعاني بأنو كلمة مأخوذة لغة من الفعل":جنىس  ،ىجينً
س
ى ى ٍ ي
َّس األى ٍشيىاءى  :ىشا ىك ىل
َّس ،جينِّس ،ن
مصدر ىجٍن ه
ٕتنيسا،فهو ي٣تنِّس  ،كا١تفعوؿ ي٣تنَّس .ك ىجن ى
س ،كفعل جن ى
بػُت أىفٍػر ًادىا جنَّسو بًًو  :ىشا ىكلىو بًًو  1.جنَّس الشَّيء  :نىسبو إً ىُف ًجٍن ًس ًو  .جنَّس ً
ومةي يك َّل
ك
اٟت
ت
ي
ى ى ٍ ى ىىي
ي
ىٍ ى ى ى ى ى ي
ى ى ي ى
ب َّ ً
ىجانً ً
ُت ًيف اٞتًٍن ًسيَّ ًة  :أ ٍىعطىٍتػ يه ٍم ًجٍن ًسيَّةى البىػلى ًد".
الراغبً ى
األ ى
فمصطلح  Naturalisationمشتق من الكلمة الفرنسية  Naturelاليت معناىا األصيل

يف البلد ،أم من كاف من سكاف البلد األصليُت .كقد ظهرت ألكؿ مرة سنة

 1584بفرنسا،

ْتيث يعرفها قاموس الركس الفرنسي Le Robert 2كاآليت:
« Naturalisation :n.f action de conférer la nationalité d’un pays
donné à une personne qui ne la possède pas à ...sa naissance ».
-1معجم ا١تعاين  ،عريب -عريب ،مرجع سابق.
Le robert pour tous, Op.cit, p 759.
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كىذا يدؿ إذان على القياـ بفعل التجنيس ١تن َف حيصل على اٞتنسية ْتكم مولده من رعام ا
دكلة معينة- .ترٚتة بتصرؼ-
ب) التحليل االصطالحي:
عرفو بأنو":طريق الكتساب اٞتنسية٘ ،تنحها الدكلة بإجراء منها
أما ا١تشرع اٞتزائرم ،فقد ٌ

لؤلجنيب الذم يطلبها بعد استيفاء الشركط اليت يستلزمها القانوف" .1ك يبلحظ أف التجنس يرتكز
عادة على اإلقامة يف إقليم الدكلة ،دكف اٟتاجة إُف عامل آخر يربط الفرد بالدكلة كعامل ا١تيبلد يف
إقليم الدكلة.
ج) التحليل الترجمي:
اف ٥تتلفتين معنويا ْ ،تيث أف ا١تشرع اٞتزائرم قد اتبع طريقة
يف حقيقة األمر ،تبدك الكلمت
التكافؤ الوظيفي  ،أم أتى ٔتا يقابل ا١تصطلح يف معنا ق القانوين الذم كصفو بو القانوف الفرنسي ،
ك لكن ا١تصطلح ال يتطابق يف معناه مع ا١تصطلح يف اللغة ا٢تدؼ ،ك مع ذلك فإننا ٧تد ا١تًتجم
قد استعملو يف ىذا السياؽ ،ألنو ا١تصطلح الوحيد الذم ديكن أف يعرب عن ا١تعٌت بصفة تقريبية.
/7مصطلح "النيابة العامة":
Article 12 :
المادة(:12معدلة) يتوُف ضابط اٟتالة ا١تدنية
Sur ordre du ministère public,
التأشَت يف سجبلت اٟتالة ا١تدنية بالبيانات
l’officier de l’état civil se charge
de porter les mentions relatives
ا١تتعلقة بالتجنس ،ك عند االقتضاء ،تغيَت
à la naturalisation sur les
األٝتاء ك األلقاب بناءن على أمر من
النيابة registres de l’état civil et, le cas
2
échéant, de changer les noms et
العامة.
prénoms.

أ) التحليل اللغوي:
1

-جَتار كورين ،مرجع سابق ،ص .422

-2عدلت باألمر رقم 01-05ا١تؤرخ يف 27فرباير ،2005اٞتريدة الرٝتية رقم 15
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كرد تعريفو لغة عند " أحمد مختار عمر "كاآليت ":نيابة( :مفرد) :مصدر ناب عن أم قاـ
مقاـ ،قن  :ىيئة تنوب عن اجملتمع فتنطق بلسانو ،ك تقيم الدعول على منهم ك ٨توه نيابة عنو،
1

كديثلها النائب العاـ كككبلؤه".

صباح " :ناب ً
الصحاح اقتصر على معٌت " :قىاـ م ىقامو "  .كيف ِ
يل عنو يف كذا
كيف ِّ
الم ْ
ى ى ىي
ى ى
الوك ي
يني ً
عٍت يف ىذا األ ٍىمر
اب ِّ
نائب كزي هد يمني ه
وب عنو "  .كيف لسان العرب كغ ًَته  :ك "نى ى
ي
وب نيىابىةن فهو ي
ً
ً
كرج ىع
قام ى
ك  .كأىنىػٍبتيوي أىف ىعٍنوي ك ٍ
نيىابىةن  :إًذا ى
كناب زي هد إًُف اهلل تىػ ىعاُف  :أىقبى ىل ى
استىػنىٍبتيوي  .ى
كتاب ى
قاـ ىم ى

ليو إًنابةن فهو منً
إًُف الطٌاعة كأىنىاب إً ً
ناب  :لى ًزىـ
:
باعي
الر
على
الجوهري
اقتصر
ك
".
يب
ُّي
ُّ
ى
كقيل  " :ى
ى
ي
ى
ه
ى
ٌ
الطٌاعةى كأىناب  :تاب كرجع كيف حديث الد ً
ُّعاء " كإً ى ً
الر يجوعي إًُف اهلل بالتػ ٍَّوبة
يب " ا ًإلنابىةي ُّ :
ى
ى
ى ى
ليك أين ي
2
ِِ
ين إِلَْي ِه " .أىم  :ر ى ً
جُت عن ىش ٍي وء من أىمره"
خار ى
العزيز " ُمنيب َ
كيف التَّػٍن ًزيل ى
غَت ى
ىمر بو ى
اجعُت إُف ما أ ى

ب) التحليل االصطالحي:

العامة (اإلجراءات ا١تدنية (اإلجراءات
أما يف االصطالح ،فقد جاء تعريفها كاأليت ":النيابة ّ

يتكوف من قضاة النيابة ا٠تاضعُت لنظاـ التسلسل تتمثل مهمتو األساسية يف
اٞتنائية) .ىي سلك ٌ
3

مباشرة الدعول العمومية باسم اجملتمع ،ا١تطالبة بتطبيق القانوف ك ضماف تنفيذ أحكاـ القضاء".
القراـ كذلك يف قاموسها كاآليت:
كما تعرفها ٌ

« Ministère public (pr.pen) (pr.civ) : Corps de magistrats du
Parquet, hiérarchisé et ayant pour fonction d’exercer l’action
publique au nom de la société, de requérir l’application de la loi et
4

d’assurer l’exécution des décisions de justice ».

كقد كرد تعريفها يف قاموس ا١تصطلحات القانونية باللغة الفرنسية ،أم اللغة ا٢تدؼ ،كاآليت:
1

 -أٛتد ٥تتار عمر ،مرجع سابق ،اجمللد الثالث ،باب النوف ،ص .2300

 -2معاجم اللغة العربية ،معٌت ك شرح كلمة ناب ،قاموس عريب-عريب /تاج-العركس  www.maajim.com/dictionary-تصفحت
ا١توقع يوـ  2014/10/13على الساعة .15:30
3
 القراـ ابتساـ ،اَفرجع اؿسابق ،ص .190-4ا١ترجع السابق  ،الصفحة نفسها.
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« Le ministère public est l’expression par laquelle on désigne
l’ensemble des magistrats qui dans une juridiction sont chargés de
défendre les intérêts de la collectivité nationale. On dit aussi le
« Parquet ».Au niveau de la cour de cassation et celui des cours
d’appel, le Parquet est désigné par l’expression :( Parquet
Général) ».1

تتمثل النيابة العامة يف ٣تموعة من القضاة الذين يتولوف الدفاع عن مصاٌف اجملتمع ،ك بتعبَت
آخر ،فالنيابة العامة توجد على مستول ٤تكمة النقض ك ٤تاكم االستئناؼ ،ك يشار إُف معناىا
بعبارة نيابة - .ترٚتة بتصرؼ –
ج) التحليل الترجمي:

نبلحظ ٦تا سبق أف مصطلح " النيابة العامة" بالعربية قد تيرجم إُف اللغة الفرنسية ٔتصطلح:
 ،Ministèreك ىو اسم مذكر مشتق من البلتينية  Ministeriumمن  Ministerخادـ،
اليت تعٍت "٣تموعة الوزراء ا١تنتمُت إُف اٟتكومة عينها أك الوزارة

 Cabinetنفسها"  .2كىي
3

أيضان٣ ":تموع مصاٌف اإلدارة ا١توضوعة ٖتت سلطة الوزير عينو ،أجهزة الوزراء".

ك تتٌجلى النيابة العامة يف ٣تموعة من القضاة الذين ينتموف إُف ٣تلس قضائي معُت ،ك ىم
مكلفوف بالدفاع عن حقوؽ اجملتمع اَف دين  .ك بعبارة أخرل ي ٌدؿ مصطلح

» « Parquet

ا١تشتق من  parcاليت تعٍت أرضان خشبية ،أك "أرضان صغَتة مسورة ك بالتاِف :قسم من قاعة
القضاء(ٝتيت على ىذا النحو بسبب اٟتاجز)".

 4ك تدؿ يف اللغة العربية على "صحن

احملكمة" ،ك لكن ا١تعٌت اٟتقيقي ال ٌذم أريد استعمالو ىنا ىو :النيابة العامة ،ك ىو ا١تعٌت
الضمٍت ك اجملازم ،إذ ينحصر االختبلؼ بُت الكلمتُت يف ا٢تيئات اليت تستعمل فيهاْ ،تيث
توظف كلمة »  « Parquetعلى مستول ٤تكمة االستئناؼ أك النقضٌ .أما كلمة
- www.dictionnaire-juridique.com (consulté le 30/08/2014 à 21 :00h).
2
جَتار كورين ،ا١ترجغ السابق ،ص.1778 -3ا١ترجع السابق ،الصفحة نفسها.
 - 4نفسو ،ص .1748
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»  ،« Ministèreفنجدىا على مستول اجمللس القضائي .كتظهر الصفتاف ا١ترافقتاف ٢تما
ىنا ٥تتلفتُت ٘تامان ،فاألكُف ٧تدىا ترافق الصفة ، « public » :يف حُت ٧تد الكلمة الثانية
ترافق الصفة  ، « Général »:ك اشًتكت ؾلتا الصفتُت على حد سواء يف ا١تعٌت نفسو ك ىو:
"عاـ".
نرل بأ ٌف ا١تًتجم قد كفق يف اختيار ا١تكافئ ا١تناسب ،ك ذلك حسب السياؽ الذم أريد لو
دؿ على شيء إمنا ي ٌدؿ على إطبلع ا١تًتجم الوايف با١تصطلحات القانونية
توظيفو فيو ،ك ىذا إف ٌ
ك استعماالهتا .ك من الواضح أف التقنية ا١تستعملة ىنا ىي تقنية التكافؤ ا١تعنوم الذم تستدعيو
الًتٚتة القانونية ا١تتخصصة يف معظم اٟتاالت من أجل الرقي بالًتٚتة ،ك ٖتريرىا من قيود الًتٚتة
اآللية أك اٟترفية اليت تعمد إُف ٖتريف ا١تعٌت يف الغالب.

 /8مصطلح "القاصر":
Article 17 : Effets collectifs :
المادة (:17معدلة) اآلثار اٞتماعية:
Les enfants mineurs d’une
personne
qui
acquiert
يصبح األكالد القصر لشخص اكتسب اٞتنسية la
nationalité algérienne, en vertu
اٞتزائرية ٔتوجب ا١تادة  9من ىذا القانوف،
de l’article 9 de la présente loi,
جزائريُت يف نفس الوقت كوالدىم على أ ٌف ٢تم deviennent algériens en même
temps
que
leur
حرية التنازل عن اٞتنسية اٞتزائرية خبلؿ سنتُت parent.
Cependant, ils ont la faculté de
1
ابتداء من بلوغهم سن الرشد.
renoncer à la nationalité
algérienne nationalité algérienne
dans un délai de deux (02) ans à
compter de leur majorité.

-1عدلت باألمر رقم 01-05ا١تؤرخ يف 27فرباير ،2005اٞتريدة الرٝتية رقم  15ص .16
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لكي يتضح لنا معٌت القاصر كضوحان ال يشوبو لبس ،ك جب علينا مبدئيان أف نعرفو يف اللغة،
ك الفقو اإلسبلمي أكالن ،مث نعرفو يف االصطبلح ك القانوف ثانيان.
أ) التحليل اللغوي:
القاصر يف اللغة معناه "ال ٌذم َف يبلغ النضج ،ك ىو يطلق على الذكر ك األنثى ،ك اٞتمع
صر بضم القاؼ ،ك فتح الصاد ك تشديدىا" 1.فالقاصر ىو إذان العاجز أك العاجزة.
قي َّ
أماٌ في الفقه اإلسالمي ،فاألصل أ ٌف القاصر ىو "كل شخص َف يبلغ اٟتلم ،ك أطلقت
عليو تسميات أخرل كالصيب ،أك الصغَت ،أك الطفل ،ك ذلك لقوله تعالى":و إذا بلغ األطفال
منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين اهلل لكم آياته و اهلل عليم
حكيم"(.سورة النور اآلية  .)59كقد جعل االحتبلـ "ح ٌدان فاصبلن بُت مرحليت الطفولة ،كمرحلة
البل ػ ػ ػ ػ ػػوغ ك التكليف لكوف االحتبلـ دليبلن على كماؿ العقل ،ك ىو مناط التكليف ،فهو ٌقوة
2
تطرأ على الشخص ك تنقلو من حالة الطفولة إُف حالة البلوغ ك الرشد".
ب) التحليل االصطالحي:
جاء يف تعريفو اصطبلحان أ ٌف "القاصر يف القانوف ىو كل شخص َف يبلغ سن الرشد فيوضع
3

ٖتت ٛتاية ك رعاية كصي".

القرام ،فتأخذ بتعريفو من القانوف ا١تدين كاآليت ":القاصر ىو كل شخص َف يبلغ
ٌأما ابتسام ّ
4

بعد سن الرشد القانوين ،إذ اليستطيع القياـ ٔتفرده بالتصرفات البلزمة ١تباشرة حقوقو ا١تدنية".

-1يوسف شكرم فرحات ،معجم الطالب عربي-عربي ،منشورات ٤تمد علي بيضوف ،دار الكتب العلمية ،بَتكت-لبناف،ط ،2003 ،4ص
.483

-2منتصر سعيد ٛتودة ،ببلؿ أمُت زين الدين ،انحراف األحداث ،دراسة فقهية يف ضوء علم اإلجراـ ك العقاب ك الشريعة اإلسبلمية ،دار الفكر
اٞتامعي ،اإلسكندرية ،مصر ،ط ،2007 ،1ص  .24

-3أٛتد ٥تتار عمر ،مرجع سابق ،اجمللد الثالث ،باب القاؼ ،ص .1821
-4القراـ ابتساـ ،اَفرجع اؿسابق ،ص .189
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« Mineur (dr.civ) : personne n’ayant pas encore atteint l’âge de la majorité
légale et qui ne peut pas donc accomplir seule les actes nécessaires à
l’exercice de ses droits civils ».1

كللتحقق من عنصر التوافق يف الًتٚتتُت ،ارتأينا االستعانة بقاموس فرنسي لتدعيم ا١تقارنة بُت
ا١تصطلحُت يف كلتا اللغتُت

 ،فنجد التعريف باللغة الفرنسية يف قاموس

»  « Le Petit Larousseكاآليت:
« Mineur (e) : adj. et n. Qui n’a pas encore atteint l’âge de la
majorité légale. (En France 18 ans) ».2

أم أ ٌف " :القاصر ىو الشخص ال ٌذم َف يبلغ بعد سن الرشد القانونية احمل ٌددة يف فرنسا ببلوغ
الشخص  18سنة كاملة".

–ترٚتة-

ج) التحليل الترجمي:
استعمل ا١تًتجم األسلوب اٟتريف ،أك ما يعرؼ با"حملاكاة البنيوية"ْ ،تيث ٘ت ٌكن من احملافظة
الرسالة من اللغة ا١تصدر إُف اللغة ا٢تدؼ ،ليقابلو ٔتصطلح
على ا١تعٌت ك ا١تبٌت عند نقلو ١تضموف ٌ

»  « Mineurالذم كرد أصلو يف القاموس التأثيلي كاآليت:

3

»  « Minorا١تشتق من

»  « Minorisكقد ظهرسنة  1265كًتٚتة ١تصطلح " :قاصر" ،فكاف معناه آنذاؾ يدؿ على
» « Petitالذم يعٍت " الصغير" ،مث اتسعت داللة ىذا ا١تصطلح اليوـ ليعرب عن الشخص الذم
َف يستوؼ شركط البلوغ أك الشخص غَت الراشد ،يف لغة القانوف .فقد كاف ىذا ا١تكافئ الوحيد
الرسالة شكبلٌ ك معٌت .ك نستنتج
ا١تؤدم للمعٌت ،فا١تًتجم قد أصاب يف ترٚتتوْ ،تيث بلٌغ فحول ٌ
٦تا سبق أف ىناؾ اتفاقا حوؿ مفهوـ ا١تصطلح ،بالرغم من اختبلؼ الثقافتُت ،إال أف ا١تًتجم قد

-1نفسو ،ص.ف.
2

Mitterand, op , cit, p 466.
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3
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٘تكن من نقل ا١تعٌت .ك عرؼ ىذا ا١تصطلح استقرارا ك توحيدا يف كلتا اللغتُت ،ك يرجع السبب يف
ذلك إُف كضوح ا١تفهوـ يف كبل النظامُت القانونيُت.
/9مصطلح "متمتعين بالشريعة اإلسالمية":
Article 32 :
المادة (:32معدلة) عندما يدعي شخص
Lorsque la nationalité algérienne
اٞتنسية اٞتزائرية كجنسية أصلية ديكن إثباهتا est revendiquée à titre de
nationalité d’origine, elle peut
عن طريق النسب بوجود أصلُت ذكرين من
être prouvée
جهة األب أك األـ مولودين يف
اٞتزائر Par la filiation découlant de
deux ascendants en ligne
ك متمتعين بالشريعة اإلسالمية.
paternelle ou maternelle, nés en
Algérie et y ayant joui du statut
musulman.

أ) التحليل اللغوي:
ٕتدر بنا اإلشارة إُف أننا َف نتطرؽ إُف ٖتليل العبارة " :متمتعين بالشريعة اإلسالمية" ،ك ىذا
لكوهنا متداكلة ك معركفة لدل العاـ ك ا٠تاص ٔتعناىا الفقهي ،ك اللغوم ك االصطبلحي.
كأما عن ا١تقابل يف اللغة الفرنسية ،فقد جاء على النحو اآليت:
تتكوف عبارة»  « Ayant joui du statut musulmanمن جزءين اثنُت:
أك٢تما »  ، « Ayant jouiالذم حيتوم على كلمة  ،Ayantكىي اسم فاعل مشتق منالفعل  Avoirالذم كرد تعريفو يف القاموس كاآليت:
« Participe présent du verbe avoir ».1

- Le robert illustré, Paris, 2013, p 150.
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كالفعل  Avoirيف الفرنسية يدؿ على ا١تلكية ،ك اسم ا١تفعوؿ منو يدؿ على من ديلك
شيئان ما يذكر بعده يف اٞتملة .أما

اٞتزء الثاين من ا١تصطلح ،فهو

 Jouiذك األصل

البلتيٍت »  « Gaudereا١تشتق من الفعل  Jouirالذم يعرفو قاموس  Larousseكاآليت:
« Jouir : goûter un grand plaisir dans la possession de : jouir de
أم "الشعور بالتمتع ا١تطلق كالتمتع باالنتصار"– .ترٚتة-

1

sa victoire ».

ك-ثانيهما »  ،« Statut musulmanفمصطلح  Statutىو اسم مشتق من البلتينية
 Statuereك الفعل ىو  ،Statuerكيعرفو قاموس ٔ Le robertتعٌت التنظيم على النحو
اآليت:

« Statut : n.m (latin, de statuere; statuer) ».2

ب) التحليل االصطالحي:
« Statut : n.m :1-Ensemble de textes qui règle la situation (d’une
personne, d’un groupe) ; au plur. Suite d’articles définissant une
association, une société et réglant son fonctionnement ».3

ٔتعٌت أنو قانوف أساسي أك اتفاؽ يضمن حسن انتظاـ العمل ٞتماعة عامة أك خاصة كنظاـ
شركة أك ٚتعية– .ترٚتة بتصرؼ-
كىو "اتفاؽ أك قانوف يضمن حسن انتظاـ العمل ٞتماعة عامة أك خاصة كنظاـ شركة
أك ٚتعية".4
ج) التحليل الترجمي:
نستنتج ٦تا سبق أف ا١تًتجم قد استبدؿ يف ىذه العبارة الزمن اٟتاضر يف اللغة العربية بالزمن
ا١تاضي يف اللغة الفرنسية يف قولو" :متمتعُت بالشريعة اإلسبلمية" اليت تقابلها يف اللغة ا٢تدؼ

1994, p 1061.
 -4إبراىيم  ٧تار ،أٛتد زكي بدكم ،يوسف شبلال ،ا١ترجع السابق ،ص
.Le Robert

- Le petit Larousse, op, cit, p 576.
- Le robert pour tous, Montréal, Canada,

- Ibid.
 .573ك ا١تبلحظ أف التعريف الوارد عندىم ىو ا١توجود يف قاموس
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عبارة»  . « Ayant joui du statut musulmanفقد كاف األجدر با١تًتجم أف يتوخى
اٟتذر يف نقل مثل ىذه الصيغ ،ك نقًتح أف تكوف الًتٚتة كاآليت:
»  « Jouissant du statut musulmanاليت تعٍت أهنم مازالوا متمتعُت هبا إُف يومنا
ىذا.

كما تيرجم مصطلح الشريعة اإلسبلمية ىو اآلخر ٔتصطلح »  ،« Statut musulmanفإذا
»  « Statutذك األصل البلتيٍت

ما تقصينا البحث جيدان ،فسنلمس أف مصطلح

»  « Statuereالذم يدؿ يف معناه على النظاـ أك القانوف األساسي ،ال ينطبق على معٌت
الشريعة اإلسبلمية اليت تيرٚتت إُف اللغة الفرنسية يف قاموس " "Lexisكاآليت:
« Chari’à1 :loi islamique qui régit la vie religieuse, politique et
sociale dans certains Etats musulmans ».

ٔتعٌت أف "الشريعة ىي ٣تموعة من القوانُت اإلسبلمية اليت تضبط اٟتياة الدينية ك السياسية
ك االجتماعية لبعض الدكؿ اإلسبلمية" – .ترٚتة-
نبلحظ من التحليل ك ا١تقارنة أف ا١تًتجم َف حيافظ على الصفات الضمنية ،كما أغفل ا٠تلفية
الدينية ك الثقافية أثناء ترٚتتو ١تصطلح "الشريعة" ٔتصطلح »  ،« Statutمستعمبلن تقنية التكافؤ
الوظيفي ،رغم ك جود ا١تكافئ باستعماؿ تقنية االقًتاض .ك نقًتح أف تًتجم العبارة على ىذا
النحو « Jouissant de la Chari’à » :اليت نراىا األنسب ك األقرب لتشبعها بالشحنة
الدينية احملضة.
/10مصطلح "نظير المرسوم":
المادة(:33معدلة) يثبت اكتساب اٞتنسية
اٞتزائرية بنظير المرسوم.

Article33 :
L’acquisition de la nationalité
algérienne est prouvée par
l’ampliation du décret.

-Dubois Jean, Op.cit , p 315.
- 84 -

1

الفصل التطبيقي

مصطلحات قانون الجنسية– مدونة "قانون الجنسية الجزائري" -

أ)التحليل اللغوي:
كرد تعريف النظير لغة يف لساف العرب

البن منظور كاآليت :نظيرهىو" الذم يراكضك

ك تناظره .ك ناظره من ا١تناظرة .ك النظَت :ا١تثل ،ك قيل ا١تثل يف كل شي ء ك فبلف نظَتؾ أم مثلك
ألنٌو إذا نظر إليهما الناظر رآمها سواءن .اٞتوىرم :ك نظَت الشيء مثلو " 1.كيف السياؽ ذاتو يعرفو
الخليل بن أحمد الفراهيدي يف معجم العين قائبلن" :نظير :نظَت الشيء :مثلو ألنو إذا نظر

إليهما كأهنما سواء يف ا١تنظر ك يف التأنيث نظَتة ،ك ٚتعو نظائر" 2 .فمعٌت النظَت يف اللغة ىو

ا١تثيل.
ب) التحليل االصطالحي:
كيقصد بنظَت ا١ترسوـ يف االصطبلح ،النسخة الثانية من األصل ،ك "ىي صورة من العقد
مشمولة بالصيغة التنفيذية ك منقولة عن النسخة التنفيذية األكُف" .3ك يطلق على ىذه النسخة يف
الفرنسية مصطلح. Ampliation
L’ampliation :
Dans le langage juridique, la copie dite aussi "ampliation" d'un
acte reçu par un officier ministériel ou par le secrétaire-greffier
d'une juridiction, est une "expédition".

ج) التحليل الترجمي:
نرل بأف ا١تًتجم قد ٞتأ إُف استعماؿ تقنية التكافؤ ا١تعنوم ،ا١تؤدم إُف ا١تعٌت ،فمصطلح
 Ampliationمتعارؼ عليو يف لغة القانوف ،ك ـ عناه ينطبق على كظيفتو ،أال ك ىو مصطلح
النظَت ٔتعٌت النسخة الثانية.

-1ابن منظور ،مرجع سابق ،مادة نظر ،اجمللد ،5ص .219
-2ا٠تليل بن أٛتد الفراىيدم،معجم العينٖ ،تقيق عبد اٟتميد ىنداكم ،دار الكتب العلمية ،بَتكت-لبناف،اجمللد الثالث ،الطبعة1424 ،1ق-
 ،2003ص .116
3
- Ibrahim Najjar, nouveau dictionnaire, Français-Arabe, (index : Arabe-Français,
librairie du Liban, 2006, p46/47.
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 /11مصطلح حرية التنازل:
Article 17 :
المادة :17
la faculté de renoncer à la
حرية التنازل عن اٞتنسية اٞتزائرية خبلؿ سنتُت nationalité algérienne nationalité
1
algérienne dans un délai de deux
ابتداء من بلوغهم سن الرشد.
(02) ans à compter de leur
majorité.

أ) التحليل اللغوي:
لن نتطرؽ يف ىنا إُف ٖتليل مصطلح "حرية" ألنو متداكؿ لدل العاـ ك ا٠تاص يف ٣تتمعنا.
ك لكن جيدر بنا التعريف بو يف اللغة ا٢تدؼْ ،تيث جاء تعريفو كاآليت:
« La faculté : est le libre choix attribué par la loi à une personne de
décider d'une manière discrétionnaire d'exercer ou de renoncer à
exercer un droit ou une compétence. En particulier dans les actes
des notaires et des huissiers le mot "facultés" (au pluriel) pour
désigner les ressources d'une personne. On pourra lire " saisir les
facultés mobilières du débiteur. »2

ٔتعٌت أف للفرد حرية االختيار يف ٦تارسة حق ما أك اختصاص .ك يستعمل ىذا ا١تصطلح بصفة
خاصة من قبل ا١توثق ك احملضر القضائي للداللة على ٦تتلكات شخص ما .ك ٧تد مثبلن :حجز
ا١تمتلكات العقارية للمدين– .ترٚتة-
ك نفهم من ىذا أف ا١تصطلح يتماشى ك السياؽ الذم يستعمل فيو  ،ك كفقان جملاؿ
االختصاصْ ،تيث تتغَت الداللة ْتسب التخصص.
أما مصطلح التنازل ،فقد كرد تعريفو لغة يف قاموس المعاني على النحو اآليت  ":تنازؿ /
يتنازؿ  /تنازالن ك إنزاالن ،ك تنازؿ عن ٔتعٌت ٗتلى 3 ".ك جاء تعريفو أيضان يف قاموس الوسيط تنازؿ
القوـ أم":نزؿ كل فريق أماـ فريق ك تضاربوا" .كيف السفر ك ٨توه ييقاؿ":أكلوا عند ىذا نيزلة ك عند
-1عدلت باألمر رقم 01-05ا١تؤرخ يف 27فرباير ،2005اٞتريدة الرٝتية رقم  15ص .16
2
- www.dictionnaire-juridique.com (consulté le 30/08/2014 à 21 :00h).
- 3معجم ا١تعاين اٞتامع  -معجم عريب عريب ،مرجع سابق.
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ىذا نيزلة" ٔ 1تعٌت الضيافة .أما أف نقوؿ "التنازؿ عن اٟتق"  2فهذا معناه تركو .فالتنازؿ إذان حيمل
معٌت الًتؾ ك االمتناع عن التمتع ْتق مكتسب حسب السياؽ الذم يكظف فيو يف ٣تاؿ ْتثنا.
كقد تيرجم ىذا ا١تصطلح إُف اللغة ا٢تدؼ ٔتصطلح

 ،Renoncerك ىو فعل مشتق من

البلتينية  Renuntiareالذم ييرادفو مصطلح ٔ Abandonnerتعٌت الًتؾ ك التخلي.

ب) التحليل االصطالحي:

ييقصد با لتنازل يف االصطبلح كل"عمل قانوين منفرد الطرؽ مبدئيان يقوـ ا١ترء ٔتوجبو بالتخلي

عن حق لو يف ماؿ أك إرث أك يتخلى عن كسيلة دفاع أك عن دعول أك عن حق يف قضية أك عن
منصب حكومي أك غَت حكومي"  .3كيتجلى لنا معٌت التنازؿ كاضحان بعد ٖتديدنا ١تاىيتو يف
االصطبلح ك القانوف ،فهو يدؿ على معٌت التخلي ك الًتؾ ك صرؼ النظر عن التمتع ْتق ما.
كيعرفو القاموس الفرنسي  Le Robertكاآليت:
« Renoncer :v. tr.1-Cesser de prétendre à (qqch), abandonner un
مٗتلى عن حق ما " .ترٚتةdroit sur (qqch). » -
ٔتعٌت "االمتناع عن شيء مرغوب فيو كأف ىي

ج) التحليل الترجمي:

ٞتأ ا١تًتجم يف ترٚتتو ٢تذا ا١تصطلح إُف استعماؿ تقنية التكافؤ الوظيفي ،مستعمبلن مصطلحان
قانونيان ٤تضان ،ك ىو مصطلح .Facultéكما أنو حافظ على الًتكيب االٝتي يف كلتا اللغتُت،
ك مع ىذا ،فإننا نقًتح أف يًتجم ا١تصطلح كاأليت،La possibilité de renoncer :أم أف
للفرد إمكانية التخلي عن شيء ما.

1

معجمالوسيط،مرجعسابق،ص .4322
نفسه،ص.ن.3
-جَتار كورين ،مرجع سابق ،ص .723
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/12مصطلح "التجريد":
Article22 : Toute personne qui a
المادة( :22معدلة) كل شخص اكتسب
acquis la nationalité algérienne
:
اٞتنسية اٞتزائرية ديكن أف جيرد منها
peut en être déchue :
 -3إذا قاـ لفائدة جهة أجنبية بأعماؿ تتناىف 3-Si elle a accompli, au profit
d’une partie étrangère, des actes
مع صقتو كجزائرم أك مضرة ٔتصاٌف الدكلة
incompatibles avec la qualité
اٞتزائرية ،ك ال يًتتب التجريد إال إذا كانت d’algérien ou préjudiciables aux
intérêts de l’Etat algérien.
األفعاؿ ا١تنسوبة إُف ا١تعٌت قد كقعت خبلؿ
La déchéance n’est encoure que
si les faits reprochés à l’intéressé
العشر (  )10سنوات من تاريخ اكتساب
se sont produits pendant un délai
اٞتنسية اٞتزائرية.
de dix (10) ans, à compter de la
date
d’acquisition
de
la
nationalité algérienne.

أ) التحليل اللغوي:
ٕترد من ثوبو
جردهٌ :
قشره .ك اٞترد فضاء ال نبت فيو .ك ٌ
التجريد ":جرد الشيء جيرده جردان ك ٌ
1

تعرل .ك التجريد :التشذيب .ك اٞترد :أخذ الشيء عن الشيء عسفان ك جرفان".
ك ا٧تردٌ :

« Déchéance : n.f( de déchoir). 1- fait de déchoir : état d’une
personne déchue : chute. La déchéance des mœurs. 2- Perte d’un
droit ».2

كالتجرد من األخبلؽ ،ك ىو يدؿ أيضان على معٌت إسقاط اٟتق.
ٔتعٌت القياـ بفعل التجريد،
ٌ

–ترٚتة-

ب) التحليل االصطالحي:
يقوؿ كورني يف التجريد :ىو "التجريد الوطٍت من جنسية الدكلة على سبيل اٞتزاء كأف ينضم
فتجرده الدكلة من جنسيتها".
كطٍت إُف قوات الع ٌدك للمحاربة ٌ
1

-ابن منظور ،مرجع سابق ،اجمللد الثالث ،مادة جرد ،ص .117-116-115

pour tous, op, cit, p 280.
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ج) التحليل الترجمي:
لقد تيرجم ا١تصطلح ٔتا يكافئو تركيبا ك بنية ك داللة ،ألنو يعكس ا١تعٌت القانوين الذم أريد
استعمالو يف ىذا السياؽ ،ك قد ٞتأ ا١تًتجم إُف استعماؿ تقنية التكافؤ ا١تعنوم ،ففي كبل النظامُت
حيتوم على ا١تعٌت نفسو.
 /13مصطلح العقود المبرمة:
المادة(:13معدلة) عندما تكوف صحة العقود
المبرمة قبل نشر قرار سحب اٞتنسية متوقفة
على حيازة ا١تعٍت باألمر صفة اٞتزائرم.

Lorsque la validité des

:

Article13

actes passés de la décision de retrait
était subordonnée à la possession par
l’intéressé de la qualité d’algérien.

أ) التحليل اللغوي:
عقده،
اٟتل ،ىع ىق ىدهي ،يى ي
نستهل التحليل بتعريف ا١تصطلح كاآليت :العقد يف اللغة ىو "نقيض ن

ىعقدان ،ك تعقاىدان ،ك عقدة كل شيء :إبرامو"  .1ك يف اٟتديث" :من عقد اٞتزية يف عنقو فقد برئ

٦تا جاء بو رسوؿ اهلل"  .2ك يدؿ معٌت ىع ىق ىد على الشد ك الربط ،أك التثبيت ،أك اٞتمع بُت شيئُت،

كما جاء يف قوله تعالى ":بما عقدتم األيمان "(ا١تائدة .)89 :إذان ،فالعقد ىو أف يرتبط طرفاف

ْتق متبادؿ لدل كل منهما ٨تو اآلخر .أما مصطلح "المبرمة" ،فهو اسم مفعوؿ مؤنث للفعل
أبرـ (ا١تزيد) ،ك يعٍت لغة أحكم ،3ك ىو ا١تعٌت القريب من االصطبلح.
ب) التحليل االصطالحي:
أما يف االصطبلح ،فييعد العقد ٔتثابة" كثيقة قانونية بُت طرفُت أك أكثر يقوموف بتسجيل

رغباهتم فيها حسب مصلحتهم الشخصية .ك جيب أف تتوافر الشركط القانونية للعقد من اإلرادة
ك احملل".
-1ابن منظور ،مرجع سابق ،اجمللد الرابع ،اٞتزء  ،34باب العُت،ص.3032
 -2ا١ترجع نفسو ،اؿصفحة ففسها .
3
ينظر :أٛتد ٥تتار عمر ،مرجع سابق ،اجمللد األكؿ ،باب األلف ،ص.195- 89 -
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كيعرفو ا١تشرع اٞتزائرم كاآليت "العقد شريعة ا١تتعاقدين" ،ك ىذا ما نصت عليو ا١تادة  106من
القانوف ا١تدين اٞتزائرم .كيف ىذا السياؽ ،تشرح ا١توثقة سعاد عبدالباقي ىذا التعريف قائلةٔ":تجرد
توقيع العقد من طرؼ ا١تتعاقدين يصبح ىو ا١ترجع األكؿ يف ٖتديد التزاماهتما من الناحية
العملية".1
كتعرفو القرام 2بأنو"أحد مصادر االلتزاـ ك لو عدة معاف :فهو  "-1اتفاؽ بُت الدائن ك ا١تدين
قصد إنشاء التزاـ أك ٖتويل ملكية -2 .كل توافق لئلرادات قصد إحداث أثر قانوين معُت .ك ىو
أيضان  -3كل نص مكتوب يثبت اتفاؽ األطراؼ" .ك نلمس من ىذه التعاريف أف ا١تعٌت الثالث
ىو األقرب ١توضوع ْتثنا.
ج) التحليل الترجمي:
ترٚتت ىذه العبارة إُف اللغة ا٢تدؼ بعبارة:

 Les actes passésبناءن على التعريفات

السابقة الذكر ،نفهم أنو نظران لوجود عدد كبَت من أنواع العقود الرٝتية منها ك غَت الرٝتية ،فقد

أضاؼ ا١تًتجم مصطلح  Passésللداللة على إ٘تاـ العقد ك سرياف مفعولو ْ ،تكم تفادم اللبس ك عدـ
ا٠تلط بُت ٥تتلف أنواع العقود ،ك ىذا عن طريق استعماؿ تقنية التكافؤ ا١تعنوم ،حىت إف ا١تًتجم قد حافظ
على الًتكيب االٝتي عند ترٚتتو ٢تذا ا١تصطلح .ك نضيف بأنو ديكننا ترٚتة ىذا ا١تصطلح ٔتا يكافئو يف اللغة
ا٢تدؼ كمرادؼ ك ىو مصطلح  Contratالذم من شأنو تأدية نفس ا١تعٌت ١تصطلح

 Acteالذم

يعرفو القاموس الفرنسي كاآليت:
« Contrat : n.m 1- convention par laquelle une ou plusieurs
personnes s’obligent à donner, à faire ou à ne pas faire qqch. 2Acte qui enregistre cette convention, rédiger, signer un contrat. »3

 -1عبد الباقي سعاد ،العقد التوثيقي ،مذكرة تربص ا١توثقُت ،اجمللس األعلى للتوثيق ،الغرفة الوطنية للموثقُت ،الغرفة اٞتهوية ١توثقي ناحية الوسط
 ،2008/2007ص .7
2

-القراـ ابتساـ ،مرجع سابق ،ص .65

Le robert pour tous, op, cit, p 232.
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 /14مصطلح "السحب":
المادة(:13معدلة) يتم سحب اٞتنسية بنفس

Article 13: Le retrait a lieu dans

les mêmes formes que l’octroi
األشكاؿ اليت مت هبا منح التجنس ،بعد إعبلـ de la naturalisation. Cependant
ا١تعٍت بذلك قانونان ك منحو مهلة شهرين( l’intéressé, dûment averti, à la )2
)faculté, dans un délai deux (2
لتقدمي دفوعو.
mois
à
compter
de
l’avertissement, de produire ses
moyens de défense.

أ) التحليل اللغوي:
كرد ا١تصطلح الفرنسي  Retraitيف قاموس  Le Robert illustréكاآليتRetrait :

من األصل البلتيٍت  ،« Retrahere »1ك يقصد بو يف السياؽ العاـ :القياـ بفعل السحب .أما
يف قاموس  ،Le petit Larousseفقد جاء تعريفو على النحو األيت:
« Retrait : n.m.(de l’anc.fr.retraire,retirer) action de retirer. »2

نستنتج من كبل التعريفُت أف ىنالك عبلقة عضوية بينهما ،إذ أهنما يخلصاف إُف ا١تعٌت نفسو  ،أم
أخذ ك اسًتجاع شيء بعد إعطائو أك إيداعو.
ب" الذم يعرفو
أما يف اللغة العربية ،فنجد أف مصطلح " ىس ٍحب" اسم مشتق من الفعل " ىس ىح ى

يس ىحبيوي،
جرؾ الشيء على كجو األرض ،كالثوب ك غَته .ك ىس ىحبىويٍ ،
ابن منظور قائبلن:السحب ىو" ٌ
3
جره فا٧تر .ك الريح تسحب الًتاب".
ىس ٍحبان ،فانسحب ،أم ٌ
كيف السياؽ نفسو يعرفو قاموس الوسيط بأنو"سحب الشيء سحبا جره على األرض ،يقاؿ

جره" .فالسحب ىنا أريد بو معٌت اٞتر.
سحبت الريح الًتاب أثارتو ك حركتو ،ك سحب ذيلوٌ :
ب) التحليل االصطالحي:
- Le Robert

illustré, Paris, le Robert, 2012, p 1627.
- Le petit Larousse illustré, Paris, Larousse, 2012, p 952
3
ب ،اجمللد ،1ص .461
 ابن منظور ،ا١ترجع السابق ،مادة ىس ىح ى- 91 -
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سًتد
للم ى
نعٍت با لسحب يف االصطبلح كل"عمل يصرح بو القانوف يف بعض األحواؿ ي

 Retrayantأف حيل ٤تل من اكتسب ملكية ماؿ أك أمواؿ ،ك يقاؿ لو ا١تسًتد منو Retrayé

فيأخذ لنفسو ملكية ىذا ا١تاؿ ك يتحمل أعباءه كيكوف عليو أف يدفع للمستهلك الثمن
ك ا١تصاريف " .1كييقصد بػ ػ ػ :سحب الجنسية " ٕتريد الوطٍت الذم كسب جنسية أجنبية من

اٞتنسية األصلية".

ج) التحليل الترجمي:
لقد كفق ا١تًتجم يف ترٚتتو ٢تذا ا١تصطلح عن طريق استعمالو تقنية التكافؤ ا١تعنومْ ،تيث كظف
ا١تكافئ ا١تناسب ك ا١تؤدم للمعٌت.
 /15مصطلح "إقامة دعوى":
المادة(:38معدلة) لكل شخص اٟتق
يف إقامة دعوى يكوف موضوعها األصلي
استصدار حكم بتمتعو أك عدـ ٘تتعو
باٞتنسية اٞتزائرية .ك يرفع ا١تعٍت باألمر
الدعول ضد النيابة العامة مع عدـ

Article38 :
Toute personne peut intenter une
action ayant pour objet principal de
faire juger qu’elle a ou n’a pas la
nationalité algérienne. L’action est
alors dirigée contre le ministère
public, sans préjudice du droit
d’intervention des tiers intéressés.

اإلضرار ْتق تدخل الغَت.
أ) التحليل اللغوي:
كرد تعريف الدعوى لغويان عند أحمد مختار كاآليت :دعوى (مفرد)ٚ" ،تع ىدعاىىكل(لغَت

ا١تصدر) ،ك دعاك(لغَت ا١تصدر):مصدر دعا"  .2ك"دعا بالشيء دعوان ك دعوة ،ك دعاء ك دعول"

3

1

أم طلب إحضاره .ك٘تثل الدعول يف القضاء "قوال يطلب بو اإلنساف إثبات حق على غَته".
Najjar,Op.Cit, p 542.
2

-أٛتد ٥تتار عمر ،مرجع سابق ،اجمللد األكؿ ،باب الداؿ ،ص .749

-3ا١ترجع السابق ،ص .741
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ب) التحليل االصطالحي:
تشكل الدعول "الوسيلة اليت ٔتوجبها يلجأ ا١تواطن إُف السلطة القضائية بغية اٟتصوؿ على
اٟتماية القضائية ٟتقو ا١تعتدل عليو أك إقراره .إال أف ا١تشرع اٞتزائرم َف يقدـ تعريفان صرحيان ٢تا،
ك ذلك راجع لكونو قد تأثر برأم ا١تشرع الفرنسي ،الذم يرل أ ف نظرية الدعول ال ٖتتمل التنظيم
التشريعي ك إمنا ٤تلها الفقو".2
ج) التحليل الترجمي:
نلمس أف ا١تًتجم قد ٘تكن من ترٚتة ىذا ا١تصطلح ٔتا يكافئو يف اللغة ا٢تدؼ عن طريق
استعماؿ تقنية التكافؤ الوظيفي ،إال أننا نقًتح أف يًتجم كاآليت:
،Ester une action en justiceألف الفعل  Esterديثل مصطلحان قانونيان ٤تضان ْ ،تيث
يعرؼ قاموس  Le Robertالفعل  Esterكاآليت:
Ester : « ester en justice : intenter un procès, poursuivre devant un
3

tribunal ».

ٔتعٌت :رفع دعول قضائية ،أك ا١تتابعة القضائية أماـ احملكمة – .ترٚتة-
 /16مصطلح "الضرر":
نشرع يف تعريف ىذا ا١تصطلح كاآليت:
أ) التحليل اللغوي:
ضنر"  ،4اليت تعٍت الش ٌدة ك الببلء ك سوء اٟتاؿ .ك الضر
ضر بػ ،ي
ضرٌ ،
"الضرر(مفرد) :مصدر ٌ

يف اللغة "ضد النفع ،ك يطلق على الفقر ،ك الشدة يف البدف ك ا١ترض ،ك األذل أك ا٠تسارة".1
 -1معجم الوسيط ،مرجع سابق ،ص.287

-2بشَت ٤تمد ،الدعوى القضائية في قانون الجراءات المدنية الجزائري،مذكرة ماجستَت ،جامعة مصطفى اسطمبوِف ،كلية اٟتقوؽ ك العلوـ
السياسية ،معسكر ،ص  .6
3
- Le robert pour tous, op, cit, p 417.
-4ابن منظور ،مرجع سابق ،اجمللد الرابع ،باب الضاد،ص .482
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الض ُر ("..سورة األنبياء .)83
ني ُ
ك ذيكر ىذا ا١تصطلح يف القرآف الكرمي يف قوله تعالىّ ..":
مس ً

ب) التحليل االصطالحي:

أما يف االصطبلح ،فهو يدؿ على"كل أذل يلحق الشخص ،سواء أكاف يف ماؿ متقوـ ٤تًتـ ،أك
جسم معصوـ ،أك عرض مصوف".2
ك٧تد أيضا الضرر المدني الذم ييقصد بو يف القانوف كل "أذل أك خسارة تصيب الشخص يف

جسمو أك مالو نتيجة إخبلؿ تعاقدم أك جردية ٦تا جييز لو التماس التعويض بدعول مدنية".3
ج) التحليل الترجمي:

نبلحظ أف الًتٚتة جاءت على كزف ا١تصطلح يف اللغة العربية ،أم أف ا١تًتجم قد حافظ على
الًتكيب ك البنية نفسها ،مستعمبلن تقنية التكافؤ الوظيفيْ ،تيث أتى ٔتا يقابل ا١تصطلح يف اللغة
ا٢تدؼ ،ك ىو مصطلح  Préjudiceاألنسب ١تعٌت الضرر يف اللغة القانونية ،ألف مصطلح
الضرر يف اللغة العامة يقابلو مصطلح ،Peineك ىو أعم ك أمشل ك يعرب عن ا١تفهوـ يف ٣تاؿ
كاسع.
ديكننا القوؿ ،بعد االنتهاء من ٖتليل مصطلحات ا١تدكنة ،بأف الًتٚتة عملية تعتمد على
فهم النص األصل فهما عميقا كعلى إتقاف اللغة العربية كاإل١تاـ ٔتبادئها كقواعدىا للتمكن من
التعبَت بسبلسة كأمانة عن ا١تعٌت نفسو يف اللغة ا٢تدؼ .فمىت فهم ا١تًتجم النص ،أبدع يف لغتو األـ
اليت يًتجم إليها ،ذلك أف ذخَتتو من ا١تفردات كالتعابَت العربية ضخمة كىائلة كأسلوبو يف ىذه
اللغة سيسعفو للتعبَت بطريقة متماسكة كمتينة.
كيف كل األحواؿ فإننا أكدنا منذ البداية على أف الًتٚتة القانونية جيب أ الٌ تكوف حرفية ،بل
منبغي أف تسعى إُف نقل جوىر ا١تعٌت  ،بعد أف يتشرب ا١تًتجم بأفكار كمعاين النص األصل  .كال
 - 1ا١ترجع السابق ،الصفحة نفسها.

 -2بوساؽ ٤تمد ،التعويض عن الضررفي الفقه االسالمي ،ص .68
3

-ا١ترجع السابق ،ص .1357،1358
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حيتاج ا١تًتجم إُف تفعيل معرفتو بلغتُت فقط ،بل ىو يف حاجة أيضا إُف استحضار معرفتو بثقافتُت
٥تتلفتُت كتقريب الثقافة األجنبية ليسهل التعرؼ عليها من قبل ا١تتلقي العريب.
٘تاسا بُت لغتُت فقط ،بل ىي أيضا ٘تاس بُت ثقافتُت
كنستنتج من ىذا ،أف الًتٚتة ليست ن

٥تتلفتُت ،ك ا١تًتجم كسيط بُتمها.
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تيعد الًتٚتة القانونية ترٚتة صعبة من حيث أهنا تتطلب الدقة ك األمانة يف نقل ا١تعٌت دكف
زيادة أك نقصاف أك تشويو ،أك تنميق لفظي ،ك ىو األمر الذم دفعنا إُف الغوص يف ىذا البحث
ك اختيار موضوعو.
كملى ىكة التعبَت الشفوم الفورم التلقائي هبا ،أف النص
ك٦تا يزيد من أمهية إتقاف اللغة ا٢تدؼ ى
ا١تصدر يف الًتٚتة القانونية ليس شفويا ،كإمنا ىو مكتوب .فأسلوب الكتابة ،كما ىو معلوـ ،يفوؽ
أسلوب التعبَت الشفوم صعوبة ك تعقيدان .فالكاتب يعلم أف بإمكاف القارئ الرجوع إُف النص

كمعاكدة قراءتو كٖتليلو حىت يفهمو ،كلذلك فهو يقدـ بعض العناصر كيؤخر بعضها ،كيوضح بعض
األلفاظ ،بينما يكتفي باإلشارة إُف البعض اآلخر .ك يتعُت على ا١تًتجم ،يف ا١تقاـ األكؿ ،فهم
النص ا١تكتوب فور قراءتو ،مهما كانت درجة صعوبتو كتعقيد أسلوبو.
كقد أٙتر الفكر التداكِف اٟتديث يف سياؽ التطور النظرم للسانيات كا لعلوـ اٟتديثة ،كباؿتفاعل
اَفعريف كاَفهنجي مع ا١تسألة األدبية كقضايا ٖتليل ا٠تطاب ثلة من ا١تصطلحات كا١تفاىيم اليت
تسارع منوىا كانتشارىا يف األكساط البحثية الغربية ،حىت أضحى تعددىا كتداخلها من أخص
خصائص الفكر العلمي اٟتديث يف ٕتلياتو العو١تية ،ككاف ٢تذا ا١تشهد أثره يف توجيو الكتابة
اللسانية العربية يف البعد التداكِف يف مستول عرض النظريات كالتمثيل ٢تا من اللغة العربية ،أك على
الصعيد التعليمي الذم حاكؿ استيعاب ا١تعرفة اللسانية اٟتديثة كتبسيطها للقارئ العريب  .كسعيان
كراء ىذه الغاية كاف البد من تذليل العقبة االصطبلحية اليت أدت أحيانا إُف سوء فهم كعرض
للمفاىيم األساسية اليت تعد مداخل بنائية للمعارؼ  .ك قد حاكلنا يف دراستنا ىذه إلقاء الضوء
على بعض جوانب ا١تشكلة من عرضنا كٖتليلنا لعينة من ا١تصطلحات اؿقانونية ا١تستعملة باطراد ،
كىذا بالًتكيز على أسس الوضع االصطبلحي ،كمشكبلت الفهم ا١تًتتبة عن الفوضى االصطبلحية
اليت تتميز هبا الكتابة اللسانية العربية يف كضع اف الراىن .
كقد خلصنا من ْتثنا ىذا إُف نتائج نذكرىا كاآليت:
أ) من الناحية النظرية:
 انعداـ التنسيق بُت اجملامع العربية بشأف معايَت كضع ا١تصطلحات.
 التشتت كالتعدد اللذين ديثبلف أكرب خطر يواجو مستقبل العربية.
 اختبلؼ مصادر التكوين العلمي كا١تعريف للسانيُت العرب كتوزعهم بُت ثقافة
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فرنسية كإ٧تليزية كأ١تانية ،ك غَتىا.
 التفاكت النظرم كا١تنهجي بُت ا١تستول العلمي للسانيُت العرب.
 التطور ا١تستمر للبحث اللساين العا١تي كظهور ا١تزيد من ا١تفاىيم  ،كىو ما يعٍت
ضركرة توفَت مصطلحات لسانية عربية جديدة.
 كجود تراث اصطبلحي ٨توم كلغوم عريب يػيٍنػ ىه يل منو  ،إما لسد حاجيات الطلب
ا١تتزايد كإما اللتباس األمور على أصحاهبا.
 سيادة النزعة الفردية يف كضع ا١تصطلح العريب ا١تتخصص كعدـ االكًتاث برأم
اآلخر كلو كاف صائبان.
 مشكبلت تتعلق بإجرائية الوضع االصطبلحي من حيث كيفية التعامل مع
ا١تفاىيم ا١تستحدثة يف اللسانيات بعامة كاللسانيات التداكلية ٓتاصة ،كلعل سبب
ىذه ا١تشكلة بالذات يعود إُف طرائق التوليد الدالِف اليت تنماز هبا اللغة العربية .
فقد كضع األكائل آليات شىت تتطور هبا اللغة مثل الدخيل  ،كاالشتقاؽ  ،كالنقل
اجملازم ،كالنحت  ،كالشرح ا١تعنوم  ،كتعريب ا١تصطلح أك االقًتاض ا١تعجمي ،
ك االستعارة ،كغَتىا ٦تا أخذ بو احملدثوف  ،فظهرت للوجود مًتادفات عديدة بإزاء
ا١تفهوـ الواحد رٔتا كصلت إُف حد التعارض كالتضاد  .كللخركج من ىذا ا١تأزؽ
ـغفلُت
طفق بعض ا١تتحمسُت إُف االبتكار الفردم علٌهم يقعوف على ا١تراد
حقيقة مهمة ىي أف ا١تطرد يف االستعماؿ كالشائع على األلسنة كالدارج يف الكتابة
أفضل من ا١تبتكر من حيث اٞتانب الوظيفي  ،بالرغم من سبلمة إجراءات كضعو
الفنية.
 خصوصية اللغة القانونية كتركيبتها ا١تتميزة ،على عكس اللغة العامة السائرة على
األلسن ،لتشبعها بالشحنة التقنية.
 صعوبة الًتٚتة القانونية ك مشكلة انتقاء ا١تصطلح القانوين ا١تؤدم للمعٌت ،ألهنا
الًتٚتة ليست فقط عملية نقل بُت اللغات ،ك إمنا ىي عملية تقنية ،ك علمية،
ك اجتماعية تًتجم ما بُت الثقافات.
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ب)من الناحية التطبيقية:

 ترٚتة ا١تصطلح نفسو ٔتصطلحُت أجنبيُت ٥تتلفُت ،ك ىذا ما ٧تده يف مصطلح " التخلي
عن الجنسية " الذم تيرجم تارة ب ػ ػ La renonciation :ك تارة أخرل ب ػ ػ:

La

 ، répudiationك ىذا راجع إُف مشكل الًتادؼ ،ك عدـ االنطبلؽ من حقيقة
ا١تتصور الدقيق الذم يدؿ عليو ا١تصطلح.
 نقل ا١تصطلح ببنية ٥تتلفة عن تلك ا٠تاصة با١تصطلح األجنيب ،فالًتٚتة القانونية تستدعي
درجة عليا من التدقيق ،سواءن كاف ذلك يف البحث عن معاين ا١تصطلحات أك انتقائها.
 نقائص معجمية ك داللية ،فمعظم ا١تصطلحات ٖتمل معنيُت اثنُت ،لغويا ك قانونيا ،لكوف
ا١تصطلح القانوين يستعمل مصطلحات تقنية عالية التخصص.
 أخطاء أسلوبية تتعلق بطريقة التعبَت عن الرسالة القانونية ك كيفية إيصا٢تا إُف ا١تتلقي يف
كلتا اللغتُت.
حي ا١تؤطر
 عدـ التمييز أحيانا كثَتة بُت ا١تعٌت ا١تعجمي الوضعي كا١تعٌت االصطبل
بالسياؽ ،كىذا باالعتماد على ما تقدمو ا١تعاجم العامة من ٖتديدات مفهومية عامة غَت
مؤطرة بأسباب استعماؿ ا١تفهوـ ثقافيا كعلميا.
 االضطراب الذم يلحق الداللة االصطبلحية  ،ك ىذا ما ينجم بسبب اللجوء إُف التعبَت
عن ا١تصطلح ّتملة بدؿ كضع لفظة كاحدة ٦ ،تا يعٍت اإلبقاء على ا١تصطلح األجنيب يف
االستعماؿ .كمن أمثلة العبارات الشارحة ا١تفسرة لداللة ا١تصطلح التداكِف األجنيب ما
كضع بإزاء مصطلح »  ،« Présuméالذم قابلتو يف العربية عبارة "يعد مولوداً فيها".

ككذلك ا١تتبلزمة اللفظية "سن الرشد" ،اليت قابلها مصطلح » . «Majorité

إف اٟتاجة إُف توحيد ا١تصطلح أصبحت ملحة إُف أقصى درجاهتآ ،تاصة ك٨تن يف عصر
اإلنًتنيت ،كىو ما من شأنو تسهيل االتصاؿ كبناء الركابط بُت اللسانيُت كا١تًتٚتُت العرب ليتبادلوا
ٕتارهبم يف ىذا اجملاؿ ،كىو ما من شأنو تقليص الفوارؽ كاالختبلؼ.
كلعل أىم خطوة عملية يف سبيل حل ىذه ا١تشكلة دعوة اٞتامعات كاألفراد إُف تسويق
جهودىم العلمية يف ميداف ا١تصطلح اللساين التداكِف ٓتاصة كاللساين بعامة عرب شبكة االنًتنيت
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الدكلية  ،أك باستحداث بنوؾ معلوماتية تتيح للدارسُت اإلطبلع على ما جد من كتابات كابتكارات
اصطبلحية تفي بتبليف التكرار كالتعددية السلبية.
كال مندكحة عن القوؿ ،إننا َف نزؿ ْتاجة إُف معربُت أكفاء ينقلوف ا١تصطلحات القانونية إُف
العربيةْ ،تيث تكوف الًتٚتة ٦تاثلة لؤلصل دكف أف ٖتدث فيو مسخان أك تشويهان .كاألمر سيٌاف
بالنسبة للعلوـ العصرية اليت تدعو اٟتاجة إُف كضع أٝتاء عربية ١تسمياهتا.
كيف األخَت ،نأمل أف يكوف ىذا البحث ٔتثابة خطوة يرقى هبا الدارس إُف مبتغاه ،ك أف يساىم
يف تشجيع ا١تهتمُت با١تصطلح القانوين إُف ا٠توض يف تطوير سبل كضعو بغية توحيده.
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Résumé :
Problématique de la traduction des termes du code de la
Nationalité Algérienne de l’Arabe vers le Français.
La traduction juridique pose des problèmes qui lui sont propres.
On peut certainement affirmer la même chose en d’autres domaines
de la traduction. Toutefois, la traduction dans le domaine du droit
présente des caractéristiques qu’aucun autre domaine de spécialité
ne présente, et ce, en raison des éléments sociaux, linguistiques,
culturels, méthodologiques et notionnels qui interviennent dans ce
domaine.
Le droit étant un phénomène social, le produit d’une culture,
comme l’énonce Gémar, acquiert dans chaque société un caractère
unique. Chaque société organise son droit ou son système juridique
selon la conception qu’elle en a et selon la structure qu’elle veut se
donner. De ce fait, le discours du droit est porteur d’une dimension
culturelle qui se reflète non seulement dans les mots ou les termes
propres à un système juridique, mais aussi dans la façon de les
exprimer.
Et pour étudier la terminologie juridique, nous avons d’abord
procédé à une étude théorique, ensuite pratique.
L’étude théorique se résume en quatre chapitres : le premier
s’intitule « Les mécanismes de formation de la terminologie », où
nous avons commencé par donner une définition du terme, puis
nous sommes passées+ à l’étude des méthodes par lesquelles
s’effectue la formation des termes qui sont comme suit : La
dérivation, la composition, l’arabisation, la figuration.
Quand au deuxième chapitre intitulé « La langue de spécialité et
la langue juridique », nous avons aussi commencé par donner des
définitions : La langue de spécialité est le véhicule par lequel le
droit exprime la norme juridique. Le droit est si étroitement lié à la
langue qui le véhicule, que celle-ci constitue l’un des critères de
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classement des diverses familles. Cette caractéristique distingue la
traduction juridique de la traduction dans d’autres domaines de
spécialité. Certes, chaque domaine de spécialité a un vocabulaire
qui lui est propre. Toutefois, le droit a comme particularité de se
servir de la langue comme véhicule et voie d’expression; les textes
constituent son principal outil et son principal objet. D'ailleurs, il
serait juste de dire que le droit ne saurait exister sans ce véhicule
d’expression. La langue du droit présente également le paradoxe
d’avoir été soigneusement façonnée, mais d’être hermétique et
ambiguë. Comme le signale Gémar, « les juristes pratiquent un
discours souvent obscur et tortueux à souhait, et cela dans la plupart
des langues véhiculaires, en Occident tout au moins ».
En passant au troisième chapitre qui s’intitule « Le texte juridique
et ses caractéristiques », dans ce cadre là, nous pouvons dire que
Gémar est l’un des rares théoriciens à donner une appellation à cet
aspect de la traduction, qui limite, en grande partie, le choix des
ressources linguistiques, dont le traducteur dispose pour s’acquitter
de sa tâche.
Le caractère contraignant du texte juridique se rapporte plutôt à
une décision rendue par le législateur qui se reflète dans la règle
établie par la loi, la constitution, etc. Le traducteur ne peut, par
exemple, substituer un terme à un autre, même s’il juge un terme
plus approprié qu’un autre, sans risquer de contrevenir à ce qui a été
établi par le droit. Enfin, nous arrivons au quatrième chapitre qui
s’intitule « La traduction juridique et le terme juridique », où nous
avons essayé de définir la traduction et le terme juridique à la fois,
en faisant appel aux idées de Claude Bocquet, et en mettant
l’accent sur les procédés de traduction que Vinay et Darblenet ont
conçus pour faciliter la tâche aux traducteurs.
Pour l’étude pratique qui concerne l’analyse et la critique des
termes du Code de la Nationalité Algérienne, nous pouvons dire que
notre corpus est délimité par une vingtaine de termes environ, en
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cherchant leurs équivalents dans la langue-cible, afin d’enrichir
notre analyse comparative.
Enfin, la connaissance des divers procédés de traduction
constitue la base de la compétence technique du traducteur. En
traduction juridique, cette compétence comporte une double, voire
même une triple dimension. Le droit est une discipline
indissociablement liée à la langue, une langue qui est soumise à des
normes qui en régissent la forme et le fond. Chaque système
juridique possède une organisation interne et une langue qui lui sont
propres. Le traducteur doit donc connaître les procédés qui lui
permettent d’abord de saisir la portée juridique du texte, de saisir le
sens de ce texte et, enfin, de réexprimer cette portée et ce sens dans
le texte d’arrivée, selon les normes et les usages de la langue et du
système juridique de la culture réceptrice.
En somme, nous espérons que le présent mémoire puisse
apporter quelque chose de nouveau pour la recherche scientifique
dans ce domaine.
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 )18جعفور ٤تمد سعيد ،مدخل إلى العلوم القانونية(،الوجيز في نظرية القانون) ،
ط ،3اٞتزائر ،دار ىومة ،عاـ .1998

 )19حجازم ٤تمود فهمي ،األسس اللغوية لعلم المصطلح  ،مكتبة غريب ،مصر،
(د.ت).

 )20دراقي الزبَت  ،محاضرات في فقه اللغة  ،ديواف ا١تطبوعات اٞتامعية ،اٞتزائر،ط ،1
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 )21رضا علي ،المرجع في اللغة العربية،دار الفكر .د.ت.
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- 105 -

 )28ملكاكم بشار عدناف ،دار كائل للنشر كالتوزيع الطبعة األكُف .2008،
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.1994
٣ )30تمكعة من االقتصاديُت ،إعداد كتعريب عادؿ ،ا١ته ٌدم كحسُت ا٢تموندم ،ط ،1
لبناف ،دار ابن خلدكف. 1980 ،
ج) المجالت:
- 1السباعي أدين كماؿ ،المدخل لصياغة وترجمة العقود ٚ ،تعية ا١تًتٚتُت كاللغويُت ا١تصريُت،
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.2007

- 3خفاجي عبد ا١تنعم ٣،تلة اٟتضارة اإلسبلمية ،المصطلح العلمي في اللغة العربية  ،ا١تعهد
الوطٍت للتعليم العاِف،العدد،03نوفمرب  ،1998كىراف ،اٞتزائر.

- 4مرتاض عبد ا١تالك ،مقدمة في نظرية الترجمة  ،بونة للبحوث كالدراسات ،العدد  ،6ذك
القعدة،1427ديسمرب .2006

- 5بوتردين حيِت ،تعليميّة النّص القانوني األصيل والمترجم  ،ترٚتة النٌص القانوين ،كىراف،دار
الغرب للنشر كالتٌوزيع.2006 ،
د /الرسائل الجامعية:

)1بودين عبد الرٛتن  ،التنازع االيجابي بين قانون الجنسية الفرنسي والجزائري حول
األوالد المولودين من أصل جزائري على التراب الفرنسي بعد تاريخ
 ،1963/01/01رسالة ماجستَت ،جامعة ّتاية .2010
)2عبد الباقي سعاد ،العقد التوثيقي  ،مذكرة تربص ا١توثقُت ،اجمللس األعلى للتوثيق،
الغرفة الوطنية للموثقُت ،الغرفة اٞتهوية ١توثقي ناحية الوسط.2008/2007 ،
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مذكرة،

 الدعوى القضائية في قانون الجراءات المدنية الجزائري،تمد٤ ) بشَت3
. جامعة معسكر، جامعة مصطفى اسطمبوِف،ماجستَت
: النصوص القانونية/ه

تعدؿ١ ا،تزائرمٞتنسية اٞتتضمن قانوف ا١ ا،2005  فرباير27 تؤرخ يف١ ا01-05 ) األمر رقم1
.تتمم١ك ا
:)المراجع األجنبية3
: المعاجم/أ
1-Dauzat Albert, Dubois Jean, Mitterand Henri, Dictionnaire de poche de la
langue Française, LAROUSSE étymologique et historique, librairie
Larousse, Paris VI , 1971.
2- Dubois Jean, « Lexis : dictionnaire de la langue Française », Canada,
librairie Larousse, 1989.
3-GARRAM Ibtissem, Terminologie juridique dans la législation
algérienne. Lexique Français-Arabe (Maison et lieu d’édition non
mentionnés).
4- Le Petit Larousse illustré, Maury imprimeur .S.A Malesherbes, France,
Juillet 2006.
5-Le petit Larousse illustré, Paris, Larousse, 2012.
6-Le petit Larousse, librairie Larousse, Paris,17e tirage, 1964.
7-Le robert illustré, Paris, 2013.
8-Le Robert illustré, Paris, le Robert, 2012.
9-Le robert pour tous, Montréal, Canada, 1994.
10- Ibrahim Najjar, nouveau dictionnaire, Français-Arabe, (index : ArabeFrançais, librairie du Liban, 2006.

: الكتب و المجالت/ب
1- Bocquet Claude, La traduction juridique fondement et méthode,
Bruxelles, De Boeck Université, 2008.
2- De Groot, dans Flowers H. et al, The power of Translation-Enrichment
of Language and Culture. Platform Translation & Studies, Utrecht, 1998.
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3- Dubois Jean, « Lexis : dictionnaire de la langue Française », Canada,
librairie Larousse, 1989.
4- Gémar Jean-Claude, Les enjeux de la traduction juridique. Principes et
nuances, in http://www.tradulex.org/Actes1998/Gemar.pdf.
5- Gémar Jean Claude, La traduction juridique et son enseignement, in
Méta XV n° 01 ,1970.
6- Gémar Jean Claude, « La traduction juridique et son enseignement :
aspects théoriques et pratiques ». in Méta, vol 24, n° 1, 1979.
7- Gladys Gonzales Matthews « L’équivalence fonctionnelle dans la
traduction juridique » au sein de l’Alena (2003)
8- J.P Vinay/J.Darbelnet, Stylistique comparée du Français et de
l’Anglais, édition Didier, Paris, 1958.
9- Legal Translation : Bridging differences between lagal cultures and
legal systems, G.R.
10- Lerat Pierre, Les langues spécialisées, Paris, Presse De France,1995.
11- Maria Térésa Cabré, La terminologie : théorie, méthode et application,
les presses de l’Université d’Ottawa 1998.
12- Payre jean Paul, Les grands systèmes juridiques comparés ,2006.
13- TERRAL Florence, L’empreinte culturelle des termes juridiques,
collectif traduction et terminologie juridique, laboratoire didactique de la
traduction et multilinguisme, Oran, 2006.
14- Thinking Arabic Translation. A Course in Translation Method : Arabic
to English, Dickins J,Hervey S, en Higgins I, London, New York, 2002.

:)المواقع االلكترونية4
1) http://www.these.ulaval.ca / 200321362/31362.htm.
2) http://www.opuscitatum.com/index.php?op=NEArticle&sid=141.
3) http://www.lawjo.net/vb/showthread.php?302064) http://canada.justice.gc.ca/fra/pr-rp/sjc-csj/redactlegis/juril/no100.html.
5) www.dictionnaire-juridique.com
6) www.maajim.com/dictionary
7) www.almaany.com
8) http://www.tradulex.org/Actes1998/Gemar.pdf.
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:ملخص بالعربية
تاالت٣ تات يفٚتا تتمتع بو من خصوصيات ٗتتلف عن اؿتر١  نظران، تاتٚتة القانونية من أصعب أنواع الًتٚتيعد الًت
 كما أهنا تتضمن مسألة.تعٌت على حد سواء١ترؼ كاٟ ألهنا هتتم با،تعٌت١تة تتطلب مزيدان من الدقة يف إيصاؿ اٚ فهي تر.أخرل
 كعندما.تدؼ٢ تبعان للخصوصيات الداللية كاالصطبلحية يف اللغة ا،تا٢تصطلحات القانونية الدقيقة اليت ليس باإلمكاف استبدا١ا
تتلفة تعتمد على األنظمة القانونية ذات٥ تصطلحات القانونية جيب عليو أف يستعمل اسًتاتيجيات١تة اٚتًتجم بًت١يقوـ ا
،تزائريةٞتنسية اٞتة مصطلحات قانوف اٚ كىذا ما حاكلنا تقصيو عند قيامنا بتحليل تر.تصطلحات القانونية١ كأف يلم با،العبلؽة
.تؤدم للمعٌت١تكافئ ا١ كذلك عن طريق اقًتاح ا،مع الًتكيز على الدراسة النقدية
/المترجم القانوني/ األنظمة القانونية/ الخصوصيات الداللية و االصطالحية/المصطلحات القانونية/ الترجمة القانونية:الكلمات المفتاحية

.قانون الجنسية الجزائرية

Résumé en Français :
La traduction juridique est considérée comme étant l’une des traductions les plus
difficiles, en raison de ses spécificités qui diffèrent des traductions dans d’autres domaines.
Ce genre de traduction nécessite plus de précision en transmettant le sens et la forme à la
fois. La traduction juridique comporte des termes juridiques qu’il faut nécessairement
rendre dans la langue cible par leurs équivalents. Et, c’est ce qu’on a tant cherché, en
faisant une analyse pour la traduction des termes du Code de la Nationalité Algérienne, en
se basant sur l’étude critique, et en proposant des équivalents convenables.
Mots-clés :

Traduction

juridique/Terminologie

juridiques/Les

systèmes

juridiques/

Les

caractéristiques sémantiques et terminologiques/Le traducteur juridique/ Code de la Nationalité
Algérienne.

Abstract in English :
Legal translation is considered as one of the most difficult translations, due to its
characteristics which differ from other translations in other fields. This kind of translation
requires more precision when transmitting both of the meaning and the form. Legal
translation has legal terms that must necessarily make them in the target language by their
equivalents, by making an analysis for the translation of the Code of Algerian Nationality
terms, based on the critical study, proposing suitable equivalents.
Keywords : Legal translation/ Legal terminology/ Semantic and terminological caracteristics / Legal
systems / Legal translator/ Code of Algerian Nationality.
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ملخص المذكرة باللغة العربية:
ؿقد مررت يف مسارم الدراسي ّتملة من ا١تلحوظات حوؿ كيفيٌة ترٚتة ا١تقابل العريب أماـ

ا١تصطلح األجنيب ،كبا٠تصوص ذلك ا١تتعلٌق باجملاؿ القانوين ،كمنها :الًتادؼ ،كعدـ االنطبلؽ من
اليت تنشأ نتيجة
ا١تتصور الدقيق ال ٌذم ي ٌدؿ عليو ا١تصطلح ،كعدـ مراعاة االختبلفات ٌ
حقيقة ٌ

اختبلؼ ا١تصطلح األجنيب نفسو يف اللغة ،كنقل ا١تصطلح ببنية ٥تتلفة ٘تامان عن طبيعة بينة
ا١تصطلح األجنيب ،كالتباين الكبَت يف الصيٌغ العربية ا١تقابلة لبعض ا١تصطلحات.

ك يف ضوء ما

يؤسس اإلشكالية اٟتقيقية ٢تذا البحث كاآليت :
سبق ،ديكن طرح التساؤؿ اٞتوىرم ال ٌذم ٌ

ما مدى تضافر العناصر اللغوية والال لغوية مع األساليب الترجمية لتحقيق ترجمة
ناجعة للمصطلحات القانونية؟

ك قد ٘تٌخضت عن اإلشكالية األساسية إشكاليات فرعية نوجزىا فيما مأيت :
السمات الرئيسية للمصطلح القانوين؟
 -ما ىي ٌ

اليت جيب أف تتٌوفر يف ا١تًتجم القانوين؟ك ىل من ا١تمكن تدريبو يف
 ما ىي الصفات ٌإطار أكادديي ْتت ؟

 -ما ٦تيٌزات ترٚتة اَفصطلحات القانونية؟ك ما ىي أساليبها ؟

 كيف ٘تٌت ترٚتة مصطلحات قانوف اٞتنسية اٞتزائرم ؟ كىل ارتكز العمل الًتٚتيعلى إ١تاـ ا١تًتجم باللغة القانونية  ،أـ إُف تشبثو بالًتٚتة اٟترفية دكف االىتماـ
باٞتوىر؟
 كإُف أم مدل من الفعاليٌة كاٞتودة ديكن أف تصل الًتٚتة القانونية ؟ كما ىي العراقيلاليت ديكن التٌوصل إليها؟
اليت تواجو ا١تًتجم القانوين؟ كما ىي ٌأىم اٟتلوؿ ٌ
ٌ

ك٦تا دفعٍت إُف اختيار موضوع رساليت ىذه ،فهو يعود إُف أسباب ذاتية كأخرل موضوعية،
أما الذاتية منها ،فهي راجعة إُف حيب كتأثرم بالدارسُت للقانوف من أفراد عائليت ،فقد كنت منذ
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حداثيت ميالة إُف مطالعة بعض الكتب القانونية ،باإلضافة إُف أنٍت ٘تنيت أف أدرس ىذا التخصص
كفرع مستقل بذاتو بعدما تفرغت من الًتٚتة ،إال أف الظركؼ حالت دكف ذلك ،كلكن ا٢توس
بقي يراكدين ،كاستهوتٍت فكرة ا٠توض يف غمار الًتٚتة القانونية ،اليت غدت اليوـ من أبرز
التخصصات الًتٚتية األكثر ركاجان كطلبان ،كىذا راجع إُف عبلقة القانوف باٟتياة اليومية للفرد .أما
فيما خيص األسباب ا١توضوعية ،فقد تلخصت يف أف موضوعي يندرج ضمن ميداف كاسع
االىتمامات ،زاخر با١تعطيات ،كيعترب القانوف اللىبنة األساسية اليت تنظم عبلقات األفراد يف
اجملتمعْ ،تيث أصبحت الًتٚتة اليوـ تفرض نفسها بنفسها يف اجملاؿ القانوين ،بغية االرتقاء كا١تضي
قدمان ١تسايرة الركب اٟتضارم ،كالتفتح على الثقافات األخرلْ ،تكم أف ىذا اجملاؿ ال يزاؿ يف عزة
نشأتو يف الوطن العريب بصفة عامة.
ك اقتضت طبيعة ا١توضوع أف اتبع منهجان معينان من شأنو إفاديت يف ْتثي ىذا ،فقد اعتمدت
منهجُت أساسيُت ،أال كمها ا١تنهج الوصفي الذم يعد ركيزة الدراسات اللغوية كاللسانية ،كا١تنهج
التحليلي ا١تقارف ،العتقادم أهنما يبدكاف األنسب .كسآخذ با١تنهج الوصفي لتقدمي بعض
ا١تفاىيم ،كبا١تنهج التحليلي ،للقياـ بتفكيك ا١تصطلحات من كبل اٞتانبُت الدالِف كالًتكييب ،يف
ا١تًتجم ،للتوصل إُف ما استعملو ا١تًتجم من أساليب يف عملو.
كل من النص األصلي كنظَته ى

كقد قسمت الرسالة إُف مقدمة كفصلُت كخا٘تة ،فصل نظرم ٖتت عنواف :المصطلح ولغة

القانون ،يضم أربعة ْتوث ،إذ تناكلت بالدراسة يف البحث األكؿ تعريف ا١تصطلح لغة
كاصطبلحان ،مستعينة با١تعاجم العربية ،مث كضحت عبلقتو با١تفهوـ كالفرؽ بينهما ،ألصل يف آخر
ا١تطاؼ إُف ٖتديد طرائق كضعو كآلياتو ،من اشتقاؽ ،ك٨تت ،كتركيب ،ك٣تاز ،كتعريب .كتناكلت
يف البحث الثاين من الفصل نفسو تعاريف مستفيضة لكل من اللغة ا١تتخصصة كلغة القانوف،
كٙتنتها بدراسة مقارنة بُت لغة االختصاص كاللغة العامة ،كتطرقت إُف ذكر أىم ا٠تصائص إلزالة
اللبس كتوضيح الفركؽ ،كبعدىا انتقلت إُف تعريف القانوف كاللغة القانونية ،كما أكدعت أىم
أنواعها ك٦تيزاهتا .أما البحث الثالث ،فقد ضم النص القانوين بأنواعو كخصائصو ،مع ٣تموعة من
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األمثلة حوؿ أىم األنظمة القانونية ا١توجودة يف العاَف .كخصصت البحث الرابع لكل من ا١تصطلح
القانوين كالًتٚتة القانونيةْ ،تيث استفتحت بتقدمي ماىيتهما كخصائصهما ،ألخلص يف األخَت إُف
استعراض أساليب الًتٚتة اليت كضعها فيناي ك داربلينيه بصفة عامة ،مث تطرقت إُف قواعدىا
كتقنياهتا يف ٣تاؿ ترٚتة ا١تصطلحات القانونية بصفة خاصة.
أما الفصل التطبيقي ،فقد ارتأيت أف أقدـ فيو فكرة حوؿ طبيعة ٣تاؿ القانوف ،ككاف ذلك
بتعريف موجز للمدكنة اليت اخًتهتا كأمنوذج كا١توسومة بػ " :قانون الجنسية الجزائري"  ،مث انتقلت
إُف الدراسة التحليلية كا١تقارنة للمصطلحات ا١تراد دراستها ،كذلك عن طريق استعانيت ٔتجموعة
القراـ،
من القواميس أحادية كثنائية اللغة ،كمعجم ا١تصطلحات القانونية عريب/فرنسي لػ :ابتساـ ٌ
كجَتار كورين ،كالقاموس الفرنسي »  « Larousseك » .« Le Robert
ك يف ا٠تتاـ أدرجت ٚتلة من النتائج اليت توصلت إليها بعد إ٘تامي لكلتا الدراستُت ،النظرية
كالتطبيقية ،كأٟتقتهما ٓتا٘تة مشلت أىم التقنيات اليت اعتمدىا ا١تًتجم أثناء ٦تارسة عملو ،مع
بعض االقًتاحات اليت من شأهنا أف تضيف اٞتديد إُف ْتثي ا١تتواضع ىذا ،كاليت مكنتٍت من
تذليل بعض الصعوبات بعد عدة ٦تارسات.
اليت أكالىا علم اللغة اٟتديث يف ىذا القرف اىتمامان
ا٢تامة ٌ
إ ٌف قضية ا١تصطلح من القضايا ٌ

بالغان ،كذلك ألمهيٌتها يف تيسَت العلوـ كتوضيح مبادئها كأفكارىا كٖتديدىا من جهة ،كإجياد
التقارب بُت العلماء كالباحثُت من جهة أخرل.

كترجع أمهيٌة ا١تصطلح العلمي إُف أنٌو أساس

عامة لغة العلماء ،كقد بذلت فيها جهود كبَتة منذ فجر القرف
الدراسة كالبحث كالتأليف ،كىو ٌ
العشرين ،كاختلفت األساليب ا١تتٌبعة من أجلو ،فمن إحياء ا١تصطلحات القددية إُف استحداث

مصطلحات جديدة عن طريق االشتقاؽ ،أك التعريب ،أك نقل ا١تصطلح بعينو .كلقد أضحت ىذه
قضية عتبة اإلشكاؿ ا١تعريف  ،فا١تصطلح ليس إالٌ جزء ان من بناء نظرم يف اللغة ،كلغة ا١تصطلحات
ٗتصصو كال مف ٌكر يف منهجو ،كقد تكوف كسيلة يف بعض األحياف
ال يستغٍت عنها عاَف يف
ٌ

الختصار كثَت من ا١تعاين يف قليل من الكلمات ،كإ ٌف عزؿ ا١تصطلح فهما كتقوديا عن ا٢تيكل
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النظرم ال ٌذم ينتمي إليو حيوؿ بُت الدارس كالنظرة العلمية لؤلمور ،كيقف عثرة بينو كبُت داللة
ا١تصطلح ال ٌذم تبٌت عليو النظرية .كعليو ،فإ ٌف تداخل مفاىيم ا١تصطلحات كاختبلفها يعود أساسا
إُف ىذا األمر.
كتكمن ا١تيزة األساسية للمصطلح يف أحادية معناه ،الذم ال يتحدد إال با١تيداف الذم
ينتمي إليو ،فهو ال حيتاج إُف نص لكي يفرض كجوده .ك١تا كاف ل ٌكل علم أك ٗتصص لغة ٘تيٌزه ـف

ا٠تاصة  ،أال
غَته من سائر العلوـ ،فإف الشيء نفسو بالنسبة للقانوفْ ،تيث يتميٌز ىو اآلخر بلغتو ٌ

اليت تنفرد ٔتصطلحاهتا القانونية  ،كبًتاكيبها كصيغها الداللية كا١تعجمية ،
كىي" :اللغة القانونية" ٌ ،
كبأسلوهبا اللغوم الدقيق .كخصصنا بالدراسة لغة القانوف اليت قد ٖتتمل عدة معاف ،كذلك ليس

ْتسب اٞتملة بل ْتسب القانوف الذم يعاًف ا١تادة العلمية ،على عكس ا١تصطلحات العلمية أك
ا١تتخصصة اليت تؤدم مفاىيم ٤تددة بدقة كال ٖتتمل أم معٌت أك مدلوؿ آخر.
معُت بُت أىل العلم هبػذا
كمعٌت ذلك أ ٌف لغة
التخصص ىي ا١تصطلحات ا١تتداكلة يف حقل ٌ
ٌ

العامة اليت ينهل منها اٞتميع.
العامة أك اللغة ٌ
اٟتقل أك ا١تهتٌمُت بو .كىي ٗتتلف عن لغة األغراض ٌ
ا١تتخصصة يف أ ٌف ا١تًتجم ٤تكوـ عليو -يف سوؽ العمل -بًتٚتة
كيكمن ا٢تدؼ من تدريس اللغة
ٌ

متخصصان،
نصوص
العامة ليصبح مًتٚتان
ٌ
ٌ
متخصصة يف أغلب األحياف ،كال يكفي أف يعرؼ اللغة ٌ

بل ال ب ٌد لو أف يعرؼ" اللغة القانونية" ،ك"اللغة االقتصادية" ،ك"اللغة الطبيٌة" كسواىا من اللغات

لكل منها موضوعها كمصطلحاهتا كنظرياهتا.
يف اجملاالت
ٌ
ا١تتخصصة ،إذ ٧تد أف ٌ
فا١تادة األساسية اليت تتكوف منها اللغة ا١تتخصصة ىي ا١تصطلحات

 ،ألهنا يف الغالب

كلمات عادية مستمدة من اللغة الطبيعية ،كعندما تستعمل يف ٣تاالت علمية خاصة تكتسب
معاين كدالالت دقيقة .كمن أىم خصائص اللغة ا١تتخصصة ما يأيت:
 ا١تيل إُف الدقة. استعماؿ االختزاؿ.- 117 -

 الوضوح الذم جيلي اٟتقائق كيساعد على الفهم. استعماؿ البساطة كالبعد عن التعقيد.فاللغة ا١تتخصصة تشمل ٥تتلف التخصصات ،فهي توظف لغة خاصة مثل :لغة اإلدارة،
كلغة اإلعبلـ ،كلغة االقتصاد،ك لغة القانوف ،إٍف .كتتسم لغات التخصص بصفة عامة ٔتصطلحاهتا
احملددة كبًتاكيبها الواضحة كالبسيطة ،كمن ىذا ا١تنظور فهي -على حسب رأم مدرسة براغ يف
علم اللغة-أسلوب خاص من أساليب اللغة ،كىو األسلوب الوظيفي ،كا١تقصود ىنا باألسلوب
ذلك األساس الذم يقوـ عليو النص من حيث اختيار الوسائل اللغوية كمواءمتها كاستخدامها.
كبعبارة أخرل :فاألساليب ىي تنظيم صور ٖتقق النظاـ اللغوم ،كٙتة ٘تييز بُت األسلوب الذم
يغلب عليو الطابع االتصاِف ا١تتمثل يف اللغة اليومية ا١تنطوقة ،كاألسلوب اٞتماِف يف الفن األديب،
كاألسلوب ا١تهٍت العلمي يف التعامل العاـ يف ٣تاالت العملٌ .أما األسلوب العلمي ،فنجده يف

التعبَت العلمي ا١تتخصص.

لكل علم مصطلحاتو كتعريفاتو ،فكذلك علم القانوف لو مصطلحاتو كتعريفاتو
ككما أف ٌ

ا٠تاصة بو .كييقصد بلغة القانوف "لغة علم القانون"  .كالقانوف ا١تقصود يف ىذا اجملاؿ ىو القانوف
ٌ
تكوف النظاـ القانوين ال ٌذم ينٌظم العبلقات بُت األفراد
الوضعي ،أم ٣تموعة القواعد القانونية ٌ
اليت ٌ
كحيكم حياة ٚتاعة من الناس يف مكاف كزماف معينُت.

عامة أنواع ٥تتلفة
كمن ا١تنظور اللغوم التطبيقي ،يندرج ٖتت مصطلح "لغة القانون" بصفة ٌ

يقسم البعض لغة القانوف إُف ثبلث لغات فرعية كىي:
من أساليب الكتابة اللغوية ،بحيث ٌ

لكل من ىذه اللٌغات الثبلث ٝتٌات ٘تيٌزىا من
لغة التشريع ،كلغة القضاة ،كلغة احملاماة ،ك ٌ

عامة ،كمن
غَتىا .كىناؾ من دييٌز بُت ثبلثة أنواع رئيسيٌة للغة القانوف من ناحية كظائفها بصفة ٌ
خاصة.
ناحية تراكيبها بصفة ٌ
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فاللغة القانونية إذان ،ىي لغة ٗتصصية ألهنا ٖتتوم على ٣تموعة ا١تصطلحات القانونية
ا١تستعملة يف نظاـ قانوين ما .كٗتتلف مفردات اللغة القانونية عن مفردات اللغة بشكل عاـ من
حيث ىي مصطلحات تدؿ على مفاىيم قانونية حيدد معانيها بدقة النظاـ القانوين ،كليست ٣ترد
كلمات تنتمي إُف القاموس العاـ للغة كحيدد معانيها االستعماؿ اللغوم العاـ .كىذا التعريف
ينطبق ،بشكل عاـ ،على الفرؽ بُت ا١تصطلحات من جهة ،كبُت مفردات اللغة العامة من جهة
أخرل ،مهما كاف ٣تاؿ تلك ا١تصطلحات العلمي.
ك١تا كاف ا١توضوع ال ٌذم ٨تن بصدد دراستو يدكر حوؿ النٌصوص القانونية ،فقد كجب علينا
ٌأكالن ٖتديد ماىية النص ا١تتخصص بوصف النٌص القانوين نصان ٥تتصان ،كتعلق ْتثنا ٔتيداف
االختصاص القانوين .ك ييعٌد النص القانوين ٔتثابة صياغة علمية ْتتة من حيث "الشكل" ،فهو

٣ترد من ا١تشاعر كاألحاسيس ،ألنٌو صادر عن سلطة أك ىيئة ٥تتصة دستوريا ،شريطة أف ينشر يف
ٌ

عامة ،إذ ال يعذر أحد ّتهلو القانوف .كمن حيث
الرٝتية ليكوف يف متناكؿ ا١تواطنُت بصفة ٌ
اٞتريدة ٌ

يتضمن حكمان يعاًف كينظٌم ا١تصاٌف ا١تشًتكة لؤلفراد كالعبلقات فيما بينهم ،كفق
"ا١تضموف" ،فهو ٌ
يتضمن ىذا النٌص
بناء أك نسيج مرف قابل للتٌعديل٣ ،تارا نة للتٌطورات كسرعة اٟتوادث ،على أف ٌ

القانوين جزاءن لضماف تطبيقو كإلزاميٌة اٟتكم ال ٌذم جاء بو ،باإلضافة إُف اتصافو بالعمومية
كالتٌجريديٌة ،أم أنٌو يتٌصف يف كثَت من اٟتاالت بتع ٌدد ا١تفاىيم
كيتجلى لنا من ىذا كجود عدد معترب من األنظمة القانونية

٘تاشيان ك النظاـ القانوين ا١تتبع.

السائدة يف العاَف ،كىي ٗتتلف

باختبلؼ الثقافات كالديانات  ،كما أهنا تتطور مع مركر الزمن ،ألهنا ٗتضع لتأثَت عوامل تارخيية
كاٟتركات االستعمارية كاٟتمبلت االستيطانية.
كؿألنظمة القانونية طابع تنظيمي يهدؼ إُف تنظيم سَت عبلقات األفراد مع غَتىم كمع دك٢تم ،
كعبلقات الدكؿ بعضها البعض كالقانوف الدكِف العاـ كا٠تاص ،القانوف الدستورم  ،القانوف ا١تدين
 ،القانوف اٞتنائي ...،إٍفٌ .أما بالنسبة ١تصادر ىذه األنظمة فهي ٗتتلف باختبلؼ األنظمة
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القانونية كتبعا للعادة ا١تتبعة .كتعتمد البلداف اإلسبلمية كالعربية على القرآف كالسنة النبوية باإلضافة
إُف القانوف ا١تدين الفرنسي.
دالؿ
كا١تصطلح القانوين ىو األساس الذم يقوـ عليو علم القانوف  ،ألف ٔتوجبو تتحدد ة
ا١تفهوـ ا١تراد من استخدامو .كلفهم علم القانوف ال بد منهجيان من االنطبلؽ من تعريف
مصطلحات ىذا العلم .فاٟتاجة إُف ا١تصطلح القانوين قائمة يف كل لغة ،كلذلك كاف لكل علم أك
فن مصطلح خاص بو ،كيقودنا ذلك إُف مسألة الوضوح يف معٌت ا١تصطلح القانوين  ،إذ يعمل
رجاؿ القانوف بكد دائم يف تعريف ا١تصطلحات القانونية كبياف دالالهتا ليتسع التعريف إُف ا١تعٌت
احملدد بالذات للمصطلح القانوين  .ك٧تد مصادر تعريف ا١تصطلح القانوين ىي ذات ا١تصادر اليت
ا١تشرع بتعريف ا١تصطلح
يستند عليها دارس القانوف لفهم ىذا العلم ،كىي ٌإما تشريعية كأف يقوـ ٌ

القانوين كأحيانان أخرل ترد كاجتهاد قضائيْ ،تيث يقوـ القاضي بتحديد معٌت ٤تاكلة تفسَت النص
كإما فقهية يعمل فيها الفقو كالقانوف على معاٞتة ىذه ا١تسألة بكل أنشطتو العلمية.
القانوينٌ ،

ا١تشرعوف
كا١تصطلح القانوين مصطلح متخصص يشَت يف معناه إُف داللة قانونية معينة اتفق عليها ٌ
يف ميداف اختصاصهم.
ك ٦تا ٕتدر اإلشارة إليو أف الًتٚتة القانونية ىي قبل كل شيء ترٚتة بُت لغتُت قانونيتُت
تعرباف عن نظامُت قانونيُت ٥تتلفُت .فا١تًتجم مطالب إذان باإل١تاـ بطبيعة ا١تواضيع كا٠توض يف
ٌ

غمارىا ،ك١تا كانت الًتٚتة خطابا كنصا مفتوحا ديارس فيو ا١تًتجم اإلجابة عن خطاب أك نص
بدئي ،كجب عليو أف

يكوف ٤تًتفا ٔتمارستو للطرائق الًتٚتية ،مواجها هبا ىذه ا٠تطابات

كالنصوص ،قاىرا بذلك الصعوبات اليت تطرحو

ا تعددية اللغات كتباين الثقافات ،مستعينا

بكفاءات متكنو من ٖتقيق إسًتاتيجيتو الًتٚتية.
كما ٗتتص الًتٚتة القانونية بًتٚتة النصوص التابعة إُف ميداف القانوف سواء كاف مكتوبا
(القانوف الفرنسي) أك شفويا (القانوف الربيطاين)  ،بحيث تتنوع فيهما مواضيع الًتٚتة ْتسب
النصوص ا١تراد ترٚتتها  ،أل ٌف النص القانوين قد يكوف مكتوبا (دستور ،أك تعليمة ،أك أمرية) أك
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تابعا إُف القانوف العريف (الشفوم ) ،فضبل عن أ ٌف العملية الًتٚتية ٗتتلف باختبلؼ األنظمة
القانونية كاللغات ا١تتصلة بالًتٚتة  .فاألنظمة القانونية ا١تتصلة بالًتٚتة تتنوع كتتعدد  ،كمنها ما
يكوف إقليميػا أك كطنيػا كمنها ما يكوف دكليػا  ،ككلٌها نإتة عن اختبلؼ مصادر التشريع  ،فهناؾ
تشريع كطٍت أك ٤تلي ،كىناؾ تشريع دكِف كا١تنظمات كاالتفاقيات الدكلية.
ال ديكن القوؿ بوجود تطابق بُت لغتُت من اللغات  ،كنظران النعداـ التطابق يف الرموز بُت
اللغات عامة ،فإف الرسالة الكبلمية ىي كحدىا الكفيلة بتحقيق نوع من التطابق يف الًتٚتةْ .تيث
أ ٌف نقل ا٠تطاب من لغة إُف أخرل قد يتعذر أحيانان  ،إف َف يتم تذليل بعض العقبات اللغومة أك
اٟتضارية أك األسلوبية اإلنشائية .كيستخدـ ا١تًتجم يف ٤تاكالتو الرامية إُف ٕتاكز تلك العقبات
أساليب متعددة يسميها البعض " حيل ا١تًتٚتُت ".
كيف ىذا السياؽ حاكؿ كل من فينيه وداربلنيه ( ،) Vinay et Darbelnetعا١تا
اللغة الكندياف يف كتاهبما " األسلوبية المقارنة بين الفرنسية واإلنجليزية " اإلتياف ْتلوؿ لع ٌدة
اجتهادا يف ٣تاؿ األسلوبية
مشاكل نظرية ٘تس الًتٚتة ،كذلك ٔتجموعة األعماؿ اليت قاما هبا
ن

ا١تقارنة بُت اللغتُت اال٧تليزية كالفرنسيةْ ،تيث مت اضمحبلؿ االعتقاد السائد ،كتذليل الرأم القائل
باستحالة الًتٚتة ،خاصة عندما يتعلق األمر بالنصوص األدبية أك الدينية ،اليت ينفرد أسلوهبا يف
النص األصلي ٓتصائص يصعب اٟتفاظ على معانيها عند ترٚتتها إُف النص ا٢تدؼ  ،كذلك راجع
إُف تشبعها بشحنات ثقافية كخلفيات حضارية ٖتوؿ بينها كبُت ا١تًتجم حينما حياكؿ تفكيك

رموز الرسالة ،مث إعادة تشفَتىا ،إذ عليو أف يكوف ملمان ٔتعارؼ مسبقة ٘تكنو من التصدم لشبح
الًتٚتة اٟترفية اليت ال طائل منها يف غالب األحياف .كيكوف ىذا النوع من الًتٚتة تقريبيان ال
مستحيبلن ،كعلى سبيل ا١تثاؿ  ،يتيح ترٚتة الركائع األدبية كمؤلفات " جبران خليل جبران" ،ك"طه
حسين" ،ك" روسو" ،ك" راسين" ،كغَتىا .كقد توصل الكاتباف إُف ٣تموعة من الوسائل اليت يلجأ
إليها ا١تًتٚتوف يف ٤تاكالهتم الرامية إُف اؿكصوؿ إُف تطابق تاـ بُت النصُت ،كذلك حسب ثقافة كل
منهم كمعرفتو باللغتُت ا١تنقوؿ منها كا١تنقوؿ إليها .ك لقد ذكرنا الوسائل اليت يلجأ إليها كل من
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يعمل يف ٣تاؿ الًتٚتة ،كبشكل الشعورم يف غالب األحياف ،ك أٌفؽناىا بأمثلة من اللغة اإل٧تليزية
كترٚتتها إُف الفرنسية أك بالعكس  ،كما اقًتح نا ترٚتة عربية للمثاؿ اإل٧تليزم أك الفرنسي ليتٌسع لنا
٣تاؿ ا١تقارنة.
كبعد اطبلعنا على تقنيات الًتٚتة بصفة عامة ،فإننا انتقلنا إُف التعرؼ على القواعد ا١تعموؿ
هبا كالتقنيات ا١تتبعة يف الًتٚتة القانونية ،اليت ٠تصناىا يف سبع قواعد رئيسة.
ٌأما يف الدراسة التطبيقية ،فإننا ركزنا على أىم ا١تشكبلت اليت تعًتض ا١تًتجم أثناء تأدية

مهامو ،كالطرؽ الًتٚتية اليت يستعملها للوصوؿ إُف تطابق من األفضل أف يكوف تامان بُت اللغة
األصل كاللغة ا٢تدؼ .ك بعد االنتهاء من ٖتليل مصطلحات ا١تدكنة ،استنتجنا بأف

الًتٚتة

عملية تعتمد على فهم النص األصل فهما عميقا كعلى إتقاف اللغة العربية كاإل١تاـ ٔتبادئها
كقواعدىا للتمكن من التعبَت بسبلسة كأمانة عن ا١تعٌت نفسو يف اللغة ا٢تدؼ  .فمىت فهم ا١تًتجم
النص ،أبدع يف لغتو األـ اليت يًتجم إليها ،ذلك أف ذخَتتو من ا١تفردات كالتعابَت العربية ضخمة
كىائلة كأسلوبو يف ىذه اللغة سيسعفو للتعبَت بطريقة متماسكة كمتينة.
كقد حاكلنا يف دراستنا ىذه إلقاء الضوء على بعض جوانب ا١تشكلة من عرضنا كٖتليلنا لعينة من
ا١تصطلحات اؿقانونية ا١تستعملة باطراد  ،كىذا بالًتكيز على أسس الوضع االصطبلحي،
كمشكبلت الفهم ا١تًتتبة عن الفوضى االصطبلحية اليت تتميز هبا الكتابة اللسانية العربية يف كضع اف
الراىن.
كقد خلصنا من ْتثنا ىذا إُف نتائج نذكرىا كاآليت:
ب) من الناحية النظرية:

 انعداـ التنسيق بُت اجملامع العربية بشأف معايَت كضع ا١تصطلحات.
 التشتت كالتعدد اللذين ديثبلف أكرب خطر يواجو مستقبل العربية.
 اختبلؼ مصادر التكوين العلمي كا١تعريف للسانيُت العرب كتوزعهم بُت ثقافة
فرنسية كإ٧تليزية كأ١تانية ،ك غَتىا.
 التفاكت النظرم كا١تنهجي بُت ا١تستول العلمي للسانيُت العرب.
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 التطور ا١تستمر للبحث اللساين العا١تي كظهور ا١تزيد من ا١تفاىيم  ،كىو ما يعٍت
ضركرة توفَت مصطلحات لسانية عربية جديدة.
 كجود تراث اصطبلحي ٨توم كلغوم عريب يػيٍنػ ىه يل منو  ،إما لسد حاجيات الطلب
ا١تتزايد كإما اللتباس األمور على أصحاهبا.
 سيادة النزعة الفردية يف كضع ا١تصطلح العريب ا١تتخصص كعدـ االكًتاث برأم
اآلخر كلو كاف صائبان.
 مشكبلت تتعلق بإجرائية الوضع االصطبلحي من حيث كيفية التعامل مع
ا١تفاىيم ا١تستحدثة يف اللسانيات بعامة كاللسانيات التداكلية ٓتاصة ،كلعل سبب
ىذه ا١تشكلة بالذات يعود إُف طرائق التوليد الدالِف اليت تنماز هبا اللغة العربية .
فقد كضع األكائل آليات شىت تتطور هبا اللغة مثل الدخيل  ،كاالشتقاؽ  ،كالنقل
اجملازم ،كالنحت  ،كالشرح ا١تعنوم  ،كتعريب ا١تصطلح أك االقًتاض ا١تعجمي ،
ك االستعارة ،كغَتىا ٦تا أخذ بو احملدثوف  ،فظهرت للوجود مًتادفات عديدة بإزاء
ا١تفهوـ الواحد رٔتا كصلت إُف حد التعارض كالتضاد  .كللخركج من ىذا ا١تأزؽ
ـغفلُت
طفق بعض ا١تتحمسُت إُف االبتكار الفردم علٌهم يقعوف على ا١تراد
حقيقة مهمة ىي أف ا١تطرد يف االستعماؿ كالشائع على األلسنة كالدارج يف الكتابة
أفضل من ا١تبتكر من حيث اٞتانب الوظيفي  ،بالرغم من سبلمة إجراءات كضعو
الفنية.
 خصوصية اللغة القانونية كتركيبتها ا١تتميزة ،على عكس اللغة العامة السائرة على
األلسن ،لتشبعها بالشحنة التقنية.
 صعوبة الًتٚتة القانونية ك مشكلة انتقاء ا١تصطلح القانوين ا١تؤدم للمعٌت ،ألهنا
الًتٚتة ليست فقط عملية نقل بُت اللغات ،ك إمنا ىي عملية تقنية ،ك علمية،
ك اجتماعية تًتجم ما بُت الثقافات.

ب)من الناحية التطبيقية:
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 ترٚتة ا١تصطلح نفسو ٔتصطلحُت أجنبيُت ٥تتلفُت ،ك ىذا ما ٧تده يف مصطلح " التخلي
عن الجنسية " الذم تيرجم تارة ب ػ ػ La renonciation :ك تارة أخرل ب ػ ػ:

La

 ، répudiationك ىذا راجع إُف مشكل الًتادؼ ،ك عدـ االنطبلؽ من حقيقة
ا١تتصور الدقيق الذم يدؿ عليو ا١تصطلح.
 نقل ا١تصطلح ببنية ٥تتلفة عن تلك ا٠تاصة با١تصطلح األجنيب ،فالًتٚتة القانونية تستدعي
درجة عليا من التدقيق ،سواءن كاف ذلك يف البحث عن معاين ا١تصطلحات أك انتقائها.
 نقائص معجمية ك داللية ،فمعظم ا١تصطلحات ٖتمل معنيُت اثنُت ،لغويا ك قانونيا ،لكوف
ا١تصطلح القانوين يستعمل مصطلحات تقنية عالية التخصص.
 أخطاء أسلوبية تتعلق بطريقة التعبَت عن الرسالة القانونية ك كيفية إيصا٢تا إُف ا١تتلقي يف
كلتا اللغتُت.
حي ا١تؤطر
 عدـ التمييز أحيانا كثَتة بُت ا١تعٌت ا١تعجمي الوضعي كا١تعٌت االصطبل
بالسياؽ ،كىذا باالعتماد على ما تقدمو ا١تعاجم العامة من ٖتديدات مفهومية عامة غَت
مؤطرة بأسباب استعماؿ ا١تفهوـ ثقافيا كعلميا.
 االضطراب الذم يلحق الداللة االصطبلحية  ،ك ىذا ما ينجم بسبب اللجوء إُف التعبَت
عن ا١تصطلح ّتملة بدؿ كضع لفظة كاحدة ٦ ،تا يعٍت اإلبقاء على ا١تصطلح األجنيب يف
االستعماؿ .كمن أمثلة العبارات الشارحة ا١تفسرة لداللة ا١تصطلح التداكِف األجنيب ما
كضع بإزاء مصطلح »  ،« Présuméالذم قابلتو يف العربية عبارة "يعد مولوداً فيها".

ككذلك ا١تتبلزمة اللفظية "سن الرشد" ،اليت قابلها مصطلح » . «Majorité

كيف كل األحواؿ فإننا أكدنا منذ البداية على أف الًتٚتة القانونية جيب أ الٌ تكوف حرفية ،بل منبغي
أف تسعى إُف نقل جوىر ا١تعٌت  ،بعد أف يتشرب ا١تًتجم بأفكار كمعاين النص األصل  .كال حيتاج
ا١تًتجم إُف تفعيل معرفتو بلغتُت فقط ،بل ىو يف حاجة أيضا إُف استحضار
٥تتلفتُت كتقريب الثقافة األجنبية ليسهل التعرؼ عليها من قبل ا١تتلقي العريب.
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معرفتو بثقافتُت

ك خبلصة القوؿ ،إف اٟتاجة إُف توحيد ا١تصطلح أصبحت ملحة إُف أقصى درجاهتآ ،تاصة
ك٨تن يف عصر اإلنًتنيت ،كىو ما من شأنو تسهيل االتصاؿ كبناء الركابط بُت اللسانيُت كا١تًتٚتُت
العرب ليتبادلوا ٕتارهبم يف ىذا اجملاؿ ،كىو ما من شأنو تقليص الفوارؽ كاالختبلؼ.
كلعل أىم خطوة عملية يف سبيل حل ىذه ا١تشكلة دعوة اٞتامعات كاألفراد إُف تسويق
جهودىم العلمية يف ميداف ا١تصطلح اللساين التداكِف ٓتاصة كاللساين بعامة عرب شبكة االنًتنيت
الدكلية  ،أك باستحداث بنوؾ معلوماتية تتيح للدارسُت اإلطبلع على ما جد من كتابات كابتكارات
اصطبلحية تفي بتبليف التكرار كالتعددية السلبية .كال مندكحة عن القوؿ ،إننا َف نزؿ ْتاجة إُف
معربُت أكفاء ينقلوف ا١تصطلحات القانونية إُف العربيةْ ،تيث تكوف الًتٚتة ٦تاثلة لؤلصل دكف أف
ٖتدث فيو مسخان أك تشويهان .كاألمر سيٌاف بالنسبة للعلوـ العصرية اليت تدعو اٟتاجة إُف كضع أٝتاء
عربية ١تسمياهتا.
كيف األخَت ،نأمل أف يكوف ىذا البحث ٔتثابة خطوة يرقى هبا الدارس إُف مبتغاه ،ك أف يساىم
يف تشجيع ا١تهتمُت با١تصطلح القانوين إُف ا٠توض يف تطوير سبل كضعو بغية توحيده .كنستنتج
٘تاسا بُت لغتُت فقط ،بل ىي أيضا ٘تاس بُت ثقافتُت ٥تتلفتُت
من ىذا ،أف الًتٚتة ليست ن
ا١تًتجم كسيط بُتمها.

- 125 -

،ك

