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دراسة ت�ل�ل�ة مقارنة لل���ل�ات " : ال���ع ال���ل�ي القان�ني 

  ."القان�ن�ة في ت�ج�ة ال�س��ر االس�اني إلى اللغة الع���ة

  

  ��اه��ة �اس���

  - 2- جامعة ال��ائ� 

  ال�ل�� 

ال���ل�ات القان�ن�ة ال�ي تع��� م� ب�� ال��ج�ات ن��اول في ه�ا ال�قال ت�ج�ة 

، "مع�ار�ا وق���ا"األك�� صع��ة، ن��ا لل��ائ� ال�ي ی��� بها م�ال القان�ن ��نه 

ذل� الخ�الف األن��ة القان�ن�ة وت��عها م�ا جعل ال��ج�ة القان�ن�ة ت�ه� تع�دا في 

وه� ما �ع�ف في م�ال  ت���ة ال���لح أ� ص�غ�ه ال������ة مقابل ال�فه�م ال�اح�،

  .ال��ج�ة وعل� ال���لح ��اه�ة ال���ع ال���ل�ي

ال��غة - ال�فه�م –ال��ج�ة  –ال���ع ال���ل�ي القان�ني  : ال�ل�ات ال�ف�اح

 . درجات ال��اف�–ال������ة 

  :ال�ق�مة 

 والف���ة العل��ة األصع�ة م��لف م����  على ك���ة ت��رات ال��ی� العال� شه�

ع�ة م�ها  م�ادی� في ع�القة تغ��ات �ه�ر إلى أد� وال��ار�ة؛م�ا

 إلى ه�فی والزال ال�� �ان و�ل ما ی�عل� �عل� ال���لح وداللة ،م���فاللغ��ة

ه�ا  أ��اف م��لف في ال����عات ب�� أف�اد ال����ة والعل�م ال�عارف وتقاس� إ��ال

 ع� ع��ا ت��نهوال����ات  اتال���ل� إلى ��اجة األخ�� فأص�ح ه�ا.العال�

األن��  ال�قا�الت إ��اد ال��ور�  م� ،ف�انت�قى م����ة خلف إشارات لغ��ة مفاه��
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 وق� جاء؛واالتفاق عل�هاالعال�  في ال�ع�ب أل��ة اخ�الف ����لها في ع�ة لغات 

 إشارة ه� ال���لح نأ":قائال ه�ه الف��ة ، ل��ع�»Loïc Depecker"دو����� ل�ك

 اللغة إلى ت���ي مفه�م،فال����ة إلى تع�د ت���ة م� وه���ألف م����ة لغ��ة

 )113ص  :2003." (الف�� إلى وال�فه�م

ف��ق��ا ال�اه� أص�ح الع��� ال��ه�� فإن ال���لح ان�القا م� ه�ا ال����ر، 

تع�� عل�ه في فه�  ا��نهم�ها  وح�ى ال���ل��ةال����ك في ال�راسات الل�ان�ة 

في ال��االت ال�����ة ال��ع�دة  وض��ها خاصة وت��ی� ال�فاه��األن��ة اللغ��ة 

م� ل�ا ت��له م��ل�اته �ع� م� ب�� ال��االت األك�� صع��ة كالقان�ن ال�� 

 ی��اصل�ن  االخ��اصف��عل أهل  ال��االت األخ��  م� خ�ائ� ت���ه ع� غ��ه

ال �ف�ت�ا أن ن��� إلى أن خ�ائ� ه�ه ال���ل�ات و . ف��ا ب��ه� بلغ�ه� ال�اصة

��ل� تع� ه�ه ال���ل�ات  وال�ض�ح بلال�قة ل� ت���� فق� في ال��ض�ع�ة و 

اآلن نف�ه، ح�� أنها م�ت��ة وم����ة ب��ام ال�ل� أ� ال�ولة  وق���ة فيمع�ار�ة 

ل��ام القان�ني م�ه�نة �ال�ان� ال�قافي وا 1ال�ا�عة لها ف��قى مقا�التها في اللغة اله�ف

ال�ائ� في تل� ال�الد ما ��عل ت�ج��ها ت��لف م� م��قة إلى أخ�� ت�عا ل�ا ذ��ناه 

  2م� ض�ا�� ومعای��

 : اإلش�ال�ة و اإل�ار ال���� 

ومع تع�د ال��ج�ات واألن��ة القان�ن�ة ال�ائ�ة في م��لف ال�قع ال�غ�اف�ة، �����ا أن 

جعل�ا نالح� أن م�ال القان�ن ق� الم� ن�� أك�� م� مقابل لل�فه�م ال�اح�، ما 

واح�� مع �اه�ة ال���ع ال���ل�ي ف��اءل�ا ع� ماه�ة العالقة ال��ج�دة ب�� �ل 

وال�فه�م، وهل لل�راسة ) ال����ة(م� ال��غة ال������ة لل���لح اإلس�اني 

، ب��ل�ل ال���لح القان�ني ومقارن�ه مع ما (Morfo-semántica )3ال��رف�دالل�ة
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�قابله م� م��ل�ات ومعان�ها االص�الح�ة، أن ت��� م�� تأث�� ال���ع ال���ل�ي 

  على م�ال القان�ن وم�� ت�اف�ه وما �قابله في اللغة اله�ف أ� اللغة الع���ة؟

م� ال��ور� أن ن���ق إلى ت�ض�ح ���� ف��ا ی�عل� ��ل م� ال�فه�م وال����ة 

 Béjoint et)وال�ي ت�اها م�رسة ل��ن و��ا العالقة ال�ي ت���ه�ا ب�ع�ه�ا ال�ع� 

Boisson 1996, Thoiron et Béjoint (1998  على أنها عالقة ح���ة

ض�ور�ة ال اع��ا��ة رغ� وج�د �ع� ال����ات ال�ي م��� ل�ع� األش�اء دون أ� 

فق� ر��ت ه�ه ال��رسة في م���رها على نقا� . arbitraire du signe)( 4م��ر

  :ثالث ت���ت ف��ا یلي

 ):ال��غة ال������ة(ال����ة 

فهي االس� أو ال�اجهة ال����لة م� لف�ة واح�ة على األقل وال�ي تع�� ع� مفه�م 

. م���� و���� لل����ة أن ت��ن ����ة أو م���ة ت���ن م� م��ل��� أو أك��

وتع��� ال����ة ال��غة ال��ت�ة ال���ف�ة لل���لح ذل� ب��افقها مع الق�اع� ال�ي 

 .ح�� ق�اع� �ل لغة ت���ها أ�

 : ال�فه�م

فإن ال�فه�م ه� ع�ارة ع� ب�اء عقلي وف��� م���   5Felberك�ا جاء �ه فل��� 

م� شيء مع�� وه� ��ل� ال��رة ال�ه��ة ل�يء م�ج�د في العال� ال�ارجي 

)Laimagenacústica.( 

ب��  أما الع��� ال�ال� ال�� ر��ت عل�ه م�رسة ل��ن فق� ت��� في العالقة ال�ا��ة

كال ال��ف�� ونق�� ب�ل� ال����ة وال�فه�م وهي عالقة ض�ور�ة ت��دها �ل م� 

ال��ائ� ال�ع��ف�ة ال������ة م� خالل تع��� ال���لح ومع�اه االص�الحي 
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هات�� ال�ق���� أ� ال�ع��� وال��ائ�  6وال��جعي، ��ا أضاف� مار�ا ت����ا �اب�� 

  .إلى م��نات ال���لح في ح� ذاته

 : لح القان�ني وال���ع ال���ل�يال��� -2

تل� ال�اه�ة :" ح�ى اآلن ل� ���د له�ه ال�اه�ة تع��� شامل واح� بل تع�دت و تع� 

ال�ي م� خاللها تق�م ال�ح�ة ال�ع���ة ���ائ� م�ع�دة وذل� م� ال�اح�ة ال�����ة، 

  ."وتع� أ��ا وح�ة دالل�ة ومفه�م�ة م�ت��ة �ال���لح األصلي نف�ه

ال�ع��� ال�ي جاءت �ه ���� في ���ها و�رفاقه به�ا ال���� ال��ج�د م� خالل ه�ا 

أدناه،��ق�رت�ا  االس���اج أنه ���� ل�فه�م ال���لح ال�اح� أن تقابله ع�ة ت���ات 

  .ك�ا ���� لل����ة ال�اح�ة أن �قابلها في اللغة اله�ف ع�ة مفاه�� في نف� ال�ق�

  

ل���ل�ي على م�ال القان�ن،ارتأی�ا اخ��ار �غ�ة ت��ان م�� تأث�� �اه�ة ال���ع ا  

ك��ونة ل�ا م���عة م� ال�ثائ� القان�ن�ة تأرج�� ت�ج�اتها ب�� اللغة االس�ان�ة واللغة 

 7.الع���ة
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  :ت�ل�ل ال��اذج-3

ق��ا �اخ��ار ع��ات�� اس���اجها م� ال��ونة م�فقة ��قا�التها في اللغة اله�ف،�غ�ة    

اها ح�� درجات ال��اف� وال��اب� مع مقا�التها م� وضعها ق�� ال�راسة، ف��ف�

  : ت���ات، وس��ه� ه�ا ال����ف ���ل جلي وم��ل�ل خالل ال��ل�ل

 : م��ل�ات م�قابلة م��ار�ة ال��ائ� -1

ع�� مقارنة ال���ل�ات ��ا �قابلها م� ت���ات في اللغة اله�ف م� خالل ت��ی� 

أن ن�� أن له�ه ال�فاه��  مفاه��ها وض�� معان�ها االص�الح�ة، ف�� ال����

ت�عل م� ه�ه ال���ل�ات ) caracteres comunes(خ�ائ� م����ة 

؛ فلل�فه�م ال�اح� ع�� ال���ث ع� ال��ادف ص�غ ت�����ة 8م�ادفات ل�ع�ها ال�ع�

م��لفة وه�ا ما س��ه� ���ل جلي في �ل م� الع����� الل��� س����ق إلى دراس�ها 

  : وهي �اآلتي

 : ��ات م�ع�دة مفه�م واح� و ت� - 1-1

 Ley orgánica: ال���لح   - أ

ه�ا  ”La Real AcademiaEspanola“ع�ف القام�س االل���وني لـ 

  :ال���لح أنه

« La que inmediatamente se deriva de la constitución de 
un Estado, y contribuye a su perfecta ejecución y 

observancia ». 

ی���ر م�اش�ة م� دس��ر ال�ولة و ��اه� في ال��ف�� ال�ام القان�ن ال�� " أ� ه� ذل� 

وال�قا�ة ال�ائ�ة له�ا األخ�� ف����� و��ف�ه ب�ل� في ��نه ال���� وال���� وال��ف� 

  9".ك�ل� لإلج�اءات ال��علقة ����لف ال��ادی� القان�ن�ة في ال�ولة
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ه، أن ال�ح�ة نالح� م� خالل ه�ا ال�ع��� �اإلضافة إلى ال���� ال��ج�د أعال 

هي في  ”Ley Orgánica“لـ  Unidad terminológica)(ال���ل��ة

الل�ان ش�ال م��ل�ا  ”Orgánica“و       ”Ley“األصل ن�اج م��ل���

  :أنه « D.R.A.E »ح�� «Ley»واح�ا، إذ �ق�� �ال���لح

“Precepto o norma dictado por la autoridad competente en 
que se manda o prohíbe algo en consonancia con la 

justicia para controlar el comportamiento de la sociedad”. 

تل� القاع�ة وال��� ال�� ت�� عل�ه أح� ال�ل�ات ال�����ة ���� «: أ� أنها 

ی�� م� خالله ال�ف� أو ال��افقة على أم� مع�� م� ��ف الع�الة، ف����� في 

  10".ت��فات الف�د داخل ال����ع

  ، ”Órgano“11ال�� �ع��� صفة لـ ”Orgánica“أما    

D.R.A.E:« Cada una de las partes del cuerpo animal o 
vegetal que ejercen en función;También es el medio o 
conducto o directrices que ponen en comunicación dos 

cosas o más ». 
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و ه�    � �ائ� حي مع�� وذ� و��فة مع��ةج�ء م� أج�اء ج�" :أنهف�ق�� �ه 

  ".أك�� تل� ال�س�لة أو ال��ج�هات ال�ي ت�ل ب�� ��ف�� أو: " ك�ل�

ال�ي ت� ت��انها في ه�ا ) ال�عار�� و ال�فاه��( ف�الح� وم� خالل ه�ه ال�ع��ات 

ال�قال �ع� ال�قا� ال�����ة ال��ج�دة ض�� مفاه�� ه�ه ال���ل�ات س�آءا أن 

  :ش�ل� ��لة واح�ة أم م��ل��� م�ف�ل�� ع� �ع�ه�ا ال�ع� وهي �اآلتي

 ال���؛

 ال����؛

 ال��ف��؛

 .ال�����

،و �اش��اكها في تل�  12جل�ا أن ال���ل�ات ال�الثة ال����رة أعاله ق� ت���

ال��ائ� ت�علها ت��� على العالقة ال��ج�دة ب��ها و على أن اخ��ار ه�ه ال��غة 

 . كان م��را" Ley orgánica"ال������ة 

 :ت�ل�ل ال�قا�الت

 :ال���ذج األول

وه� م��لح م��� م� م��ل��� أ� م��لح م��� �اإلس�اد  :قان�ن ع��� 

���� ت� إس�اد �ل ما ه� ع��� �القان�ن ف��� في ��نه قان�نا ع���ا؛ ف�الح� 

 Ley“م� خالل ه�ا ال���لح ���غة ت�����ة أنه ق� وضع مقا�ال لل���لح 

Orgánica”  في ع�ة م�ا�� قان�ن�ة م� وثائ� ودسات�� ن��� م�ها ال�س��ر

ك��ال ع� ذل�؛ إذ �ان� ت�ج�ة ح�ف�ة لل���لح ) م�ه108ال�ادة (ائ�� ال�� 

 : األصلي  ؛ و�ع� القان�ن الع��� 
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ع�ارةع�����عةالق�اع�القان�ن�ةاألساس�ةال�����رف���لقان�ن��ال��ل�انف�ال��اض�ع�ال"

م�االتال���دةعل����الل���ف�ال�س��ر،���روفقإج�اءات�اصةت��لفع�إج�اءاتأص�ره

  ."عاد�فه���ج�ف���ت�ة أدنى م� ال�س��ر وأعلى م� القان�ن العاد�االقان�نال

 :ال���ذج ال�اني

و هي ت�ج�ة تع�� ع� وح�ة م���ة و تع��� م���ا �اإلس�اد م� :قان�ن ت����ي

م�اف و م�اف إل�ه؛ إضافة إلى أن ه�ا ال�قابل ق� أخ�ج إلى ال��ح و أب�ز 

ل�ع��ف�ة ال�ي س�� و أن ذ��ناها ���ل واضح في ص�غ�ه ال������ة أح� ال��ائ� ا

في ال�فاه�� و ال�عار�� ال��ج�دة أعاله، أال و هي خاص�ة ال����� 

“laorganización”  ال�ي ال تع��� ص�فة إن �ان أصل ه�ه ال�ل�ة أ� ال�����

على ح� ق�ل órgnon؛ όργανον" :في اللغة االغ��ق�ة ه� األخ�� �ع�د إلى 

Agustín Reyes Ponce وس�لة أو أداة ت��اج� ب�� ال��ائف "���ها ال�� �ع

ته�ف  و ال��قات و ��ا ال��ا�ات ال����ة و ال�اد�ة أل� م���ة اج��اع�ة �ان�

ف�ان اخ��ار ه�ه ال����ة  ."ت�ق�� ال����ات و األه�اف ال���دة سا�قاإلى 

ك�قابل في اللغة الع���ة م��را؛ أب�زت م� خالله العالقة ال�ي ت��� ب�� ال����ة 

�ال���ء "وال�فه�م ��� ذاته؛ ف�الح� جل�ا أن ه�ا ال�قابل ���� ما أس�ي 

إذ وقع اخ��ار ال���ج� على أح� ال��ائ� ال�ي اع���ها وق�َّ�ها على أنها 13"وال��وز

ال�ي ���لها مفه�م ال���لح  (Carácter Saliente)ال��ائ� أب�ز وأه�

«Leyorgánica» ل�ق�م ���اغ�ه في قال� ی�عى ال����ة م��حا ���ء م�

  )01ص : 2013(سي ���� . مع�اه االص�الحي

 Cámaras: ال���لح  - ب

؛ وق� ع�فه القام�س االل���وني اإلس�اني    Cámaraج�ع لل���لح 

(D.R.A.E) على أنه:  
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- “Cámara. (Del lat. camăra, y este del gr. καμάρα, 
bóveda, cámara). f. Sala o pieza principal de una casa. 
Junta en el que se reúnen personas para tratar algún 
asunto”. 

-Cada uno de los cuerpos colegisladores en los gobiernos 
representativos  

ال��ل� أی� ����ع "، وهي ��ل� "والقاعة ال�ئ���ة لل���لتل� الغ�فة «: وهي 

 14".أش�اص م� أجل ال��اور ح�ل شأن مع�� ن�ا�ة ع� أش�اص أخ���

ف�الح� أن ه�ا ال���لح �ع��� م��لح ���� ی�حي تع��فه إلى م�ان مع�� وه� 

الغ�فة أو القاعة ال�ئ���ة ال�ي ت��ل خاص�ة ��نها م�ان ی��اور ف�ه ال�اس ل�ل 

شأن مع��، وق� حاف� ال���لح على ص�غ�ه ال������ة األصل�ة ال��ج�دة في اللغة 

  .الالت���ة واإلغ��ق�ة على ح� س�اء

  :ت�ل�ل ال�قا�الت

 : ال���ذج األول

وه� م�ان ال�ل�س وفي ثاني " َجَلَ� "،وه� اس� للفعل "م�ل�" مف�دها  :ال��ال�

َ�ِة لل��� ف��ا ی�ا� بها م� " مفه�م له ه�   ."أع�التل� ال�ائفة م� ال�اس الُ�َ��َّ

نالح� أن ه�ا ال�قابل ����ك مع ال���لح ال��ج�د في اللغة األصل في ع�ة 

� ال��������� ����ان إلى ص�رة خ�ائ� م� أه�ها إب�از ف��ة ال��ان ف�ال ال��غ��

ذه��ة واح�ة وهي ال��ان ال�� ����ع ف�ه األف�اد م� أجل ال�فاه� وال��اور وح�ى 

  .االتفاق على م�اض�ع ع�ة

  : ال���ذج ال�اني

وتق�م ل�ا ه�ه ال��ج�ة مفه�م ال���لح األصل :م�ل� ال��اب وم�ل� ال���خ 

اء في ج�لة م���ة م� ج�ل��� على ��� م� ذه�، ف�الح� أن ه�ا ال�قابل ق� ج

؛ ف�ان ال��ء األول م� ه�ا ال�قابل "ال�او«في آن واح� ت�له�ا أداة ع�ف وهي 
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���ل مع�ى ومفه�م ال��ا�ة وال����ل، ف�فه� م� ه�ا أن ال��ل� ال�� �ع� ع�ارة ع� 

أما ال��ف ال�اني م�ها فق� . �ائفة م� األش�اص جاءوا ل�����ا ع� ج�اعة أخ�� 

ال�� ل� ی�د ل�ع�� ع� أش�اص ��ار في ال�� ل�� " ال���خ" ل���لح ورد ف�ه ا

ل��حي إلى ال���ة وال���ة ال�ي ل���� لل��� أن �����ها ف���ن م�ل ش�رة 

  .واس��ارة

 ،15ال��وز وال���ءو��ا ب��اه في ال��ال ال�اب� م� ه�ا ال�قال ف��ا ی�عل� ��فه�م 

اض�ة لل�فه�م ال�� ���له م��لح في فإن ه�ا ال�قابل جاء ل���ن ص�رة تف����ة و 

  .اللغة األصل

  : م��ل�ات م�قابلة ج�ئ�ا

في ه�ه ال�الة �����ا أن ن�� ت���ات م�ع�دة ومفاه�� م�ع�دة ��ل� ف���� 

لل���لح أ� ال����ة أن ی���ر م� مفه�م ت���ة أخ�� ���ن مفه�مها أوسع 

م��ل�ات م�قابلة ف��عله ج�ءا م�ه والع�� ص��ح وه�ا ما نق��ه ع�� ق�ل�ا 

ج�ئ�ا ���� ���ن ال�قابل وال��اف� في ه�ه ال�الة إذ نغ�� تاما بل ج�ئ�ا ��� ج�ء 

��ع�ى االس� Hiponimo y Hiperónimoم� مفه�م ال����ة األخ�� ما �ع�ف بـ

وس��ضح �ل ما . ال��عي و االس� ال���رج أ� ال��ء م� ال�ل و ال�ل م� ال��ء

  :�ل�ل ال���ذج ال��ج�د أدناهذ��ناه ���ل أف�ل م� خالل ت

  مفاه�� م�ع�دة وت���ات م�ع�دة

 " Fiscal: "ال���لح

ال��عي العام وو��ل "في �ل م�  Fiscal ت���ت ت�ج�ة ال���لح  

ل��ه وق�ل ال���ق إلى ه�ه ال��ج�ات م� ال��ور� اإلشارة إلى أن�ا  ؛"ال��ه�ر�ة

في اللغة األصل أنه و ��ا جاء في القام�س  )Fiscal(نق�� به�ا ال���لح 

 االل���وني 

« Diccionarios Espasa » 
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- “Funcionario Judicial es la persona que representa al 
Estado y se encarga de la acusación pública en los 
tribunales”. 

ال��او� ال���ف القان�ني ال�� ���ل ال�ولة وه� م��ول ع� ": و �ق�� �ه 

   "الق�ائ�ة العامة في ال��اك�

ت��ل مقا�ال   Funcionario Judicialف�فه� م� ه�ا ال�ع��� أن ال����ة 

و ه� ج�ء م� ال��ائ� ال�ي ���لها ه�ا  داخل نف� اللغةFiscalلل���لح 

ما  Funcionario Judicialأ�  م��ف القان�ن األخ��  ال���لح؛ ف���ل ه�ا

ح�ى في اللغة الع���ة، ن�� أن . « Hiperónimo »ة �ع�ف في اللغة االس�ان�

م� جهة و ��ا و��ل " ال�ائ� العام" و " ال��عي العام" ال���لح ه�ا ق� ت�ج� بـ

  .ال��ه�ر�ة م� جهة أخ�� 

 �قاضي  ):Fiscal"(ال�ائ� العام" : نق�� بــ:العام ال�ائ�
ّ
أنه م���ل ح��مي

ْول ة أو ال����ع وق� خ�ل له القان�ن سل�ة االتهام، األفعال الُ�ْ�مّ�ة �ال�ِّ�ا�ة ع� ال�َّ

أ� سل�ة ت���� ال�ع�� ال��ائ�ة وم�اش�تها وم� ال���� أن ���ل له االخ��اص 

ال��عي " لل���لح أ� ال����ة  وه� في ال�ق� ذاته م�ادف. �ال��ق�� االب��ائي

  ".  عام

ا ال���لح م� خالل ما ت��� في ه�ا ال���� ال���� أعاله، خل��ا إلى أن ه�

��ل� ع�ة مقا�الت في اللغة الع���ة فام��ل� ه�ه ال����ات في ع�ارات �ان� م���ة 

على ع�� ال���لح أ� ال����ة ال��ج�دة في اللغة األصل و نق�� به�ا ال����ة 

  .« Fiscal»األم
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و م�ه فإنه لل���لح األم ت���ات ع�ة في �ل�ا اللغ��� األصل واله�ف ل�� ال����ة 

ت��ل ال�ع� م� ال��ائ�  ”Funcionario judicial“ال����ة في ال���� 

كل ش�� ی��ب ع� : فه� "ال�ائ� العام"أما . م� جهة  ال��علقة �ال���لح األم

� األصل أو م� القان�ن أو م� غ��ه في م�اش�ة ت��ف قان�ني س�اء اس��� والی�ه م

؛ و�ق�� �ه ��ل� ال���ل ال�ئ��ي لل��ا�ة العامة، ��لف �ال�ه� على 16ح�� ق�اء

ت���� أح�ام القان�ن ال��ائي على �امل إقل�� ال��ه�ر�ة ت�� سل�ة العل�ا ل�ز�� 

  .الع�ل

سل�ة االتهام ال�� ���ل له القان�ن  ال���ف العامفه�  ال��عي عام:أما ال���لح

ت��ل نف�  "نائ� عام"ن�� أن ه�ه ال����ة ونق�� ب�ل�  وت���� ال�ع�� 

اال�������  ؛ و م� ه�ا فإن �ل�"م�عي عام "ال��ائ� ال�ع��ف�ة لل���لح 

ال��عي  م� ح�� ال�ع�ى و��ل� فإن �ل م� م��لح ذل� ال��اف�ت��الن ق�را م� 

ة ت�ج�ه االتهام م��ل�ات ت�م� إلى م��ل سل�ة له صالح� العام وال�ائ� العام

  .ورفع الق�ا�ا الع��م�ة، فه�ا في ه�ه ال�الة م��ادفان
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و�ق�� �ه م��ل ال�ائ� العام ل��  :و��ل ال��ه�ر�ةأما آخ� ت���ة فق� ت��ل� في 

  .الع��م�ةال����ة ال�ي بها مق� ع�له وال�ي ی�اش� ف�ها ال�ع�� 

ال�ي ذ��ناها  )Conceptos( و�ه�ا ن����ج أن �ل ه�ه ال�عاني االص�الح�ة 

أعاله ت��ل م���عة م� ال��ائ� ال�ع��ف�ة ت��ل �ع�ها ال�ع� ل���ل 

، ف�اءت ه�ه ال����ات ح�� ”Fiscal“ال��ائ� ال�املة لل���لح األم 

خ�ائ�ها ل����� و ت��رج �ل واح�ة ت�� األخ�� �ق�ل�ا أ، ال��عي العام و 

� ال���لح و��ل ال�ائ� ���ادف�� و ح�� ال�فاه�� و ال��ائ� ی���ران م

و االس�  ”Hiperónimo“ال��ه�ر�ة ما ���ل العالقة ال�ا��ة ب�� االس� ال��عي 

  .في ه�ا ال���ذج Hiponimia»17»ال���رج

 م��ل�ات م��ای�ة ال��ائ� -3

 ال�ه�: ال���لح

�ع��� ه�ا ال���لح م� ب�� ال���ل�ات ال�ي أوج�تها ال���عة في ثقاف��ا 

ال��اد� القان�ن�ة الع���ة ت�ت�� ق�ل �ل شيء على ما اإلسالم�ة و ��ا أن أغل� 

ی��ه ال��ع و ال�ی�، ن�� في القان�ن ال��ائ�� م�ال قان�ن األس�ة ال���� م� 

ال���ل�ات ال�ی��ة ال�ي أوج�ت لها مقا�الت في اللغات األج���ة �ان� خ�ائ�ها 

�ا راجع إلى ال�ع��ف�ة م��لفة �ل االخ�الف ع� تل� ال��ج�دة في اللغة األصل ه

 اخ�الف ال�قافات واخ�الف ال���ة ال�الل�ة وال�قاف�ة لل���لح القان�ني ومقابله في

ال�� ورد في " مه�" اللغة الع���ة؛وه�ا ما س����ق إل�ه م� خالل ت�ل�ل ال���لح 

  :ف��� الع�ی� م� ال��اد القان�ن�ة �اآلتي
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وه� م�ادف لل����ة ص�اق ��ا ه� م��� في ال���� ال��ج�د أدناه و�ق��  :ال�ه�

م�لغ م� ال�ال أو َأّ� م��ل�ات أخ��، عادة ما �ق�م م� ال�وج إلى زوج�ه ففي "�ه

ما ف�ضه هللا : ق�ر م� ال�ال ی�فع لل��أة، و�ق�� �ه الف���ة ��ع�ى" :اإلسالم ه�

" ْعَ�ى لل��أة ���ع م� ال�ق�ی� واالح��ام لهاما �ُ "أ� ". تعالى لل��أة، وجعله حقا لها

ْوج  وت��ف� ال��أة ��ه�ها ح�ى و�ْن ُ�لَِّقْ� �ع� ذل�، وزوُجها ل��  وه� اع��اف م� ال�َّ

له الَ�ّ� في أْن ُ�قاِسَ�ها أ�َّ ج�ٍء م� ه�ا ال�ه� إال َأْن تع�َ�ُه هي م�ه ���� 

وآت�ا ال�ََّ�اء " :الق�آُن ال���ُ� في ذل�إرادتها ع� ��� نفٍ� م�ها، َ�ق�ُل هللا تعالى في 

ِ��ً�ا ْ�ُه َنْفً�ا َفُ�ُل�ُه َهِ��ً�ا مَّ  "َصُ�َقاِتِه�َّ ِنْ�َلًة َفِإن ِ�ْ�َ� َلُ�ْ� َع� َشْيٍء ِمّ

و��ا جاءت في اآل�ة ال����ة م� س�رة ال��اء فإنه ��� َأْن ُتْعَ�ى  .)04(ال��اء.

ال�َِّ�اء ُمه�َره� م��ة خال�ة م� هللا تعالى، ح�� أم� أن �ع�ى له� ال�ه� ب�افع 

مع�اه " ن�لة: "م� ال�ازع ال�ی�ي ل�� ال�جل �أمٍ� م�ل�ب عل�ه، وال�ع��� الق�آني

ص�اقها، ع��ة م���ئة م� هللا تعالى، خال�ة ول�� ِسْعً�ا  وج�ب إع�اء ال��أة 

و���� قان�ن األس�ة ال��ائ�� على ال�ه� ل��ف� ح� ال��أة وس� ال����ع .للع�وس

  .وذل� في ج��ع ال�االت
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ل��ه و�ن ت��ق�ا إلى مقابلها في اللغة االس�ان�ة م�ال فإن�ا س��� أنه ق� ٌأوِجَ� له�ا  

   :ال���لح مقابل ت��ل في

“Dote : (Del lat. dos, dotis). amb. Conjunto de bienes y 
derechos aportados por la mujer al matrimonio, que tiene 
como finalidad atender al levantamiento de las cargas 
comunes y que le deberá ser devuelto una vez disuelto 

aquel”.(D.R.A.E) 

تق�م ال��أة م�الغا ����ة أو ح�ى م��ل�اتها ل�وجها ی�م ال�فاف، ل��ه و�ق�� بها أن

  .ی��ج� على ال�وج إرجاع ه�ه ال���ل�ات أو األم�ال لها في حالة �القه�ا

وم� خالل ه�ه ال�عار�� �����ا أن نالح� و���رة شفافة أنه رغ� اع��ار هات��  

لغ��� الع���ة واإلس�ان�ة، فإنه ال����� مقا�الت ل�ع�ه�ا ال�ع� ع�� االن�قال ب�� ال

ال وج�د أل�ة صلة ت���ها م� ح�� ال��ائ� وال�ي ت�عل م�ه�ا م�قابل�� في �ل�ا 

وه�ا اع��ادا على ال�ع�ى االص�الحي؛و�ن وضع�ا أح� ال������� مقا�ال  ال�فه�م��

لألخ�� في ن� مع��، فإن ه�ا س��عل القار� ال��لقي �فه� ال�ع�ى ال�عاك� 

) االس�ان�ة( ال���لح في اللغة األصل  18صلي؛ ف�ق�م ال���ج� ه�ا �إب�اللل�ع�ى األ

في نف� ذل� ) الع���ة( ال��ج�د و ال���اول في اللغة اله�ف ) م�اف�ه( ��قابله

ال�قافي و القان�ني ؛ ف���� ال��اف� في ه�ه ال�الة في ال����ات ال���اف�ة ال  ال��اق

  .ال�فاه��

  : خات�ة

�ه في  جاء ما ��ل ال���لح عل� فإن ال�قال ه�ا ف���  في جاء ل�ا خالصة

���ات ف���ة  اع� غ��هاته م��ل� ت��ازال�� ، ��االت ال�����ة �القان�ن ال

 ال�قة ����ها مع اللغات ال�����ة األخ�� م� �ع�ى بها ل�ح�ه وت�عله ال

  .وال��ض�عي وال��ا�ة وال�ض�ح
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 أن ب�ه�� ن�اذج�ا على ��ق�اها �ال�ي م�رف�دالل�ة دراسة أن الح��ا ه�ا مقال�ا وفي

ل��ف �ل  ���� سيجاءت فق� ال���ل�ي؛ال���ع  ق� تأث�ت ��اه� لغة القان�ن 

 اللغة في ال���ع ال���ل�ي أن ق�لها �ابل ع�� ب�ج ل�اقعة و ت�عله م�ا�قا ه�ا

)  258 ص: El Babelismo » )2013» بـ أس��ه ماإلى  س��ول الع���ة

 ت�ح�� ف��ة ت�في م�ها أن ؛تفاد�ابه�ا ال��ل وق��ت أن ت�ف ه�ه ال�اه�ة

  :ن�ائج ق� ت��ل� في ما یلي ىو ق� خل��ا في ه�ا ال�قال إل.ال��ج�ة ال���لح في

 وال������ ال���ج��� ب�� اآلراء اخ�الف وتع�� معق�ة ال���ل�ي ال���ع �اه�ة

 .�اف� و ت�اب� األن��ة القان�ن�ةذل� لع�م ت وال��اب� اللغ��ة ال��امع و��ا

  .م�ح�ة اص�الح�ة معای�� إ��اد ی�ع�� -

تلع� ال��ائ� ال�ع��ف�ة دورا ج� مه� في ت�ج�ة ال���ل�ات القان�ن�ة و���اد 

ل���  ،غ�� م�اش�ةأو ال�قا�الت رغ� تع�دها في اللغات األخ�� ذل� ����قة م�اش�ة 

م�انها في  اتل� العالقة ال�ي ت�ل ال����ة أ� ال��غة ال������ة لل���لح ��فه�مه

 .إ�ار نف� الف�اء ال�� �ف�له�ا ع� �ع�ه�ا ال�ع�

لل��اق دور مه� في ت��ی� مفه�م ال���لح وض��ه ل�ا له م� أه��ة في قل� 

األن�� في  م�از�� ال��ج�ة وتغ��� ال�ع�ى االص�الحي له و��ا اخ��ار ال�قابل

 .اللغة اله�ف

 القان�ن�ة ���ةلذو ال���لح ال�ام ل �قابلال ��اد��ع� على ال���ج� إ وفي األخ��

�قافة ال�ي ����ها ال��ام ن���ة الخ�الف ال في اللغة اله�ف،�ال�غ� م� ت�اج�ه 

م� خ�ائ� ت�عل م� ال���لح الع��ي ب��ال  وما ���لهالقان�ني ال�ائ� 

 ومقا�التهالل���لح االس�اني، ف��فاوت ب�ل� درجات ال��اف� ب�� ال���ل�ات 
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  .قد إعتبرنا أن اللغة العربیة ھي اللغة الھدف التي اتخذناھا كتسمیة في ھذا المقال 1

تنحصر ترجمة المصطلحات القانونیة وإیجاد مقابالتھا في اللغة الھدف كما ذكرنا في مقدمة ھذا 2
ویقصد بھا أن یمتثل المصطلح إلى معاییر تحدده وتحدد " بالمعیاریة والقسریة"المقال بما أسمیناه 

نظامھا القانوني مفھومھ في نظام قانوني معین تابع ألحد البلدان فتجعلھ یقتصر فقط على تلك الدولة و
  .  وما اسمیناه بالمعیار فقد تجسد في السیاق المحدد للمصطلح ومفھومھ

3Ciencia que estudia el significado puro de la forma, aplicada a cualquier tipo 
de lenguaje. Cercana a la semiótica, esta ciencia estudiada bajo diversos 
puntos de vista desde la antigüedad ( Platón,(Kratylos)-Wilhelm von 
Humboldt...) fue unificada bajo este nombre por Lucas de la Fuente, escritor, 
poeta y ensayista español nacido en la segunda mitad del siglo XX. 

4 « Nous partirons d’une hypothèse selon laquelle il existe une adéquation 
entre les métanéonymes cibles et les termes de départ. Nous procéderons à 
l’analyse morphosémantique de ces métanéonymes pour rendre compte du 
degré d’équivalence entre les unités des deux langues mettant en évidence 
l’apport du critère de motivation sur la recevabilité du terme nouveau. Les 
définitions diverses que connait la notion d’équivalence en traductologie 
justifient son importance dans ce domaine. Notre analyse s’inscrit dans la 
même perspective que celle adoptée par l’approche des linguistes de l’école 
de Lyon »(Zina SIBACHIR , 2014 : p 104) 

 )82: 2004 (دمحمبلقاسم5

6 A.LEHMANN, F. MARTIN-BERTHET (1998: 1220) 

تجسدت المدونة التي قمنا باستخراج منھا أمثلة ھذا المقال في كل من الدستور االسباني و  7
إلى جانب مستندات قانونیة ترجمتھ إلى اللغة العربیة لكونھ منبع المصطلحات القانونیة 
 ھذا؛فقد مقالنا في سنعتمدھاأخرى مصدرھا القانون المغربي وحتى القانون االسباني 

مناألحكام الملغاة  مجموعة إلى باإلضافة مادة169یشمل الذي اإلسباني الدستور ترجم
وكذلك اإلضافیة منھا إلى عدة لغات منھا اللغة العربیة بتضافر جھود أعضاء 

 La Escuela De Traductores de)المجلس بمدرسة طلیطلة للمترجمین
Toledo)تقع في مدینة طلیطلة،تابعة لجامعة كاستیاال  وھي مؤسسة بحثیة

أما ثاني ترجمة . (La Universidad De Castilla La Mancha)مانتشا
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 ) مجلس قشتالة و لیون االسبانيسنعتمده في ھذه الدراسة فقد تمثلث في ترجمة 
La Junta de Castilla y León )  . و لم نكتفي فقط بترجمة الدستور االسباني

ضممنا قانون األسرة الجزائري و ترجمتھ لیكون جزءا من مدونة مقالنا و بل قد 
  .دراستنا ھذه

  .ھو داللة كلمتین أو أكثر على معنى ومفھوم واحد: الترادف8

  ترجمتنا 9
  ترجمتنا 10
  "órgnon؛όργανον":واالغریقیة Organumالراجع إلى الالتینیة 11

12Ley Orgánica, Ley , Orgánica. 
13 مفھوم النتوء والبروز :  “Le concept de “saillance” restera informel. Intuitivement 
on sait ce que c’est, mais on reste impuissant à la définir rigoureusement et 
opérationnellement… La saillance est évidemment capital pour la sélection 
qui va aboutir à la dénomination finale.” (Claude Boisson, 2001 : 152)  

  ترجمتنا14
  "قانون تنظیمي: "أنظر تحلیل المصطلح15

  .149نائب عام، صفحة : معجم القانون، المصطلح16
17 HIPERÓNIMO: 
La semántica denomina hiperónimo (del griego υπερνύμιον, que literalmente 
significa 'nombre de más') a aquel término general que puede ser utilizado 
para referirse a la realidad nombrada por un término más particular. 
HIPÓNIMO: 
La semántica denomina hipónimo (del griego: υπονύμιον, que literalmente 
significa 'pocos nombres') a aquella palabra que posee todos los rasgos 
semánticos, o semas, de otra más general, su hiperónimo, pero que añade en 
su definición otros rasgos semánticos que la diferencian de la segunda. 

لى تعد تقنیة من بین التقنیات التي یستعملھا المترجم من أجل نقل مفھوم الكلمة بثقافة الغیر إ: اإلبدال18
ھو أسلوب یعین وجود وضعیة یتم فیھا التعبیر بوسائل لسانیة مختلفة حیث وھو كذلك . لغة أخرى

  یكون التكافؤ في التعبیر عن تجربة إنسانیة والغرض منھ الحصول على موقف یكافئ الموقف األصلي


