
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية واال

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 عبد القادر للعلوم اإلسالمية قسنطينة  يجامعة األمير

 الجزائـــــــــــــــــــــــــــــر
 

 تنظــــم جامعة األمير عبد القادر
 ملتقى دوليا حول:

 
جهود ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة 

 االمازيغية 

 "الواقـع واالفـــاق"

 
 

 

 

 

 

 

 ميالدي  2017ابريل  17و 16جهري املوافق لـ  1438رجب عام  20و19أ ايم 

 بقاعة المحاضرات الكبرى عبد الحميد بن باديس 

 ةـــــــــــــــــــــــــــــــالديباج

مره بالتبليغ أو ن الكرمي على نبيه صلى اهلل عليه وسلم معجزة خالدة أبد الدهر، آأنزل اهلل سبحانه وتعاىل القر      
، ومل يدخر عليه السالم جهد [20آلية  ا املائدة]﴾للعاملني أمجع﴿ يَا أَي َُّها الرَُّسوُل بَ لِّْغ َما أُْنزَِل إِلَْيَك ِمْن َربِّك 



بلغوا عين ولو  »ىل الناس كافة ووصى املسلمني من بعده بالتبليغ، حيث قال:إيف التبليغ وايصال رسالة اإلسالم 
  .قاطبةجناس ىل كل األعراق واألإنزل فيهم أن هذا التبليغ يتعدى العرب الذين أ. رواه البخاري، وال شك «يةآ

أَي َُّها النَّاُس ِإنَّا  ﴿ يَاعاملي النزعة يتعاىل عن العرقية ويصهرها يف كيان واحد متفاعل، اخلطاب القرآينف       
 ِإنَّ  * أَتْ َقاُكمْ  اللَّهِ  ِعندَ  َأْكَرَمُكمْ  ِإنَّ  *َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبًا َوقَ َباِئَل لِتَ َعاَرفُوا  وأُنَثٰى َخَلْقَناُكم مِّن ذََكٍر 

، فاالعرتاف أوال بالتعدد والتنوع العرقي وجعل التعارف قاعدة االلتقاء [13 اآليةاحلجرات ﴾] َخِبي   َعِليم   اللَّهَ 
عرتاف باألخر، الذي يدخل دائرة االنتماء احلضاري إال على أرضية تبادل القيم و اإلوالتواصل، وهو ال يكون 

 التقوى .والعقائدي وقد يتعاىل بدوره ويرتفع إىل مصاف التكرمي حال حتقق اشرتاط 

لسن واللغات إىل التعارف والتآلف، بل جيعل اختالف األوال يكتفي هذا اخلطاب الرباين بالدعوة        
 *َوِمْن آيَاتِِه َخْلُق السََّماَواِت َواأْلَْرِض َواْخِتاَلُف أَْلِسَنِتُكْم َوأَْلَواِنُكْم  واللهجات من آياته يف خلقه﴿

ِلكَ  يف  ِإنَّ  ، وهي دعوة و صرحية الحرتام اخلصوصية اللسانية لكل [22يةاآل الروم﴾] ْلَعاِلِمنيَ لِّ  آَليَاتٍ  ذَٰ
 قوم.

يؤسس ن الكرمي إذ يعرتف هبذا التنوع، ال يؤسس للمشرتك فيما بني املسلمني وحدهم فقط، بل والقرآ         
للمشرتك اإلنساين، من خالل مساحته واتساعه وقدرته على حل معضالت اإلنسانية ومشاكلها وازماهتا، فهو 

يقدم النماذج السلمية للحياة البشرية ابتداء وانتهاء، ولقد عرفت األمم واحلضارات هذه املعاين يف عمقها فنهلت 
ونظاما للحياة، ومما ال شك فيه أن ذلك ال يتأتى اال من من هذا املعني الصايف، وأقبلت عليه وتشبثت به منهاجا 

 غواره، والوقوف على كنوزه العميقة.أن الكرمي وسرب عوامل القرآىل إخالل الولوج 

ن الكرمي مباشرة، لعدم معرفة اللغة العربية مبىن ومعىن، وال يتأتى للكثي من الشعوب واألجناس فهم القرآ    
قد انتشرت حركة ىل هذه اللغات، و إىل افهامهم من خالل الشروح والرتمجات إوصار بذلك لزاما تقريب معانيه 

،  وبلغت أحيانا حد التطرف اليت الزمتهاوالسياسية ن الكرمي وتوسعت بالرغم من املعارك الفقهية ترمجة معاين القرآ
وقد بلغت أحيانا مواقف متطرفة من خالل حترمي الرتمجة وإلزام املسلمني من غي العرب بتعلم العربية، ومع ذلك 

ية واأللبانية والفارسية ية والربتغالية والرتكية والبوسنإلجنليزية والفرنسية واألملاناىل إن الكرمي  القرآفقد ترمجت معاين
 .اليوم تكاد تغطي كل لغات العاملوغيها من لغات العامل، وهي  ...والبلغارية واألردية والروسية

ن الكرمي أول االمر، واقتصرت القرآ مازيغية جهودا فردية لرتمجة معاينغرار باقي اللغات عرفت اللغة األ وعلى      
على الرتمجة الشفاهية اليت كانت سائدة يف الزوايا والكتاتيب واملساجد، أسهمت كلها اثراء املعارف املرتبطة بالدين 

، فقد ظلت الرامية اىل تقريب معانيه ومل تنقطع احملاوالت واجلهودوعقيدته، حكامه وتقريب معانيه وأاإلسالمي، 
لما لدى الكثيين، وقد توجت جهودهم برتمجات مكتوبة نشر بعضها ومازال بعضها قيد مشروعا وهاجسا وح

 اإلجناز.



 إشكالية الملتقى

 بسياقات، وبعضها متصل ذاهتاالنص القرآين حمكوم بسياقات خمتلفة بعضها متصل باللغة العربية إن فهم         
وبعضها يرتبط حبدود  وخلفياته،تارخيية ونفسية واجتماعية خاصة جتعل املعىن مرتبط أساسا بادراك أسباب النزول 

ىل عمق املعىن إيكون الولوج  ن الكرمي، ولذلكائل من املعاين املتضمنة يف القرآاستيعاب املرتجم ذاته للزخم اهل
  .اق ثقافية ولغوية أخرىىل انسإبالك بعملية الرتمجة  فما، جداعملية صعبة 

 مازيغية خصوصا كثيما واللغة األعمو  ىل اللغات األخرىإن الكرمي آرمجة معاين القر حماوالت تتعرتي  ولذا        
  :ت االتيةاليت تصب يف جمموعها يف التساؤال واالنشغاالت،من اإلشكاالت 

لى ترجمة معاني القران الكريم الى اللغة االمازيغية؟ وما مدى قدرتها على إالحاجة  ما مدى        
ما هو واقع وافاق جهود ترجمة  العربية؟كما ورد في اللغة   القرآنياستيعاب المعاني المتضمنة في الخطاب 

 لى اللغة االمازيغية؟إالقران الكريم 

 هدافاألهمية واأل

ىل اللغة ن الكرمي إالقرآ معاين كونه يفتح نقاشا علميا هادئا حول جهود ترمجةتكمن أمهية هذا امللتقى يف         
 ثراء.التنقيح واإل مازيغية، يشرتك فيه اخلرباء األكادمييون واملرتمجون ومن هلم عالقة باملوضوع من أجلاأل

ا أساسيا من مكونات اهلوية ينفتح هذا امللتقى على الثقافة اإلسالمية باللغة االمازيغية اليت تعد مكونكما        
صيال من روافدها، وال شك أن االهتمام بتطويرها ودعمها وجعلها حمل حبث ونقاش علمي أالوطنية، ورافدا 

ثرت املعرفة الشرعية اإلسالمية، ومما الشك أمنهجي جاد سيثريها ويطورها ويعطيها املكانة الالئقة بني اللغات اليت 
ىل اللغة االمازيغية هو خطوة إجيابية إن الكرمي قضية ترمجة معاين القرآ يا يناقشفيه أيضا أن ختصيص ملتقى علم

وشكل مادة األعراق والقوميات  ربطاألساسي الذي  الرابطن الكرمي هو يحة يف هذا االجتاه، ذلك أن القرآوصح
 .تالمحها عرب الزمن وحدهتا

 ترشيدها.دعمها و و ن الكرمي آمعاين القر  ليات تنظيمية جلهود الرتمجةالعمل على التأسيس لقواعد وآ-

 تعزيز انفتاح اجلامعة على احمليط االجتماعي والثقايف، واسهامها يف دراسة قضاياه وعالج مشكالته.-

 أهداف الملتقى 

 تطورها والعوامل املتحكمة فيها.ن الكرمي و القرآمعاين تاريخ حركة ترمجة بف يالتعر -

 إىل اللغات األخرى. القرآن معاين قواعد ترمجة بف يالتعر -

 مازيغية وتقوميها وحماولة اثرائها.إىل اللغة األن الكرمي عاين القرآالتعريف بنماذج من ترمجات م-



 حماولة وضع أسس وقواعد علمية وعملية ضابطة لعملية الرتمجة وترشيدها.-

 محاور الملتقى

 وإشكالياتها ن الكريم قواعدها وحدودها القرآ معاني المحور األول: ترجمة

o ن الكريم لفية تاريخية عن جهود ترجمة القرآخ 
o ن الكريم لبنيوية والداللية في ترجمة القرآاإلشكاليات ا 
o إشكالية األسلوب الزمن السردي وسياقاته وشخصياته 

  ن الكريم ود االمازيغ في ترجمة معاني القرآجه المحور الثاني: نماذج من

o ن الكريم التراث الشفاهي ترجمات القرآ 
o ن الكريم التراث المكتوبترجمات القرآ 

 مازيغية إلى اللغة األن الكريم نماذج ترجمات معاني القرآالمحور الثالث: نقد وتحليل 

 الترجمات الشفاهية 

  الترجمات المكتوبة 

 مازيغيةإلى اللغة األن الكريم ابع: افاق جهود ترجمة معاني القرآالمحور الر 

 

 

 

 

 

 

 مدير الملتقى:

 ر جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالميةـــــــــــــــــأ.د السعيد دراجي مدي

 رئيس اللجنة العلمية والتنظيمية

 نــــــــــــــول الديـــــــــة أصـــــــــد. أحمد عبدلي عميد كلي



 اللجنة العلمية والتنظيمية

 جامعة األمي عبد القادر للعلوم اإلسالمية                        أ.د محيد قويف                -
 جامعة األمي عبد القادر للعلوم اإلسالمية                    أ.د نورالدين سكحال           -
 جامعة األمي عبد القادر للعلوم اإلسالمية                            أ. ابوبكر كايف          -
 جامعة األمي عبد القادر للعلوم اإلسالمية                      أ.د اسعيد عليوان             -
 جامعة األمي عبد القادر للعلوم اإلسالمية                        أ.د نصر سلمان            -
 جامعة األمي عبد القادر للعلوم اإلسالمية                             أ.د مسي جاب اهلل     -
 جامعة األمي عبد القادر للعلوم اإلسالمية                       أ.د اجلمعي شبايكي         -
 جامعة األمي عبد القادر للعلوم اإلسالمية                     أ.د كمال لدرع                -
 جامعة األمي عبد القادر للعلوم اإلسالميةد رابح دوب                                      أ.-
 جامعة األمي عبد القادر للعلوم اإلسالميةأ.د فاتح حليمي                                    -
 للعلوم اإلسالمية جامعة األمي عبد القادر                 د.ميينة بوسعادي                   -
 اجلزائر     تيزي وزوجامعة                                          أ.د سعيد بويزري          -
 اجلزائر    جامعة غرداية                                             أ.د مصطفى باجو        -
 اجلزائر    جامعة غرداية                 أ.د مصطفى ويننت                                    -
 د.كمال قاري                                                             جامعة البويرة اجلزائر -

 الشركـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء
 وزارة الشؤون الدينية واالوقاف                          اجلزائر -
 اجمللس اإلسالمي األعلى                               اجلزائر -
 احملافظة السامية للغة األمازيغية                         اجلزائر  -
 زائر اجمللس األعلى للغة العربية                              اجل-
 
 

 وفـــــــــــــــــــــــــــــــــالضي
 الشيخ أبو عبد السالم -                                          الشيخ حممد الطاهر ايت علجت -
 األستاذ حممد صدقي    -الشيخ سعيد كعباش                                                       -
 أ.د عبد الرزاق قسوم -أ.د عمار الطاليب                                                          -
  مرتجم اجلزائر                                             الشيخ سي حمند حمند الطيب   -
 املغرب مرتجم                                      الشيخ جهادي احلسني الباعمراين     -



 ث:بحال روطش
وأن  بأي نوع من أنواع النقد غي العلمي، لمرتمجنييتعرض ل وأال صالة واجلدية،واأل أن يتصف البحث باجلدة – 

 .وإثراء الرتمجاتيسعى إىل طرح البدائل 
 والعناوين ،( وأن يكون خط املنت صفحة 20و 15ترتاوح صفحات البحث ما بني  أن –
(Traditional Arabic) (،16) مبقاس ( وTimes New Roman) ( يف اهلوامش.12مبقاس ) 
 بطريقة الية.هوامش البحث كاملة، من أول إحالة إىل آخرها، وذلك يف أسفل الصفحة  ترقم –  

 ترتب قائمة املص ادر واملراجع يف آخر البحث.   –
 مهمة: مواعيد

 ميالدي  2017ابريل  17و 16هجري املوافق ل  1438رجب عام  20و19أيام تاريخ انعقاد املؤمتر: 

 2017فيفري  16اخر اجل إلرسال امللخصات:               
 2017فيفري  22الرد على امللخصات:                        
 2017مارس  28اخر اجل الستقبال املداخالت كاملة:       

 قسنطينة الجزائر رالمحاضرات الكبرى ابن باديس جامعة األمير عبد القادقاعة مكان انعقاد المؤتمر: 
 معلومات االتصال  

 البحوث إلى البريد االلكتروني: ترسل
coran.thamz@gmail.com 

 قسنطينة  موقع جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية
 emir.dz-http://www.univ 

https://www.facebook.com/usieak/?fref=ts   

 +(213) 31922681     الهاتف /الفاكس
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