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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 دور الترجمة في صياغة وتوليد المصطلحات العلمية

 المستخلص
 د. بشير أحمد يوسف عمر
 استاذ البالغة والنقد

إلى إبراز دور الترجمة في تأسيس ، وصياغة المصطلحات  مداخلة،تهدف هذه ال
قبل المصطلحات العلمية،وبيان الصعوبات التي تواجه المهتمين في هذا المجال،إذ أن مست

فضاًل عن دوره  فهو عماد العلم والحضارة، العلمية العربية مرتبط بالترجمة وتعريب المصطلح،
فالترجمة عنصر أساس للتفاعل بين الشعوب .المهم الذي يؤديه في لغة العلم الحديث أإلثرائي

لم متكامل له بما تمثله من ع ؛وبها يمكن معرفة تراث األمم.وكيفية اإلفادة منه والحضارات،
تأكيد دور  -أسسه وقواعده.اتبعت الدراسة المنهج االستقرائي التحليلي وتوصلت إلى نتائج منها:

كونها تمثل جسرًا للتواصل بين الثقافات ، الترجمة في توحيد وصياغة المصطلحات العلمية
لتعم الفائدة العلم هو تراث اإلنسانية جمعاء ويجب أن يفسح المجال فيه  والحضارات المختلفة.

كل شعوب األرض.أن ما توافر من مصطلحات علمية منذ بداية عصر النهضة.يؤكد الدور 
مما يشجع ويدفع  ،واالتحادات والمؤتمرات العلمية ،والمجامع ،العظيم الذي قام به الرَواد األوائل

توصي لمزيد من الجهود.توصي الدراسة بضرورة تحقيق قيمة المصطلح العلمي وفاعليته كما ل
من أجل إنهاء غربة اللغة  لترجمة ووضع المصطلحات،والمناهج التي تمكن لبرامج ال دعمب

 ومواكبة مستجداته.  العربية عن استيعاب علوم العصر،
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 دور الترجمة في صياغة وتوليد المصطلحات

 المقدمة :

هةةةةةا بف .كبيةةةةةر فةةةةةي نهضةةةةةتها وتقةةةةةدمهاللغةةةةةة أهميةةةةةة بالغةةةةةة فةةةةةي حيةةةةةاة األمةةةةةم والشةةةةةعوب ، وأثرهةةةةةا 
ليسةةةةةةت أداة  فاللغةةةةةةة. هةةةةةةاكيان ىجلةةةةةةتيعبةةةةةةر عةةةةةةن معتقةةةةةةداتها وعواطفهةةةةةةا وبهةةةةةةا تون أفكارهةةةةةةا ، و تةةةةةةد  

فاإلنقطةةةةا  عةةةةن لغةةةةة تفةةةةاهم وحسةةةةب ، بةةةةل هةةةةي أيضةةةةًا ةداة للتفكيةةةةر والثقافةةةةة العلميةةةةة والدينيةةةةة . 
فةةةةةي وحةةةةةدة  فوحةةةةةدة األمةةةةةة تتجلةةةةةى نقطةةةةةا  عةةةةةن الجةةةةةذور وعةةةةةن الهويةةةةةة الوطنيةةةةةةإالمجتمةةةةةع هةةةةةو 

. ووحةةةةةةدة التفكيةةةةةةر فةةةةةةي وحةةةةةةدة اللغةةةةةةة ، ألن للكلمةةةةةةات والتعةةةةةةابير إلةةةةةةى جانةةةةةةب معانيهةةةةةةا تفكيرهةةةةةةا
لغةةةةةةةة حظيةةةةةةةت بمتانةةةةةةةة األصةةةةةةةول ، وعمةةةةةةةق  يشةةةةةةةعر بهةةةةةةةا إال النةةةةةةةاطقون بهةةةةةةةا ، فمةةةةةةةا مةةةةةةةنروح ال 

الجةةةةةذور ، وسةةةةةعة األفةةةةةق ، ومرونةةةةةة المبنةةةةةى ، وجزالةةةةةة المعنةةةةةى  كمةةةةةا كةةةةةان للغةةةةةة العربيةةةةةة  فهةةةةةي 
فةةةةل اا تعةةةةالى بحفظهةةةةا . ومةةةةع هةةةةذا فاللغةةةةة العربيةةةةة كغيرهةةةةا  مةةةةن اللغةةةةات لغةةةةة القةةةةرةن التةةةةي تك

تحيةةةةا وتتطةةةةور عبةةةةر التةةةةداخل مةةةةع غيرهةةةةا مةةةةن لغةةةةات األرض خاصةةةةة فةةةةي بحثهةةةةا العميةةةةق عةةةةن 
الهةةةةةدف السةةةةامي وسةةةةةائل شةةةةةتى    الحكمةةةةة المبعثةةةةةرة فةةةةي تةةةةةراث األمةةةةةم المختلفةةةةة حيةةةةةث اتخةةةةذ هةةةةةذا 

 الترجمة والتعريب. بينها قضيتي من
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 ة الثقافة العربية:موطالترجمة في مننشأة 

منةةةةةةةذ أن وطئةةةةةةةت قةةةةةةةدما اإلنسةةةةةةةان هةةةةةةةذه األرض ، جعةةةةةةةل يتحسةةةةةةةس األشةةةةةةةياء مةةةةةةةن حولةةةةةةةه 
منطوقةةةةةةة او غيةةةةةةر منطوقةةةةةةة ، وقةةةةةةد إنشةةةةةةغل اإلنسةةةةةةان منةةةةةةذ ،  اللغةةةةةةة المناسةةةةةةبةلةةةةةةذل  مسةةةةةةتخدما 

لتحقيةةةةةةةةةق األهةةةةةةةةةداف الحياتيةةةةةةةةةة ، والتواصةةةةةةةةةل معةةةةةةةةةه ، وجةةةةةةةةةوده بكيفيةةةةةةةةةة التعامةةةةةةةةةل مةةةةةةةةةع ا خةةةةةةةةةر 
إيجةةةةةاد الواسةةةةةةطة ة إذا كةةةةةةان هةةةةةذا ا خةةةةةر يةةةةةةتكلم بغيةةةةةر لغتةةةةةةه فهنةةةةةا ال بةةةةةد مةةةةةةن خاصةةةةة المشةةةةةتركة

 –والتةةةةةةةي بطبيعةةةةةةةةة النشةةةةةةةةأة والتكةةةةةةةةوين  -هةةةةةةةةي إال الترجمةةةةةةةةة لةةةةةةةةيسربةةةةةةةةه إلةةةةةةةةى ا خةةةةةةةر و قت  التةةةةةةةي
   1 ثم أخذت في التطور إبتدأت إشارات ورموز

مةةةةن  نقلةةةةوهوفةةةةي تةةةةاري، اإلسةةةةالم ، فةةةةرن المسةةةةلمين قةةةةد عرفةةةةوا قيمةةةةة الحكمةةةةة والعلةةةةم بمةةةةا  
ًا ، ومايةةةةةةذكر إال لقةةةةةرةن الكةةةةةريم ، قةةةةةال تعةةةةةةالى ق ومةةةةةن يةةةةةؤتي الحكمةةةةةة ، فقةةةةةةد أوتةةةةةي خيةةةةةرًا كثيةةةةةر ا

نةةةةةرس المسةةةةةلمين يأخةةةةةذون الحكمةةةةةة مةةةةةن أي وعةةةةةاء خرجةةةةةت ، والرسةةةةةول  –ذل  لةةةةة 2اؤلةةةةةو األلبةةةةةاب 
قرواه  3ي وحةةةةةدها فهةةةةةو أحةةةةةق بهةةةةةانةةةةةصةةةةةلى اا عليةةةةةه وسةةةةةلم يقةةةةةول ق الحكمةةةةةة ضةةةةةالة المةةةةةؤمن ة

خةةةةةةةةرين ، فترجمتةةةةةةةةه لمعرفةةةةةةةةة الحكمةةةةةةةةة وأدواتهةةةةةةةةا عنةةةةةةةةد ا   مةةةةةةةةةاأل تهةةةةةةةةذا انطلقةةةةةةةةلالترمةةةةةةةةذي . و 
ختزنتةةةةةه بعقلهةةةةةا العربةةةةةي وأخرجتةةةةةه  إلةةةةةى العةةةةةالم فأصةةةةةبح مشةةةةةاعًا لكةةةةةل األمةةةةةم وذلةةةةة  ألن قضةةةةةية وا 

قةةةةةد أمةةةةةر زيةةةةةد بةةةةةن ثابةةةةةت  نفسةةةةةه النبةةةةةي صةةةةةلى اا عليةةةةةه وسةةةةةلمو مةةةةةن سةةةةةنن اإلسةةةةةالم، الترجمةةةةةة 
عليةةةةةةه وسةةةةةةلم فنقلةةةةةةت لةةةةةةه كتابةةةةةةًا رنةةةةةةي  رسةةةةةةول اا صةةةةةةلى اا مأق بةةةةةةتعلم السةةةةةةريانية قةةةةةةال زيةةةةةةد : 

فةةةةي كتةةةةةبهم فةةةةأقرأه علةةةةةى وجةةةةةد  ود ، حتةةةةةى أصةةةةبحت علةةةةةى معرفةةةةة بكةةةةةل مةةةةابالسةةةةريانية مةةةةةن اليهةةةة
 4رواه البخاري . النبي صلى اا عليه وسلم. 
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حتةةةةةةى مةةةةةةةن أعةةةةةةةداء  معةةةةةةةروف ومشةةةةةةةكوروهةةةةةةذا الجهةةةةةةةد اإلسةةةةةةالمي فةةةةةةةي مجةةةةةةةال الترجمةةةةةةة 
ا العةةةةةرب أنفةةةةةذهالعربيةةةةةة التةةةةةي  ق أن المخطوطةةةةةات :األمةةةةةة المسةةةةةلمة . يقةةةةةول المستشةةةةةرق هونكةةةةةا

مةةةةن الشةةةةعوب األخةةةةرس وترجمةةةةت لةةةةم تخةةةةزن فةةةةي المتةةةةاحف والخزانةةةةات ، بةةةةل بعثةةةةت بعثةةةةًا جديةةةةدًا 
نقلبت من حال اإلهمال والنسيان إلى ترجمة حية شملت كل أنوا  المعارف  1.وا 

ولعةةةةل الترجمةةةةة مةةةةن أهةةةةم األسةةةةباب التةةةةةي أدت إلةةةةى إزدهةةةةار الحةةةةركتين العلميةةةةة واألدبيةةةةةة 
الثقافةةةةة العربيةةةةة ، خاصةةةةة فةةةةي إفادتهةةةةا مةةةةن ثقافةةةةات األمةةةةم األخةةةةرس، ومةةةةا انطةةةةوس  فةةةةي منظومةةةةة

 عليهامن ثقافات وعلوم.

وفةةةةةي عهةةةةةد الخلفةةةةةاء الراشةةةةةدين نجةةةةةد أن أميةةةةةر المةةةةةؤمنين عمةةةةةر بةةةةةن الخطةةةةةاب ، هةةةةةو أول 
ن الةةةةةةدواوين علةةةةةةى النسةةةةةةق الفارسةةةةةةي ثةةةةةةم ظهةةةةةةر فةةةةةةي اللغةةةةةةة العربيةةةةةةة كثيةةةةةةر مةةةةةةن األلفةةةةةةاظ  مةةةةةةن دو 

زراعةةةةةة والمسةةةةةاحة ، علةةةةةى أن مةةةةةا دخةةةةةل العربيةةةةةة مةةةةةن هةةةةةذا البةةةةةاب ال الدخيلةةةةةة فةةةةةي الحسةةةةةاب وال
 يعد شيئًا قياسيًا . بما دخلها عن طريق الترجمة لعلوم اليونان والفرس والهنود وغيرهم.

الدولةةةةةة األمويةةةةةة ثةةةةةم  رهةةةةةو ظكانةةةةةت مةةةةةع بدايةةةةةة  وفةةةةةي واقةةةةةع األمةةةةةر أن الترجمةةةةةة المنظمةةةةةة
تنةةةةت بهةةةةا خاصةةةةة لطبيعةةةةة العالقةةةةات بةةةةين تكاملةةةةت أركانهةةةةا فةةةةي أيةةةةام الدولةةةةة العباسةةةةية والتةةةةي إع

مكوناتهةةةةةةا البشةةةةةةرية مةةةةةةن جهةةةةةةة ومحاولةةةةةةة لتحصةةةةةةيل علةةةةةةوم ا خةةةةةةرين مةةةةةةن جهةةةةةةة أخةةةةةةرس. ويمثةةةةةةل 
فقةةةةةةةد أنشةةةةةةةأ بيةةةةةةةت . الرشةةةةةةةيد أزهةةةةةةةى عصةةةةةةةور الترجمةةةةةةةة اإلسةةةةةةةالمية  عهةةةةةةةد المةةةةةةةامون بةةةةةةةن هةةةةةةةرون

، وهنةةةةةا تظهةةةةةر أهميةةةةةة حاجةةةةةة  الحكمةةةةةة فةةةةةي بغةةةةةداد للترجمةةةةةة والطباعةةةةةة والنشةةةةةر والبحةةةةةث العلمةةةةةي
ان لآلخةةةةر للتعةةةةرف علةةةةى مةةةةا عنةةةةده مةةةةن معةةةةارف وعلةةةةوم وأفكةةةةار وغيرهةةةةا . وبهةةةةذا المعنةةةةى اإلنسةةةة

فالترجمةةةةةةةة تمثةةةةةةةل أهةةةةةةةم نشةةةةةةةاط إنسةةةةةةةاني يحقةةةةةةةق أكبةةةةةةةر قةةةةةةةدر مةةةةةةةن التفةةةةةةةاهم المشةةةةةةةتر  والتفاعةةةةةةةل 
 الحضاري بين الثقافات.
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وفةةةةةةي العصةةةةةةر الحةةةةةةديث نشةةةةةةطت حركةةةةةةة الترجمةةةةةةة فةةةةةةي عهةةةةةةد واليةةةةةةة محمةةةةةةد علةةةةةةي باشةةةةةةا 
، وقةةةةةةد ركةةةةةةزت علةةةةةةى الجوانةةةةةةب العسةةةةةةكرية لضةةةةةةرورة  1علةةةةةةى مصةةةةةةر فةةةةةةي القةةةةةةرن التاسةةةةةةع عشةةةةةةر

ثةةةةةم نشةةةةةطت بعةةةةةد ذلةةةةة  حركةةةةةة المتةةةةةرجمين األوربيةةةةةين عةةةةةالوة  المرحلةةةةةة ولةةةةةم تقفةةةةةل جانةةةةةب األدب
بريةةةةةز االفةةةةةي كتابةةةةةه تخلةةةةةي   2علةةةةةى نشةةةةةاط المبعةةةةةوثين العةةةةةرب مةةةةةن أمثةةةةةال رفاعةةةةةة الطهطةةةةةاوي

جمةةةةةةةة فةةةةةةةي فةةةةةةةي تةةةةةةةاري، بةةةةةةةاريز وكانةةةةةةةت هةةةةةةةذه الجهةةةةةةةود بمثابةةةةةةةة اإلنطالقةةةةةةةة الحقيقيةةةةةةةة لحركةةةةةةةة التر 
 العصر الحديث.

 إمتزاج الثقافات االجنبية بالثقافة العربية :

مختلفةةةةةة ، إمتزجةةةةةت روحيةةةةةًا عةةةةةن طريةةةةةق ملةةةةةاًل ونحةةةةةاًل  تضةةةةةم  كانةةةةةت الدولةةةةةة العباسةةةةةية 
ن بةةةةةةةيالةةةةةةةوالء لفسةةةةةةةالم ، فقةةةةةةةد إسةةةةةةةتطا  اإلسةةةةةةةالم بتعاليمةةةةةةةه السةةةةةةةمحة أن يحةةةةةةةدث إمتزاجةةةةةةةًا قويةةةةةةةًا 

إلةةةةةةى اإلسةةةةةةالم بلغةةةةةةاتهم  والعباسةةةةةةية فقةةةةةةد جةةةةةةاءالعناصةةةةةةر المختلفةةةةةةة التةةةةةةي تتةةةةةةألف منهةةةةةةا الدولةةةةةةة ا
. وثقافةةةةةاتهم وعةةةةةاداتهم إال أن اللغةةةةةة العربيةةةةةة قةةةةةد صةةةةةارت هةةةةةي لسةةةةةان كةةةةةل هةةةةةذا الجمةةةةةع المفتةةةةةرق

فمةةةةةن هةةةةةذه األمةةةةةم مةةةةةن تعةةةةةرب تعربةةةةةًا جزئيةةةةةًا وقتيةةةةةًا كفةةةةةارس واالنةةةةةدلس ومنهةةةةةا مةةةةةن تعةةةةةرب تعربةةةةةًا 
  3كليًا دائمًا كمصر والشام والعراق وشمال أفريقيا.

ولةةةةةةم يكةةةةةةن  عةةةةةةض الفةةةةةةرس قةةةةةةد أجةةةةةةاد العربيةةةةةةة إجادتةةةةةةه للفارسةةةةةةية أو أكثةةةةةةر أن ب حتةةةةةةى   
ب ، فقةةةةد ذكةةةةر الجةةةةاحظ كةةةةل مةةةةن دخةةةةل فةةةةي اإلسةةةةالم مةةةةن غيةةةةر العةةةةر لهةةةةذا للفةةةةرس وحةةةةدهم بةةةةل 

المشةةةةهور فةةةةةي البصةةةةرة فقةةةةد كةةةةةان كةةةةان مةةةةةن أعاجيةةةةب الةةةةدنيا فةةةةةي مجلسةةةةه األسةةةةواري أن موسةةةةى 
يةةةةةة عةةةةةن يمنيةةةةةه ثةةةةةم يلتفةةةةةت يسةةةةةارًا قةةةةةرأ ا يةةةةةة مةةةةةن القةةةةةرةن الكةةةةةريم وتفسةةةةةرها للعةةةةةرب بالعربيل جةةةةةالر 

                                                           
28دار الكتاب العربي د . ت ص  –تاريخ االدب العربي في العصر الحديث  –/    ضيف شوقي 

1
  

11دار مصر د ت ص –تخليص االبريز في تاريخ باريز  –/ الطهطاوي رفاعة رافع 
2
  

 112ص  4ج  4003ط  –ضة المصرية مكتبة النه –موسوعة التاريخ االسالمي  –احمد  –/ شلبي 
3
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وبالمقابةةةةةل  1فةةةةةال يبةةةةةدري بةةةةةاي لسةةةةةان هةةةةةو أبةةةةةين. فيفسةةةةةرها للفةةةةةرس بالفارسةةةةةية ، يقةةةةةول الجةةةةةاحظ ،
كةةةةةةةان كثيةةةةةةةر مةةةةةةةن العةةةةةةةرب يةةةةةةةتعلم الفارسةةةةةةةية أو يتةةةةةةةداول بعةةةةةةةض مفرداتهةةةةةةةا خاصةةةةةةةة مةةةةةةةا اتصةةةةةةةل 

فيةةةةةةه أن الفصةةةةةةحى كانةةةةةةت المثةةةةةةل  وممةةةةةةا ال ريةةةةةةب   2.بأسةةةةةةماء األطعمةةةةةةة واألشةةةةةةربة والمالبةةةةةةس 
ى للنةةةةاس فةةةةي هةةةةذا العصةةةةر ولةةةةم يفسةةةةدها هةةةةذا الةةةةدخيل مةةةةن لغةةةةات غيةةةةر العةةةةرب فقةةةةد در  األعلةةةة

لهةةةةةةةذه  نبةةةةةةةوا فةةةةةةةي ذلةةةةةةة  كتبةةةةةةةًا حيةةةةةةةث كةةةةةةةانوا يضةةةةةةةعو العةةةةةةةرب علةةةةةةةى تعريةةةةةةةب تلةةةةةةة  األسةةةةةةةماء وكت
. فقةةةةةد المسةةةةةميات أسةةةةةماء عربيةةةةةة خالصةةةةةة عبةةةةةر وسةةةةةائل اللغةةةةةة المختلفةةةةةة فةةةةةي الصةةةةةياغة والتوليةةةةةد

أقبلوا علةةةةى تةةةةراث األمةةةةم األخةةةةرس يتقصةةةةون المعرفةةةةة فةةةةي نفةةةةوس العةةةةرب فةةةةجةةةةذوة اإلسةةةةالم  ىكةةةةز أ
يتخلةةةةف الخلفةةةةاء واألمةةةةراء عةةةةن هةةةةذا الصةةةةنيع وعلةةةةى سةةةةبيل ولةةةةم إلةةةةى لغةةةةتهم .  يتلقونةةةةهمةةةةا فيةةةةه و 

ان مجلسةةةةه ينيةةةةة والفلسةةةةفة ، وكةةةةالمثةةةةال فقةةةةد كةةةةان المةةةةامون ذا ثقافةةةةة واسةةةةعة وعميقةةةةة بةةةةالعلوم الد
 3يعج بالجدل والمناظرات.

طريةةةةةةةق أحةةةةةةةدهما  :علةةةةةةةوم يأخةةةةةةةذ طةةةةةةةريقينوقةةةةةةةد كةةةةةةةان اإلتصةةةةةةةال مةةةةةةةع هةةةةةةةذه المعةةةةةةةارف وال
اغةةةةةزر وتعةةةةةد الترجمةةةةةة مةةةةةن  .خةةةةةر هةةةةةو طريةةةةةق النقةةةةةل والترجمةةةةةة المشةةةةةافهة مةةةةةع المسةةةةةتعربين وا 

 4.نجومالدخيل للغة العربية والتي بدأت بترجمة كتب الطب والصنعة وال فذمنا

ويةةةةةةةةةةذكر المؤرخةةةةةةةةةةون أن اإلدارة العباسةةةةةةةةةةية اسةةةةةةةةةةتطاعت أن تجلةةةةةةةةةةب الةةةةةةةةةةى دار الحكمةةةةةةةةةةة 
ق  :لنقلةةةةةة والمتةةةةةرجمين الةةةةةذين ترجمةةةةةوا فةةةةةي كةةةةةل فةةةةةرو  المعرفةةةةةة يقةةةةةول ابةةةةةن النةةةةةديمببغةةةةةداد مهةةةةةره ا

فةةةةةي انفةةةةةاذ مةةةةةا يختةةةةةار مةةةةةن تةةةةةب إليةةةةةه يسةةةةةأله االذن كلمةةةةةا اسةةةةةتظهر المةةةةةامون علةةةةةى ملةةةةة  الةةةةةروم 
فأجةةةةةةاب الةةةةةةى ذلةةةةةة  بعةةةةةةد امتنةةةةةةا  ، فةةةةةةأخر   –العلةةةةةةوم القديمةةةةةةة المخزونةةةةةةة المةةةةةةدخرة ببلةةةةةةد الةةةةةةروم 

                                                           
326ص  1ج  -تحقيق عبد السالم محمد هرون المكتبة العصرية القاهرة  –البيان والتبين  –ابو عثمان عمر بن بحر  –/ الجاحظ 

1
  

1ص  8بيروت ج  –دار التقافة  –اخراج عبد الستار احمد فراح  –االغاني  –ابو الفرج  –/ االصفهاني 
2
  

11ص  1ج  1868بيروت ط  –دار االندلس –بو الحسن على بن الحسين مروج الذهب ومعادن الجوهر / المسعودي ا
3
  

320تحقيق رضا بن يحي بن علي ص  –الفهرست  –ابو الفرج محمد بن يعقوب اسحق المعروف بالوراق  –/ ابن النديم 
4
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سةةةةلم صةةةةاحب بيةةةةت من مطةةةةر وابةةةةن البطريةةةةق ، و الحجةةةةا  بةةةةم جماعةةةةة مةةةةنه المةةةةامون إلةةةةى ذلةةةة 
 1.، فلما حملوه إليه ، أمرهم بنقلهالحكمة وغيرهم فأخذوا ما وجدوا 

وقةةةةةد تةةةةةدافع النقلةةةةةة والمترجمةةةةةون إلةةةةةى بةةةةةالط المةةةةةامون لمةةةةةا يجدونةةةةةه مةةةةةن جزيةةةةةل العطايةةةةةا 
ين بةةةةةن اسةةةةةحق والةةةةةذي عةةةةةرف بالمهةةةةةارة والدقةةةةةة أن يأخةةةةةذ نةةةةةالمةةةةةامون إلةةةةةى ح عهةةةةةدوالهبةةةةةات فقةةةةةد 

 رجمه ذهبًا.وزن ما يت

 -الترجمة ودورها في التواصل الثقافي واالجتماعي :

تفيةةةةةةد مةةةةةةادة تةةةةةةرجم فةةةةةةي قةةةةةةواميس اللغةةةةةةة التفسةةةةةةير وهةةةةةةي : مفةةةةةةردة وفعلهةةةةةةا تةةةةةةرجم ، ومةةةةةةن 
 2.يقوم بها يسمى الترجمان وجمعه التراجم

  3الدولة في بالد الروم سيف  قال ابو الطيب المتنبي ممجدا النتصارات 

 زمازممنه لغرب زحفه       وفي اذن الجوزاء شرق االرض واب خميس    

 فما يفهم الحداث اال التراجم                 هنجمع فيه كل لسن وام   

 

 4.هو المفسر وقال  ابن منظور الترجمان

مةةةةة هةةةةي التعبيةةةةر عةةةةن معنةةةةى كةةةةالم فةةةةي لغةةةةة جوذكةةةةر صةةةةاحب مناهةةةةل العرفةةةةان بةةةةأن التر 
يتصةةةةةل وبمةةةةةا أن االمةةةةةر  1يةةةةةه ومقاصةةةةةدهةخةةةةةر مةةةةةن لغةةةةةة أخةةةةةرس مةةةةةع الوفةةةةةاء بجميةةةةةع معان بكةةةةةالم

                                                           
338مرجع سابق ص  –/ الفهرست 

1
  

مادة رجم   8ج – 1882 1تحقيق احمد عبد الغفور عطار دار العلم للماليين بيروت ط –غة وتاج العربية /  الجوهري اسماعيل بن حماد صحاح الل
2
  

 142ص  1823/ ديون ابي الطيب احمد بن الحسين دار بيروت للطباعة والنشر 
3
  

د ت مادة رجم  –لسان العرب دار صادر بيروت  –/ ابن منظور محمد بن مكرم بن منظور المصري 
4
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رن حيةةةةةةاة النةةةةةةاس تقةةةةةةوم علةةةةةةى إعةةةةةةالء قيمةةةةةةة الحةةةةةةوار فةةةةةة؛  يةةةةةةات الجةةةةةةنس البشةةةةةةريوبحاجباللغةةةةةةات 
الكةةةةةةائن البشةةةةةةري الماديةةةةةةة والمعنويةةةةةةة ،  مقاصةةةةةةدفهةةةةةةو مهةةةةةةم لتحقيةةةةةةق  هم  بوسةةةةةةائله المختلفةةةةةةةبيةةةةةةن

يةةةةةا  وكةةةةةل نشةةةةةاطه علةةةةةى االرض ، وهةةةةةذه فطةةةةةره اا التةةةةةي فطةةةةةر النةةةةةاس عليهةةةةةا ، يقةةةةةول تعةةةةةالى ق
 2لناكم شعوبا وقبائل لتعارفو ... أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وانثى وجع

مسةةةةةةةتمرة عبةةةةةةةر تةةةةةةةاري، الةةةةةةةدول والحضةةةةةةةارات فطبةةةةةةةائع فحاجةةةةةةةة اإلنسةةةةةةةان لبنةةةةةةةي جنسةةةةةةةه  
كةةةةةةل حضةةةةةةارة القابليةةةةةةة للحةةةةةةوار والرغبةةةةةةة فةةةةةةي تنميةةةةةةة لف .األشةةةةةةياء تقتضةةةةةةي ذلةةةةةة  االخةةةةةةذ والعطةةةةةةاء

سةةةةةار فالترجمةةةةةة تمثةةةةةل العنصةةةةةر الفاعةةةةةل فةةةةةي عمليةةةةةة وفةةةةةي هةةةةةذا الم . قيمهةةةةةا ومورثاتهةةةةةا الثقافيةةةةةة
نهةةةةا تقةةةةوم بةةةةدور كبيةةةةر ومهةةةةم فةةةةي الترتيةةةةب إالحةةةةوار بةةةةين الحضةةةةارات والثقافةةةةات المختلفةةةةة ، بةةةةل 

االفكةةةةةةار والعقةةةةةةول. لةةةةةةذل  للدراسةةةةةةات النظريةةةةةةة والتطبيقيةةةةةةة لزيةةةةةةادة قةةةةةةدرتها علةةةةةةى التواصةةةةةةل بةةةةةةين 
رجةةةةةةة عاليةةةةةةة فةةةةةةي التفاعةةةةةةل والترجمةةةةةةة تسةةةةةةهم بد .تعةةةةةةد الترجمةةةةةةة مةةةةةةدخال رئيسةةةةةةا لعقةةةةةةول ا خةةةةةةرين

االطةةةةراف المختلفةةةةة ، بةةةةل انهةةةةا تةةةةؤدي الةةةةي احةةةةداث نهضةةةةة  دالثقةةةةافي مةةةةن خةةةةالل معرفةةةةة مةةةةا عنةةةة
وفةةةةةةوق ذلةةةةةة  فهةةةةةةي عمليةةةةةةة حةةةةةةوار بةةةةةةين  ثقافيةةةةةةة واقتصةةةةةةادية بقةةةةةةدر مةةةةةةا تةةةةةةرجم الةةةةةةى اللغةةةةةةة االم. 

األمةةةةر الةةةةذي يمكةةةةن مةةةةن تحديةةةةد الموقةةةةف او بيةةةةان  لغتةةةةين مةةةةن خةةةةالل طرفيهةةةةا المتةةةةرجم والمؤلةةةةف
لغةةةةةات ، ثقافةةةةةات ، وشةةةةةعوب والترجمةةةةةة تسةةةةةاهم فةةةةةي تطةةةةةوير : بةةةةةين المكونةةةةةات المختلفةةةةةة الوجهةةةةةة 

وسةةةةةةةيلة فهةةةةةةةي اللغةةةةةةةة االم وتنميةةةةةةةة مهاراتهةةةةةةةا ، وتحةةةةةةةد مةةةةةةةن االعتمةةةةةةةاد علةةةةةةةى اللغةةةةةةةات االجنبيةةةةةةةة 
للوصةةةةةول للعلةةةةةم والمعرفةةةةةة . وقةةةةةد تسةةةةةهم الترجمةةةةةة فةةةةةي بنةةةةةاء الحركةةةةةات االجتماعيةةةةةة والسياسةةةةةية ، 

الفكةةةةةةر  شةةةةةةرتناالمعتقةةةةةةدات واالفكةةةةةةار علةةةةةةى نحةةةةةةو مةةةةةةا وذلةةةةةة  عنةةةةةةد ترجمةةةةةةة اعمةةةةةةال ذات صةةةةةةلة ب
 3ولينينكارل ماركس  –في العالم عبر ترجمة مؤلفات كبار مفكرية   شيوعيال

                                                                                                                                                                                           
 111ص  4محمد عبد العظيم مناهل العرفان دار احياء الكتب العربية عيسى الحلبي ج  -الزرقاني/ 

1
  

13/ سورة الحجرات االية 
2
  

148د ت ص  –دار الفكر بيروت  –/ كارل ماركس االدب والفن ترجمة د. عبد المنعم الحنفي 
3
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وكةةةةذل  فالترجمةةةةة تةةةةود  فةةةةي الةةةةن  االصةةةةلي حيويةةةةة متجةةةةددة مةةةةن خةةةةالل النقةةةةل اللغةةةةوي وبهةةةةذا 
 .نهامم خدمة جليلة المته وللغته وكذل  اللغة التي نقل دفالمترجم يق

هةةةةةةا ئري تلقةةةةةةائي ، أسةةةةةةهم ويسةةةةةةهم فةةةةةةي اغناشةةةةةةكةةةةةةة الترجمةةةةةةة والنقةةةةةةل تتسةةةةةةم بأنهةةةةةةا كسةةةةةةب بن حر إ
كةةةةةةةذل  التاحةةةةةةةة  بقىوسةةةةةةةتل المسةةةةةةةتمر بةةةةةةةين الحضةةةةةةةارات ، عةةةةةةةافشةةةةةةةرقيون وغربيةةةةةةةون لتحقيةةةةةةةق الت

الفرصةةةةةةةةة لشةةةةةةةةعوب االرض كافةةةةةةةةة للتواصةةةةةةةةل الثقةةةةةةةةافي والحضةةةةةةةةاري ، فهةةةةةةةةي اعظةةةةةةةةم ةيةةةةةةةةات اا 
       1والذي وسيلته الترجمة. لسنة الخلق وجعل بينهم التعارفأتعالى الذي عدد 

  الحاجة إلى الدخيل :

كلمةةةةةة دخيةةةةةةل تطلةةةةةق علةةةةةةى اللفظةةةةةةة التةةةةةي دخلةةةةةةت علةةةةةةى لغةةةةةة مةةةةةةا مةةةةةةن خةةةةةار  مفرداتهةةةةةةا وذلةةةةةة   
 في لغتها. ةغير موجود ن  ااستجابة لمع

ولعةةةةةةل الحاجةةةةةةة التةةةةةةي حةةةةةةدت بةةةةةةالعرب السةةةةةةتعمال االلفةةةةةةاظ الدخيلةةةةةةة هةةةةةةو سةةةةةةد الفةةةةةةرا  فةةةةةةي هةةةةةةذه 
ق  هسةةةةيدتقل بنفسةةةةه بةةةةل يتةةةةأتى بتةةةةأثير عوامةةةةل أخةةةةرس  يقةةةةول ابةةةةن ، وهةةةةذا العامةةةةل ال يسةةةةااللفةةةةاظ

ولكةةةةةن العةةةةةرب ال تعةةةةةرف اكثرهةةةةةا ، ومعظةةةةةم هةةةةةذه  لةةةةةون واسةةةةةم ئتةةةةةيوطيةةةةةر المةةةةةاء اكثةةةةةر مةةةةةن مةةةةةا 
وهةةةةذا نةةةة  صةةةةريح يةةةةدل علةةةةى اسةةةةتعمال  2الرتبةةةةاطهم بةةةةالبحرالنةةةةبط االسةةةةماء جةةةةاءت فةةةةي لغةةةةة  

الشةةةةةأن يقةةةةةول ابةةةةةن دريةةةةةد : ق بهةةةةةا قاموسةةةةةهم . وفةةةةةي هةةةةةذا ويةةةةةزدان العةةةةةرب اللفةةةةةاظ دخيلةةةةةة ليةةةةةزداد 
لةةةةذل  ذكةةةةره اا سةةةةبحانه وتعةةةةالى فةةةةي  راينوان كةةةةان معربةةةةا ، فلةةةةيس لةةةةه اسةةةةم غيةةةةر الةةةةد يناروالةةةةد

مةةةةةةا عرفةةةةةةوا والشةةةةةةاهد هةةةةةةو اسةةةةةةتعمال العةةةةةةرب لكلمةةةةةةة دينةةةةةةار للحاجةةةةةةة اليةةةةةةه بكتابةةةةةةه ، ليخةةةةةةاطبهم 

                                                           
68ص  4000زرقاء االردن د ت جامعة ال –الترجمة نافذتنا على العالم  -سليمان –/ العباسي 

1
  

314ص  2بيروت ج  –ابي الحسن علي بن اسماعيل االندلسي المخصص شرح خليل ابراهيم جفال دار احياء التراث العربي  –/ابن سيدة 
2
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وغيرهةةةةةةةا ممةةةةةةةا -لةةةةةةةديبا ا –التنةةةةةةةور  –كةةةةةةةدخيل غيةةةةةةةر عربةةةةةةةي ، ومةةةةةةةن هةةةةةةةذه المفةةةةةةةردات الةةةةةةةدرهم 
 1مله العرباستع

ن هنةةةةا  خمسةةةةة وسةةةةتون لفظةةةةًا فارسةةةةيًا اضةةةةطر العةةةةرب إلةةةةى أوذكةةةةر الثعةةةةالبي فةةةةي فقةةةةه اللغةةةةة ، 
 2تعريبه أواستعماله كما هو فيما يتعلق بالجواهر واالواني والطيب.

ولعةةةةل العةةةةرب فةةةةي عهةةةةدهم االول لةةةةم يكونةةةةوا علةةةةى صةةةةلة بمعطيةةةةات الحضةةةةارة فكةةةةان ال بةةةةد لهةةةةم 
فأخةةةةةذوا مةةةةةا يحتةةةةةاجون اليةةةةةه مةةةةةن كةةةةةل االمةةةةةم حسةةةةةب شةةةةةيو   ان يتعةةةةةاملوا مةةةةةع مفةةةةةردات جديةةةةةدة ، 

 تل  االلفاظ عند اهلها . ويمكن اجمال ذل  فيما يلي:

علةةةةوم الطةةةةب والفلةةةة  وشةةةةؤون العمةةةةران امةةةةا با اخةةةةذه العةةةةرب مةةةةن اليونانيةةةةة متصةةةةل ان معظةةةةم مةةةة
مةةةةا يتصةةةةةل بالحضةةةةةارة الماديةةةةة ، كالطعةةةةةام وةنيتةةةةه والمالبةةةةةس والفةةةةةر  فقةةةةد أخةةةةةذوا مةةةةن الفارسةةةةةية 

 3معظمه يتصل بالكتاب والدين.ف حبشييتعلق بالدخيل ال وفيما

الةةةةدخيل ، خاصةةةةة ذلةةةة  الوافةةةةد مةةةةن الحضةةةةارة االوربيةةةةة  سةةةةيلوفةةةةي العصةةةةر الحةةةةديث لةةةةم يتوقةةةةف 
 خر .أب والتي هي االخرس قد تعاطته مع لغات 

فقةةةةةةد . الةةةةةةدخيل فةةةةةةي اللغةةةةةةة العربيةةةةةةة لةةةةةةيس وليةةةةةةد الحاجةةةةةةة دائمةةةةةةًا إسةةةةةةتعمال ويمكةةةةةةن القةةةةةةول بةةةةةةأن 
، وكةةةةةان عنةةةةةدهم فةةةةةي لغةةةةةتهم أمثالهةةةةةا ، فقةةةةةد ذكةةةةةر أحمةةةةةد بةةةةةن فةةةةةارس ان  الفاظةةةةةا اسةةةةةتعمل العةةةةةرب

بةةةةن اجةةةةابر  للعةةةةرب الفاظةةةةا عديةةةةدة مترادفةةةةة ، ومةةةةع ذلةةةة  اسةةةةتعملوا الةةةةدخيل ومثةةةةال ذلةةةة  حةةةةديث 
ا لنةةةةةةةا فقةةةةةةةد ومةةةةةةةوب فعبةةةةةةةد اا االنصةةةةةةةاري ان الرسةةةةةةةول صةةةةةةةلى اا عليةةةةةةةه وسةةةةةةةلم قةةةةةةةال ألصةةةةةةةحابه ق 
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قةةةةةد سةةةةةئل شةةةةةريح القاضةةةةةي عةةةةةن مسةةةةةألة و   .لنةةةةةا أخبةةةةةزوا يأصةةةةةنع جةةةةةابر بةةةةةن عبةةةةةد اا سةةةةةورًا   
بةةةةةةين لنةةةةةةا أن كثيةةةةةةرًا مةةةةةةن الةةةةةةدخيل قةةةةةةد يتبةةةةةةت ، ومةةةةةةن هنةةةةةةا جبةةةةةةت اأج : اي قةةةةةةالون الونقةةةةةة فقةةةةةةال 

توجةةةةةد لةةةةةه نظةةةةةائر فةةةةةي اللغةةةةةة ، ولكةةةةةن ثمةةةةةة اسةةةةةباب نفسةةةةةية او رمزيةةةةةة او ايمائيةةةةةة دعةةةةةت اليةةةةةه، 
المسةةةةميات  تنقصةةةةها هب منةةةةه كةةةةان اسةةةةتجابة لمةةةةا واجهةةةةه القةةةةوم مةةةةن مفةةةةاهيم جديةةةةدلةةةةغيةةةةر أن الغا

فأخةةةةةةذتها لغةةةةةةتهم العربيةةةةةةة وأدارات عليهةةةةةةا مباحثهةةةةةةا الصةةةةةةوتية والصةةةةةةرفية فأصةةةةةةبح الةةةةةةدخيل شةةةةةةأنه 
 1عربية فصيحة متكاملة. شأن اي لفظة

 :انتقال الدخيل بين اللغات عوامل

ذلةةةة  عبةةةةر االتصةةةةال المباشةةةةر او  يةةةةتمبيعةةةةة وضةةةةرورة قضةةةةية التةةةةداخل اللغةةةةوي و طمةةةةن المعلةةةةوم 
بهةةةةذه اللغةةةةات. وقةةةةوة االتصةةةةال وضةةةةعفه هةةةةو الةةةةذي يحةةةةدد حركةةةةة  غيةةةةر المباشةةةةر لالمةةةةم الناطقةةةةة

االخةةةةةةةذ والعطةةةةةةةاء وبالتةةةةةةةالي يتةةةةةةةوز  القةةةةةةةاموس اللغةةةةةةةوي بةةةةةةةين لغةةةةةةةات مختلفةةةةةةةة ، وهنالةةةةةةة  عوامةةةةةةةل 
طبيعيةةةةةةة واخةةةةةةرس سياسةةةةةةية يرجةةةةةةع اليهةةةةةةا الفضةةةةةةل فةةةةةةي اتصةةةةةةال هةةةةةةذه اللغةةةةةةات بعضةةةةةةها بةةةةةةبعض 

 ومنها:

احتكةةةةةةا  بةةةةةةين ارضةةةةةةه يحةةةةةةدث  : فعنةةةةةةدما يهةةةةةةاجر شةةةةةةعب الةةةةةةى غيةةةةةةر الهجرررررررة والجرررررروار -1
لوبةةةةةةة ةثةةةةةةار اللغةةةةةةة غوبةةةةةةانهزام احةةةةةةدس اللغتةةةةةةين انهزامةةةةةةا تامةةةةةةا او جزئيةةةةةةًا تحمةةةةةةل اللغةةةةةةة الماللغتةةةةةةين 

وفةةةةي الةةةةدول التةةةةي انجلةةةةى عنهةةةةا  األولةةةةىالغالبةةةةة وهةةةةذا يتضةةةةح جليةةةةا عنةةةةد الفتوحةةةةات االسةةةةالمية 
 . حديثاً  االستعمار
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والتركيةةةةةة فةةةةةي  وكةةةةةذل  الحةةةةةال فةةةةةي تجةةةةةاور اللغةةةةةات كمةةةةةا هةةةةةو الحةةةةةال مةةةةةع الفارسةةةةةية فةةةةةي العةةةةةراق 
 1.سوريا

يمثلةةةةةه فةةةةةي القةةةةةديم  مةةةةةاممتةةةةةين مختلفتةةةةةين فةةةةةي اللغةةةةةة و أ: ويكةةةةةون بةةةةةين  االتصرررررال السياسررررري -2
غربةةةةةةةا وشةةةةةةةماال ثةةةةةةةم توالةةةةةةةت  لغساسةةةةةةةنةامةةةةةةةارة ا عشةةةةةةةرقا ومةةةةةةة حيةةةةةةةرةاتصةةةةةةةال العةةةةةةةرب مةةةةةةةع امةةةةةةةارة ال

الفتوحةةةةةةةةةةات ممةةةةةةةةةةةا حةةةةةةةةةةةدا بةةةةةةةةةةالعرب السةةةةةةةةةةةتعمال بعةةةةةةةةةةةض االلفةةةةةةةةةةاظ االعجميةةةةةةةةةةةة لسةةةةةةةةةةةد حةةةةةةةةةةةاجتهم 
بةةةةةةةةل ان االتصةةةةةةةاالت  السياسةةةةةةةةية قةةةةةةةد تةةةةةةةؤدي الةةةةةةةةي تحويةةةةةةةل شةةةةةةةةعب للمصةةةةةةةطلحات المختلفةةةةةةةة . 

 المغرب العربي.ضر كامل من لغته كما هو الحال في االمريكتين وبعض حوا

وفةةةةي  : ويمثلهةةةةا حةةةةروب المسةةةةلمين مةةةةع النصةةةةارس فةةةةي االنةةةةدلس مرررردالحررررروب طويلررررة اأ -3
ت الشةةةةةةرق ويةةةةةةتم االتصةةةةةةال هنةةةةةةا عةةةةةةن طريةةةةةةق االسةةةةةةرس وكةةةةةةذل  الرسةةةةةةل بةةةةةةين الفةةةةةةريقين والبعثةةةةةةا

و هربةةةةًا ، وهةةةةذا أا عةةةةمو طأ ايةةةةةكنسةةةةر الةةةةى جهةةةةة العةةةةدو ب بعةةةةض األر  سةةةةالحربيةةةةة فضةةةةال عةةةةن ت
منهةةةةا اال  ينفةةةةذ. والتةةةةي ال العامةةةةل مةةةةن اقةةةةل العوامةةةةل فةةةةي انتقةةةةال الةةةةدخيل لطبيعةةةةة الحةةةةرب نفسةةةةها

 القليل.

 : تةةةةرتبط بعةةةةض الةةةةديانات بلغةةةةة محةةةةددة ، وفةةةةي هةةةةذا فقةةةةد ارتبطةةةةت اللغةةةةة السةةةةريانية الرررردين -4
 الديانةةةةةةة المسةةةةةةيحية ممةةةةةةا كةةةةةةان لهةةةةةةا كبيةةةةةةر االثةةةةةةر علةةةةةةى اللغةةةةةةة العربيةةةةةةة قبةةةةةةل االسةةةةةةالم با راميةةةةةةة 

 .ذل  احتكت اللغة العبرية بالعربية عن طريق المراكز اليهودية في جزيرة العربك

عةةةةةةةن طريةةةةةةةق الةةةةةةةيمن او عةةةةةةةن طريةةةةةةةق  ةكمةةةةةةةا يمكةةةةةةةن رصةةةةةةةد الصةةةةةةةالت العربيةةةةةةةة الحبشةةةةةةةي
اسةةةةةم الجاللةةةةةة وقةةةةةد ذكةةةةةر انةةةةةه : منهةةةةةا التةةةةةأثير الةةةةةديني اليهةةةةةودي والمسةةةةةيحي ومثةةةةةال لةةةةةذل  الفةةةةةاظ 

                                                           
428مرجع سابق ص  –/ موسوعة التاريخ االسالمي 

1
  



 
 

13 

والسةةةةةريانية بلفةةةةةظ ةالهةةةةةا وقةةةةةالوا فةةةةةي فةةةةةي الكلدانيةةةةةة وجةةةةةاء  لةةةةةةيةمشةةةةةتق مةةةةةن مصةةةةةدر ةرامةةةةةي هةةةةةو 
   1العربية اا

ملهةةةةةا حي: وهةةةةةذه تةةةةةرتبط بالحركةةةةةات التجاريةةةةةة ، وبأسةةةةةماء السةةةةةلع التةةةةةي ات التجاريرررررةقرررررالعال/ 5
ل النةةةةةةةةاس هةةةةةةةةذه عمتالتجةةةةةةةةار ضةةةةةةةةاربين بهةةةةةةةةا فةةةةةةةةي االرض بةةةةةةةةين امةةةةةةةةم مختلفةةةةةةةةة ، وعنةةةةةةةةدما يسةةةةةةةة

او مةةةةةةع شةةةةةةي مةةةةةةن التحريةةةةةةف ، ومثةةةةةةال لةةةةةةذل   األصةةةةةةلية ت يسةةةةةةتعملون معهةةةةةةا اسةةةةةةماءهااالمنتجةةةةةة
كلمةةةةة قشةةةةاي  التةةةةي جةةةةةاءت الةةةةى معظةةةةم لغةةةةةات العةةةةالم مةةةةن جةةةةذر ماليزيةةةةةا وبقةةةةدر تبةةةةادل السةةةةةلع 

االمةةةةةر بعةةةةةض االسةةةةةر لالنتقةةةةةال الةةةةةي بلةةةةةد ةخةةةةةر كمةةةةةا فعةةةةةل  غةةةةةريتكةةةةةون اعةةةةةداد الةةةةةدخيل ، وقةةةةةد ي
رس تةةةةةةأن نلمةةةةةةس لغةةةةةةة إال و  ب شةةةةةةرق ةسةةةةةةيا وبالجملةةةةةةة ال يمكةةةةةةنبعةةةةةةض الحضةةةةةةرميين فةةةةةةي جنةةةةةةو 

 للعربية اثرًا عليها او اثرا فيها وذل  لموقع الجزيرة العربية من العالم .

 : تعةةةةةد العالقةةةةةات الثقافيةةةةةة مةةةةةن اكثةةةةةر العوامةةةةةل اثةةةةةراًء للةةةةةدخيل ، وذلةةةةة  العالقرررررات الثقافيرررررة /6
 أثير يةةةةةل ق الثقافةةةةةة تشةةةةةكل باللغةةةةةة  فتةةةةةألن اللغةةةةةة هةةةةةي اصةةةةةل الثقافةةةةةة ووعائهةةةةةا ورسةةةةةولها. وكمةةةةةا ق

احيانةةةةةةةا الةةةةةةةى  وزهةةةةةةةاايتجنةةةةةةةد تبةةةةةةةادل المفةةةةةةةردات بةةةةةةةل عالصةةةةةةةالت الثقافيةةةةةةةة علةةةةةةةى اللغةةةةةةةة ال يقةةةةةةةف 
دد كةةةةةةل يةةةةةةوم جةةةةةةالقواعةةةةةةد االساسةةةةةةية ، وفةةةةةةي العصةةةةةةر الحاضةةةةةةر نجةةةةةةد أن ةثةةةةةةار هةةةةةةذا العامةةةةةةل تت

ب بسةةةةبب مةةةةةا يتةةةةةرجم مةةةةن المؤلفةةةةةات الغربيةةةةةة الةةةةةى اللغةةةةة العربيةةةةةة فةةةةةي مختلةةةةف العلةةةةةوم الةةةةةى جانةةةةة
 انفتاح االبواب على مصراعيها للبعثات العلمية من العالم العربي الى العالم الغربي.

 

 

 المصطلح وقواعده :
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تتميةةةةةةز اللغةةةةةةة العربيةةةةةةة عةةةةةةن جميةةةةةةع لغةةةةةةات العةةةةةةالم بأنهةةةةةةا لغةةةةةةة ثابتةةةةةةة مةةةةةةن حيةةةةةةث نحوهةةةةةةا 
وصةةةةرفها وقواعةةةةد نظمهةةةةا وتراكيبهةةةةا وفةةةةي الوقةةةةت نفسةةةةه هةةةةي لغةةةةة ناميةةةةة ومتطةةةةورة فةةةةي أسةةةةاليبها 

فقةةةةةةةةةد حفظهةةةةةةةةةا القةةةةةةةةةرةن الكةةةةةةةةةريم والحةةةةةةةةةديث النبةةةةةةةةةوي والفاظهةةةةةةةةةا ومعةةةةةةةةةاني مفرداتها.، تهةةةةةةةةةا وتعبيرا
الشةةةةةريف مةةةةةن حيةةةةةث االصةةةةةول نحةةةةةوًا وصةةةةةرفًا وتجويةةةةةد نطةةةةةق عةةةةةالوة علةةةةةى خصائصةةةةةها الذاتيةةةةةة 

هةةةةةا منوالتعريةةةةةب فكةةةةةل هةةةةةذا جعةةةةةل ، المجةةةةةازالنقةةةةةل و و مةةةةةن حيةةةةةث االشةةةةةتقاق واالبةةةةةدال واالعةةةةةالل 
ليةةةةةةه العقةةةةةةل البشةةةةةةري مةةةةةةن معةةةةةةارف وهةةةةةةذه لغةةةةةةة قةةةةةةادرة ومسةةةةةةتوعبة لكةةةةةةل مةةةةةةا يمكةةةةةةن أن يصةةةةةةل ا

علةةةةةى اللغةةةةةة ق  محةةةةةدثاتالخصةةةةةائ  جعلةةةةةت منهةةةةةا اكثةةةةةر اقتةةةةةدارا فةةةةةي وضةةةةةع الحةةةةةدود اللغويةةةةةة لل
   1المصطلح 

واختيةةةةار اسةةةةم محةةةةدد لةةةةه فالمصةةةةطلح فةةةةي تعريفةةةةه هةةةةو اتفةةةةاق القةةةةوم علةةةةى وضةةةةع الشةةةة  
بة را  الشةةةةةي مةةةةةن معنةةةةةاه اللغةةةةةوي الةةةةةى معنةةةةةى ةخةةةةةر لبيةةةةةان المةةةةةراد منةةةةةه وذلةةةةة  لمناسةةةةةخةةةةة، وهةةةةةو ا

اتفةةةةةةاق طائفةةةةةةة فةةةةةةي تةةةةةةا  العةةةةةةروس . بأنةةةةةةه  زبيةةةةةةديبينهمةةةةةةا كةةةةةةالعموم او الخصةةةةةةو . ويعرفةةةةةةه ال
مخصوصةةةةةة علةةةةةى شةةةةةي مخصةةةةةو  وعرفةةةةةه ةخةةةةةرون بأنةةةةةه لفةةةةةظ موضةةةةةوعي يةةةةةؤدي لفظةةةةةًا معةةةةةين 

فةةةةةي ذهةةةةةن السةةةةامع او القةةةةةار  ، فهةةةةةو يحةةةةدد مدلولةةةةةه اللفظةةةةةي  يلةةةةتمس بوضةةةةوح ودقةةةةةة ، حيةةةةةث ال
، وقةةةةةةةد يغةةةةةةةاير المصةةةةةةةطلح العلمةةةةةةةي  ييسمةةةةةةةن نحةةةةةةةو اسةةةةةةةماء المةةةةةةةوارين والمقةةةةةةةاس بعنايةةةةةةةة قصةةةةةةةو 

المعنةةةةةةى اللغةةةةةةوي للكلمةةةةةةة ، ولكةةةةةةن ال بةةةةةةد مةةةةةةن وجةةةةةةود عالقةةةةةةة او مناسةةةةةةبة بةةةةةةين الداللةةةةةةة اللغويةةةةةةة 
والداللةةةةةةةةة االصةةةةةةةةطالحية . وقةةةةةةةةد تكةةةةةةةةون هةةةةةةةةذه الداللةةةةةةةةة حقيقيةةةةةةةةة او مجازيةةةةةةةةة بعيةةةةةةةةدة او قريبةةةةةةةةة ، 

شةةةةةار الةةةةةى والمعةةةةةول عليةةةةةه هنةةةةةا هةةةةةو اتفةةةةةاق اهةةةةةل العلةةةةةم علةةةةةى الداللةةةةةة المحةةةةةددة وال ينبغةةةةةي ان ي
 2الفكرة العلمية بغير مصطلحها الذي اتفق عليه العلماء المحتصون.
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ولكةةةةةةي يتفةةةةةةق المصةةةةةةطلحون  ، ال بةةةةةةد مةةةةةةن منهجيةةةةةةة تحكمهةةةةةةا اسةةةةةةس ، وضةةةةةةوابط منطقيةةةةةةة لهةةةةةةا 
دقةةةةةة المنطةةةةةق العلمةةةةةي ونظامةةةةةه وانضةةةةةباطه وفةةةةةي هةةةةةذا الشةةةةةأن يةةةةةرس بعةةةةةض علمةةةةةاء اللغةةةةةة ، أن 

 يتبةةةةةينقفيةةةةةة مةةةةةن عنةةةةةد اا تعةةةةةالى . لةةةةةذل  و بأنهةةةةةا اللغةةةةةة كلهةةةةةا اصةةةةةطالح ، بينمةةةةةا يةةةةةرس ةخةةةةةرون 
أن المصةةةةةطلح هةةةةةو حجةةةةةر الزاويةةةةةة فةةةةةي المسةةةةةألة اللغويةةةةةة كلهةةةةةا وألن الفكةةةةةر واالبةةةةةدا  ال يتةةةةةأتى 

هندسةةةةة وطةةةةب  مةةةةنثةةةةم تةةةةأتي العلةةةةوم التطبيقيةةةةة  إال عةةةةن طريةةةةق اللغةةةةة جةةةةاءت أهميةةةةة المصةةةةطلح
لفضةةةةةةل فةةةةةةي وكةةةةةةان للعلمةةةةةةاء االوائةةةةةةل االعلةةةةةةوم وصةةةةةةروحها ، فةةةةةةد مةةةةةةن روا يوفلةةةةةة ، كرافةةةةةةد اساسةةةةةة

 إخراجها.

الثقافةةةةةةةةة الواسةةةةةةةةعة تقةةةةةةةةوم علةةةةةةةةى محةةةةةةةةورين تحصةةةةةةةةيل بعةةةةةةةةد  فعمليةةةةةةةةة تعريةةةةةةةةب المصةةةةةةةةطلح
 . باالقتباس اللفظيوالترجمة  ثم التعريب  اساسيين هما التعريب

   :التعريب بالترجمة

حاطةةةةةةة ، وألن الدقةةةةةةة والفالتعريةةةةةةب بالترجمةةةةةةة هةةةةةةو األكثةةةةةةر  وضةةةةةةوح مةةةةةةن اهةةةةةةم مميةةةةةةزات شةةةةةةمواًل وا 
ة ترجمتةةةةةةةه ومعنةةةةةةةاه قبةةةةةةةل محاولةةةةةةة تةةةةةةةدقيق فةةةةةةةي تفهةةةةةةةم مةةةةةةةدلول المصةةةةةةةطلحينبغةةةةةةةي الف لغةةةةةةةة العلةةةةةةةم 

وهةةةةةةي التةةةةةةي تحةةةةةةةدد  ةفمةةةةةةن خصةةةةةةائ  اللغةةةةةةة القةةةةةةراءة السةةةةةةياقي ووضةةةةةةع المةةةةةةرادف العربةةةةةةي لةةةةةةه.
 reactionمةةةةةدلول العبةةةةةارة داخةةةةةل تراكيبهةةةةةا لةةةةةذل  يجةةةةةب مراعةةةةةاة هةةةةةذه الخصةةةةةائ  فمةةةةةثال كلمةةةةةة 

باالشةةةةةياء الحركيةةةةةة ألن هةةةةةذه تعنةةةةةي فةةةةةي اللغةةةةةة االنجليزيةةةةةة رد الفعةةةةةل ولكةةةةةن هةةةةةذا المةةةةةرادف مقيةةةةةد 
 في الكيمياء تعني التفاعل. وهكذا  reactionاللفظة 

 

 :التعريب بالقياس

اللغةةةةةة العربيةةةةةة بابنيتهةةةةةا القياسةةةةةية دون اللغةةةةةات األخةةةةةرس . وهةةةةةذه الخاصةةةةةية جعلتهةةةةةا مةةةةةن تمتةةةةةاز  
العلةةةةةةةةوم المختلفةةةةةةةةة. فةةةةةةةةالتقييس والقيةةةةةةةةاس هةةةةةةةةو لغةةةةةةةةةة  سةةةةةةةةتوعب مصةةةةةةةةطلحاتتالمرونةةةةةةةةة بحيةةةةةةةةث 
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 حقةةةةةةقكثيةةةةةةرًا مةةةةةةا ي يم والصةةةةةةناعة . فةةةةةةوزن الكلمةةةةةةة القياسةةةةةةو ثةةةةةةل االسةةةةةةاس للعلةةةةةةبةةةةةةل يم، العصةةةةةةر 
باألقيسةةةةةة فمةةةةةثاًل  وقةةةةةد أجمةةةةةع البةةةةةاحثون فةةةةةي مجةةةةةال تعريةةةةةب المصةةةةةطلح علةةةةةى األخةةةةةذدلولها ، مةةةةة

  .ةعلى الحرفة خراطة ، سباكة ، حدادللداللة  ا وزن فبعالة يص

ف َعةةةةةةا ف َعلةةةةةةة ، م  ف َعةةةةةةل ، م  ل للداللةةةةةةة علةةةةةةى ا لةةةةةةة التةةةةةةي يصةةةةةةا  مةةةةةةن الفعةةةةةةل الثالثةةةةةةي علةةةةةةى وزن م 
مثقةةةةةةاب الةةةةةةى غيةةةةةةر ذلةةةةةة  مةةةةةةن الوسةةةةةةائل  –مةةةةةةرواد  –مخرطةةةةةةة  -يعةةةةةةالج بهةةةةةةا الشةةةةةة  نحةةةةةةو مبةةةةةةرد

 العلمية واللغوية التي يتوجب مراعاتها في توليد وصياغة المصطلحات العلمية.

 التعريب باإلقتباس اللفظي :

 ينقسم التعريب باالقتباس اللفظي الى قسمين :

نقةةةةةةول الةةةةةةى الحةةةةةةروف الهجائيةةةةةةة العربيةةةةةةة مةةةةةةع التصةةةةةةرف فةةةةةةي الوحةةةةةةدة المعةةةةةةرب : وهةةةةةةو الم -1
ق 1ذكةةةةةةر الجةةةةةةوهري فةةةةةةي الصةةةةةةحاح فقةةةةةةدالصةةةةةةوتية بحسةةةةةةب قواعةةةةةةد العربيةةةةةةة مثةةةةةةال كلمةةةةةةة كيميةةةةةةاء 

عنةةةةي السةةةةحر االسةةةةود  وهةةةةي مثةةةةل السةةةةيمياء كمةةةةا تفكلمةةةةة كمةةةةى فةةةةي اللغةةةةة المصةةةةرية القديمةةةةة : 
 2:اوردها صاحب الصحاح وقد ذكرها ابن الرومي الشاعر بقوله

 إن  للخط كيمياء اذا * مس كليا احاله انسانا  

 الكلب انسانا صيرورةفهذا البيت يجمع بين التفاعل الكيميائي وبين السحر في 

 الدخيل : 

 النيةةةةز  وهةةةةو مةةةةا لةةةةم يتغيةةةةر لفطةةةةه وةخةةةةذ علةةةةى حالتةةةةه دون تصةةةةرف فةةةةي اصةةةةل مادتةةةةه مةةةةن نحةةةةو 
 الهيولي  –المنجنيق 

                                                           
/ الجوهري الصحاح مرجع سابق مادة كمي 

1
  

 62ص  1881 1منشورات دار مكتب الهالل بيروت ط  –/ ديوان بن الرومي شرح عبد االمير علي مهنا 
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السةةةةةلف . يقةةةةةول ابةةةةةن داوود مةةةةةن علمةةةةةاء القةةةةةرن وكةةةةةان التعريةةةةةب علةةةةةى هةةةةةذا الوجةةةةةه هةةةةةو مةةةةةنهج 
 .الرابع الهجري 

 وكل لفظ أخذته العرب       من غيرها الدخيل والمعرب               

لت عليهبفعر      بأن دعت ضرورة إليه                   ت وعو 

  مهااالمعنى على مر  لذالفظ   في كالمها    يكنكما اذا لم              

حيةةةةةث لةةةةةم يجةةةةةدوا فةةةةةي لغةةةةةتهم  مةةةةةا ، علميةةةةةة يةةةةةب باالقتبةةةةةاس اللفظةةةةةي ضةةةةةرورة فكةةةةةان التعر 
مقةةةةةةةةاييس دقيقةةةةةةةةة حتةةةةةةةةى يتماشةةةةةةةةى الةةةةةةةةدخيل بهنةةةةةةةةا الضةةةةةةةةرب مةةةةةةةةن التعريةةةةةةةةب  قيةةةةةةةةدوايضةةةةةةةةاهيه ، ف

يلجةةةةةةأ للتعريةةةةةةب بهةةةةةةذه الطريقةةةةةةة إال بعةةةةةةد العجةةةةةةز عةةةةةةن  أن والمعةةةةةةرب مةةةةةةع طبيعةةةةةةة لغةةةةةةتهم . علةةةةةةى
بيةةةةةة أو العجةةةةةز عةةةةةن إسةةةةةتخرا  العثةةةةةور علةةةةةى كلمةةةةةة عربيةةةةةة مستسةةةةةاغة تفيةةةةةد معنةةةةةى الكلمةةةةةة األجن

 كلمة عربية عبر االساليب العربية المعروفة.

 صياغة المصطلحات :وحركة الترجمة في توليد 

هةةةةةا بةةةةةدأت حركةةةةةة االحيةةةةةاء بوتوفةةةةةي العصةةةةةر الحةةةةةديث ، وبعةةةةةد أن نهضةةةةةت االمةةةةةة مةةةةةن ك
 .العلةةةةةةوم العصةةةةةةرية بتعريةةةةةةبفةةةةةةي اوصةةةةةةال اللغةةةةةةة العربيةةةةةةة . حيةةةةةةث بةةةةةةدأ العلمةةةةةةاء  اللغةةةةةةوي تةةةةةةدب

 يمثةةةةةل حةةةةةافزًا قويةةةةةا لتطةةةةةوير اللغةةةةةة العربيةةةةةة والفكةةةةةر العربةةةةةي بةةةةةل يحقةةةةةق للغةةةةةة العربيةةةةةة فالتعريةةةةةب
اليجةةةةةةةاد ة وذلةةةةةةة  جةةةةةةددصةةةةةةفة المعاصةةةةةةةرة وهةةةةةةي تتعامةةةةةةةل مةةةةةةةع العلةةةةةةم الحةةةةةةةديث ذو الةةةةةةةدالالت المت

لةةةةةة القةةةةةول االشةةةةةارة الةةةةةى جهةةةةةود العلمةةةةةاء فمصةةةةةطلحات مناسةةةةةبة تالئةةةةةم العلةةةةةم الحةةةةةديث . ومةةةةةن نا
مختلةةةةةف ضةةةةةروب المعرفةةةةةة الةةةةةى العربيةةةةةة .  نقةةةةةلطاعوا االوائةةةةةل فةةةةةي هةةةةةذا المجةةةةةال . وكيةةةةةف اسةةةةةت

ففةةةةي هةةةةذا العصةةةةر تراجةةةةع نفةةةةوذ اللغةةةةة العربيةةةةة واصةةةةبحت السةةةةيادة للغةةةةات اخةةةةرس فةةةةي زمةةةةةان ال 
هةةةةةةةي ضةةةةةةةرورة لةةةةةةةذل  تأكةةةةةةةد لعلمةةةةةةةاء العربيةةةةةةةة ان مسةةةةةةةألة التعريةةةةةةةب  ،يعةةةةةةةرف الحةةةةةةةدود والفواصةةةةةةةل
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لهةةةةةةا لمناسةةةةةةب ال بةةةةةةد مةةةةةةن ايجةةةةةةاد المصةةةةةةطلح ا، قوميةةةةةةة واجتماعيةةةةةةة وضةةةةةةرورة تربويةةةةةةة تعليميةةةةةةة 
 زاءا  و  .مثةةةةةل حجةةةةةر الزاويةةةةةة فةةةةةي هةةةةةذه القضةةةةةيةقبةةةةةل الةةةةةدخول فةةةةةي تعريةةةةةب العلةةةةةوم ، فالمصةةةةةطلح ي

هةةةةةةذه التعقيةةةةةةدات حةةةةةةول ايجةةةةةةاد المصةةةةةةطلح العلمةةةةةةي المناسةةةةةةب تواضةةةةةةع العلمةةةةةةاء علةةةةةةى ضةةةةةةوابط 
 منها. يمن يتصدس لوضع المصطلحاتفمحددة ينبغي ان تتوافر 

 .ياً لموممارسته نظريا وع نفعلم او ب/ االختصا  1

 .الفن العربية وما يتعلق بذل  / االلمام التام باسرار اللغة 2 

 .وا دابالغنية بالعلوم  ربية/ اتقان لغة واحدة على االقل من اللغات االو 3 

 .او منظمة لتحديد التكامل المطلوبنطاق مجمع لغوي او جامعة  في/ العمل 4 

اللغويةةةةةةةةة  روط وضةةةةةةةةع المصةةةةةةةلحات منهةةةةةةةا : مةةةةةةةةا يتضةةةةةةةمن الشةةةةةةةلضةةةةةةةوابط  واحةةةةةةةددمةةةةةةةا ك
متةةةةةع بمرونةةةةةة فائقةةةةةة تةةةةةؤدي الةةةةةى تن اللغةةةةةة العربيةةةةةة تأاذ  . وضةةةةةع المصةةةةةطلح وطرقةةةةةهبالخاصةةةةةة 
كةةةةةذل  حةةةةةددوا الشةةةةةروط العلميةةةةةة التةةةةةي يجةةةةةب مراعاتهةةةةةا عنةةةةةد  ،الدقيقةةةةةة التعبيةةةةةرظ ااأللفةةةةةصةةةةةياغة 

   -وضع المصطلح : ومنها:

طلح المصةةةةةةةطلح العلمةةةةةةةي والمصةةةةةةةو مناسةةةةةةةبة بةةةةةةةين أو مشةةةةةةةابهة أضةةةةةةةرورة وجةةةةةةةود مشةةةةةةةاركة  -1
 .اللغوي

 .في صياغه وتوليد المصطلحاتالدولي المنهج مسايرة   -2   

 .الواحد علميواحد للمفهوم اللغوي الواحد في الحقل ال ميوضع مصطلح عل -3

 .ديدةجاستخدام الوسائل اللغوية في توليد المصطلحات العلمية ال -4
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ى اللغةةةةةة العربيةةةةةة بعةةةةةد وبةةةةةذل  فتحةةةةةوا البةةةةةاب واسةةةةةعًا لقبةةةةةول ألفةةةةةاظ أصةةةةةلها غيةةةةةر عربةةةةةي تضةةةةةم الةةةةة
 .  أدراجها في احد المعاجم العربية  ثمصقل وزنها على أحد االوزان العربية 

 غةصةةةةةةياب نجةةةةةةد أن االهتمةةةةةةام ،لهةةةةةةذه الجهةةةةةةود فةةةةةةي مسةةةةةةيرة المصةةةةةةطلح العلمةةةةةةي اً واسةةةةةةتمرار 
ي شةةةةتى انحةةةةاء الةةةةوطن العربةةةةي الكبيةةةةر علةةةةى فةةةةالعلميةةةةة قةةةةد اتسةةةةع نطاقةةةةه وتوليةةةةد المصةةةةطلحات 

 1111وتةةةةةزامن ذلةةةةة  مةةةةةع ظهةةةةةور مجةةةةةامع اللغةةةةةة العربيةةةةةة منةةةةةذ ، لفةةةةةردي الرسةةةةةمي وا صةةةةةعيدينال
فةةةةةةي سةةةةةةوريا ثةةةةةةم مصةةةةةةر والعةةةةةةراق  وغيرهةةةةةةا مةةةةةةن الةةةةةةدول العربيةةةةةةة ، ويعةةةةةةد مجمةةةةةةع اللغةةةةةةة العربيةةةةةةة 

 تل  المجامع في مجال ترجمة وتوليد المصطلحات العلمية.  همأ بالقاهرة أحد

يلبةةةةةةي مطالةةةةةب العةةةةةةرب فةةةةةةي  جامعةةةةةة الةةةةةةدول العربيةةةةةة  كيانةةةةةةًا سياسةةةةةياً  مةةةةةةتاقوفةةةةةي هةةةةةةذا السةةةةةبيل 
مةةةةةن خةةةةةالل اتحاداتهةةةةةا  والثقافيةةةةةةلكنهةةةةةا سةةةةةرعان مةةةةةا اهتمةةةةةت بالجوانةةةةةب الفكريةةةةةة  ءالوحةةةةةدة والنمةةةةةا

المهنيةةةةة المختلفةةةةة مةةةةن نحةةةةو اتحةةةةاد االطبةةةةاء العةةةةرب والةةةةذي صةةةةب جةةةةل اهتمامةةةةه علةةةةى مواكبةةةةةة 
الطفةةةةةةةةرة العلميةةةةةةةةة فةةةةةةةةي مجةةةةةةةةال الطةةةةةةةةب ووضةةةةةةةةع المصةةةةةةةةطلحات المناسةةةةةةةةبة وترجمةةةةةةةةت المؤلفةةةةةةةةات 

صةةةةةةةةيادلة سةةةةةةةةارت  بقيةةةةةةةةة االتحةةةةةةةةادات مةةةةةةةةن مهندسةةةةةةةةين وزرا  و  علةةةةةةةةى ذات النسةةةةةةةةقو  االجنبيةةةةةةةةة 
 وفلكين وغيرهم.

صةةةةةقله وحسةةةةةن صةةةةةوغه فقةةةةةد قامةةةةةت هةةةةةذه بكفيةةةةةل بهةةةةةذه المراحةةةةةل إن مةةةةةرور المصةةةةةطلح العلمةةةةةي 
قامةةةةةةت  ورة باالضةةةةةةافة الةةةةةةى المركةةةةةةز الةةةةةةدائم للتعريةةةةةةب فةةةةةةي الربةةةةةةاط.كالمؤسسةةةةةةات العربيةةةةةةة المةةةةةةذ

   وشةةةةةةةةةةةكلت إختبةةةةةةةةةةةاروالفنةةةةةةةةةةةون والفلسةةةةةةةةةةةفة  ملعلةةةةةةةةةةةو ب واةبايجةةةةةةةةةةةاد االف المصةةةةةةةةةةةطلحات فةةةةةةةةةةةي االد
وهكةةةةةةةةذا  حقيقةةةةةةةةي علةةةةةةةةى قةةةةةةةةدرة اللغةةةةةةةةة العربيةةةةةةةةة علةةةةةةةةى مواجهةةةةةةةةة متطلبةةةةةةةةات العلةةةةةةةةوم والتكنولوجيةةةةةةةةا

لقةةةةةةرون االولةةةةةةى سةةةةةةس ترجمةةةةةةة وصةةةةةةياغة المصةةةةةةطلحات العلميةةةةةةة منةةةةةةذ انطالقهةةةةةةا فةةةةةةي اأتطةةةةةةورت 
 المتسار .في هذا الميدان  دلدواعي التجدوفي العصر الحديث مستجيبة 

 الخاتمة:
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العةةةةةةةالم بشخصةةةةةةةيتها  لتشةةةةةةةار لعةةةةةةةل مةةةةةةةن المفيةةةةةةةد ألي امةةةةةةةة ناميةةةةةةةة ان تسةةةةةةةعى لبنةةةةةةةاء قوميتهةةةةةةةا ، 
ربيةةةةةةة المسةةةةةةتغلة ، واللغةةةةةةة أول سةةةةةةمة مةةةةةةن سةةةةةةمات الشخصةةةةةةية ، وممةةةةةةا هةةةةةةو معلةةةةةةوم ان اللغةةةةةةة الع

 الثةةةةةةةانيوقةةةةةةةد شةةةةةةةهد القةةةةةةةرن  .العلةةةةةةةم بكةةةةةةةل ضةةةةةةةروبه ومسةةةةةةةاربه قةةةةةةةادرة علةةةةةةةى أن تةةةةةةةنهض بأعبةةةةةةةاء
ة الةةةةةى العربيةةةةةة عبةةةةةر ترجمةةةةةة اكتملةةةةةت فيهةةةةةا االسةةةةةس الهجةةةةةري ومةةةةةا بعةةةةةده نقةةةةةل المعةةةةةارف االجنبيةةةةة

أطةةةةةةةةةر وقواعةةةةةةةةةد المعةةةةةةةةةارف  والمقومةةةةةةةةةات فكانةةةةةةةةةت تجربةةةةةةةةةة ناضةةةةةةةةةجة أهةةةةةةةةةدت العةةةةةةةةةالم المعاصةةةةةةةةةر
 .فةةةةةةةي مسةةةةةةةار صةةةةةةةياغة وتوليةةةةةةةد المصةةةةةةةطلحات العلميةةةةةةةة العصةةةةةةةرية، وشةةةةةةةكلت انطالقةةةةةةةة حقيقيةةةةةةةة

انتةةةةةةةا  المصةةةةةةةطلحات العلميةةةةةةةة إال أن الترجمةةةةةةةة  قبةةةةةةةات التةةةةةةةي صةةةةةةةاحبتعورغةةةةةةةم الصةةةةةةةعوبات وال
 :يمة في هذا المجال . ومن أهم هذه الصعوباتعظبأدوار  قامت

عةةةةةةه قن مو تمكن مةةةةةةيةةةةةةالرضةةةةةةا والقبةةةةةةول ل حةةةةةةوزإيجةةةةةةاد المصةةةةةةطلح العلمةةةةةةي المناسةةةةةةب الةةةةةةذي ي -1
 .في الترجمة والتعريب

 بين اللسان الدارجي واللسان الفصيح . زدوا  اللغوياإل -2

 قلة الكادر المؤهل . -3

 ن امام اللغات األجنبيةميالحاجز النفسي لدس بعض المتعل -4

بةةةةاتهم فةةةةي والنفةةةةاذ إلةةةةى غي لتجاوزهةةةةا هتمةةةةينشةةةةكلت حةةةةافزًا قويةةةةًا امةةةةام الم غيةةةةر أن هةةةةذه العقبةةةةات
 الترجمة . االغزرتوليد وصياغة المصطلحات العلمية عبر نافذتها 

 :النتائج والتوصيات

 مةةةةةةن خةةةةةةالل الدراسةةةةةةة تبةةةةةةين أن حيويةةةةةةة اللغةةةةةةة وقةةةةةةدرتها تكمةةةةةةن فةةةةةةي التعةةةةةةاطي مةةةةةةع غيرهةةةةةةا مةةةةةةن
اللغةةةةةات وان الترجمةةةةةة هةةةةةي اوسةةةةةع ابةةةةةواب صةةةةةياغة وتوليةةةةةد المصةةةةةطلحات فةةةةةي القةةةةةديم والحةةةةةديث 

 والمعينةةةةةةات وأن الترجمةةةةةةة تمثةةةةةةل جسةةةةةةر التواصةةةةةةل الثقةةةةةةافي رغةةةةةةم الطفةةةةةةرة العلميةةةةةةة فةةةةةةي الوسةةةةةةائل
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بةةةةين االمةةةةم والشةةةةعوب ولعةةةةل الطفةةةةرة التقنيةةةةة والمعلوماتيةةةةة قةةةةد شةةةةكلت ارضةةةةية صةةةةلبة فةةةةي مجةةةةال 
لترجمةةةةةةةة والتعريةةةةةةةب وتوليةةةةةةةد فةةةةةةةي اطريةةةةةةةق امةةةةةةةام حركةةةةةةةة ضةةةةةةةخمة هةةةةةةةد اليةةةةةةةة ممةةةةةةةا يمالترجمةةةةةةةة ا ل

 .وصياغة المصطلحات

توصةةةةةةةةةةي الدراسةةةةةةةةةةة  بتفعيةةةةةةةةةةل دور المؤسسةةةةةةةةةةات والجمعيةةةةةةةةةةات التةةةةةةةةةةي تعنةةةةةةةةةةى بترجمةةةةةةةةةةة وتوليةةةةةةةةةةد 
حتاجةةةةةةه مةةةةةةن كفةةةةةةاءات ومعينةةةةةةات واعتمةةةةةةادات ماليةةةةةةة مةةةةةةن أجةةةةةةل تالمصةةةةةةطلحات وتزويةةةةةةدها بمةةةةةةا 

 والعلمي المنشود. الثقافي تحقيق الحضور
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