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 الترجمة و المصطلح
أسماء بن مالك  
 جامعة تلمسان، الجزائر 
 

حظيت قد ف حاالت التواصل الذي يربط بُت سلتلف الشعوب، تعد الًتمجة حالة خاصة من
فهي ال تعرب عن فكر صاحبها أو . واألدباء من سلتلف التخصصات منذ القدم باىتمام الكتاب

وىذا . إذ يعرب الكاتب عن فكره والعامل عن علمو، بينما يعرب ادلًتجم عن علم أو فكر سواه فنو،
 الًتمجة يف ربقيق البغية التواصلية بُت ةنظرا ألمهيو. ما يتطلب معرفة دقيقة للغيت ادلصدر واذلدف

انفصلت عن األدب واللسانيات التطبيقية وأصبحت علما قائما بذاتو فقد الناطقُت بلغات سلتلفة 
.      مبادئ زلددة وأدوات نظرية ومفهومية متميزة خاصة بوىلينهض ع

ال ديكن احلديث عن الًتمجة بقطع النظر عن ادلصطلح الذي يعد من العقبات اليت تقف يف 
مع العلم أنو يسمح لنا بالتعبَت عن ادلضامُت الفكرية وادلسميات التقنية  وجو ادلًتجم،

 ينبغي  وعليو.ادلستحدثة،كما يعد ادلادة األولية للًتمجة والعنصر احلاسم يف صلاحها و دقتها
. دلًتجم التحكم يف ىذا العنصرل

سنحاول يف ىذه الورقة تسليط الضوء على موضوعي الًتمجة وادلصطلح والعالقة اليت 
 . ذبمعهما، وجيدر بنا قبل الشروع يف دراسة ىذه القضايا، ضبط ادلصطلحُت قيد التحليل

: ، يقاللسان العربوعلى ضلو ما جاء يف  ،"تَتَجرْرجَجمَج "إن الًتمجة مشتقة من فعل  :مفهوم الترجمة-
نقل الكالم "، فهي ربيل على المنجدوأما يف معجم . (1)"ترجم كالمو دبعٌت فسره بلسان آخر"

نقل األلفاظ " والًتمجة اصطالحا ىي(. 2)"من لغة إىل أخرى، و على التأويل والتفسَت و الشرح
  (.3)"وادلعاين و األساليب من لغة إىل أخرى مع احملافظة على التكافؤ
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ديكن أن نتصور الًتمجة على أهنا عملية يتم هبا نقل ادلعٌت ادلراد   ومن ىذه ادلنطلقات،
 واحًتام نظام اللغة اذلدف كالمهاترمجتو من اللغة ادلصدر إىل اللغة اذلدف، بشرط التحكم يف 

 . سياقو الثقايفوإدراك ثقافتها، حبيث ال ديكن فهم النص ادلراد ترمجتو إال باستحضار 
:  تعريف المصطلح:  تعريف المصطلح--22

ن يف مواضع ان التسميتايشار للمصطلح بلفظُت مها االصطالح وادلصطلح، وقد وردت ىات
كثَتة، منذ أن بدأ االىتمام بضرورة وضع ادلصطلحات للمفاىيم اجملرد منها وادلادي،  وعلى مدى 

  .قرون
ا التسميتُت مصدر من فعل اصطلح على وزن افتعل، فأول أقدم ظهورا "اصطالح" كانفردبم

ونعٍت بذلك الكلمات   فهو مصدر اصطلح،."مصطلح"ورواجا يف تاريخ اللغة العربيمة من لفظ 
ادلتفق على استخدامها بُت أصحاب التخصص الواحد للتعبَت عن ادلفاىيم العلمية لذلك 

كشاف اصطالحات "  الذي مساه بَتيوذكر ىذا ادلصطلح أيضا يف معجم التهانو. التخصص
 .(4)، و ىو أكرب معجم للمصطلحات يف احلضارة اإلسالمية"الفنون

الذي كان معروفا ومتداوال جدما فهو مصدر ميمي على وزن اسم مفعول، " ادلصطلح" أما
بُت القدماء بالرغم من عدم تقييده يف القواميس العربيمة القددية، فقد استخدم إجرائيما ضمن العديد 

 إن ادلصطلح مشتق من فعل .لتاريخامن احلقول ادلعرفيمة واجملاالت ادلختلفة، من ذلك التصومف و
 تصاحل قوم بينهم، صلح الصمالح ضد الفساد، والصملح،: ""لسان العرب"كما جاء يف صلح، 

صلح، صالحا،وصلوحا، زال عنو :"" الوسيطمالمعج"وورد يف  .(5)"متصاحلون وقوم صلوح،
ومن ىنا جاء فعل اصطلح . يقال ىذا الشيء يصلح لك. والشيء، كان نافعا أو مناسبا. الفساد

فنقول اصطلح قوم أي زال ما بينهم من خالف وأما اصطلح قوم على أمر فنعٍت هبذا أهنم تعارفوا 
 .(6)"عليو واتفقوا

يف حقيقة األمر وبالًتادف، " االصطالح"و" ادلصطلح "حكما بُتإن االستعمال والشيوع 
، تتمثل أمهيتو يف معرفة فادلصطلح عبارة على وحدة مركبة من دال ومدلول. ىناك اختالف بينهما

الشيء اللغوي الذي ينبغي أن يتالءم مع ادلدلول احملدد سلفا، أي نبحث عن الدال أو التسمية 
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إىل ادلدلول  (اللفظ أو الشكل)أما االصطالح، فينطلق من الدال . اللغوية للمدلول أو ادلفهوم
 .(7)، أي نبحث للشكل على ادلعٌت(معٌت)
:  صطلحالملترجمة و ا-3

إن الًتمجة ىي نقل ادلفاىيم من لغة ادلصدر إىل لغة اذلدف، فنعرب عن ادلفاىيم ادلتخصصة 
دلًتجم أن يكون على معرفة سابقة دبعٌت ىذه ادلفاىيم ومقابالهتا يف لغة لوينبغي . بادلصطلحات

 تعرب عن ضبط ادلصطلحات اليت وبالتايل يتمكن مناذلدف لتسهل عليو ترمجة النص ادلراد ترمجتو، 
ويف ىذا السياق جيب على ادلًتجم أن يتخصص يف رلال معُت كالقانون أو االقتصاد  .ادلفاىيم

. مثال، ليتمكن من اإلدلام دبصطلحات رلالو وبالتايل سهولة ترمجتها
ويف غياب ىذا . ومن شروط الًتمجة اجليدة أن تكون ادلصطلحات مقننة وواضحة الداللة

ومن مث . الشرط الذي يعترب أساسيا تفقد الًتمجة علة وجودىا ودورىا يف نقل احملتوى بأمانة ودقة
وضع السعيد اخلضراوي رلموعة من  ويف ىذا الصدد، .تبدو حاجة ادلًتجم إىل ادلصطلح جلية

:  نعرض أمهها على النحو اآليت  الشروط ادلتعلقة بًتمجة ادلصطلح،
 .اإلحاطة باللغتُت األصل واذلدف وثقافتهما-
 .مراعاة ظروف صياغة ادلصطلح األصل وعدم ذبريده من سياقو-
ويف  فهو ككائن حي يولد وينمو ويتطور وقد ديوت، ضرورة األخذ بعُت االعتبار تطور ادلصطلح،-

 .(8)ىذه السلسلة قد تتغَت داللتو
 .أن يكون ذا ثقافة موسوعية-
.   أن ديتلك اخلربة و ادلهارات الالزمة-

وعلى حد قول . يعرب ادلصطلح عن ثقافة اآلخرين وحضارهتم، شلا يستوجب ترمجتو
فإن لكل علم اصطالحا إذا مل يعلم  " وعليوترمجة ادلصطلح ىي مفاتيح كل العلومإن ف زمي،راخلوا

 .(9)"بذلك ال يتيسر للشارع فيو إىل االىتداء سبيال وال فهمو دليال
وعلومها،                  ولذلك جيب ترمجة ادلصطلح إلذاعة سلتلف اكتشافات الدول الغربية

ومن ىنا تكمن حاجة ترمجة ادلصطلح . عليها دلواكبة ركب التقدم الثقايف واحلضاري ولالطمالع
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وادلستهلك يف  لتحقيق غاية التواصل االجتماعي وكسر احلواجز وتقليص ادلسافات واذلوة بُت ادلنتج
 . الغَتوىذا ما ينطبق على الدول العربية اليت تعد ادلستهلك دلا ينتجو  .ادليدان ادلعريف و الفكري

وادلصطلح مل يوجد من عدم، فهناك مجاعات متخصصة يف صناعة ادلصطلحات اجلديدة، 
 دور ادلصطلحيُت الذين يستندون إىل مبادئ وقواعد ومعطيات معينة ذلذا اتوىذا من بدىي

كما ىناك حقيقة جيب أالم نغفل عنها تتمثل يف ضرورة امتالك . الغرض، وبالتايل يعدوهنا للمًتجم
.      ادلصطلحي خللفية ترمجية لكي يتبُت حاجات ادلًتجم ومقتضيات عملو االصطالحية

ىل وضع ادلصطلح مقتصر فقط على ادلصطلحي ؟   :وىنا يتبادر إىل أذىاننا التساؤل اآليت
أو بعبارة أخرى ىل ديكن أن يصبح ادلًتجم مصطلحيا؟  

يتمثل الدور األساسي للمًتجم يف إعادة صياغة ادلعٌت يف اللغة اذلدف، بإجياد مقابالت 
يصادف سلتلف ادلصطلحات، وال بد لو أن جيد  ويهتدي إىل  مناسبة، فأثناء شلارسة عملو الًتمجي،

 يف اللغة ادلقابلة، ولكن يف حالة ما إذا مل جيد ىذا ادلقابل يف لغة اذلدف، فهل ديكنو أن اترمجاتو
يقوم بعمل فردي وينتج مصطلحا مًتمجا؟ وحىت يتمكن ادلًتجم من إجياد ادلصطلح ادلقابل ادلناسب 

 فعليو، باإلضافة إىل مراعاة الضوابط االجتماعية والثقافية .ونقلو إىل اللغة اذلدف بأمانة ودقة
واحلضارية واللغوية للغة اذلدف، أن يتسلح  بتكوين يف علم ادلعاجم وادلصطلحات ألهنا أساس كل 

 .الذي ال ينهض على إجياد ادلعٌت ادلقصود فحسب بل على امتالك ادلعرفة اللغوية عمل ترمجي،
فادلًتجم ال يبحث عن األلفاظ ادلقابلة فقط، بل ينظر يف صلتها بظروف وضعها وكيفية اختيارىا "

وغَته من  من جهة، سهل األمر على نفسوييستحسن تدوينها ل" مث .(10)"كمقابالت لغوية
جينبهم مشقة البحث مىت صادفوا تلك ادلصطلحات ويساعد أيضا من جهة أخرى وىكذا ادلًتمجُت 

 إليو توفادلًتجم ال يستعمل ادلصطلح فقط، بل يعد منتجو وصانعو حلاج. (11)استعماذلاعلى توحيد 
.  يف نشاطو الًتمجي

 توصلنا إًذا إىل نتيجة مفادىا أنو توجد نقطة مشًتكة بُت ادلصطلحي وادلًتجم تتمثل يف
 ادلصطلح، وىناك عالقة وطيدة بُت الًتمجة وادلصطلح، بالرغم أن لكل منهما اىتماماتو وانشغاالتو

 . وعليو فإهنما جزء ال يتجزأ
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تمباع مبادئ اصطالحية معينة، والتدوين افادلصطلحي يهتم بوضع مصطلحات جديدة ب
االصطالحي، وتوحيد ادلصطلحات، بينما يهتم ادلًتجم بفك شفرة النص األصلي هبدف فهم 

ىناك يف نظرنا فوبالرغم من أن تكوين كالمها خيتلف، . ادلعٌت، مث إعادة التعبَت عنو بلغة اذلدف
أي أن  ، لكوهنا تشكل مضموهنما،اللغةتتمثل أوذلا يف . ثالثة عوامل أساسية يشًتكان فيها

ووسيلتهما أيضا لغوية، إذْر يستعمالن اللغة كوسيلة للتبليغ، وىدفهما واحد  مضموهنما لغوي،
.  يتمثل يف اإلنتاج اللغوي

فبعد ربديد ادليدان واجملال  .فكالمها يشًتك فيو ،المعنىأما العامل الثاين، فيتمثل يف 
والسياق يبحث كال ادلصطلحي وادلًتجم عن ادلعٌت ادلقصود للمصطلح أو للنص ادلراد ترمجتو، مث 
يقومان بالتعبَت عنو باحًتام ثقافة لغة اذلدف ومراعاة خصوصيتها بالنسبة إىل ادلًتجم، وشروط 

.  ضعو بالنسبة إىل ادلصطلحيوادلصطلح و
 أي التحكم يف اللغة وأنظمتها المعرفة اللغوية،أما العامل الثالث واألخَت، فيتمثل يف 

فادلًتجم ال يقوم أثناء الًتمجة باستبدال الكلمات من النص األصلي إىل النص . وادلعرفة غَت اللغوية
ادلقابل، بل ينبغي لو أن يقوم بتحليل دقيق للمفردات اللغوية دبساعدة زبصصو يف الًتمجة بذاهتا ويف 

 .    ميدان علمي زلدد، مع األخذ بعُت االعتبار اخلصائص ادلميزة لكل لغة
ومن ىنا ديكن إدراك العالقة اليت تقيمها الًتمجة  مع ادلصطلح الذي حددناه بادلفردة اليت 

.  تؤدي وظيفة زلددة يف حقل من حقول ادلعرفة اإلنسانية عند رلموعة من ادلختصُت
:  إشكالية ترجمة المصطلح في الوطن العربي-5

لقد شهد القرن التاسع عشر موجة من التطورات اليت مست سلتلف ادلعارف اإلنسانية          
وما . والتكنولوجيا، شلا أدى إىل ظهور مفاىيم علمية حديثة مت التعبَت عنها دبصطلحات جديدة

يلفت انتباىنا يف حديثنا عن ىذه الظاىرة أن ىناك غيابا لالنسجام بُت ىذه ادلفاىيم ادلتنامية 
وقد أفرزت ىذه الظاىرة وضعا يتسم بالنقص الكبَت يف ىذه . وادلصطلحات ادلعربة عنها

ومن األسباب اليت . والسيما يف الدول العربية لكوهنا دوال مستهلكة وليست منتجة ادلصطلحات،
  :أدت إىل ىذه الظاىرة 

 .عض ادلدرسُت تلقوا تعليمهم باللغة األجنبيةأن ب-
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 . داثة اجلامعات واعتمادىا على ادلدرسُت األجانبح-
 .لتطور السريع للعلوم والتكنولوجيا ادلصحوب ببطء حركة التعريب يف الوطن العريبا-
 . مصطلح يوميا100 إىل 50ثرة ادلصطلحات األجنبية اليت تقدر حبوايل ك-
 . وف بعض األساتذة من التدريس بالعربية، ألن ذلك حيتاج إىل جهد كبَتخ-
ل بعض الباحثُت النشر باللغة األجنبية، وذلك ألن قراءىا أكثر بالنسبة للناشر باللغة يفضت-

  .(12)العربية
    وىذا ما جيعل األمر عسَتا على ادلعرمب وادلًتجم على حد سواء، وبالتايل سيؤثر سلبا يف 

ألن ادلًتجم يبقى عاجزا عن إجياد ادلقابل للمصطلح األجنيب بالرغم من كون الفكرة  عملية الًتمجة،
وال يعود السبب األساسي ذلذا الوضع إىل ضعف اللغة العربية . ادلراد التعبَت عنها واضحة يف ذىنو

أو عجزىا على التعبَت عن حاجات اجملتمع ومتطلباتو إزاء اللغة األجنبية، أو عدم قدرهتا على 
استيعاب كل ىذه ادلفاىيم اجلديدة، ولكن يعود إىل اللغويُت الذين تقع مسؤولية النجاح أو 

كما يعود السبب أيضا . وىذا ما سيؤدي إىل ظهور مشكلة ادلصطلحات. اإلخفاق على عاتقهم
إىل غياب إسًتاتيجية واضحة أو عدم إتباع منهج واضح لوضع ادلصطلح ادلالئم، وىذا ما يؤدي 

. إىل عشوائية انتقاء ادلصطلح واستعمالو
ىناك إشكال آخر يواجهو ادلًتجم أثناء الًتمجة، وىو اختالف ترمجة ادلصطلح الواحد يف و

فال يوجد إمجاع على ادلصطلح ادلًتجم، بل يبقى رلرد اقًتاح فردي يضعو كل مؤلف  عدة معاجم،
غياب مؤسسات وطنية للًتمجة عموما وادلصطلح خصوصا ذات  أضف إىل ذلك. دلعجم معُت

.  اسًتاتيجيات و أىداف واضحة
وقد أشارت الدكتورة سعيدة عمار كحيل إىل اإلشكاليات اللغوية اليت يواجهها ادلًتجم  يف 

:   يف(13)وضع ادلصطلح ادلالئم  ونلخص أمهها
 .دم االطالع على الًتاث اللغويع-
 .ة واضحة لوضع ادلصطلحاتيدم التقيد دبنهجع-
 .لط ادلًتجم العريب بُت السياقات ادلختلفة للفظ الواحدخ-
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ونقصد هبذا عدم وجود  دم ادلكافأة بُت الرصيد ادلعريف لأللفاظ ادلًتمجة وبُت الرصيد اللغوي،ع-
 .ألفاظ عربية كافية تقابل الفيض اذلائل من ادلصطلحات االختصاصية ادلتزايدة

غَت مدلول ادلصطلح بتغَت الزمن، وذلذا جيب على ادلًتجم أن ديتلك ثقافة واسعة لإلحاطة هبذا ت-
. ادلصطلح

 فإن العلماء والباحثُت مل وبالرغم بالصعوبات اليت يواجهها ادلصطلح يف البلدان العربية، 
مكتويف األيدي أمام ىذا الوضع ادلتأزم، فهم يف ربر مستمر عن ادلصطلحات اجلديدة  يبقوا

وكل تقصَت يف وضع ادلصطلحات اجلديدة سيعطل ال زلالة البحث على . لتسهيل العمل الًتمجي
وقد أدى الشعور خبطورة الوضع إىل ظهور جهود فردية . وجو العموم والًتمجة على وجو اخلصوص
 .ه إىل الصعيد القوميبيف وضع ادلصطلح، مث انتقل االشتغال 
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