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:مدخل
!الرتمجةبداية البد من الوقوف عند مفهوم •

إذن فما هي الرتمجة؟
املصطلح؟ما الفرق بني ترمجة املفهوم وترمجة •
ل هناك ترمجة كاملة للمفهوم؟ه•
؟"اعياالجتم"السوسيولوجي كيف ميكن ترمجة املفهوم •
هبا؟العلوم لغة خاصة لسوسيولوجياهل •
ملصطلح هل ميكن أن يكون لدى املتلقي تعريف آخر لذات ا•

املرتجم؟



ما هي الرتمجة؟
":هالتعريفنطرح اختيارات حمدودة "التـرمجة تعريـف 
(اهلدفللغةا)لغةيفالتعبريعملية"بأهناديبواجانحسب

بالتكافؤاتظاالحتفامعاألصلاللغةيفعنهالتعبريمتعما
."واألسلوبيةالداللية

لغةيفنهعمعربنصنقلعملية"الرتمجةبأنالقولميكنأي
(اهلدفلغةال)أخرىلغةيفعنهمعربلغةإىل(املصدراللغة)

."الداليلاملعىنتغيريدون



:لرتمجةتعريف آخر ل
الذيوالرتميزكالتفكيفتعينجريماسجوليانتعريفحبسب

ذهنيةعمليةوهياألصلي،النصشفرةفكخاللهمنيتم
للنصكونةاملاللغويةالعناصرمنعنصركلربطيفتتجلى

مبرجعه(دراملصاللغة)األصليةاللغةيفعنهاملعرباألصلي
لرتميزاعمليةأما.أخرىللغةينتميالذياللغوياخلارجي

أساساجلىوتتالتفكيك،لعمليةمعاكسةذهنيةعمليةفهي
بالعناصرفكيكالتعنالناجتةاللغويةاخلارجيةاملراجعربطيف

.اهلدفاللغةيفعنهااملعرباملالئمةاللغوية



:واملفهوماملصطلح 
، وكلما "إمنا مسى الناس ما حيتاجون إىل استعماله": اجلاحظيقول •

.ظهرت مسميات جديدة بادروا إىل االصطالح على أمساء هلا
آخر، ومتفق هو لفظ منقول من معناه اللغوي إىل": املصطلحتعريف •

(خالصة تعريفات اجلرجاين)" خمصوصةعليه بني طائفة 
:باليونانية، Cheiropteresبالفرنسية "Chiropters:مثال•

Cheir،يدPteronاليدجمنحات / خفاشيات: التعريب" جناح
“الفرق”

:الفرق بني املصطلح واملفهوم•
الفكرأو مادة الفكر يف مقابل التصور أو" الكلمة " اللفظ 



:لرتمجةنظرة أخرى ل
ومنعكاسية،انترمجةهيالرتمجةاملقارنة،اللسانياتميدانيف

عناحلديثنميكالانهاالنعكاسية،الرتمجةيفالثابتةاألمور
يثحباللغات،كلتستوعبكقاعدةوموحدةشاملةترمجة
مجةالرت ألنالواقع،يفلهالمرجعوهمجمردذلكيبقى

اهلدفةاللغ)لغتنيقاعدةعلىباألساستقوماالنعكاسية
.(املصدرواللغة
:تأملوقفة
العلم؟عامليةعنماذاذلك؟علىاجلميعيتفقهل



:“لمالععلم اجتماع ”العلم وسوسيولوجيالرتمجةا
فكرةحول(ميةالعلالثوراتبنية)كونتوماسكتابيفالرئيسةالفكرةترتكز

معجمتلدىكنموذجاملعتمدةالنظرياتتلكوهو،Paradigmاإلرشاديالنموذج
لتحديدميزةاملالبحثطرقعلىعالوةبذاته،عصريفالعلمينيالباحثنيمن

النماذجأننكو ويرى.التجريبيةالوقائعفهموأساليبالعلميةاملشكالتوحل
اجلديدةاديةاإلرشالنماذجأوالعلميةالنظرياتفإنمثومنقياسية،غرياإلرشادية

قياسيةغريهناإ...عليهاالسابقةللنظرياتجتريبيةوالمنطقيةنتيجةليست
.نسبيةوحقائقها
ونفسرهندركهذيالالعاملأنيرونمنوفلسفةبفكرمتأثركتابهيفكونوتوماس

إىلواقعالجنزئأوحنللوحنن.حمددةلغويةمعايريأساسعلىالشعورياقائم
.البحثيفاملستخدمةاللغةمفرداتعلىتعتمدتصنيفلقواعدوفقاعناصر
.(كوناستوم).الوطنيةلغاتنالناحددهتاخطوطوفقالطبيعةحنللفنحن

األخرية؟اجلملةهذهلكتعنيهالذيما



العلم؟“ أمركة”و العلم “ عاملية”
بنياحلضاريةاقفةواملثالثقافةبعصرنعنونهأنميكنالذيالعصر،هذاظليف

واإلعالم،الصورةروبعصوالتواصلية،االتصاليةالثوراتوبعصرالعامل،شعوب
تؤمنالوكونيةحدةمو عامليةثقافةبناءسياقيفيسريالعاملياجملتمعأصبح

وتغريبهاوالوطنيةاحملليةاهلوياتوتذويبباملثاقفةبلوالتعدد،باإلختالف
االستهالكيةةالثقافومتطلباتحاجياتمواكبةعلىقادرةوجعلها(أمركتها)و

.والثقافيةواإلعالميةاالقتصاديةللسوق
العلومذههيفالعربالباحثنيأنتجهماكلأنمعهاالقولميكندرجةإىل

العلومنعونقلترمجةإالاألمرواقعيفهومامنها،واحدةوالسوسيولوجيا
(لعريينصالح)الكثريبالعربيةالسوسيولوجياهلاتديناليتالغربيةاالجتماعية

:تأملوقفة
!للعلم“أمركة”هناكبالفعلهلهل



:بنيالسوسيولوجياالرتمجة يف :مسألةخالصة 
جمااللتزام العلمي وإيديولوجية املرت 

اخلاصةياراتهخلهملرتجمذايتفعلاألمرواقعيفهيالرتمجة
أيديولوجيتهو بلاخلاصوتأويلهاخلاصوخيالهاخلاصةولغته

تتسماليتالسوسيولوجياملفهومطبيعةأنكما...اخلاصة
لرتمجةامسألةمنجتعلاألخرىهيوالرتكيب،بالتعقيد
.التحققصعبأمراوالصادقة،اآلمنةالعلمية

امليعاتفاقحملالعلمياملفهومهلنسألأخرىمرة:إذن
وأبعاده؟الدقيقباملعىنيتعلقفيما



العلم؟تعريفماهو
للعلمليهعجممعدقيقتعريفوجودعدميستغربالممالعله•

.يقدمهااليتوللمعرفة
إىلهبالالتوصيتماليتالطريقةأي"العلميةالطريقة"هوهل•

والتجربة،العلمية،الفرضيةعناصرهامنواليتالعلميةاملعلومة
النتيجةنفسلىعاحلصولوقابليةاملشاهدة،علىاملبينواالستنتاج

.املتشاهبةالظروفحتتالتجربةإجراءإعادةعند
مسريتهعربالعلمإليهاتوصلاليتالعلميةاملعارفجمموعهوأو•

.العلميةواملبادئوالنظريات،فالقوانني،الطويلة
حتتدخلتالتقنيةفيهامبا“النواتج”العلميةاملنجزاتهل•

ذاته؟العلمهيأمأيضاً؟العلممسمى



:العربيةإىلالرتمجةإشكاالت
مثالفرنسية،لغةبالالعريبللعاملاليونسكومنظمةوضعتهرياضياتكتابهناك•

كويتية،ية،سور عراقية،مصرية،)عربيةعلميةلغاتمخسإىلالكتابهذاترجم
الرتمجةهاستعملتعماختتلفومصطلحاترموزًاتستعملترمجةوكل(أردنية

.نظرهايفالصائبهواجتهادهاأنحبجةاألخرى
واحدة؟“ عربية”علمية هل ميكن أن يكون لدينا لغة 

أومشاركةأومناسبةمنوجودهيفالبدبلارجتاال،يوضحالالعلمياملصطلح•
شرطعليهءالعلمااتفاقأنكمااالصطالحيومدلولهاللغويمدلولهبنيمشاهبة

اصطالحيةلفظةمنأكثرالواحدالعلميللمعىنيوضعأنجيوزوالعنهغىنال
.واحدة



؟الرتمجةمبوضوعالعلمتعريفعالقةما
العربية؟باللغةعلمكلمةترمجةأتتأينمن•
عمل؟وماذا هو؟رفاعة الطهطاوي من •

.م1873، وتويف يف عام (هـ1241)م1825توجه الطهطاوي إىل فرنسا سنة 

ىلإخاللهمننصلماهوكاملةغريترمجةوهيعلمإىلscienceكلمةالطهطاويرفاعةترجملقد
socialنقولفحنييقني human sciencesلمثاإلنسانيةالعلومأيأواالجتماعيةالعلومأي
علومانضباطىلإيصلانضباطاالعلومهذهانضباطنريدأننايعينفذلكاالجتماعوعلمالنفسعلم

سواءعرفةاملمناليقينيةقدرعنسنتحدثالعلميالتفكريإىلنصلأنأردناماإذا،…الكيمياء،
"العلم"ممفهو اختالفأنأدعيوأناالنقل،أواحلس،أوالعقل،أوالتجريب:خاللمنإليهوصلنا

(مجعةعلي.د).العلميةمناهجناباستخدامبالنقلإليهنصلماأنهيفغريهعن

دخلت،ScienceالفرنسيةويفScientiaالالتينيةيفيقابلها،Scienceاإلجنليزيةالكلمة•
اننيقو عنيبحثونالذينأولئكلتمي ِّزم1840حوايلاإلجنليزيةاللغةإىل"Scientist"عاملكلمة
.واملفكرينالفالسفةعنالطبيعةيفجتريبية



:العربيةاللغةيفعلمكلمةمعاين
ويف قول ".يَعرفُهاألمر أي فالن على عِّْلٍم ب"فيقال .اجلهلأي إدراك الشيء حبقيقته، ونقيضه الِعلم كمرادف للمعرفة،•

إلدراك اجلزئي أو البسيط ال للمفاهيم الك لية ، تنسب املعرفة عادًة، يف بعض السياقات، ل(عِّْلُم اْلَغْيبِّ فـَُهَو يرىَأعِّْنَدهُ )هللا 
."َعلمُت هللا"يقال وال " َعرفُت هللا"فيقال واملركبة 

(.فاعلم أنه ال إله إال هللا واستغفر لذنبك): العقلحضور صورة الشيء عند : العلم•
العديد من اآليات مثل ، ويظهر هذا املعىن يف القرآن الكرمي يفالِعلم كمرادف أو كمرتبة لليقني ونقيض للّشك والظن•

.(رهبمَوإِّنَّ الَّذِّيَن أُْوُتواْ اْلكَِّتاَب لَيَـْعَلُموَن أَنَُّه احلَْقُّ مِّن)تعايل قوله 
فظ الَعاملِّ على الفقيه واجملتهد يف ويطلق ل.الُدنيوياقتصارًا دون العِّلم يف احلضارة اإلسالمية الِعلم الشرعي بهالِعلم ويُراد •

ُ الَّذِّيَن آَمُنوا مِّنُكْم وَ ): تعاىلالشريعة وأصول العقيدة اإلسالمية، قال  إن )هللا، وقال رسول (الَّذِّيَن أُوُتوا اْلعِّْلَم َدَرَجاتيـَْرَفعِّ اَّللَّ
(.الُعَلماء ورَثُة األنبياء

م دينية أو طبيعية أو ما بين منطقيا على معطيات احلواس وال فرق يف ذلك بني علو كل بهويف القرآن الكرمي، ويُراد •
نطق مسئولون عن تكوين العلم يف ، وهذا دال على أن احلواس وامل(عِّْلم  بِّهِّ َواَل تـَْقُف َما لَْيَس َلَك ): تعاىل، قال منطقية

ويتجلى ذلك يف .باَّلل  النفس، وينتج عن التأمل والتفكر والتعقل يف الطبيعة وقوانينها ويدعو من خالل ذلك إىل اإلميان
َ أَنـَْزَل مِّْن السََّماءِّ )تعاىل الَعديد من اآليات ومنها َقولُه  َا ََيَْشى اَّللََّ مِّْن عَِّبادِّهِّ ..اًء مَ َأمَلْ تـََرى َأنَّ اَّللَّ ريُوا (و( َلَماُء اْلعُ إِّمنَّ ُقْل سِّ

(.الَّ قَلِّيالً َوَما أُوتِّيُتْم مِّْن اْلعِّْلمِّ إِّ )، و(يفِّ اأَلْرضِّ فَاْنظُُروا َكْيَف َبَدأَ اخْلَْلقَ 
ة، جتربة، صياغة، واملنظومة مشاهدة، فرضي: ، يطلق يف اآلن نفسه على طريقة التفكري العلميةالِعلم، بتعريفه احلديث•

سقة واملتناسقة اليت تصف الفكرية اليت تنتج عنها وتشتمل على جمموعة الفرضيات والنظريات والقوانني واالكتشافات املت
.الطبيعة وتسعى لبلوغ حقيقة األشياء



ذلك؟يعينماذا•
يفرىاألخ“باملقرراتأو”بالعلومالرتمجةهذهعالقةوما•

بينها؟والفصلباالستبعادشعرناهلمناهجنا؟
!السؤالهنا

الرتاثلحاتمصطإغفاليفوأثرهااملباشرةاحلرفيةالرتمجة•
.األمممنأمةلدى

!للمتلقيةوالدينيالثقافيةاخللفيةضمناملصطلحموضع•
“فتهوفلسالعلمطبيعة”طالبعلىهباقمتدراسات•

.ثوقاملو العلمياملصدرالعلم،تعريف:حولواملعلمني



العاين وزمالئه دحام.د
(قنيةللعلوم والتعبدالعزيزمدينة امللك )

ومايتمع االنفجار املعلمقرتح للتعامل


