”أثر ترمجة املصطلحات يف
تعليم العلوم على تعلمها“
د .صاحل بن عبدهللا العبدالكرمي
أستاذ املناهج والرتبية العلمية املشارك يف قسم املناهج وطرق التدريس
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مدخل:

•بداية البد من الوقوف عند مفهوم الرتمجة!
إذن فما هي الرتمجة؟
•ما الفرق بني ترمجة املفهوم وترمجة املصطلح؟
•هل هناك ترمجة كاملة للمفهوم؟
•كيف ميكن ترمجة املفهوم السوسيولوجي "االجتماعي"؟
•هل لسوسيولوجيا العلوم لغة خاصة هبا؟
•هل ميكن أن يكون لدى املتلقي تعريف آخر لذات املصطلح
املرتجم؟

ما هي الرتمجة؟

تعريـف التـرمجة "نطرح اختيارات حمدودة لتعريفها":

حسب جان ديبوا بأهنا "عملية التعبري يف لغة (اللغة اهلدف)
عما مت التعبري عنه يف اللغة األصل مع االحتفاظ بالتكافؤات
الداللية واألسلوبية".
أي ميكن القول بأن الرتمجة "عملية نقل نص معرب عنه يف لغة
(اللغة املصدر) إىل لغة معرب عنه يف لغة أخرى (اللغة اهلدف)
دون تغيري املعىن الداليل".

تعريف آخر للرتمجة:

حبسب تعريف جوليان جريماس فتعين التفكيك والرتميز الذي
يتم من خالله فك شفرة النص األصلي ،وهي عملية ذهنية
تتجلى يف ربط كل عنصر من العناصر اللغوية املكونة للنص
األصلي املعرب عنه يف اللغة األصلية (اللغة املصدر) مبرجعه
اخلارجي اللغوي الذي ينتمي للغة أخرى .أما عملية الرتميز
فهي عملية ذهنية معاكسة لعملية التفكيك ،وتتجلى أساسا
يف ربط املراجع اخلارجية اللغوية الناجتة عن التفكيك بالعناصر
اللغوية املالئمة املعرب عنها يف اللغة اهلدف.

املصطلح واملفهوم:

• يقول اجلاحظ" :إمنا مسى الناس ما حيتاجون إىل استعماله" ،وكلما
ظهرت مسميات جديدة بادروا إىل االصطالح على أمساء هلا.
• تعريف املصطلح" :هو لفظ منقول من معناه اللغوي إىل آخر ،ومتفق
عليه بني طائفة خمصوصة" (خالصة تعريفات اجلرجاين)
• مثال"Chiropters :بالفرنسية  ، Cheiropteresباليونانية:
CheirيدPteron ،جناح" التعريب :خفاشيات  /جمنحات اليد
”الفرق“

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

نظرة أخرى للرتمجة:
يف ميدان اللسانيات املقارنة ،الرتمجة هي ترمجة انعكاسية ،ومن
األمور الثابتة يف الرتمجة االنعكاسية ،انه ال ميكن احلديث عن
ترمجة شاملة وموحدة كقاعدة تستوعب كل اللغات ،حبيث
يبقى ذلك جمرد وهم المرجع له يف الواقع ،ألن الرتمجة
االنعكاسية تقوم باألساس على قاعدة لغتني (اللغة اهلدف
واللغة املصدر).
وقفة تأمل:
هل يتفق اجلميع على ذلك؟ ماذا عن عاملية العلم؟

الرتمجة وسوسيولوجيا العلم ”علم اجتماع العلم“:

ترتكز الفكرة الرئيسة يف كتاب توماس كون (بنية الثورات العلمية) حول فكرة
النموذج اإلرشادي  ،Paradigmوهو تلك النظريات املعتمدة كنموذج لدى جمتمع
من الباحثني العلميني يف عصر بذاته ،عالوة على طرق البحث املميزة لتحديد
وحل املشكالت العلمية وأساليب فهم الوقائع التجريبية .ويرى كون أن النماذج
اإلرشادية غري قياسية ،ومن مث فإن النظريات العلمية أو النماذج اإلرشادية اجلديدة
ليست نتيجة منطقية وال جتريبية للنظريات السابقة عليها...إهنا غري قياسية
وحقائقها نسبية.
وتوماس كون يف كتابه متأثر بفكر وفلسفة من يرون أن العامل الذي ندركه ونفسره
قائم الشعوريا على أساس معايري لغوية حمددة .وحنن حنلل أو جنزئ الواقع إىل
عناصر وفقا لقواعد تصنيف تعتمد على مفردات اللغة املستخدمة يف البحث.
فنحن حنلل الطبيعة وفق خطوط حددهتا لنا لغاتنا الوطنية( .توماس كون).
ما الذي تعنيه لك هذه اجلملة األخرية؟

”عاملية“ العلم و ”أمركة“ العلم؟

يف ظل هذا العصر ،الذي ميكن أن نعنونه بعصر الثقافة واملثاقفة احلضارية بني
شعوب العامل ،وبعصر الثورات االتصالية والتواصلية ،وبعصر الصورة واإلعالم،
أصبح اجملتمع العاملي يسري يف سياق بناء ثقافة عاملية موحدة وكونية ال تؤمن
باإلختالف والتعدد ،بل باملثاقفة وتذويب اهلويات احمللية والوطنية وتغريبها
و(أمركتها) وجعلها قادرة على مواكبة حاجيات ومتطلبات الثقافة االستهالكية
للسوق االقتصادية واإلعالمية والثقافية.
إىل درجة ميكن القول معها أن كل ما أنتجه الباحثني العرب يف هذه العلوم
والسوسيولوجيا واحدة منها ،ما هو يف واقع األمر إال ترمجة ونقل عن العلوم
االجتماعية الغربية اليت تدين هلا السوسيولوجيا العربية بالكثري (صالح لعريين)

وقفة تأمل:
هل هل بالفعل هناك ”أمركة“ للعلم!

خالصة مسألة :الرتمجة يف السوسيولوجيا بني:
االلتزام العلمي وإيديولوجية املرتجم

الرتمجة هي يف واقع األمر فعل ذايت ملرتجم له خياراته اخلاصة
ولغته اخلاصة وخياله اخلاص وتأويله اخلاص بل وأيديولوجيته
اخلاصة...كما أن طبيعة املفهوم السوسيولوجي اليت تتسم
بالتعقيد والرتكيب ،هي األخرى جتعل من مسألة الرتمجة
العلمية اآلمنة والصادقة ،أمرا صعب التحقق.
إذن :مرة أخرى نسأل هل املفهوم العلمي حمل اتفاق عاملي
فيما يتعلق باملعىن الدقيق وأبعاده؟

ماهو تعريف العلم؟

• لعله مما ال يستغرب عدم وجود تعريف دقيق جممع عليه للعلم
وللمعرفة اليت يقدمها.
• هل هو"الطريقة العلمية" أي الطريقة اليت يتم التوصل هبا إىل
املعلومة العلمية واليت من عناصرها الفرضية العلمية ،والتجربة،
واالستنتاج املبين على املشاهدة ،وقابلية احلصول على نفس النتيجة
عند إعادة إجراء التجربة حتت الظروف املتشاهبة.
• أو هو جمموع املعارف العلمية اليت توصل إليها العلم عرب مسريته
الطويلة فالقوانني ،والنظريات ،واملبادئ العلمية.
• هل املنجزات العلمية”النواتج“ مبا فيها التقنية تدخل حتت
مسمى العلم أيضاً؟ أم هي العلم ذاته؟

إشكاالت الرتمجة إىل العربية:

• هناك كتاب رياضيات وضعته منظمة اليونسكو للعامل العريب باللغة الفرنسية ،مث
ترجم هذا الكتاب إىل مخس لغات علمية عربية (مصرية ،عراقية ،سورية ،كويتية،
رموزا ومصطلحات ختتلف عما استعملته الرتمجة
أردنية )وكل ترمجة تستعمل ً
األخرى حبجة أن اجتهادها هو الصائب يف نظرها.
هل ميكن أن يكون لدينا لغة علمية ”عربية“ واحدة؟
• املصطلح العلمي ال يوضح ارجتاال ،بل البد يف وجوده من مناسبة أو مشاركة أو
مشاهبة بني مدلوله اللغوي ومدلوله االصطالحي كما أن اتفاق العلماء عليه شرط
ال غىن عنه وال جيوز أن يوضع للمعىن العلمي الواحد أكثر من لفظة اصطالحية
واحدة.

ما عالقة تعريف العلم مبوضوع الرتمجة؟

• من أين أتت ترمجة كلمة علم باللغة العربية؟
• رفاعة الطهطاوي من هو؟ وماذا عمل؟

توجه الطهطاوي إىل فرنسا سنة 1825م (1241هـ) ،وتويف يف عام 1873م.

لقد ترجم رفاعة الطهطاوي كلمة  scienceإىل علم وهي ترمجة غري كاملة هو ما نصل من خالله إىل
يقني فحني نقول  social human sciencesأي العلوم االجتماعية أو أي العلوم اإلنسانية مثل
علم النفس وعلم االجتماع فذلك يعين أننا نريد انضباط هذه العلوم انضباطا يصل إىل انضباط علوم
الكيمياء ،… ،إذا ما أردنا أن نصل إىل التفكري العلمي سنتحدث عن قدر اليقينية من املعرفة سواء
وصلنا إليه من خالل :التجريب أو العقل ،أو احلس ،أو النقل ،وأنا أدعي أن اختالف مفهوم "العلم"
عن غريه يف أنه ما نصل إليه بالنقل باستخدام مناهجنا العلمية( .د.علي مجعة)
• الكلمة اإلجنليزية  ،Scienceيقابلها يف الالتينية  Scientiaويف الفرنسية  ، Scienceدخلت
كلمة عامل " "Scientistإىل اللغة اإلجنليزية حوايل 1840م لتميِّز أولئك الذين يبحثون عن قوانني
جتريبية يف الطبيعة عن الفالسفة واملفكرين.

معاين كلمة علم يف اللغة العربية:

• ِ
العلم كمرادف للمعرفة ،أي إدراك الشيء حبقيقته ،ونقيضه اجلهل .فيقال "فالن على ِّع ْل ٍم باألمر أي يَعرفُه" .ويف قول
هللا (أ ِّ
َعْن َدهُ ِّع ْلم الْغَْي ِّ
ب فَـ ُه َو يرى) ،تنسب املعرفة عادةً ،يف بعض السياقات ،لإلدراك اجلزئي أو البسيط ال للمفاهيم الكلية
ُ
لمت هللا".
رفت هللا" وال يقال " َع ُ
واملركبة فيقال " َع ُ
•العلم :حضور صورة الشيء عند العقل( :فاعلم أنه ال إله إال هللا واستغفر لذنبك).
• ِ
شك والظن ،ويظهر هذا املعىن يف القرآن الكرمي يف العديد من اآليات مثل
العلم كمرادف أو كمرتبة لليقني ونقيض لل ّ
ِّ
احلَ ُّق ِّمن رهبم).
قوله تعايل ( َوإِّ َّن الَّ ِّذ
اب لَيَـ ْعلَ ُمو َن أَنَّهُ ْ
ين أ ُْوتُواْ الْكتَ َ
َ
العلم الشرعي اقتصارا دون العِّلم الدنيوي .ويطلق لفظ الع ِّ
العلم ويراد به يف احلضارة اإلسالمية ِ
• ِ
امل على الفقيه واجملتهد يف
ُ
ُ
َ
ً
َّ ِّ
الشريعة وأصول العقيدة اإلسالمية ،قال تعاىل( :يـرفَ ِّع َّ َّ ِّ
ِّ
ين أُوتُوا الْعِّْل َم َد َر َجات) ،وقال رسول هللا (إن
َْ
ين َآمنُوا من ُك ْم َوالذ َ
اَّللُ الذ َ
ورثةُ األنبياء).
العُلَماء َ
•ويف القرآن الكرمي ،ويُراد به كل ما بين منطقيا على معطيات احلواس وال فرق يف ذلك بني علوم دينية أو طبيعية أو
ك بِِّّه ِّع ْلم) ،وهذا دال على أن احلواس واملنطق مسئولون عن تكوين العلم يف
س لَ َ
منطقية ،قال تعاىلَ ( :وَال تَـ ْق ُ
ف َما لَْي َ
النفس ،وينتج عن التأمل والتفكر والتعقل يف الطبيعة وقوانينها ويدعو من خالل ذلك إىل اإلميان باَّلل .ويتجلى ذلك يف
العديد من اآليات ومنها قَولُه تعاىل (أَ َملْ تَـَرى أ َّ
اَّللَ ِّم ْن ِّعبَ ِّادهِّ الْعُلَ َماءُ ) و)قُ ْل ِّسريُوا
الس َم ِّاء َماءً  ..إَِّّمنَا ََيْ َشى َّ
َن َّ
اَّللَ أَنْـَزَل ِّم ْن َّ
َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّيف األ َْر ِّ
اخلَْل َق) ،و( َوَما أُوتيتُ ْم م ْن الْع ْل ِّم إِّالَّ قَليالً).
ف بَ َدأَ ْ
ض فَانْظُُروا َكْي َ
• ِ
العلم ،بتعريفه احلديث ،يطلق يف اآلن نفسه على طريقة التفكري العلمية :مشاهدة ،فرضية ،جتربة ،صياغة ،واملنظومة
الفكرية اليت تنتج عنها وتشتمل على جمموعة الفرضيات والنظريات والقوانني واالكتشافات املتسقة واملتناسقة اليت تصف
الطبيعة وتسعى لبلوغ حقيقة األشياء.

• ماذا يعين ذلك؟
•وما عالقة هذه الرتمجة بالعلوم ”أو باملقررات“ األخرى يف
مناهجنا؟ هل شعرنا باالستبعاد والفصل بينها؟
هنا السؤال!
• الرتمجة احلرفية املباشرة وأثرها يف إغفال مصطلحات الرتاث
لدى أمة من األمم.
• موضع املصطلح ضمن اخللفية الثقافية والدينية للمتلقي!
•دراسات قمت هبا على طالب ”طبيعة العلم وفلسفته“
واملعلمني حول :تعريف العلم ،املصدر العلمي املوثوق.

مقرتح للتعامل مع االنفجار املعلومايت

د .دحام العاين وزمالئه
(مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية)

