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أھمیة الموضوع

البحث في ترجمة المصطلحات والمصطلحات المستجدة 3.
واالشكالیات الموجودة یزید من أھمیة ھذا الموضوع.

1. جدة وقلة العمل في حقلي الترجمة والمصطلح.

علم المصطلح، ووالدة المصطلحات الجدیدة یومیاً بسبب 2.
التطورات الكثیرة في عالمنا المعاصر، زاد من أھمیة تناول 

ھذا  الموضوع.



األھداف
التعّرف على معنى المصطلح ورصد بعض1.

ما كتبھ الباحثون في أھمیتھ، وخطورة ترجمتھ.

2. تسجیل بعض االشكالیات في ترجمة 1.
المصطلحات، ومراعاة ذلك في ھذه العملیة

3.  عرض بعض النتائج1.



ً تعریف المصطلح لغة واصطالحا

التصالح والسلم،  واالتفاق ،والمواضعة والتعارف، 
واإلصالح، وكل ما ھو نقیض للفساد.

أوالً: لغة



ً تعریف (المصطلح) اصطالحا

لم یخرج الكفوي صاحب الكلیات عما قالھ الجرجاني 
 ...

الجرجاني،  ذكر تعریفات عدیدة منھا: "االصطالح 
عبارة عن اتفاق قوم على تسمیة الشيء باسم ما ینقل 

عن موضعھ األول، وإخراج اللفظ من معنى لغوي إلى 
آخر لمناسبة بینھما "، 

- ومن ذلك أیضا "االصطالح إخراج الشيء عن معنى 
لغوي إلى معنى آخر لبیان المراد«.

-  وقیل: إن"االصطالح لفظ معین بین قوم معینین".



المصطلح عند التھانوي- في كشاف اصطالحات الفنون:(العرف 
الخاص)، وھو"عبارة عن اتفاق قوم على تسمیة شيء باسم بعد نقلھ 

عن موضعھ األول لمناسبة بینھما، كالعموم والخصوص، أو 
لمشاركتھما في أمر أومشابھتھما في وصف أو غیرھا " .

ولكي یسمى لفظ من األلفاظ مصطلحاً(عنده)  فانھ یحتاج إلى:اتفاق  
طائفة على شيء مخصوص، في العلوم والفنون للداللة على لفظ  أو 
رمز معین ألداء مدلول خاص ، عند أھل اإلختصاص :(مصطلح في 
الحدیث، مصطلح في الفقھ، المصطلح النحوي، المصطلحات العلمیة).



وقیمة االصطالح تكمن في إعطائھ األلفاظ مدلوالت جدیدة غیر 
مدلوالتھا اللغویة أو األصلیة فالسیارة في اللغة: القافلة،  والقوم 
یسیرون، لكن ھي في اصطالح الفلكیین: اسم ألحد الكواكب السیارة 

التي تسیر حول الشمس.  
وفي االصطالح الحدیث ھي: عبارة عن  األوتوموبیل .

 وھذه المعاني تؤدي بنا إلى أن نختار التعریف الذي یقول أن 
المصطلح :" لفظ مخصوص لمفھوم معین ینصرف إلیھ الذھن تبعا 

لمعناه المتعارف علیھ في مجالھ" .



شروط المصطلح 

2. أن تكون ھناك ثمة مناسبة بین المعنى اللغوي والمعنى  
الجدید في كثیر من األحیان.

1. أن تقوم بھ طائفة من أھل فن أو علم أو صنعة.

3. أن یخرج اللفظ من معناه اللغوي إلى معنى جدید، دون 
انقطاعھ كلیاً عن المعنى اللغوي.

4. أن یكون واضحاً إلیصال المعنى المراد، والیؤدي إلى 
االلتباس.



ترجمة المصطلح بین األھمیة والخطورة.

والمصطلحات على حد قول وغلیسي"رحیق العلوم... وخالصات 
معرفیة یفترض فیھا أن تمثل صورا مصغرة وافیة للمفاھیم التي 
تعبر عنھا

،حیث تنوب الكلمة االصطالحیة الواحدة عن عشرات الكلمات 
اللغویة الغائبة التي من شأنھا أن تعرف المفھوم  المعرفي المرجو 

تقدیمھ..."



لقد غدت المصطلحات جزءا مھماً من كل اللغات المعاصرة، 
باعتبارھا مفاتیح للمعرفة اإلنسانیة في شتى فروعھا، 

ووسیلة التفاھم والتواصل بین الناس في مختلف المجاالت العملیة 
والعلمیة...

وخطورة موضوع المصطلحات في العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 
وبضمنھا الفكر اإلسالمي یعود إلى أن المصطلحات المستعارة 
والمنقولة غالبا ما تكون:"محملة بخلفیات ثقافیة، ومرتبطة بأصول 

ومرجعیات، فحین تنقل إلینا یحدث الكثیر من الخبط والخلط...



علم المصطلح

ومن األھمیة بمكان أن نشیر إلى أن مجموع المصطلحات الموظفة 
في المیادین العلمیة المختلفة، كلِّ على حدة، صار موضوعاً لعلم 
جدید قائم بذاتھ، لھ مفرداتھ الخاصة التي تدل علیھ، والذي ینیف 

على عددھا على تسعین مصطلحاً وجمع تحت اسم (علم المصطلح) 
، ومترادفات أخرى مثل:  المصطلحّیة، وعلم المصطلح، وعلم 

االصطالح، وعلم االصطالحات، والمصطلحاتّیة، والمصطلحّیات... 
الخ ، وتطور األمر إلى أن وصل إلى إنشاء مدارس خاصة بھذا 

العلم .



إشكالیات في ترجمة المصطلح

2. قاعدة (ال مشاحة في األلفاظ والمصطلحات) ال تكن على عمومھا، 
في المصطلحات المحّملة بقیم ثقافیة، ومن أمثلة ذلك أیضاً 
مصطلحات: (الشارع) و(األصولي) و(اإلقطاع) و(الیسار) في الفكر 

االسالمي والتصور الغربي

1. «المصطلح یتضمن شحنات ثقافیة تقف في خلفیة 
النص األصلي وتحیط بھ، وعلى المترجم حینئذ أن 

یترجم لیس فقط العناصر المختلفة لإلطار السمیولوجي، 
بل أیضاً علیھ أن یترجم مكان ھذا العنصر في المجتمع 

كلھ.



3. ألھمیة وخطورة المصطلح البد للمترجم الجید(أو المجموعة)  
في المصطلح أن یكون متقناً للغتي المصدر والھدف إتقاناً تاماً، 
ومختصاً في المادة العلمیة التي یترجمھا . ھذا عدا الشروط 
الضروریة للترجمة من:"األمانة في النقل، والدقة في اختیار اللفظ، 
ووضع المصطلح الصحیح في موضعھ، واالیضاح في التعبیر..." 

 .



4. ومن الضروري في الترجمة أن یراعى عدة إجراءات منھا: 
( التحویل-الكتابة الصوتیة).-
التطبیع لكلمة لغة المصدر أوالً مع اللفظ السلیم، ومن ثم مع -

علم الصرف في اللغة الھدف.
المقابل الثقافي، وھذا اإلجراء ترجمة تقریبیة حیث تترجم كلمة -

لغة المصدر الثقافیة بكلمة ثقافیة في اللغة.
عدا ما یذكر من مقابالت وظیفیة ووصفیة . -



5. اشكالیات خاّصة: ( باللغة المنقول عنھا، ومنھا ما 
یتعلق باللغة المنقول إلیھا).

 - فعلى صعید اللغة المنقول منھا یختلف أمر 
االصطالحات بین أن یكون ھناك تقارب بین اللغتین 

الھدف والمصدر(الفصائل اللغویة). 
- كما یختلف األمر إذا كانت ھذه االصطالحات أصلیة 

في اللغة المصدر أو مترجمة إلیھا باللفظ أو بالمعنى. 



5. إضافة إلى ما سبق ھناك مشاكل واشكالیات في:
تعدد المصطلح عند الترجمة لمصطلح أجنبي واحد لقیام جھات -

متعددة بذلك، ووجود االلباس وعدم الدقة.

ونقص في المصطلحات وعدم شیوعھا لعدم متابعة المختصین في -
ھذا العلم المتنامي، واعتمادھم على الكتب المترجمة. 

وكذلك مشكلة استخدام األلفاظ والصیغ األجنبیة فیما ال ضرورة -
لھا.

- إضافة إلى عدم ایجاد مصطلحات لھذا الزخم الھائل من 
المصطلحات الوافدة ذات المفاھیم المختلفة والمدلوالت المتعددة 
والتوضیفات المتباینة في حقول الدراسات اللغویة وغیرھا 

وتداخلھا.



وإضافة لما سبق فإن ترجمة المصطلحات إلى اللغة الكوردیة قد 
تواجھ إشكالیات ومشاكل أخرى تعقد األمر أكثر فأكثر، منھا: 

5. والمؤسسات العلمیة والجامعات لم تقدم ما یذكر في ھذا المجال. 

1-عدم وجود لغة مشتركة متفقة بصورة تامة...كلغة التعلیم 
واالعالم.

2-عدم وجود مؤسسة فعالة تعمل على ترجمة المصطلحات بشكل 
نشط .

3-الجھود الفردیة غیر منضبطة، وأحیاناً یسودھا الضعف أو 
الغموض..

4-ال یوجد اھتمام مذكور بقضیة المصطلحات، وال یحظى  بدعم 
حكومي مذكور. 



نتائج البحث

-التعّرف على معنى المصطلح لغة ووضعاً.

- ترجمة المصطلحات مسؤولیة كبیرة، وتسودھا 
اإلشكالیات والمشاكل التي ال بد من  معرفتھا والتعامل 

معھا وفق أسس متینة وفي أرضیة علمیة راقیة.

- أھمیة المصطلح وخطورتھ عند الترجمة.
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