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مية   سيط أ سيط نصوص ترجمة  املصط ت    العلمي الت

The Importance of Terminology Simplification in Translating Popular 

Science Texts  
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ص   : م

جمــــة تتمتــــع             انــــة العلميــــة ال ة بم ــــ ه مــــن املنــــتج يخــــرج أن الغالــــب ــــ يمكــــن فــــال العلميــــة؛ الثقافــــة حقــــل ــــ مم ــــ  أو مخ

ـ بلغات يكتب أن دون  فكره، أو اسمھ للعالم يذكر أو مصنعھ، شـر فيقـرأ م، لغتـھ غ ن تھ و ـ صـ ـر ثـم. نطـاق أوسـع ع  تزد

ســع اللغــة ــا و جم اللغــة ســواء املصــطل وعا ــ ــا امل جم أو م ــ ــا امل ز ــذه، النقــل عمليــة خــالل ومــن. ل ــ ـــ املصــط ي  العل

ســارع ــ التطــور  لســرعة مجــاراة إنتاجــھ و ز يــوم، عــد يومــا والتكنولــو العل ــ انتــھ وت جمــة ــ ودوره م ــا العلميــة ال . بأكمل

ــــ الدراســــة ــــذه ــــدف ولــــذلك ميــــة إبـــــراز إ ات أ ســــطة املصــــط ر ــــ امل ا العلميــــة املعرفـــــة تطــــو شــــر ــــا و  ترجمـــــة ــــ ودور

ســطة، العلميــة النصــوص ســيطھ تقنيــات ومعرفــة امل ــور  متنــاول  ــ وجعلــھ ت م ــ املصــط دراســة خــالل مــن وذلــك. ا  العل

شره وضعھ ومعاي يم وتحديد ول، املقام  و سيط املرتبطة املفا جمـة إجماال العل بالت ـ وال صـوص وجـھ ع  ودور  ا

ــا العلميــة املعرفــة شــر ــ العمليــة ــذه ز عز ــ الدراســة وتوصــلت. و يــة اعتمــاد ضــرورة ا ســيط خاصــة من ات لت  املصــط

سط العل النص ترجمة مع جنب إ جنا س العلمية،   .امل

جمة: مفتاحية لمات سيط العلمية، ال سيط العلمي، الت ، الت    املصط الثقافة، املصطل

Abstract : 

Nowadays, scientific translation plays a crucial role in scientific culture. Hence, no 
product can leave a laboratory or factory, and no scientist can be famous without 
writing in different languages. As it will be read and known all over the world, the 
language, either the source or the target, will be improved and get new 
terminology. Owing to continuous advances in science and technology, scientific 
terminology would also prosper and gain much more importance in scientific 
translation. This study aims at highlighting the importance of the simplified 
terminology in scientific knowledge development and spreading, and discussing its 
role in translating popular science texts. It also aims at illuminating the techniques 
of simplification for the lay audience. It provides an important methodology to 
simplify the scientific terms used while translating popular science texts. 

Keywords: Culture; Scientific Translation; Science Popularization; Simplification; 
Terminology 

  

  :   مقدمة

رئ دور من جمة لل ما أحد ع يخفى ال

ضارات وا مم ن ب سور ا ناء و الروابط ز فقد. عز

ن العامل مختلف ن ب ة مم انة م يزال، وال ا ل انت

وتصديرا إنتاجا العلمية الثقافة أن. حقل يمكن ال إذ

اسمھ للعالم يذكر أو مصنعھ، أو ه مخ من املنتج يخرج
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فكره فيقرأأو م، لغتھ غ بلغات يكتب أن دون

نطاق أوسع ع تھ ص شر ن سع. و و اللغة ر تزد ثم

ا ل جم امل أو ا م جم امل اللغة سواء املصطل ا . وعا

العل املصط ز ي ذه، النقل عملية خالل ومن

العل التطور لسرعة مجاراة إنتاجھ سارع و

يوم عد يوما غ. والتكنولو ي العر للملتقي فكيف

وما ؟ املصطل الزخم ذا مجاراة املتخصص

وما ور؟ م ا متناول وجعلھ سيطھ ت تقنيات

العلمية الثقافة شر أمام حائال تقف ال املعيقات

ا؟ عل للتغلب السبل وما الواسع؟ ا وم   بمف

البحثس جمةإذه ال مية أ إبراز

ر اتطو شر و العلمية مناملعرفة املقصود وإيضاح

العلمية، ات املصط سيط عت جمة ال تأث ومدى

الكفيلة والوسائل ليات حث و ا، سيط وت ا إنتاج

ا ر تقسيم. بتطو خالل من عةالدراسة وذلك أر إ

جمة: محاور  ال عن ديث ل ول املحور نخصص

العلم املعرفة إنتاج ا يودور الثا واملحور ا، شر و ية

وضعھ ومعاي العل املصط عن ديث ل نخصصھ

شره تقل. و عنلن ديث ا تفصيل ا الثالث املحور

ع العل واملصط إجماال العل سيط الت وم مف

املعرفة شر العملية ذه ودور صوص ا وجھ

و  ع الرا الفصل نقدم ثم ا، ز عز و خالعلمية

جابة خالل من العلمية ات املصط سيط لت ة مقار

آليات بخصوص املطروحة سئلة مختلف عن

املتخصصة جمة ال ودور سيط   .  الت

العلمية .2 املعرفة شر ا ودور جمة   :ال

س ل العلمية، الثقافة شر عن ديث ا إن

من ا كب ا ح لھ الباحثون خصص فقد ظة، ال وليد

والتقنيات،الدراسة الوسائل عن البعض فتحدث ،

وتناول منھ، املرجوة والفائدة التأث آخرون وفصل

املعرفة شر عملية ا مي وأ جمة ال أثر جميون ال

العلمية. العلمية املجالت ن ب الدراسات مجلة(وتفرقت

ية العر مجلة والتقنية، العلوم مجلة ي، العر

جمة نوامل والكتب...) وال ي(ؤلف ا والش بلعيد صا

دري  نا) والدو شرة املن الدراسات من ذلك وغ

ناك   . و

إمداد ع العلمية الثقافة شر يقتصر وال

يلھ وتأ العلمية املعارف بأحدث ور جم أوسع

وتلقائية سلسة أداة ون لي ، العل املن يعاب الس

أي م سا بل اليومية، م حيا ميع ا ا ضايمارس

وإطالق نتاج، و بحاث ملموس تطور إحداث

العصر، بمواكبة الكفيلة بداعية القدرات واحتضان

املستقبل العلوم1.واملشاركة ترجمة أن شك وال

بحاث والتوسع العلمية جمة ال حركة شيط وت

علمية ضة جميعا م سا العلمية الثقافة شر و

و  ن الباحث نشمل املتلق ور وجم والكّتاب ن جم امل

العلمية   2. للثقافة

عصر افية عد لم الدراسية واملنا

ل ب التالميذ د و ل سع وت العلمية املعرفة فيھ سارع ت

يحيط ما حول م ساؤال عن جابة و الالزمة املعارف

شافات اك أو علمية ر ظوا من شاطات. م ال إن

بامل تمتاز يحيطالعلمية بما ن املتعلم ط ر انية وإم رونة

ارات والز العلمية الرحالت أن حيث ولة؛ س م

م وتحب التعلم روح م ف تن ستكشافية امليدانية

يخدم فيما م معارف ثمار واس م ومجتمع م لغ دمة

م ن...محيط املتعلم تحفز ال شاطات ال من ذلك وغ

ب و املعارف ساب اك اع ف    3.داع
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العلمية للثقافة وظ امل شار ن مثل و

أسلوب عن ة مع رة ظا املتقدمة الصناعية البلدان

العلمية شافات ك من د مز ع عتمد ال ياة ا

التقنية حركة. والتطبيقات من جزء العلمية جمة وال

ودات املج ع تقوم أن يمكن ال وسياسية اجتماعية

وإ املؤسساتالفردية ودور ود ا افل بت تتطور نما

ودعم العلمية، جمات ال شر اصة وا ومية ا

واملعاجم س القوام وإنتاج ن، جم وامل جمة ال

جمة ال عملية يل س ل التوسع. املتخصصة إ إضافة

للشباب سطة امل العلمية واملؤلفات الكتب ترجمة

ور جم سع ي ح خاصة، طفال للنصوصو ن املتلق

جمة امل العلمية. العلمية جمات ال التوسع وكذلك

حركة ا ساند املختلفة عالم ووسائل املجالت

ن املتخصص العرب العلماء من خالصة ية عر تأليف

املنجزات أحدث لعرض العلمية افة ال مجال

بحاث ي4.و وا ال بمثابة عد تزال، وال انت جمة فال

معلومات إلثراء خرى مم دراسات يلتقط الذي

ا إل جم امل م. اللغة س و م اللغة بذلك فيغ

ن ب والعل ضاري ا التالقح من ل ش إحداث

  5 .الشعوب

ت وول س لو يقول السياق، ذا إن: و

شرح محاولة ع معتادا ن أصبح العل املجتمع

فكرة عن العلماء تخ أن عد ور، م ل عملھ مجاالت

ملأن أن رى و بة، للر ة مث عملية العلوم سيط ت

للعلم ور م ا م ُّ ف
َ
ت

ّ
أن و شود مامل ف إ سيؤدي

ع أك ومقدرة ، منأك عدد القرار اتخاذ

الوراثية ندسة وال ئة الب مة امل شر. املواضيع إن ثم

من املجتمع بحماية كفيل العلمية الثقافة

م يف ال الذي ور م فا للعلم، ئة الس ستخدامات

الء ا ية يقع أن ولة س يمكن العلم عمل كيف

لھ ن ئ املس يجعل. أو للعلم ور م ا م تف أن محباكما ھ

حياتھ6. لھ ل وأثره ميتھ وأ لقيمتھ ا   .ومدر

املعارف سارعا د ش ن الرا العصر وألن

قد موقف أمام نفسھ جم امل يجد ما ا كث العلمية،

علمية جمة ل يتصدى و و الوقت، عض أمامھ دد ي

ستعمال ميدان ودخلت جديدة، ا ا مصط أغلب

إ لمة ال جم في ،
ً
ية،حديثا العر اللغة ا يناظر ما

إضافة الالزمة، واملعاجم س القوام أمامھ يجد ال وقد

ية العر باللغة ديثة ا العلمية بحاث ندرة إ

وجدت إن ات املصط ت ش جم،.  و امل ِ
ّ
حظ سن ُ و

أك ل ش عرف أن لھ العاملية املعلومات شبكة يح ت

ا العل املصط عنيھ ما ترجمتھ،دقة يجد ال لذي

ايجاده، ع التقليدية س والقوام املعاجم وتخونھ

تقي في ستعماالت، و يارات ا من ائال كما ليجد

يناسبھ ما ا   7. م

عت وال مشا م يزال ال اليوم إ العلم إن ثم

عن ديث ا أن والدليل الثقافة، ونات م من ونا م

دوما العلم عن بمعزل ي يأ العلم. الثقافة ان لو كما

الثقافة علم،. غ دون من تقوم الثقافة انت لو وكما

كفاء ن جم امل إعداد نقص ذلك عن ترتب وقد

جمة ال بالتخصص تمام وعدم العلوم مجاالت

ندر ما ا س وتدر الفردية. العلمية ود ا عض ولوال

رجاالت عض ا يقوم ال ناملتناثرة تم امل العلم

ان ل املجتمع، العلمية الثقافة وإشاعة بالثقافة

ذلك ا أشار كما سيا م سيا جم امل العل الكتاب

ديب الكفاية8. ثائر فروض من فرض الكث عند و ف

أفراد ن ب قائمة لھ تقوم أن الضروري من س ول

أبدا   . املجتمع
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ن ب يحدث ثقا وتواصل فعل جمة وال

فعلال يفعل الذي الثقا املحرض ف مم، و شعوب

ة الكيماو التفاعالت افزة ا ة م من9.ا وذلك

مجرد س ول ام، ف و م الف عملية إحداث خالل

فقط اللغات ن ب إغناء10.مقارنة إ ب ر بال تؤدي و

ة الضرور ات الصعو ة ملواج ا إل جم امل اللغة

ا أجل من منواملوضوعية العصر يتداول عما لتعب

فعل. معارف بل أيضا، لمات نقل مجرد ست ل و

جم امل اللغة يجعل مما التغي موقع باتجاه حضاري

ضاري ا التقدم مواكبة ع قادرة ة عصر لغة ا إل

انجازاتھ ل
ُّ
  11.وتمث

يختلف لم العلمية جمة ال وضع أن كما

فعلتھ فما ن؛ إ ا عكث ية العر جمة ال حركة

واحد مجال التقوقع و عة متتا عقود 12. امتداد

أساسية وسيلة تمثل، تزال وال مثلت ا أ رغم

إ م ض ل و العصور منذ العلوم العرب ساب اك

متفاوتة سب ب ولكن ، ا ا قيقي. عصرنا ا واملفتاح

أن لغة ألي سمح ومستمر، را تطور ل تل تث

فاعال ا فكر مصدرا لتص ا، أقرا ن ب ر وتزد ا وجود

ا ل أ قطاب. ضة من كث تزال ال ا أ
ّ
إال

وال املناسبات، إال ا إل يلتفت وال مشة م ية العر

رقام وسرد حصاءات عند إال ا مشتغلو   . يرا

العلمية بالثقافة العلمية جمة ال ع وإذ

ا اوتصل إل وتنقل العلمية، املعرفة بمصادر ملجتمعات

ضة ال درب ع ا وتضع ديثة ا والثقافات التقنيات

بأسباب خذ و ا شروط مراعاة من بد فال قيقي، ا

ا ر ة. تطو الوا العبارة العلمية جمة ال وشرط

النقل مانة و الدقيق العل ف13.واملصط

امل لتنمية جدا ة مختلفضرور ية العر جتمعات

ا سنو ات املصط الكب التدفق مع خاصة املجاالت

مسايرة ضرورة إ يدعو مما املعرفة حقول ش

ية العر إ ونقلھ سارع امل والتكنولو العل   14.التقدم

يتمثل جمة ال ات حر خ تار والثابت

واعي سياسية إرادة بمفعول دائما تحدث ا ةو

إرادة ا تملك ال القوة أسباب ع صول ا دف س

إ ا يضطر مما ذلك، غ أو معاصرة منافسة سياسية

لتجاوزه ا لد ما يعاب واس ا م أمة. ستفادة ل و

ا وظيف ترجمية خاليا ت ا، ذا ر تطو ا س حية

شكال اتيجية س امليادين خرى مم عمل ترجمة

ممومض ا تتجاوز ال ح والتقنية، العلم مونا

التعليم15. املنافسة شأن ا شأ جمة ال م سا ذلك و

ال الوسائل ش العلوم جذور ترسيخ م، باللغة

املجتمع قطاعات افة إ املعارف خالل16. تنقل من

زة وأج ونية الك برامج من التكنولوجيا استخدام

س وقوام معاجم وتوف املعلومات ن تخز ذكية

ده وتزو جم امل عمل ل س ل نقل رامج و وموسوعات

الالزمة ات واملصط   . باالختيارات

ان نقلوإذا إ س العلمي جم امل

الدقةاملعلومات ام وال املوضوعية وإ ية، املتنا

مع ا توصيل د ير ال الفكرة عن التعب مانة و

ا ت رت ال قة بالطر النص عناصر ب ترت مراعاة

ومنطق سلوب جمال مع ذلك تنا لو ح صل،

والرموز رقام ستخدم و ف ا، إل ينقل ال اللغة

ل ش دف ال ب تص ال واملختصرات ات واملصط

امباشر، ترجم يراد ال املادة التخصص حتاج و

درجة بلغت ما وم والتوثيق، والبحث طالع خالل من

املواضيع بجميع مختصا ون ي أن يمكن ال   17.ثقافتھ

شرا .3 و إنتاجا العلمي   :املصط
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ات املصط توضعإن لفظية قوالب

ودقيقة محددة معان يعاب من18،الس نص يخلو ال

ا عص ف ا، م أحد من التقنية أو العلمية النصوص

ا يم مفا مختلفة. وقوام احتياجات وليدة ات واملصط

ا قيم و ا، إل اجة با الناس شعر عندما إال ون تت ال

أك ل ش م حيا ر وتطو العلمية املعرفة ر . تطو

ب التفك يتم عندما إال يتم ال ذلك اولكن يم مفا

ا ع  19. ومدلوال لمةو من" مصطب أناس تواضع

ذات لفظة تقابل لمة مدلول ع واحد اختصاص

ية، أجن بلغة محدد مخصوصةمع طائفة اتفاق و ف

مخصوص أمر فرد 20 ."ع وضعھ للفظ يمكن ال ذا ول

عد إال ا، مصط يصبح أن العلمية للداللة ما يئة أو

عليھ يتفق واملعنيونأن العل املجال بذلك املشتغلون

  21.بھ

وما مف أدائھ ع صط
ُ
أ لفظ أيضا و و

ال أي يقال، كما صطالح مشاحة وال محددا،

ناك مادام أنھ أي عليھ، التعارف تم فيما مجادلة

إ يل س فال محددا، وما مف اللفظ أداء حول اتفاق

دقيقا اللفظ ان إذا حول عختالف الداللة

وم املف إ نصرف س ن الذ الن دقيق، غ أو وم املف

ه غ إ ينصرف ولن عليھ دقة.  املتفق ون ل تبعا

املع ع صطالح و التواضع عد إال ي تأ ال . الداللة
ووأما 22 ف والعلم و للواقع املطابق ازم ا عتقاد

بھ و ما ع ء ال مختلفة. إدراك اوالعلوم عض عن

ا ومن ا بموضوع و. البعض باختصار العلم إن

بنفس املتعلقة اضات ف و واملعارف ات النظر مجموع

املجال بنفس أو   23. املوضوع

العلمي املصط لماتأما أو لمة و ف

و أو ملموس، غ ا معنو أو ماديا معينا وما مف تحمل

حضار  أو علمية داللة ذات لمات أو خاصة،لمة ة

والفنون العلوم بتلك املشتغلون ا عل يتواضع

مصطفى 24. واملباحث يقول كما العل واملصط

و ي ا عن"الش للتعب اتخاذه ع العلماء اتفق لفظ

وإنما ارتجاال يوضع ال و و العلمية، ي املعا من مع

معينة اتفاق 25."ملناسبة و املصط الوسيط وجاء

ع اصطالحاتھطائفة علم ل ول مخصوص . ء

واملشتغلون العلماء يتفق أن باالتفاق واملقصود

تحملھ، تكن لم مع ما لمة تحميل ع العلوم

ا معنا غاير قد جديد مدلول ع دالة فتصبح

صل ة اللغو ا دالل أي ئذ. اللغوي، حي فتد

ع العلم ذلك ل أ التفاق اصطالحا أو ات مصط

ا واستخدام ا   26.قبول

يةو  العر اللغة إ تنقل العلمية ات املصط

الوسائل ذه بأحد معلوم و املجاز،: كما أو شتقاق،

ب التعر أو النحت، فراغ،. أو من تقطف ال الثمرة و

مجال خالق ار وابت دؤوب بحث عملية نتاج ف

واملعرفة ذ. العلوم خالل من العل لكواملصط

أو شاف اك سمية ل كضرورة تج ي حيث جمتھ؛ ل سابق

فيما لينقل صلية، العلم لغة العلوم من مستحدث

جمة ال خالل من العالم للغات خرجت27. عد لقد

مكتب طرف من املنظمة العل املصط توحيد ندوة

أيام ب التعر سيق اط1981فيفري20-19-18ت بالر

جم امل املصط ا توفر يلزم توصيات مجموعة   :ا

املتواتر، - الفصيح ي العر املصط   تفضيل

قتضاء - عند العامية ات املصط تفادي

معينة، شروط  و

الص - ة،تفضيل الوا زلة ا  يغة

الدقيق، - املصط  تفضيل
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عة - الشا لمة ال  28. تفضيل

بأن القول يمكن نا وضعو خصائص م أ

املضمون  توضيح أو ساطة، ال مااملصط بأقل

والقصر الطول عتدال و العبارات من يمكن

وتنظيم الغامضة لمات ال بتجنب والوضوح

ذلك 29...املحتوى  أنولتحقيق وضعالبد د ع

يتوافر الذين ن ي املصط إ العلمية ات املصط

ال واللغة ا م جمون ي ال اللغة من ل إجادة م لد

ا إل جمون الذيوأن.ي العلم ن متخصص ونوا ي

ع ونوا ي أن وكذلك لھ، عمليا ن ممارس عنھ، جموا ي

وضعھ وأساليب العل املصط وم بمف تامة دراية

ا م بة القر والتخصصات م ذا. تخصصا يلقى ي ول

يؤكد تمة، امل وساط مختلف لدى قبوال املصط

تية الثالثة باملعاي ام ل يجب أنھ أوال،: املناصف

ة اللغو ختيار س مقاي اض،(اعتماد ق تجنب

العامية لمات ال داللية)وتجنب س مقاي واعتماد ،

ل( ال عددتفضيل وتجنب مة، امل ع الدقيقة مة

س. ثانيا) الدالالت مقاي اعتماد فيجب ثالثا أما

ة لغو اللفظ(اجتماعية وجمالية ستعمال،   30).سر

العلمي .4 املصط   :ترجمة

أن دون يج ات املصط واض أن بما

شارا ان ليلقى البناء معروف املنطق ل س اللفظ ون ي

ساس انتھ م حتل أضو فقد ، العل النص ية

محور و ف جمية ال العملية من ا حيو جزءا املصط

فيھ كز ت إذ مكثف نص إنھ بل ال يمھ، بمفا النص

حد،. املعلومة أق إ باملصط العناية يجب وعليھ

ل ك جمة ال جودة أساس و أنو.  ف إّما املصط

موجودا يتصييكون أن عندئذ جم امل وع ده،

جم امل اللغة موجودا ون ي أال وإما اليھ، تدي و

لھ جد و ا م جم امل اللغة ومھ مف ن ب في ا إل

ا،. مقابال إل جم امل اللغة املصط عدم ا وم

ية املصط جمة ال لت يم- ش املفا ترجمة عنصرا- أي

إال ا ل يتصدى
ّ
أال ب ي ال العملية، ذه سا رئ

ترجمتھ،م ومتمرس باملوضوع ملام ع قادر جم

بما النقل ع مقدرة أو ة لغو ة رك لھ ي أخصا أو

والتواصل جمة ال كتابھ الديداوي محمد   31.يؤكده

ا ا مستو املصط قضية ترتبط وكما

العلميالثالثة النص ا،بنوعية إل أشرنا كنا ال

إف ال العلمية قدفالنصوص جديدة بحوث راز

جم ي ال اللغة جديد مصط أمام جم امل تجعل

ا يتطلب. إل و إذ العسر من كب قدر ع أمر و و

وجدت، إن ومرجعھ املصط ن ب العالقة استجالء

ما ف تطلب و أحيانا اعتباطيا املصط ون ي فقد

ح املق املصط ون ي ال ح املستكشف ية ملا علميا

العلميةع الداللة العلمية32.امش املادة فقد و

قبوال تلقى وال جمة ال سقط ف ا، إحالةو. قيم يمكن

ع السر التقدم إ العلمية جمة ال اليات إش مختلف

ختصاصات، مختلف ا وتفرعا العلوم عرفھ الذي

ال ديدة ا ات املصط من املئات إنتاج إ يؤدي مما

اللغةيصعب املناسب املصط فإيجاد ا، يعا اس

ان، بم ة الصعو من ون ي قد ما، ملصط ية العر

ا أ يدرك أن دون س القوام ن ب متخبطا جم امل ك و

  .يختار

املتخصص النص عصب و املصط إن

ن إليھ ينظر عد لم جم امل أن ة"حيث ثانو كسلعة

حيو  كسند وإنما ه غ ا لعملھيتوال و 33." ي ميةف أ ذو

العلم عماد و و املعرفة، ميادين جميع بالغة

ا قوام ومھ ومف العلمية الكتابة وعصب . وأساسھ،
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العلميةو  باملعاجم ن ستع ال ا ذه جم امل

إ ات املصط انتماء من التحقق أجل من املتخصصة

س، والقوام املعاجم سعفھ ال وقد النص، موضوع

سأ اف ل مقابل وضع إ يضطر أو ختصاص ل أ . ل

ن ب العل طاب وا العلمية ات املصط تداول إن ثم

من املتلقي تمكن بدرجة مرتبطا أصبح ن املختص

ا يم ومفا ية جن ات   34.املصط

ف ة الصعو غاية املصط ترجمة إن

عدد أيضا وإنما اره ابت فقط محصورة ست ل

ا النصاملصط نوعية حسب وذلك الواحد، للمرجع ت

وردت ال ات املصط ألن أو ترجمتھ، املراد املختص

أخرى  لغة من جمة م ات مصط أصال . النص

مع عاملھ جم امل ا يواج ال ات الصعو وتتج

ماي   :املصط

الواحد - للمصط املقابلة ات املصط عدد

املصدر عوا. اللغة املحافظة إما ل

تكييفھ محاولة أو املصدر اللغة املصط

الصر اللغة نظام جم(وإدماجھ امل اللغة

ا   ).إل

سارع - وامل ديد ا اللغوي شرهالزخم ت الذي

مراعاة دون بالعلوم تمة امل ف وال املجالت

املصط وضع ليف. شروط ت ل وا

مور بضبط مختصة وعدممؤسسات علميا

الوقوع لتجنب معزولة فردية بمبادرات ا عالج

أخرى  مرة ت ش  .ال

العلمي - للمصط اص ا ع الالطا حيث ،

النص قارئ ا يواج ال ات الصعو تكمن

العلمية املادة طبيعة ناقلھ أو العل

ع طا أيضا تكمن بل فحسب، ا عقيد و

ه غ عن ه يم الذي العل مناملصط

أن و ة الصعو ومصدر ات؛ املصط

أساسا ون تت ا أغل العلمية ات املصط

اليونانية ن اللغت من مستعارة عناصر من

ية مجرد. والالتي ست ل ستعارة عملية وأّن

ن اللغت ن ات من ونات وامل العناصر جلب

وفقط ا ة. واستخدام الصعو تزداد وإنما

ت الختالف نظرا ية نللعر و وت ن اللغت ن و

ذلك وغ اشتقاق من لمات  35 .ال

خ - جميو ال شاط ال العشوائية الذي

تخضع ف متخصصة، مؤسسات بھ تقوم

املصط طرائق ب وتجر الختبار أو ان للر . إما

لية انات م استغالل إ أحوجنا ما لكن

ترجمة املتقدمة اللغات ا ستعمل ال

ااملصط وضع أو    36. ات

ا .5 ودور العلمية ات املصط سيط ت

العلمية املعرفة   :شر

ساجان ارل ي مر ي الفل العالم أشار لقد

أّن من"إ واحد وكأنھ حياتھ منا يبدأ سان إ ل

س وأحاس مشاعر طفل ل داخل فتكمن العلماء،

من شياء إزاء ش ند و ب يت تجعلھ ال العالم

الطبيعة العلوم 37. "حولھ ترجمة ون ت ال ثم ومن

املعارف سيط بت علقت إذا إال ا ا عصرنا مفيدة

ف الناس، عامة يفيد ما شر إو يؤدي العلوم سيط ت

معھ التعامل أسلوب ومعرفة لھ، الناس م يفيد. ف ذا و

القرار اب وأ الناس مساندة ق طر عن نفسھ العلم

والعلما فالناسللعلم العلمية، البحوث يع و ء،

يقال كما لون يج ملا ة  38.أعداء املوج جمات ال أما

تلقى وال مل فقد ختصاص، ل أ من القوم اصة

قليلة فئة من إال الئقا ية. إقباال نجل اللغة إن ثم
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يمكن وال العلوم، مة م وسيلة عد اضر، ا زمنا

و  ي أن متخصص باحث األي م تمكن إذا إال عامليا . ن

انھ بإم مادام جمة، ال إ بحاجة س ل و ف ذلك، و

محصورا تمام بقى و صلية، ا بلغ ا تلق

ور  م ا عامة من ن ختصاصي غ   .الغالب

  

  

  

العلمي 1- 5 سيط   الت

بأنھ ساسية«عرف املبادئ شرح عملية

نجازات و العلمية شافات ك بأسلوبو التقنية

وسائل عدة ذلك ك ش ن، املتخصص لغ وم مف

وامللتقيات واملحاضرات ونية التلفز امج ال ا أبرز

املصورة والكتب واملجالت فالم و وامللصقات والندوات

ذلك علمية... 39وغ مواد نقل عملية يل س بذلك و و

و و معينة لطبقة موجھ ل ش ا شر و متخصصة

عامأيضا، آخر ل إ مشفر تق ل ل  40 .ترجمة

اليومية حياتنا من جزء املثال، يل س ع فالطب

تتطلب لغتھ فإن لذلك الناس، من الكث وي س و

ن املتخصص غ ع و ف ول، املقام تاما وضوحا

فعالة،. أيضا اتصال لغة ا و ب الطب لغة تتم وإذ

التب ل من وتخلوا عومحددة، يجب وعليھ اس،

إ نادا اس اللغة استعمال يفرق أن جم امل

ان إذا العامة ات املصط ستعمل ف ور، م ا

ان إذا املتخصصة ات واملصط العامة من وره جم

النخبة من وره   41. جم

سطة امل العلمية اوالكتابة يقوم عملية

يم واملفا العلم تقديم أجل من العلوم متخصصون

أو وض ا دون الناس من للعامة العلمية نجازات و

التفاصيل ال أش من ل ش أي ذا. التعمق تحقق و

ا توفر الواجب الصفات من مجموعة ق طر عن

املتخصص العل اتب ون. ال ي أن الصفات ذه أو

للعلم ما فا العل اتب العلم. ال م ف تطلب و

دارس اتب ال ون ي أن قوطبيعتھ طر عن سواء للعلم ا

وأن رة، ا الدراسة ق طر عن أو اديمية الدراسة

ل م يف وأن ا ناول ي ال العلمية باملادة ملما ون ي

للناس ا وشرح ا تقديم عليھ ل س ح ا عاد     42.أ

دف 2- 5 وال العلمي سيط الت وسائل

  منھ

ا  استغالل يمكن ال الوسائل تختلف

مثال نجد ديثة وا التقليدية ن ب العلوم سيط كتب: ت

كتب ا بي ومن العل سيط الكتبالتعميمالت و ؛

طلبة إ وإنما ن املتمرس ن الباحث إ تتوجھ ال ال

أو الفرع ذا التخصص إ سعون الذي امعات ا

فت املعرفة فروع من سطةذلك م شاملة نظرة لھ قدم

اليھ يحتاجون الذي املوضوع املحاضرات.  عن وكذلك

ة وار ا لسات وا واملناقشات واملجالت والدروس

املفتوحة العلمية يام و العلمية واملسابقات واملناظرات

ومراكز العلمية واملقا واملسرح حتفاالت و واملعارض

شرات و والنوادي العلمية اتالثقافة واملطو املخابر

واملعلقات ستعمال، صور)affiches)وأدلة من

واملواقع عليمية، و توضيحية ورسومات وشرائح

التواصل ومواقع البحثية واملدونات ونية لك

شرطة و ذاعية و ونية التليفز امج وال ، جتما

التعليمية فالم و ال. الوثائقية ة خ تضطلعذه

وطرح العامة املعارف نمو عة متا س الرئ بالدور

فضول يث ومشوق، جذاب ل ش العلمية الثقافة

والشباب طفال خاصة ميع ا   . وخيال
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مجموع تكييف إ العل سيط الت دف و

القارئ متناول تصبح ح والعلمية التقنية املعارف

شر ال ال أش من ل ش و و املتخصص، غ

املعرفةالبيد جعل إ يرمي الذي للمعارف اغو

ميع ا العل43 .متناول سط امل دف يقتصر ال كما

لزرع وإنما فقط ا وشرح العلمية املعلومة شر ع

دف املس ور م ا بالعلوم تمام و ز. الرغبة عز و

ن شبع م وعلماء ن مبدع إنجاب ع املجتمع مقدرة

م بي ميتھ وأ العلم   .بثقافة

العلمي 3- 5 سيط والت جمة  ال

جمة ال الثقاترتبط شر العلميةب فة

ع ومتلقيھ العلم ن ب تصل ال القناة ف ا، سيط وت

ذلك تحقيق غية و اللغات، مختلف ن و العالم أنحاء

ور م ا مستوى ن ب الفرق مراعاة جم امل ع يجب

ومن أوال، صلية ا بلغ العلمية الثقافة اليھ ة املوج

ت من د املز الكتاب ومقدمة وامش ال يقدم سيطثم

املعلومات ن بتحي يضطلع وان ات واملصط ي املعا

فيھ جم ي الذي عملية 44.املجال تفرض كما

ماي جم امل ع سيط   : الت

دف - املس ور م ا سط(معرفة ن و: )ملن من

وماذا ودوافعھ رغباتھ ما دف، املس ور م ا

سيط الت من تظر ان. ي ، أك ور م ا أدركنا لما ف

فيھ سط ن الذي ا أدركنا لما و أفضل، سيط الت

كتاب( ي، و تلفز برنامج ور...) مجلة، م ا نوع عرفنا

معھ نتعامل سواء. وكيف سيط الت مستوى ختلف و

العمر  ناحية التعليمن املستوى  . أو

سيط - الت موضوع سط(معرفة ن يوجد؟)ماذا ال

صعب موضوع ناك وإنما سيطھ، ت مستحيل موضوع

خر الناس.ع ساعد ال املواضيع سط ن أن يجب

شاف ك وحب واملغامرة النقد روح ساب اك فال... ع

وإنما فحسب العلمية املعارف تقديم ع نقتصر

العالمالطرائق شتغل كيف سطة؛ م العلمية واملنا

 وملاذا؟

سيط - الت أسلوب سط؟(معرفة ن خالل): كيف  من

لة الس يم واملفا لمات ال واختيار والوضوح ساطة ال

ال املركبة لمات ال وتجنب ة والوا والدقيقة

ي معا عدة ة. تحتمل القص مل ا استعمال وكذلك

ق شو ال واعتماد ة معوالوا القص سلوب و

ياة با العلوم ط ور أحيانا والدعابة النكت توظيف

املعقدة لمات ال وتجنب  45.اليومية

ا ولنفستونلقد ا ول بلوم من ل تم

سيط ا ،بالت نوم سيطب والت ي املفردا سيط الت

ي قبلسلو يتج ي املفردا سيط الت أن ان عت و ،

من قليل عدد ء املستخدمةل لمات ال

مثل أخرى اال أش يتخذ أن يمكن ولكنھ جمة ال

أو املألوفة املرادفات إ وء وال ومي املف ب التقر

الثقا ذلك. التفس فإن خرى، سيط الت أنواع وأما

النص ية ب غي أو التقسيم إ جم امل وء ب يتم

ا ذا حد ملة ا أ... وعناصر ي كذا إو جم امل

طوال أقل بجمل املركبة مل ا وتبديل سلوب سيط ت

غموضا عملية. أو أثناء ا م يل عامة قاعدة وثمة

املعلومات أيضا ا بموج جم امل يحذف جمة ال

املفرط يص والت    46 .املتكررة

إ جنبا س سيط الت نحو امليل ذا إن

دراسة ت بي فقد ، املع سيط ت مع اجنب ول بلوم

ن جم امل أن سية والفر ية نجل ن ب جمات ال عن

ون في ص النص جوانب عض ر تطو إ يميلون

دف ال اللغة لقراء سبة بال وضوحا سطت.  أك وم
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وذيوع شر ال شروط ا ل وتوفرت ات املصط

شرتستعمال ان املتخصصة، جمة وتنوعتال ،

ل ان و النصوص املعرفةأجناس شار ان ثر ا

ا ل الناس يعاب واس لية. العلمية جمة ال تحظى كما

توفر ا باعتبار العلوم سيط ت مجال ة كب مية بأ

س والقوام واملعاجم جمة ال ذاكرات من ا كب مخزونا

وال ات املصط من ائال كما تحوي ال ونية لك

وا جم وامل سط امل عمل ل سواءس حد ع   .ملتعلم

إن تمتازثم ال اللغة تلك العلمية اللغة

من ا ل ملا مثال دبية اللغة عن مستقلة بمواصفات

اللغة توجد ال منطقية دقيقة ة فكر خصائص

ل،. دبية والس سر امل إال النحو من ستعمل ال ف

ب تتم و توظيفا ك كيب: و وال النص، متانة

متخصصةا ة نحو يات ب مع الدقيق، للغوي

دقيقة علمية ات ال. ومصط اصة ا ا مواصفا ا ول

التطورات إ ند املس العل النص طبيعة ا تفرض

تبعا يتطور الذي الدقيق واملن املتالحقة، العلمية

العلوم حقائق ل الذي العل سلوب لر

ات النظر عرض   47 .و

امل    اللغة الأما اللغة ف ا، م تخصصة

العلمية املعطيات من مجموعة ا ف املختلفة،يتوفر

ال خ وتوفر طأ، ا من عصم ال للدقة امليل

م الف ع ن ع و قائق ا يجلو الذي الوضوح وكذلك

من سلم الذي التعقيد عن والبعد ساطة ال إ إضافة

اللغة48. ام تحصر أن يمكن ال املتخصصةكما

من ل والرموز: استعمال صطالحية اللغة

لعدد سرة امل اللغة شمل قد وإنما فقط، واملختصرات

ور  م ا من التخصص. كب درجة تباين مكن. مع و

مجال مغايرة انة م تحتل أن ما م لغة ألي

التواصل تخص رم ال قمة أن حيث التخصص،

وقاعد ن املتخصص ن ب اصل نا ب التواصل تمثل تھ

الناس سيط(عامة الذي) الت و جم امل واملوضوع

سيط الت رام لما و تلك التخصص درجة يحدد

لذلك تبعا تخصصھ درجة  49. تنخفض

نفسوم من متتالية نصوص ترجمت

ا ا بمصط جم امل س واستأ املعر حثامليدان و

ترجمة متخصصا يصبح فإنھ ، وو وقرأ واستج

فيھ يتخصص لم وإن املوضوع، فإن. ذلك لذا،

حصل و تھ صعو ع ممكن جمة ال التخصص

واملواظبة واملمارسة شة وإن. باملعا ح مطلوب، و و

أنفع ة اللغو املقدرة ذي املتخصص العالم ترجمة انت

س 50."وأسلم جمول نصامل أي نقل ع القادر و

نصا إال جم ي ال الذي ذلك و وإنما أخرى، إ لغة من

إدراك من اختصاصھ فيمكنھ فيھ، مختص علم

شبكة خالل من النص يتضمنھ الذي طاب ا

معينة معرفية بمراجع تصلھ ال ات ولذلك51.املصط

من العلمية جمة ال يتخصص أن أراد ملن البد

تم قدراتھمواصفات ر تطو من وتمكنھ ه غ عن ه

  . باستمرار

مختلف  م ف ع قادرا جم امل ون ي ي ول

يتم أن يجب أخر، إ لغة من ا ونقل النصوص أنواع

وحب ة اللغو املسائل وذوق وتأليفي تحلي بفكر

بإتباع العمل ع وقدرة ك ال ولة وس طالع

دو  الدقة وتو جيدة قة ان 52".ماطر لما أنھ ذلك

لما جمھ ي الذي املوضوع عن ا فكر عد أ جم امل

من تجعل وسطاء، أو غرات و فجوات لديھ تولدت

ا إل املنقول اللغة روح عن عيدا جم امل العل . النص

املصط ووضع جمة ال ن ب ام ا ناك ان إذا أما
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بدا إ أقرب ون ي النص فإن واحد، إآن منھ ع

افة ا رفية ا جمة يتوفر53 .ال أن يجب كما

ا م جم امل اللغة من التمكن إ إضافة العل جم امل

يعاب الس باحثة بثقافة التمتع ا، إل جم امل واللغة

إطناب دون ساطة، و سالسة عنھ والتعب املوضوع

 54. وغموض

جم امل تواجھ قد ذلك، ل رغم ولكن

س ال منھ تقت والعوائق، ات الصعو من العديد

ترجمتھ ي تأ ح والطرائق الوسائل من بالعديد

خطاء و العيوب من جمة. خالية عملية فال ست ل

ح ا، ف والدقة ودة ا جم امل يتو ن ح لة س

ال ياة ا من ا وقر ساطة النصوص للعامةأك يومية

املتخصصة بالنصوص بالك ة55. فما صعو وتكمن

العلمية جمة ،: ال واملصط التخصص، موضوع

من تخلو جافة نصوص ف سلوب، و اللغة وقواعد

املع ضياع خشية والزخرفة والتنميق ماليات   56. ا

أخرى،  ة صعو املتخصصة النصوص و

ا، نقل ة وصعو يم املفا ة الذيصعو ور م ا ألن

ثقافة بالضرورة لھ ون ت ال جم امل الكتاب إليھ يتوجھ

لفية ا وال الكتاب، إليھ يتوجھ الذي ص ور م ا

ون ت وقد ا، إطار ص النص ي يأ ال املعرفية

ات مصط ا ل جم امل اللغة تمللك ال جدية يم املفا

ل واضع ا جم امل فيتحول ا، ع أمرع و و لمصط

اختصاصھ من ون ي أال ض مباشرة57. يف ست ول

محصورة ا عسر املصط ارهقضية فحسبابت

أيضا امنة اتوإنما املصط للمرجععدد

جم سي الذي العل النص نوعية حسب وذلك الواحد

ذه ألن النصأوال، أصال تكون قد ات املصط

في وردت الذي لغةاملصدر من جما م ا مصط ھ

  58.أخرى 

سابقة تجارب ناك بأن شارة تجدر نا و

رة القا مجمع د اج فقد العلمية، ات املصط ترجمة

ا بمعان العلمية لفاظ الذيترجمة املجال و و

ا معنا سب تك لمة ال ألن الدقيق، املع ا عط

القاموس س ول اللغة . السياق مجمع ي،أما رد

يحتل ن مع ومضمون باختصاص تتعلق عنده جمة فال

و مة امل ختصاص صاحب أن. فيھ ن ح

بأسس الكتب جم ت أن ضرورة ع أكدت و، س ل

ن، واملراجع ن جم وامل الكتب اختيار حيث من نة، مت

حيث جمات، ال م بأ البدء مراحل، ذلك تم و

والت العلوم كتب جم العلميةت فالكتب كنولوجيا،

التنفيذ تم و كذا، و ة الفكر ع الروا فكتب سطة، امل

واملؤسسات املنظمات ي الفعال التعاون أساس ع

   59. العلمية

ا  .6 مي وأ العلمية ات املصط سيط ت

سيطية الت النصوص   :ترجمة

الذي العل النص خصائص معرفة إن

أن كب بقسط م س جم، عمليةسي ر جو تحدد

ثالث خالل من ذلك تم و ساسية، ا ومعامل جمة ال

ات   :مستو

ع حيثأوال اللغة، فحصمستوى عسر

ناحية، من صطالح بقضية وصلھ دون املستوى ذا

أخرى  ناحية من عدده أو املع أحادية قضية حيث. و

املصط ع مؤسسة والتقنية العلم لغة أن

و العلميةبالضرورة، داللتھ سب يك ال مصط و

إذا إال إبالغيھ بطاقة ونا م ون ي وال السليمة

مختصة أوساط شكال. استعمل املصط يأخذ وقد
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و و اللغة املرادف مقام يقوم اللسانية العالمة غ

الرقم أو الصورة أو من... الرسم أخر شكال يتطلب مما

عالمة الصورة تنقل فقد جمة والعكسال لسانية

سطة امل   . النصوص

الذي طار و يتكيف العل النص إن ثم

وجود إ ة بدا يؤدي ما و و مركباتھ تحديد م س

والتقنية العلمية النصوص من مختلفة ات . مستو

تداولھ ومجال الرموز ع أساسا املركز النص ناك ف

العلمية لقات العال . ا ع املركز النص ناك مةو

النص ناك و ثانية، صياغة عملية القابل اللسانية

العلمية ات النظر شر إ دف والذي سط امل العل

ا ف للتعر عام نطاق   60.ع

ع كيبوثانيا ال انمستوى فإذا ؛

يرتبط لوحده لداللة املتضمن بذاتھ املكثف املصط

يت أن يمكن ال فإنھ ة، نحو عالقة ملة ا خذعناصر

سق ال إ ناد باالس إال صطالحية العلمية داللتھ

علم إ النص انتماء يتحدد بھ الذي العام الدال

إ. مخصوص العلمية النصوص ملة ا وتنحو

ية كي ال الروابط إ باإلضافة ا عناصر شد و سمية

املنطقي العلمية الدالالت لھ. سق ذلك تفقد و

العل دفالنصوص ال بحكم ع ت بحيث سطة امل مية

العام م امل من بألفاظ العل طاب ا ب تقر إ ا م

يفقد مما أحيانا، دبية الصبغة عض ا ل اكيب و

العلمية داللتھ واملصط املعرفية قيمتھ العل النص

  61. املضبوطة

النص مستوى الثالث املقام أننو إذ ،

و  باعتباره العل منغلقالنص اية ا ول بداية ا ل حدة

الداخ منطقھ البعض عضھ إ شده و ذاتھ ع

سق حسب العلمية الدالالت سلسل أساسا املتمثل

أو ي البيا الرسم أو اللسانية، العالمة ع ؛ موضو

و و النص، فضاء داخل سق م ع توز و الصورة،

ذات خرى العلمية النصوص عن منفتح

صعبة،62.ختصاص  قراءة العل النص قراءة إن

ما و والبحث، التوثيق عنصر بتوفر إال تتم ال ف

ممارسة ألف ملن أو ملختص، إال يأتيان ال أمران

من املضمر إدراك من يمكنانھ ما أل العلمية النصوص

صور  ثالث يتخذ العل املقول وأن خاصة : القول،

وصورة اللسانية، العالمة لصورة وش العل الرمز

ي البيا الرسم أو املقول. الصورة صورة نوع ت كما

وظائف حسب النصية، الوحدة داخل ا بي فيما العل

الداللية الشبكة ساق ا ا بمقتضا ل ش ي   63.معينة

املصط 1- 6 سيط ت   وسائل

ب تقر و العل املصط سيط ت أن بما

ح املتخصص غ للمتلقي العلمية يم تصبحاملفا

ي وعليھ لديھ، متداولة العلمية ستخدماملعارف أن جب

مع سطة م علمية ات مصط م ترجما جمون امل

ا متلق استحسان تلقى ح ا ف والغرابة التقعر تجنب

مما يعاب، س و م الف عن النص تبعد يؤديوال

املصط استعمال تطور إ جمةو. أحيانا ال ست ل

والت عنالعلمية معزولة صرفھ لسانية عملية قنية

وحضاري ثقا موقف بل والفردي، ما ا الو

النص لغة ومن النص من جم امل موقف امن

اتھ جموعليھ،. ومصط بامل تمام من البد

جم امل ألن عالم، ميدان خاصة اتھ ومصط

مجا من ما ا ا تأث أك عالم اللغةحقل . مع

أما ، ما ا يتلقاه جم امل جمھ ي ما أو يقولھ ما وألن

تم وان م م القليل إال سمعھ فال املجامع سمعھ ما

الوقت م عد يتم و   64.ف
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العلمي 2- 6 املصط سيط ت   معاي

ون ي العلميال للنص جم فقطوسيطا امل

و أيضاوإنما للنص حضورهمؤلف ذلك ان سواء

إاملض وراءه من دف الذي ا حضوره أم مر

إحاالت خالل من ديد ا واقعھ النص توظيف

شرح أو تو الكتاب مقدمة أو جم امل النص امش

فاعلية ذا فتجعلھ تضيف ون. أو ت أن يمكن وال

مفيدة جمة ةال وا رسالة للمتلقي قدمت إذا

اكة والر الغموض من   . خالية

غية يجبو العلميةذلك، املعلومة تمثل

يحا
ً
ال

ُّ
انتمث وإال م، باللغة ا تلق يتطلب مما ،

ال اللغة عن املتلقي عد بمقدار منقوصا التمثل

عملية عمود تمثل جمة ال أن شك وال املعلومة، وعاء

ذه يتم65. التمثل ال ا عصر لعلوم أمھ أي ساب واك

مراجل ثالث خالل ومرحلة:من املضغ، مرحلة

التمثل ومرحلة ضم تمضغ. ال أن أمة ألي يمكن إذ

أن ستطيع ال ا أ إال ية أجن بلغة علم أي ضم و

ا بلغ
ّ

إال ا عصر علم املصط66. تتمثل سيط ت إن ثم

باعتبار املوضو إطاره وضعھ من البد العل

وأل  ناحية، من العل سيط بالت املوصولة نالقضايا

نزلت إذا إال تقنية أو علمية ون ت أن يمكن ال جمة ال

املصط بناء بمراعاة وكذلك ، املوضو ا ح

أخرى  ناحية من ووضعھ   . العل

النصوص 3- 6 العلمي املصط سيط ت

سطة امل  العلمية

النص 1- 3- 6 ترجمة إ نادا اس

سط امل   العلمي

ول،ف املن العل(في سيط نصوص= الت

ب اللغة ا ا ترجم ثم أ، اللغة سطة م ،)علمية

العلمية، ات املصط سيط ت الية إش ناك س ل

ساس سطة م املستعملة ات املصط ألن نظرا

املصدر لة)أ(اللغة س لغة سط امل ستعمل أين ،

وامل التعقيد من وخالية ة املتخصصةووا يم فا

ن، والباحث العلماء من ن املتخصص ن ب حصرا املتداولة

إجماال النص ترجمة ة صعو جم امل يجد ال ثم ومن

ساس دوره بقى و صوص، ا وجھ ع ات واملصط

النص لھ يرمي الذي ثر نفس تحقيق ع العمل

  . املصدر

املت ي، الثا املن تكمن ة الصعو أن
ّ
مثلإال

العل( سيط متخصصة= الت علمية نصوص

ا سيط ت يتم أو سط ت ثم ب، اللغة ا جم ت أ، اللغة

سطة م و ا ترجم ثم صل ا املن). لغ ذا و

املتخصصة جمة ال سواء ة كب ة وخ مراسا يقت

ثانية ة ج من العل املصط أو ة، ج يواجھ. من إذ

كم  جم اامل علم لھ س ل ات املصط من ائال ا

إما ف
ّ
ل م و ف وعليھ، ن؛: أحيانا، امنت م ن عمليت أوال،

جم ي ثم ية مصط بحزم املحمل ص النص سط ي

قد جمية، ال باألمانة امھ الل ونظرا سطھ، ي ما

املصدر للغة واملصطل اللغوي املستوى بنفس يحتفظ

امل ان است يلقى ثم وتفقدومن دف ال اللغة تلقي

ا م املتو دف ال ثانيا. ترجمتھ إ: أو نصھ جم ي

املتخصصة جمة ال بتقنيات ما مل دف ال اللغة

سط ي ثم ا، وقواعد ا قواني ع ومحافظا ا املعمول

دف ال اللغة املتلقي إ الثانية املرحلة ،)ب(نصھ

يتمتع ئذ، حي مؤلف جم م و الكتابةف ارات بم

التأث وآليات امللتقى اجات ا مدر سطة، امل العلمية

  .عليھ
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ذا الذاتيةو جمة بال عرف ون. ما ي وال

عالوة شامال، إملاما ن باللغت ملما ا، ف مؤلفا جم امل

فيھ املؤلف للموضوع الدقيقة معرفتھ جم. ع امل إن

حدو  يتجاوز ومؤصل، ومبدع ناقل جمةاملؤلف ال د

ار ف ع كز ف بداع، و الكتابة إ التقليدية

والقارئ دفة املس اللغة مقتضيات مع كيف و ة املحور

ا يم67 .ف املفا من عدد ع ك بال ملزم و و

ا، ع ستغناء يمكن ال ال ساسية ية املصط

املعرفة شر و املعلومة إيصال فقط ديدنھ بقى و

التأثالعلمية تقنيات ل ب مدعم قي شو بأسلوب

املراد العل باملضمون مخل غ وإيجاز قناع، و

العلمية.  إبالغھ القيمة ع فاظ ا رمنا ما وإذا

جمة ال بمعاي خالل دون سطة امل للنصوص

سطي بم ستعانة حسن من ا، ف ودة ا وتقنيات

ا بتقنيات وأعلم أخ م ف اراتھالعلوم وم سيط البد. لت

اعتناء مع سط، وامل جم امل ن ب الوثيق التعاون من

تمام وا ق شو وال التعب وسالسة باألسلوب سط امل

واملصط باللغة جم   .  امل

املصط 2- 3- 6 سيط ت إ نادا اس

  العلمي

اللغة العل املصط سيط ت رمنا ما إذا

لألصل ي الثال ذر ا إ أ ن أن أساسا وجب ية، العر

ومحاولة وجد، إن جن لألصل املقابل ي العر

داللة عن ان م قدر ودالة ة قص صيغة اشتقاق

رمز.  املصط لھ يكن ولم يا، أجن وم املف ان إن أما

ان ولو ح لھ، منسابق بد ال ا، معر أو دخيال

مثال سيطة، صرفية صيغة باستخدام إما سيط الت

تنوعھ ع لة السم قصر و ل س الصيغة نختار

كيب: مثال ال أو النحت إ وء ال أو مفعال، أو فعال

مثال ية أجن وأخرى ية عر ما إحدا ن لمت بنحت املز

ا قتطاع أو ون، الكر أوكسيد ي باقتطاعثا مثال ي ز

املحافظة مراعاة مع ، روتق ك مثال ن لمت ال إحدى

رمزه نطق ول وس ووظيفتھ وم املف قيمة   . ع

واضع كشروط شروط من سط للم بد وال

الية ا العامة لمات ال يقع ال ح تماما املصط

ية املصط يم املفا يقوم. من أن جم امل أراد إذا أما

بطبيعة علمية ثقافة من لھ بد فال سيط، الت عملية

العلمية الدقة إ إضافة ا، عل عمل ال يم املفا

ا وإدراك طالع اوسعة املعمول والتقنيات ملبادئ

ات املصط ون. وضع ي أن بالضرورة س ل كما

جمة م أو ية عر يم املفا ون ت فقد جما، م املصطل

أوسع شر ضمان أجل من ا سيط لت س و أصال،

العلمية وللمادة ع. للمصط خ عمل ثم ومن

امل حسب التلقي ل س و سط الصيغ بادئإيجاد

ا املعمول ية   .  املصط

عموما العلوم سيط ت عملية ي تؤ ي ول

ا، ل
ُ
أ صوص ا وجھ ع العل املصط سيط وت

املجاالت ات املصط فو من التخلص وجب

ست ل وال ا، حد من التقليل أو والتقنية، العلمية

أقوى ا ف انت وان فحسب ية العر اللغة ع وقفا

اللفظيوأشي اك ش و الدال والتعدد ادف فال ع،

خرى  اللغات عة شا ستعانة68.علل يمكن ذلك و

طار ذا ت انت ال التجارب و. بمختلف

العرب الن ء يتغ أن يمكن ال املصط والدة مرحلة

م يأت الواحد، العمل إرادة ون يمل ال م وأل تجون ي ال

لاملصط  د فيج ونھ ل س الذي املنتج مع جن

ع يأخذه أو مقابل ي عر مصط ابتداع م م واحد

فيھ. حالھ يتصرف مفيد. أو ات املصط عدد أن كما
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احات"أحيانا، ق و راء عدد نخ ال

عض من تخلو ال ا أ عتقد بل ستعماالت، و

لال  أوسع مجاال تف ا أل يالفوائد، رتقا صطفاء

من ك وف ا لكن ، لألص البقاء قانون بحكم

ود والر مود ا69." ا وتبع ات املصط ت ش تج و

ي معلوما مخزون ن و ت غياب يجة ن اضر ا زمننا

ترسيخ ود ج وضياع ت ن ن ية العر باللغة

عرض وغياب العلمية ات للمصط املتوافرة جمات ال

املنقحةال  ديدة ا ل70.  جمات الوسائل ن ب ومن

اصطالحية شرات و مذكرات شر ات املصط عدد

واستغالل واملؤتمرات املجالت املناقشة باب وفتح

مع وتتكدس راكدة تبقى ال ح العنكبوتية الشبكة

ا   .عض

ا موضوع بطبيعة تبقى ات املصط عض إن

ن  ب محصورة ستعمال نمحدودة ختصاص

مقابل و ا، سيط ت ا حي عسر و ن، مع عل مجال

عامة ن ب شار لالن لة املؤ ات املصط تك ذلك

ووضوح ا ول وس أحيانا ا لقصر نظرا ور م ا

أخرى  أحيانا اكيب ال من ا وخلو ا يم ال. مفا ذه و

لت س توحدت، لما ف ا، توحيد ع ك ال يجب

وآت سيط الت اعملية ل أ املجمعيون. ت اتفق لذلك

عناصر مجموعة ع با عمليةتقر ا استغالل يمكن

والتوحيد واملالئمة: ، التداول سر و والشيوع طراد

شتقاق ة وك إن. والتوليد باللغةثم العلوم س تدر

علميةم ومحاضرات وتأليف ترجمة من يتضمنھ وما

و  إ يدفع الذي و ذلك، اتوغ املصط ضع

حياة فال ا، م ص املطاف اية تقي و ا وإنتاج

وتداول  استعمال دون وندياك71.ملصط إذا: "يقول

بتعلم تبدؤوا أن فعليكم ولة، س العلوم علم أردتم

أن72"لغتكم البحوث من كث ت ث ضملقد

م باللغة مناالاملعارف ل وأس تناوال سر   . أ

ذ إومن العلوم ترجمة تل املنطلق، ا

ف و ا، ومتلق العلوم منت ن ب وة ال م، اللغة

واليابان ية نو ا ا ور ف نتاج، و لإلبداع املجال م ل

متقدمة مراتب احتلت الدول من ا وغ ن والص

ا بلغا ا وتدرس العلوم سط ت ا و العل . نتاج

باللغة  العلوم س مفتدر الف درجة د يز م

نتاج و بداع ع حفز و يعاب س مقابل. و و

العالم، و العلمية اللغة مراعاة يجب ذلك،

ن الباحث ن ب ات ا وتبادل العل شر وال للتواصل

الدول  مختلف من جمة. والعلماء ب يتعلق وفيما

اللغ إ جمة ال إ أ ن
ّ
أال يجب ، ماملصط ة

ية( العر اللغة ب التعر أن) نقصد عد إال مباشرة

قبلھ الوسائل ل نفذ يوجد: س لم فإذا أوال، جمة فال

لمة من لفظة شتق ف ثانيا، شتقاق ي، عر مقابل

ثالثا، فاملجاز زنا، فإذا ، املس مع تؤدي ية عر

واملج املس ن ب املع عالقة مجاز للفظ از،فيجوز

يؤدي ن لمت من مركبا لفظا لمة لل ننحت زنا فإذا

عّرب زنا فإذا ، املس ء ال مدلول ما معنا

أوزان وفق ونصقلھ اللغة، لقواعد مطابقا با عر اللفظ

لساننا ومنطق   73. لغتنا

  

  :خاتمة .7

من بد ال أساسية شروط يدة ا جمة لل

ترجمي عمل أي ا اتوفر مانة ا م والدقة، لنقل

موضعھ يح ال املصط ووضع اللفظ اختيار

نجاز سراع و التعب يضاح ي74. و ول وعليھ،

الوضوح شرط من بد ال ا نفع سيط الت عملية تحقق
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أو بالنصوص علق ما سواء سيط الت عملية سر وال

ات،.  باملصط املصط سيط ت عن ديث ا وعند

أال والذييجب ، املصط نميط ب عرف ما غفل

دون لغوي مصط استعمال أو ل ش اختيار يتمثل

ات املصط من ه طراد. غ أيضا شروطھ ومن

جن للمصط واملالئمة التداول سر و والشيوع

ساطة ال مثل ستعمال ع افز   75. وا

سطة م علمية لغة ية العر اللغة ون ت ي ول

اتاستع: يجب مصط وتوظيف العل سلوب مال

من كثار وتجنب النحو س ت مع اص وا العام ا يقبل

ع والتأكيد بالدقة، تخل لم ما البيانية الصور

العل ع ي د سلوب يط ال ح املوضوعية،

ا قيم العلمية املعرفة اللغة. وتفقد شار ان تطلب و

املص وجود ة، ج من عالعلمية القادر العل ط

بما املختلفة العلوم املستعملة يم املفا تحديد

تصاالت وثورة الصناعة ة كب إنتاجية  .يقت

عند والتقنية العلمية لألسرار كشف ا باعتبار جمة وال

وجود تتطلب ثانية، ة ج من ا ع املنقول الشعوب

استعماالت ذات منظمة علمية اجتماعيةحركة

العلمية76.وتقنية ات واملصط املفردات توحيد عد و

عملية من ملموسة نتائج تحقيق قصد رافد م أ

النص لقي ات، املصط وحدت فإذا العلوم؛ سيط ت

وتطورت ية العر الدول مختلف قبوال سط امل العل

ونوعية إنتاجا   .  العلوم

وجب ا ر وتطو العلمية جمة ال تفعيل وقصد

ة وت سارع و التطور سرعة ملسايرة ة كب ود ج بذل

الفارق وتقليص ا، وتطبيقا اعات خ و شافات ك

ن ب رتباط وتزايد وتطبيقھ، اع خ ن ب الزم

جتماع والتطور ة، ج من والثقا العل التقدم

أخرى  ة ج من قتصادي لغة. و تفعيل وكذلك،

املخت عالم ا،ووسائل وغ وراديو ون تلفز من لفة

املصط وإشاعة ة اللغو قية ال ع عمل ح

ة تطور حركة ديد ا وتقديم بھ من. وتقر وذلك

ادفة ال صص وا امج ال مختلف إ77خالل إضافة

لغتھ مة ا تراجع للواقع، متفحصة عميقة نظرة

أساس و الفكر فاللغة ا استخدام وطرائق

اال ل قيمة ال ا دو و ا أفراد ن ب   1.تواصل

  

املراجع. 6 بع78ت:قائمة   ت

 :الكتب

 دب و اللغة صري، ا ساطح خلدون أبو

بالقومية، ما ت(وعالق دراسات)ب مركز ،

لبنان ية، العر  .الوحدة

 املصط جمة، ال ، فرا كري بو

ب، ران2004والتعر و شر، لل الغرب دار ، . 

 جمة،حافظ ال ودة ا س مقاي ، ي ال

س2010 تو ، ام ا شر ال مركز ،. 

 اللغة العل املصط دري، دو وحيد رجاء

ية املعاصر،-العر عده و ي ا ال 2010عمقھ

ط الفكر، دمشق01دار ،. 

 ،ران م اتھ ب العلمية"ز الكتابة

العدد"لألطفال ي العر كتاب ،67،2007،

الثق ية،وزارة و ال تافة و  .ال

 ،ية العر ة اللغو لة املش الفيصل، رو سمر

ط1992 برس، لبنان1جروس ،. 

 ساسية ا آليا ية العر اللغة بلعيد، صا

املطبوعات ديوان نة، الرا ا وقضايا

امعية، زائر. 1995ا  .ا
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 س تدر طرق سالمة، العز أبو عادل

ط2009العلوم، الثقافة، دار ر 1،  .دن،

 العلمية الثقافة شار ان معوقات عامر، عزت

ي العر كتاب الكتاب، من مجموعة جمة، : امل

ي، العر املستقبل شراف واس العلمية الثقافة

ط2007 ية، و ال الثقافة وزارة ،01،

ت و  .ال

 جمة ال علم ا مدخل غيدير، التأمل: ماثيو

ترجمة ومستقبال، وحاضرا ماضيا جمة، ال

طجو،مح أحمد العل2012مد شر ال ،

السعودية سعود، امللك جامعة ع،  .والطا

 عملية تطبيقات طجو، أحمد محمد

املتخصصة، جمة ،2009ال العل شر ال ،

السعودية سعود، امللك  .جامعة

 ،والتواصل جمة ال الديداوي، ،2000محمد

ط ي العر الثقا املغرب1املركز ،. 

 م الديداوي، جم،محمد امل املركز2005اج ،

ط ي، العر املغرب01الثقا ،. 

 جمة ال الكتابة الديداوي، جمة-محمد ال

نموذجا، الدولية ية الثقا2012العر املركز ،

املغرب ي،  .العر

 ،العلمية معاي بيقي، وحسن ال ال محمد

رقم فلسفية ط26،2015دفاتر قال، تو دار ،

املغرب1 ،. 

 ا،مجموعة ا ونظر جمة ال ساتذة، من

س1989 تو كمة، ا ت ب ،. 

 العلمية ات املصط ي، ا الش مصطفى

ية، العر ط1995اللغة صادر، دار لبنان3، ،. 

 Cécile Michaut ; 2014 Vulgarisation 

Scientifique mode d’emploi, EDP Science, 

France.  

 

 

 :املقاالت

 ،الشامي س ا" ت جمة املؤلفال ن ب لعلمية

السنة"واملتلقي جمة، وال ية العر مجلة ،

ع ية3،2010الثانية، العر املنظمة ،

لبنان جمة،  .لل

 ،ديب الثقافة"ثائر ا ومصائر العلوم ترجمة

جمة ال سياسيات محاولة ية، مجلة"العر ،

مج والثقافية، ة الفكر للدراسات ن ي ع2ت ،6،

العر 2013 املركز ودراسات، لألبحاث ية

الدوحة  .السياسيات،

 ،حمزة حسن مع ودورا" حوار واقعا جمة ال

ات السنة"وصعو جمة، وال ية العر مجلة ،

ع جمة،2،2010الثانية، لل ية العر املنظمة

  .لبنان

 ،وري ا الط" اذة مجلة" املصط

ع الثقافية، ياة ل172ا أفر وزارة2016، ،

سالثقافة،  .تو

 ،بلعيد ،"صا العل واملصط جمة ال

نموذجا ب التعر سيق ت مجلة"مكتب ،

ع الثالثة، السنة ب، سم6التعر د ،1993

والتأليف جمة وال ب للتعر ي العر املركز

دمشق شر،   . وال

 ،سوسان ورشيد أمعضشو د ترجمة" فر

فيھ ن ي املغار ود وج جن عبد. د(املصط

نموذجااملالك ية)"مرتاض العر مجلة ،

ع الثانية، السنة جمة، املنظمة2،2010وال ،

لبنان جمة، لل ية  .العر

 ، تكر الطبية" عدنان العلوم ب مجلة"عر ،

ع الثانية السنة ب، يونيو3التعر املركز1992،

شر وال والتأليف جمة وال ب للتعر ية  .العر

 ، الع الرحمن عبد بن سي"محمد طت

سنة"العلوم والتقنية العلوم مجلة ع14، ،
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للعلوم،56،2001 ز العز عبد امللك مدينة ،
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 ،ياط ا يثم شر"محمد جمة ال مية أ

السنة”العلم جمة، وال ية العر مجلة ،

ع جمة،. 3،2010الثانية، لل ية العر املنظمة

 .لبنان

 ،ليال عال "مر وسائل سيط ." مالت

 Communication، Lettre et Scienceمجلة

du Language لية01عدد  .2010جو

 

ت      ن ن   :مواقع

 Mariana Coancaftp, 2016 « Common 

Language versus Specialised Language. 

Retrieved from: 

//ftp.repec.org/opt/ReDIF/RePEc/rau/jiso
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عامر، 1 جمة" عزت امل العلمية الثقافة شار ان ،"معوقات

ي العر كتاب الكتاب، من شراف: مجموعة واس العلمية الثقافة

ط ية، و ال الثقافة وزارة ي، العر ،01،2007املستقبل

ص ت، و   .164ال
نفسھ 2 ان   .امل
الثقافة، 3 دار العلوم، س تدر طرق سالمة، العز أبو عادل ينظر

ص1،2009ط، ص ردن، ،180 -195.  
ص 4 نفسھ،   .598املرجع
نة،  5 الرا ا وقضايا ساسية ا آليا ية العر اللغة بلعيد، صا

امعية، ا املطبوعات ص،1995ديوان زائر،   . 54ا
ص: ينظر 6 السابق، املرجع عامر،   .604عزت
ص: ينظر 7 ص نفسھ،   .167-165املرجع

ديب، 8 ية،" ثائر العر الثقافة ا ومصائر العلوم ترجمة

جمة ال سياسيات ة"محاولة الفكر للدراسات ن ي ت مجلة ،

مج ع2والثقافية، ودراسات6، لألبحاث ية العر املركز ،

ص،2013السياسيات،     .56الدوحة،
بلعيد، 9 سيق"صا ت مكتب ، العل واملصط جمة ال

نموذجا ب العدد"التعر الثالثة، السنة ب، التعر مجلة ،

شر، وال والتأليف جمة وال ب للتعر ي العر املركز السادس،

سم ص1993د دمشق، ،11 .  

                                                                                         
حمزة،   10 حسن مع ات" حوار وصعو ودورا واقعا جمة ،"ال

العدد الثانية، السنة جمة، وال ية العر ية2مجلة العر املنظمة ،

جمة، ص2010لل لبنان، ،142.  
الصفحة11 نفس السابق، املرجع بلعيد،   .صا

ص 12 نفسھ، املرجع ديب،   .  56ثائر
وري،ينظر 13 ا الط" اذة ياة" املصط ا مجلة

العدد أفر172الثقافية، الثقافة، وزارة ص2016ل، س، تو ،

73 .  
سوسان، 14 ورشيد أمعضشو د جن" فر املصط ترجمة

فيھ ن ي املغار ود نموذجا. د(وج مرتاض املالك مجلة)"عبد ،

العدد الثانية، السنة جمة، وال ية ية2العر العر املنظمة ،

جمة، ص2010لل لبنان، ،90.    

،ينظر 15 املرزو عرب رة" أبو ظا بما العلمية جمة ال

وفنية ،"اجتماعية ا، ا ونظر جمة ال ساتذة، من مجموعة ،

كمة، ا ت ص1989ب ص س، تو ،34- 37.  
ص  16 السابق، املرجع عامر،   .589عزت
املتخصصة، 17 جمة ال عملية تطبيقات طجو، أحمد محمد

العل شر امللك-ال ق2009سعود،جامعة ص السعودية، ،.  
18 ، تكر الطبية" عدنان العلوم ب ب،"عر التعر مجلة ،

العدد الثانية والتأليف3السنة جمة وال ب للتعر ية العر املركز ،

يونيو شر، ص1992وال دمشق، ،12.  
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ما 19 وعالق دب و اللغة صري، ا ساطح خلدون أبو

الوحدة دراسات مركز لبنان،بالقومية، ية، ص1985العر ،74.  
دار 20 ية، العر اللغة العلمية ات املصط ي، ا الش مصطفى

ط لبنان،3صادر،   .5ص1995،
ص 21 نفسھ، املرجع ، تكر     .15عدنان
برس، 22 جروس ية، العر ة اللغو لة املش الفيصل، رو سمر

لبنان،1ط    107ص. 1992،
م 23 بيقي، وحسن ال ال فلسفيةمحمد دفاتر العلمية، عاي

ط26رقم قال، تو دار املغرب،1، ص2015، ،08.  
ية 24 العر اللغة العل املصط دري، دو وحيد عمقھ-رجاء

ط الفكر، دار املعاصر، عده و ي ا ،01ال   . 147ص. 2010دمشق
ص 25 السابق، املرجع ي، ا الش   . 5مصطفى
الساب 26 املرجع وري، ا صاذة   .70ق،
الغرب 27 دار ب، والتعر املصط جمة، ال ، فرا كري بو ينظر

ران و شر، ص2004لل ،57.  
ص  28 السابق املرجع سوسان، ورشيد أمعضشو د   . 101فر
ص 29 السابق، املرجع دري، دو وحيد   .23رجاء
السابق، 30 املرجع طجو، احمد محمد املناصف محمد ينظر

د   .ص
الثقا 31 املركز والتواصل، جمة ال الديداوي، محمد ينظر

ط ي ص1،2000العر ص   .51-50املغرب،
ي،: ينظر 32 القمر والتقنية" البا العلمية جمة ،"ال

كمة، ا ت ب ا، ا ونظر جمة ال ساتذة من ،1989مجموعة

ص ص س،   .99-98تو
جمة 33 ال الكتابة الديداوي، الدولية-محمد ية العر جمة ال

نموذجا، ي العر الثقا املركز ص2012نموذجا، املغرب، ،45.    
ت 34 ص السابق املرجع طجو، أحمد محمد   .ينظر
الشامي،ينظر  35 س واملتلقي" ت املؤلف ن ب العلمية جمة ،"ال

العدد الثانية، السنة جمة، وال ية العر ية3مجلة العر املنظمة ،

جمة، ص2010لل لبنان، ،31.    
بلعيد، 36 صا سيق"ينظر ت مكتب ، العل واملصط جمة ال

نموذجا ب ص"التعر ،20.  
ران،37 م اتھ ب ال"ز لألطفالالكتابة ي"علمية العر كتاب ،

العدد ت، و ص67،2007ال ،105.  
38 ، الع الرحمن عبد بن العلوم"محمد سيط العلوم"ت مجلة ،

سنة عدد14والتقنية للعلوم،56، ز العز عبد امللك مدينة ،

ص2001 اض،   .22الر
39  ، الع الرحمن عبد بن السابقمحمد  .22ص .املرجع
نفسھ 40 ان   .امل
خ 41 ص السابق، املرجع طجو، أحمد   .محمد

                                                                                         
عالم 42 وسائل سيط الت ليال، مجلة. مر

Communication، Lettre et Science du Language 01عدد

لية  .109ص. 2010جو

 عاما: التعميم ء ال جعل عن. ع ترجمة و و

لمة ل ية   Popularisationنجل
43 Voir : Vulgarisation Scientifique mode d’emploi, Cécile 

Michaut, France EDP Science, 2014, p34. 
عامر،:ينظر 44 العلمية" عزت الثقافة شار ان معوقات

جمة ص"امل ،168.  
45 Voir : Vulgarisation Scientifique mode d’emploi, , pp68-

105 
جمة 46 ال علم ا مدخل غيدير، جمة،: ماثيو ال التأمل

شر ال طجو، أحمد محمد ترجمة ومستقبال، وحاضرا ماضيا

اض، الر سعود، امللك جامعة ع، والطا   .175ص. 2012العل
بلعيد، 47 صا سيق"ينظر ت مكتب ، العل واملصط جمة ال

نموذجا ب ص،"التعر   .39- 38ص
نفس 48 صاملرجع   .47صھ،

49 Mariana Coancaftp, « Common Language versus 

Specialised Language. Retrieved from: 

//ftp.repec.org/opt/ReDIF/RePEc/rau/jisomg/SP11/JISOM

-SP11-A22.pdf  On : 05/09/2016  

ط 50 ي، العر الثقا املركز جم، امل اج م الديداوي، ،01محمد

ص2005 املغرب ،99.  
ص  51 السابق املرجع ي، القمر   .90البا

جمة 52 ال ودة ا س مقاي ، ي ال شر. حافظ ال مركز

ام س. ا   .87ص. 2010.تو
ص 53 السابق املرجع ، فرا كري   .23بو
ص 54 السابق، املرجع عامر،   .165عزت
ص 55 السابق، املرجع حمزة، حسن مع   140حوار
ش 56 ص السابق، املرجع طجو، أحمد محمد   .ينظر
ص  57 السابق، املرجع حمزة، حسن مع   .140حوار
ص  58 السابق املرجع ي، القمر   .99البا
ص ينظر 59 السابق، املرجع بلعيد،   .60-57ص صا
ص 60 السابق، املرجع ي، القمر   .94البا
ص 61 نفسھ،   .95املرجع
ص  62 نفسھ،   .96املرجع
نفسھا 63 ان   .مل
ص64 السابق، املرجع بلعيد،   .14صا
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