
Route Educational & Social Science Journal 

Volume 6(6); June 2019 
 

Route Educational & Social Science Journal - 62 - 

Volume 6(6); June 2019 

 

 
Artical History 

Received/ Geliş                                    Accepted/ Kabul                             Available Online/yayınlanma 

02.05.2012  02.06.2012  1.506. .2012  

Translation movement in the first 

Abbasid period and its impact on the flourishing of Arab 

civilization 

  حركة الرتمجة يف العصر العباسي األول وأثرها يف ازدهار احلضارة العربية
 

 احلسناوي شياع أمساء عبد عون أ. م. د.
  دجلة اجلامعة األهليةكلية 

          Ass.Prof.Dr    ASMAA ABD OUN SHYAA 

Dijlah University college 

 
 ادللخص

متتدددذورددددةواورتمجةددددعوورًتبددددعو اوتاددد،اوهي ددددذإوسوورتدددد التطور دددد و  ددد طو  هدددد  ول،وةدددد وورت دددد،او
مدعووألمدوووور دي،هوم مد ووالرتم ت وورب مجيوسوب عوممجورتلهوألنووإل ه نوسورت رعوملحدعو اوورت،ولد و

ووختلفتورغ هت .
وظ ددددمجرتوورًتبددددعو ت ةددددعوري  دددد عووإل هدددد   عوميددددةوهددددذونرتوو تمددددعوورب ددددمجيطوومدددد و  ددددميهومدددد و
  دد ت رتونلي ددعووودتادد نلعووتهددطمجلعوونددت  تتوعنو ددمجحوور ددي،هومدد ورتددذونل وو غمجور ددعورتتف تدد ومددعو

ورَتوهن .
ربهد تعووردي ووورلغ،لدعووتدذمووخدًتوتوورطت هدعطووة  توعواول،اوورًتبعولد وورًتبدعوور دف،لعو  دمجوًو

رط  توورًتبدعوعنوإو فد لووهدُتوورئب ود ووورتةميد رتوورب دمجلعطووسوورياد،اوورئذ دعوريبدتوورًتبدعونواوًوم مد ًو
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سو  ددددمجوورتيدددد ر ووورذلي ددددعوووريتدددد حوورفددددٍتوووألنفووندددد تذرتوسو رتددددذو وورتف تدددد وهددددُتوو  دددد اورتوورئذ ددددعوو
ورف ي ئ عووورفمجت،  عوووإلغمجلئ ع.ة رب هل عوووآلش،العووو

و3000ذل وتثددمجوتلددووا ،تدد رتودذ ددعولي و ددعوورلغددعولمجرددعو ا  دد و اوتدد مووسوهدد نووونيوورمجوردد
وق.م.وطور ً وت ورتةمجوورمجش ذوورةيوليذوم وعدذموورذالو ووريتو ،ضحو   طوورًتبع.

  هدد    ًووعنوإو ،ولدد ومددعووو  ددَتوواادد ناوورت ا  ددعو اوعنووريددمجهوم اندد،ووورًتبددعوه،لددف  و  دد ت ًو
وألمووو  واإطوو ا تذولةوووري د طوهيدذوورفدتحووريدمجفوردب نورد اروووريدمجوقووور د موومادمجورت د وومت ردتو
رت  اهتووورغت ووو   اورتوورئ ومعوآ ةوكطووو فتح،ووتلوولئ ر رتووتل،موملوأيرف،ل طوو ئل،ووم ووريلد،مومد و

و.علمجىولئ رت ووورت  اهتوووريمجه عووإلن م ع
وخلل فددعوعهدد،وريفددمجوت ددذووهلغددتوورًتبددعوتاددمجل وورددةلعوخدد لوورياددمجووريب ندد ووألولوهددذً ومدد و

واياددد،اوومددد وفووخلل فدددعولددد اونوورمجشددد ذو اوعنوولدددلتودمت ددد وسوت دددذووخلل فدددعوواددد م،نورت ددد ووضددد ليتو
ومؤنهعوه توو طمعوهذواور ت وسو  مجوورًتبعووأتتَتوتم ووريلم  ووواًتبُت.

ووألول هديوولددةلوورذاوندعو او هددل اووألضدد،و وورط شدفعوتلددوورتمجةددعوورًتبدعوسوورياددمجووريب ندد و
ونوالددد وسووانلدد اوو  ددد اإووريمجه دددعووإلندد م عوورتاددد،لوورتف تددد وو  ،الددد وه دد نوممجورتل ددد وورت ا  دددعووت،ومدد و

وو   ايووورت دحوورثئ سوهُتووريمجهووو   اورتوو  واإوهلو.
وووتتمذرتوورذاونعوواي جوورت ا  وسو ي ولوعهي نووا،ض،توم،ضعووربح .و

 
 

Abstract 
 

 The roots of the translation movement extend back to distant times in 

history, It is a human activity that keeps pace with human social development In all its 

stages because the human being is in urgent need to communicate with other nations 

and peoples no matter how different their languages. 

    Translation has emerged as a result of human activities since the beginnings of 

human society, And its religious, economic and military activities have been able to 

bring people out of their geographical boundaries to interact with their neighbours. 
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    The first translation was interpretation given the simplicity of language systems and 

the non-invention of writing Translation was a tool of understanding between tribes 

and human gatherings, n ancient times, translation played an important role in the 

dissemination of religious teachings and artistic and literary production, and helped 

the interaction between ancient civilizations such as Babylonian, Assyrian, 

Phoenician, Pharaonic and Greek . 

    In Mesopotamia, ancient bilingual manuscripts dating back to 3000 BC were found, 

As well as Al-Rasheed stone, which is one of the oldest evidence of the activity of 

translation. 

    Historical sources indicate that the Arabs practised translation as a humanitarian 

activity and a tool of communication with neighbouring nations, This activity 

escalated after the Arab conquest of Persia, Iraq, Syria and Egypt Where their 

civilization and language merged with the existing civilizations and opened up to 

cultures and sciences they did not know, they have transferred from science the 

richness of their culture and their Arab-Islamic civilization . 

    The translation reached its golden age during the first Abbasid period, beginning 

with the era of Caliph Abu Jaafar al-Mansur and then the Caliph Harun al-Rashid 

until it reached its summit in the reign of Caliph Al-Ma'amun, where Bayt Al-Hikmah 

has played an active role in disseminating the translation and evaluating the work of 

scholars and translators. 

    This study seeks to shed light on the translation movement in the second Abbasid 

period, and the statement of its historical stages and factors of prosperity and its role 

in the flourishing of civilization Arab Islamic civilization and the interaction of 

civilization and cultural cross-fertilization between Arabs and neighbouring 

civilizations. 

    This study adopted the historical approach in dealing with the dimensions of the 

subject. 

و
و
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 مراحل الرتمجة يف العصر العباسي األول

 عرفت الرتمجة يف العصر العباسي األول ثالث مراحل هي:
و:ووادلرحلة األوىل

وهتدددذعرتومددد وخ ردددعوعفوريفدددمجوواياددد،او اوورددد إولددد اونوورمجشددد ذطووددددذوةددد نوعهددد،وريفدددمجوواياددد،او
شددغ،ر ًوور دد وووهليذنددعووورفلددموووريةدد،م.وولدد،وعولومدد واوندد وملددموهو158ه/136ورددةيورتطددوومدد و

طو(1)ورددمجوموت ربدد ًوميددهوةتدد وو طمددعوووايدد اثووألخددمجىطوربيدد و ر ددهوةتدد هو دل ددذرووهيدد وةتدد وور ب ي دد رت
وع  ددد وورًتبدددعطووومدد ووريلمددد  وسواتلددد،ووايدد اثطووشدددةعوواًتبددُتوتلدددوووريئدد ولددف،إواتددد اإووهوبددعورت،رددد

ونل،وانًورلًتبع.
ةمدد و ئدد ور،ار دد،روهدد ور وو دد وهدد وفت  دد،تورلتل فددعووايادد،اوةتبدد ًوةثددَتإومدد وةتدد وور دد،اننطو

و.(2)م ومذانعوريذله ه،اووريتوة نواو ه ًوريتب  ور   طورغذووتب بهووخل صودذوونتئذمهوة نو
هوولدتووهًتبدعوورطتد وووندعونلد،ونوورًتبدعو193هو او170وسوت ذوورمجش ذوورةيورتطوومد و
مد وورب د    ُتوهيدذوردتحوتم،الدعو هدل مهووات ،تد رتووإلغمجلئ دعوورةيوع   لووايا،اطوريئ ووريل،مطووتلد و

ورئذ عطووعشد مجوورطتد وورديتو مجبدتوسوت دذلوةتد هوو هد  ورددوه ل مد،روومييد لوورًت  د وورطبدَتوسوتلدوو
وورفلم.

ُتوةثددمجومددي وونددِتوهدد وورب مجلددموورددةيو ددمجرووةتدد هوورهددم  وووريدد ملوردددووتمجرددتولددةلووامجرتلددعومًتبدد
عان ،طوفوتبذهللاوه ووائفعوورةيو مجرووةت هوةل لعوونميعووهيد وورطتد ووألاند  عطوول،رتيد وهد وم ند،لهو

وورةيووختصوهًتب رتوورطت وور ب ع.
و

وووادلرحلة الثانية
هو او198ئذورتطووت دمجل ونديعومد ووهتذعرتوميةو ،يلووخل رعوم وتمجثووا م،نورتىتوور  هطور

وارد لوورفطدمجوووألنهور تيد ظمجووووهطووة نو   و اووريلوووو طمعووواي ظمجإطورت  وة نوجيمعووريلم  218
و.(3)سورت مج هووة نول  اة ووسومي ظمجوهتو
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ودذوت ر ووا م،نووإلم وت،اوورب     وم ت و  وورث ر وعنولتي الوتد و رتدذىوواطتبد رتوور د َتإو
و.(4)ورئه ي  ي عورتىتولتووورالحوهُتوورذورعووإلن م عوووإلم وت،العوورب     عسو

ةمدد وعانددد ووربيثدد رتو اوهددد نوورددمجومورلحاددد،لوتلددووورطتددد ورتددىتولدددتوو ئل دد وو مجبت ددد و اوورلغدددعو
و.(5)وريمجه ع

واد م،نولد،وع دهو  م د ووريل د و  د ت ًوان د ًومد و  د ت رتووت دذ نوعلووم و   ورتمجةعوورًتبدعوسو
وخل رعطووع فموم وعرل  ووألم،ولوور  ولعطورت  وة نولي  وا ولًترووا عوذل وم وليئلدهومد وورطتد و او

و.(6)ورلغعووريمجه عومثً ومبث 
هوع   ووا م،نومذانعورلًتبعوسوهغذونون دتووندووه دتوو طمدعطووددذووتتد رتو215وسوت مو

موتددذإومي د ودهددوووريئد وولتد ر،وهددذوالومد ورددمجوتومبث هدعوعة ن  دعوتلم ددعوورلهدف عطووة  ددتومئهدمعو اوعدهد 
لغَتإورتهد وورلغد رت:وور ،ان  دعطوورف اند عطوورهدمجن  عطووهليذلدعو...طوودهدووخد صوورتد ر ،طووآخدمجوخد صو

ووربح وورفلط وووامجلذ.
ونددووواونتدد ملوعووتدد اُتطوولددةوومدد ولفهددمجووووودددذووضددعولددةووورب ددتولدهدد مهوةل دد و ددتو شددمجوث

شتادددُتوعووعةثدددمجوتلدددووعنوةددد ًومي مددد واوددد موه دددتوو طمدددعطووعولومددد و دددمجعرولدددةووورب دددتولددد،ول،رتيددد وهددد و
و.(7)م ن،لهطووة نورتيُتوه و نح قوور  هوع  اوم ور   وم وواًتبُت

ندديعورددذنووات،ةدد ولددةلوواذانددعووريدد ورتيددُتواو هدد ًوهلدد طووعشدد مجوواًتبددُتوسوتاددمجوو25وهيددذو
ب مجلمطوو ة حوه وم مجطودهاوه ور،د ووربيلبط طوتبذواه حورتيُتوهد و ندح قطولو:ول،رتي وه وورووا م،ن
وه ودمجإوورا هئ .اثهتو

وة  دددتوورًتبدددعوسولدددةلووامجرتلدددعو دددتوومددد وورهدددمجن  عووور ،ان  دددعو اوورلغدددعووريمجه دددعطوةمددد وعنوواًتبدددُتو
 عوتلدوولدذواثهدتوهد ود م،ووإبل حوورًتب رتووره هئعووخ لعو مجب رتو نح قوه ورتيُتوورفلهف عووورمجنضد

دمجإطوورةيود موهًتبعووريذلذوم وورطت وورفلط عووورمجنض عوم وأتر د،و دل دذرطووعهل،  د،رطووهيئ مد خ،رطو
و.(8)وعات،ر،دمطووه ل م،ر

 ادلرحلة الثالثة
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هيدذوورد إوواد م،نطوووندتممجرتودمجوهدعو اد،وددمجنطوتمجردتو ،تد ًومد ووالندتممجوالعووهدذعرتولدةلووامجرتلدع
ووالندددددتئمجواطوفوهيدددددذوذردددددموهدددددذعرتوتمل دددددعوورتفلهددددد،و دددددذهونوخددددد ووريددددد ملووإلنددددد م طورت،دفدددددتوورًتبدددددعو

و.(9) ذاجي  ًو
و

ر الرتمجة يف العصر العباسي األولعوامل ازدها  

و:(10)يب ن ووألولو اوت،وم وتذإلي،نووانل اورتمجةعوورًتبعوو ،ني  وخ لووريامجوور
ةثمجإوو ذلووو د،واورتوووايد ظمجورتوهدُتوعلدح هوورفدمجقومد وواهدلمُتومد ور دعوفوهدُتولدةلوورفدمجقو .1

وعلددح هوورددذنانرتووور ،وودد،ووألخددمجىومدد ور ددعواث  ددعطولدد ورتددذوولددوو اوورًتبددعوو ئدد وورثئدد رتُتو
 ور ،ان  عووورف ان عووخ لعوةت وواي م.

طوو يدددمجر ووتلدددوووادددذوارووايت دددمجإوسووو اددد لوواهدددلمُتوورثئ رددد رتووألخدددمجىو هددد تواديدددعووإلنددد مو .2
 وألاوض ووافت،رتعور ض مجوووهةرمو او ئ وةت و لموو   اورتوووألمو.

ات لعووخل رعووإلن م عورلًتبدعطورت د وةد نوواياد،اووورمجشد ذوومد وهيدذو وواد م،نطوأيخدةونوتلدوو .3
    ومهدتتذمُتوشدىتوورهدب وووألند ر  ووا نلدعومي د ولد،ووتلدوو ي دمت  ئ ووعممجورتمجةدعوورًتبدعطوري

ر دد،نلوورلحادد،لوتلددووورطيدد،اووايمجر ددعووا،ردد،نإوسومطتبدد رتوورددمجومووخ لددعوو،وووايي،لددعطوودددذوهددةر
 ومطتب رتوورئه ي  ي ع.

ات لعوهي ووألنمجوووألرمجونورلًتبعطووري وعشد مجووألندمجوورديتومت د رتوورًتبدعوعندمجإوم،ندووهد وشد ةمجو .4
وًوم ر دد ًوخاددصوألتمدد لوورًتبددعطوةمدد وعددد موهيدد ووألرددمجونومددذواروخ لددعورتيلدد وووردديتوة  ددتوماددذاو

 واًتبُتوو ل حوم ولًتب،ن.
 مجبددعووألمددووورذوخلددعوسووإلندد مولئ ر هتدد و اووريمجه ددعطورتددىتولتيددمجثوتل  دد ووريددمجهومدد ور ددعوورتددىتو .5

عووحبهدد و  ددعوندد ر ،نوتل  دد وخ،ردد ًومدد ووال ددذاثاطووةدد نو مجبددعو ددمجول وو اووريمجه ددعطوندد،و وههدد، و  ددعو
 .(11)وتتب اوعنووإلن مونت،يوب عوورثئ ر رتوولهت،تب  

و
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 :العربيةالرتمجة وازدهار احلضارة 
طور  و يدذواوردذوًووض ليتورتمجةعوورًتبعوهذواوم ووسووانل اوو   اإووريمجه عوسووريامجووريب ن 

م واوورذوورتيم عوورثئ ر عووورلغ،لعطوتذووعهن و رتذىوون و ووال ا لووإل ه  ووو   ايووانرةإوتلدوولئ ردعو
ووآلخمجوورطمجلطووعنوإوريئ وواية ورتوو   العووواي اث.

ور ددددمجقوة رف اندددد عواددددمجووريب ندددد ووألولوو فت رتدددد ًورطددددمجنًو ت ةددددعومدددد و ئدددد ومدددد ورت دددد اإووريوشدددد ذو
ووهليذلددعطوومدد و ئدد وتدد ورت دد اإوورغددمجهوة ر ،ان  ددعووورهددمجن  عطووملولطدد وو  دد وهددبي وورلغدد رتوت وئدد ًطورئددذو

وائفددعووونددتي نوواًتبدد،نوهلغدد رتووندد  عو ذوومدد وتهددمجوتلدد  وووريئدد ومدد وورلغددعووألمطومثدد لوذرددموتيددذم و ئدد و
و.(12)عول وورف ان ع ةت هوةل لعوونميعووهليذلعووألل و اووريمجه عوم ورغعوون 

ولددمجىوتلمدد  وعنووريددمجهوملولًتةدد،وورت يئددةانوةتدد وًول،ان  دد ًوسوعلددلهوور دد،ان وعووسو مجبتددهوورهددمجن  عو الو
و.(13) مجب،لو اووريمجه ع

لطوردد  وه ددتوو طمددعوه،لددفهووةددذر  وتلددووورمجددد وورددةيوتمجرتددهوورًتبددعوسوورياددمجووريب ندد ووألوو
واًتبُتطوورتحئ مووأللذوثووامجند،معورلذوردعووريب ند عوواتمثلدعوووعة ن  عوتل  ورلًتبعورتؤتمجوب ،اووريلم  و

سوورت،ول وورذوووومعووألمدوووألخدمجىوووالتد توتلدوولئد رت وووتلد،م وووآنولدوطورئدذوعلدبحوه دتوو طمدعو
م عوسوت ددذووادد م،نوورددةيوعغددذقووألمد،ولوور  ولددعوتلددووواًتبددُتوورددةل وامد وًورلي  ددعوورثئ ر ددعووريمجه ددعووإلند 

 ئلد،ووتلدد،مووألمددوووألخددمجىووغددةوووواطتبددعووريمجه ددعوورطتدد وواًتبددعوودددذوو طدد رتوتلددوو لددموورًتبدد رتووريذلددذو
مدد وواؤرفدد رتووريمجه ددعطوودددذونواورتدد،واوو  دد اورتو ددتونددئ،ومطتبددعوه ددتوو طمددعورت دد وعنوغ رب ددعوورددةل و

و.(14)ممجو نواهت ووعشمجر،ووتلوورتمجةعوورًتبعور   وة  ،ووتلم  وم واتل،وورثئ ر رت ،ر،ووع
مددد وووالو طددد وعنو تاددد،اوعيووانلددد اورلح ددد اإووريمجه دددعومددد وملو  نلدددمجوورًتبدددعوسووريادددمجووريب نددد 

خدد لوه ددتوو طمددعوورددةيوريدد ونواوًوعن ندد  ًوسو دد،تُتووايمجرددعطورددةرمول،لدد،وورياددمجوورددةلعورلًتبددعطو
 مجبددعوهيدد ومؤرفدد رتوعر تدد،نطوعاندد ،طوه ل مدد،رووغددَتلوومدد وورف نددفعوووألنو طووهددةرمووورت دد ومتددت

و.(15)ة  توورًتبعوعغ اووعت وومي رةو لمجو وو   اإووريمجه عومبتتل،وع ،وتووريل،مووورفي،نووورفلهفع
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ودددذومتثددد وواًتبددد،نووورطتددد هووورلغ،لددد،نووغدددَتلوطونددد،و وعةددد  ،وومددد وعلددد،لوتمجه دددعوعمومددد وعلددد،لو
عتةم ددعطوورثئ ردد رتووإل هدد   عوه مجلئددعومب شددمجإوعووغددَتومب شددمجإطور ،تيدد،وووايمجرددعومدد وخدد لورتمجةددعوورًتبددعووردديتو
مطيددت وومدد و ئ ددموعلددي ومي نرددعوسو الددتوو  دد اورتطو ذوملول ددي،وور لدد ًوهددُتوعمددعوورفدد  ُتووشددي،هو

وورب نووافت،رتع.
يب ندد ووألولطومتثدد ولئ ردد رتوتاددمجلطووولددةووو دد رتدوعرتددذوعهددمجاوعتدد موورفطددمجوورثئدد سوسوورياددمجوور

ور دد،اننوسووريلددووووايمجرددعطوووسوآاثاةدد نوم ليدد ًوتلددوومدد و ددمجروو اووريمجه ددعومدد وورثئ ردد رتوورف اندد عوووهليذلددعطو
ومي د وةتد هوو  د،ونوردددوعاند ،طولد وشددةيهوتلدووأتر د،وةتدد هوو  د،ونووردةيولدد،ووألولومد و ،تدهوسوورلغددعو

 ووألر  دد ووإلضدد رعو اوعاندد ،ووميلمددهوعر تدد،نووعهئددمجوطووه ل مدد،رووريمجه ددعطوةدد نوو دد رتدولئددمجعورليلمدد 
و.(16)ور ر ي،رورت  ووانوذةمجلووسوةثَتوم وم،وضعوةت هوو  ،ون

و ذووة  تولئ ردعوو د رتدوورطدمجلوددذووا ب د وسو  ،اود ووغ واهتمد وحبمجةدعوورًتبدعوورديتوظ دمجوأتلَتلد و
،ذردد ًوآخددمجومدد ومدد ذحووريلمدد  وورددةل وعندد م،ووه ددط ووه(وليددذوعم339سوةثددَتومدد ومؤرف  ددهطورددانوورفدد اوفو)

و د مدددعورهددد،اوورت،ولددد ووردددذووووهدددُتوورثئ ردددعووريمجه دددعوووريذلدددذومددد وورثئ رددد رتووةبدددَتوسو في ددد ورتمجةدددعوورًتبدددع
و.(17)وورلغ رتووألخمجى

وومتذرتورتمجةدعوورًتبدعو اوهد نووأل دذرموورديتوشد ذرتورتمجةدعو مجبدعور تلدعوة  دتو رتدذىووري،ومد و
ه(وعرتددذو745 في دد ووال ادد لوهددُتوو  دد ا ُتووريمجه ددعووورغمجه ددعطووليددذوعهدد،ورت دد نووأل ذرهدد و)وألن ندد عوسو

وورًتة ددعطوودددذوعردد،ود،وتددذوسولددةلووورف اندد عووو عب ددعد دد هوورًتبددعووورتيمجلدد طورئددذوةدد نوملمدد ًوورلغدد رتوو 
نوو دب،طوورلغ رتومث :ووإلناوكوتلووره نووأل مجوكطومي مووخلمجروسوره نوورفمجرطور  وورغ د وتد ورهد 

و.(18)ومئ ا عوهُتوورلغتُتووريمجه عووو ب  ع
 

: أثر الرتمجة يف التفاعل الثقايف  

ةدد نورلًتبددعووريذلددذومدد ووآلاثاووإلجي ه ددعوسوورتف تدد وورثئدد سوخدد لوورياددمجووريب ندد ووألولطوومدد و
و تجوتي  وم ورتمجوكوهُتوورثئ رعووريمجه عووغَتل وم ولئ ر رتووألموووألخمجى.



Route Educational & Social Science Journal 

Volume 6(6); June 2019 
 

Route Educational & Social Science Journal - 03 - 

Volume 6(6); June 2019 

 

إووري،ت ددعوردد،الوعلددمجو وفددو  دد اإووريمجه ددعووإلندد م عومدد وةدد نوهلدد وعنو يددمجثولددةلوورئوو طدد وورئدد،لوعن
ورًتبددعووردديتومت  ددمجرتو ت وة دد ووإلجي ه ددعوتلددوومهددت،نرتوتددذإوريدد ومدد وعو دد و ناوكووريلمدد  ووريددمجهورتئ ئددعو

ذونووريئدد وعهيدد نولددةلووآلر دد رتوورلغ،لددعوسوورتف تدد وورثئدد سوهددُتووألمددوطو ذوعناةدد،ووعنوورًتبددعوالو ئدد،وتيددذورتدد
ووورتح،ل طو م و ئ،موهت،تُتووايمجرعطوولةوول،ووأللمجووأللووورةيوعرتذلتهوورًتبعوووت لووريلم  وواًتب،ن.

ه(وعولومدد واردد و  مجلددعووألخدد طووذرددموسوةت هددهو925و-ه865رئددذوةدد نوعهدد،وهطددمجوورددمجوايو)
 اد و اووهد والدمجوطووتيذم و)ور ط،كوتلوور ر ي،ر(طووعخ عوور  ورلتةمجل طوور مورلمي مجوورفلهف 

ووهددد ووريفدددد مطورا يدددد و طدددد،نوددددذووهتيددددذانوةثددددَتوًوتدددد وعهئددددمجوطوورددد ر ي،رووولددددلي و اوهددددذونرتوور دددد ومبييدددد لو
وو ذل طومب ولت ميهوم و  مجلحووجتمجل وورمجورتع.

سوضدد، وذرددمورددانوورًتبددعوعنرتوسووري  لددعو او دد،تُتوشدد ئُتومتطدد ملُتوودد :ووايمجرددعوورغددعووايمجرددعو
و.(19)هلغعووايمجرعورلت،نعوسووايمجرعطووورت،نعوسووايمجرعول،نعوورلغعوم ونوخل  وحب  و ط وورتفطَت

وليدذوورغد ويلوعرتدذووريلمد  ووردةل ووندتف نووومد وورًتبدعوو يمجلد ووريلد،موسوتادمجلطوو دتجوتد ولدةلو
وايئ،ردعطورئدذوو تئد ووالنتف نإوجتد والورلممجورتد ووألواورلًتبدعوورديتوةد نور  د ووادًترووميةبد ًووميب دمجوًووريلد،مو

و.(20)ورغ ويلو اوممجرتلعووريئذووورتيل  ووورتمح ص
وتمجثووريامجووريب ند ولئ رد رتواتلفدعولد وادمجإووخدت ثووريي لدمجوورذخ لدعوتلدووورثئ ردعووريمجه دعطو
ر مت رتولئ رد رتولدةلووريي لدمجوتد وتمجلدموو دمجوكوورلغد،يووردةيوةد نوواو ومد،وو  د اإووريمجه دعووإلند م عطو

م ولةووورلئ حولئ رد رتورذلدذإو مد ولدف رتومد ولدةلوو لدمطوورترئ حوهُتوورثئ ر رتوو   وو"وة نولي ك
و.(21)ولف رتورذلذإوملو ط وسولةلووالوسو لمطووعلبحوهل وت هعوخ صطو   ل وتم ون،ول "

و طدد و ذلدددذول لدددعووجت لددد رتولئ ر دددعواو هدددعو تةددتوتددد ورتمجةدددعوورًتبدددعووورتيمجلددد وخددد لووريادددمجو
و:(22)وريب ن ووألولول 

 ورثئ رعوورف ان ع. .1
 ورثئ رعوور ،ان  ع. .2
 ورثئ رعووهليذلع. .3

وورثئ رعووألم.و– اوورثئ رعووريمجه عوو-تبي ًوو-لةوووإلض رعو
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يف العصر العباسي األول الرتمجية أبرز اإلجنازات  

ور،و  و وومشلتوة  ووري َت وميئ ع وه ط  ووألول ووريب ن  ووريامج وس ووريلم ع    توو مجةع
ووايمجرعووريتووشت مجرتول وورثئ ر رتووألريب ع.و

رئذو مجرووتبذهللاوه ووائفعوةت هو)خذولي مه(وول،وةت هوسو التوورفمجروم وعولو   هتوو او
لُتو"وةةرموةت هو)آلبُتوانمه(ووميٌتووآلوو مجروآخمجوعنم وطوودذون لووه ووائفعو التومل،كوورفمجر.ووو

ووري ووووري نورتوووريمجثووور مجووع.ووورطت هوول،وري  موورفمجرطوو ئ ر ذلوووتمجر و.
ةةرمو مجروووه ووائفعوت وورلغعوورف ان عوةت هو)ةل لعوونميع(طووةت هو)م نك(وول،ولت م و

ع ،وشمجوون(طووةت هو)وألنهوورطبَتوووألنهوونَتإوور ت ووورذلٍتوورف ان ووا  ،اطووةت هو)ورت حوسونَتإ
و.(23)وراغَت(طووةت هو)ور ت مع(

و مجرووم وورطت و ووورذلي عوووألنه عطووم وعش مجوم  وورطت وورت ا  ع ودذوولتووواًتب،نوهًتبع
ةت هونَتومل،كوطووورت ا  عوم وعش او ر هوة إووأللف   :وةت هونَتومل،كوورفمجروم و ئ ووه ووائفع

و.(24) ئ واونولهوه وش ل،لهووأللف   وورفمجروم 
وعل وم و وول، وعر،وخمجورهط ووميي ل وعره  ه ووم وذرموةت هول وا وورطثَتط وسووألنهو مجرو
ووةت هواواههو ووةت هوورذهووورثيل ط وو  لعط ووةت هوخمجورع ووةت هوه،شي رط وور لعط وعر،ور لع عل،ل

رتذهَتوو ،د ي رتوةهمجىطووةت هوعنهوور ت وطووةت هوممجونطووةت هوم،هةوم،هةورتطووةت هوعانشَتوسوو
و.(25)و مجه

وتلوومهت،ىووألنهوورئاا وورةيوعونوت وورعوواًتبُتوهًتبعوورئاصووهليدذيواد ولت دميهو
وم ورتطوووعمث لو يهةوومعوور ب يعووريمجه ع.

وم وعش مجوم و مجروطوةت هوورهيذونوورةيووانوذةمجوونهوسووريي،ونوةت هونديذونوو طد ووولد،و
ةبدددَتإووعخدددمجىولدددغَتإطوووخللددد،ور دددهومثددد ووخللددد،وسوةتددد هوةل لدددعوونميدددعطووورغ رددد وووألددددمجهوعنو هدددتت نطوو

و ط،نووهليذولييته.



Route Educational & Social Science Journal 

Volume 6(6); June 2019 
 

Route Educational & Social Science Journal - 02 - 

Volume 6(6); June 2019 

 

وسوورف مجنددددتو شدددد اورتوعخددددمجىومدددد ووهدددد ووريددددذمجو اوتيدددد ول وةتدددد ووهليددددذوواًتبددددعوسووخلمجوردددد رتو
و.(26)ووألن  وووألرت نل 

وهليذلددعو اووريمجه ددعطوودددذووشددت مجرتووهليددذوعمدد وواهددت،ىوورث ردد وولتمثدد وسوو طددوووردديتو مجبددتوتدد و
و.(27)لةوطووملئتوةت ووألنهوواؤرفعوسولةوووريامجولةوووري،ت

و

 التنظري للرتمجة يف العصر العباسي األول

 –نظرية اجلاحظ أمنوذجاً  –
ه(وعرتدذوعهدمجاوورطتد هوسووريادمجووريب ند ووألولورت د و ،لد،ووو159 – 225ليدذوو د رتدو)

ونوومجإومي اثور م  هطورئذوةت وسوة وش  و ئمجلب ً.ةتبهولهن و
مدد وولتددذىو اووريلمدد  وووألنو وردد ةمجم،لووعتدد  ،لطولئدد لوع ددهوةتدد وةتبدد ًوو هددب  و اومدد و ئذمددهو

ونو اوعنود،لدتولئتدهومب،ولبدهور خدةوعمثد لوتبذو م دذوورط  د ووتبدذهللاوهد ووائفدعووند  وهد ولد اوورطت هو
و.(28)ل،دعوةتبهوونه

ت شوو د رتدوسوه ئدعومل ئدعووريلد،مومد وريد وميدهووورتدذوًومد وعلدوووادؤرفُتطورت د وة  دتووربادمجإو
و.م نلمجإوتلم  ًورتىتوولفتوهدو)عل ي ووريمجه(و ي اور   ورتمجةعوورًتبع

ه ي مدد ولددلعومدد،نإووورتددًتومطوفوذةددمجوو دد رتدورلتل فددعووادد م،نورددذت لو اوداددمجووخل رددعوو  دد رتو
ووا م،نواائنعونل،ونوورمجن و وريم ور   وألنموفو مجكوور،ظ فع.ولوالاو

 اووخللف  ووور،ااو وو ،تذرتول  هوهمجرد لوورذوردعطونتد لوتم وو  رتدوسوورت ر ،وو ئذمجوةتبهو
ر يةد،ومدمجإوعخدمجىومد ود دذوووخلل فعووات،ة ور ط،نوميلم ًوألرتدذوعوالنلووملولاد وورط  د و اووا مدعووا ل،هدع

و.ور،ظ فع
و ،اتدددتوسواتلددد،ولدددي،ثووايمجردددعطووو360 يدددذنرتوانددد و وو ددد رتدووةتبدددهطوولئددد لوعهنددد وهلغدددتو

وة نوم وعهمجال :وو  ،ونطوورب  نووورتب ُتطووربت  طومي د وورًتكطوورت حطووإلم معطوو يُتو اووألوت ن.
و.(29)ووا ة،لووآلة وايووورغلم نطووم وان وله:وو  نذوووحمله،نطووألخ قطومف خمجإوو ،و
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:سس نظرية اجلاحظ يف الرتمجةأ  

طوو ئدد،مولددةلووري مجلددعوتلددوورلًتبددعوم اورددتولدد  عورتددىتوور دد،مو رتدوميدد ملو  مجلددعومتط ملددعو ددانددوو
ووو:(30)م ووألنموري وعهمجال ووريذلذ
 و تمجوه.ورلغتُتووايئ،رعوووايئ،لو ر   طووم ولتا ولم وم وحن،و موورط م اوإل .1
 .ووإلا مومب،ض،تعوورًتبع .2
 .و  سووخل  وطوووامجوريعووورتذد مضمجواإوورب  نووورتب ُت .3
 .وووريمجفوههب ورئذووا هوونمجوب رهومجو مجبعوور يمجهت .4
 .خ لعوووخل  ور   وعضمجوطوو هتل موشمجوت ًو مجبعوةت وورذل وت،لاع .5
 .ونإوأللل و ؤلمجوتلوووايٌتووو ،ووورًتبعوم ورغعوغَتورغعووريص .6
و.يمجرعوورط ملعوهيلووعوواج لووريص يتجوعخ   وورًتبعو ت ةعوتذمووا .7

 :ادلرتجم ومعرفة اللغة وادلوضوع
مددد وعنو:و"والهدددذورلًتبددد نور،ورددد و ،رمجلددد وسووادددًتروورت ددد ودددد لرئدددذووضدددعوو ددد رتدوورادددف رتوو

ورلغدعووايئ،ردعوووايئد،لوووليبغ وعنولطد،نوعتلدووطلط،نوه   هوسو فموورًتبعطوسووانوتلمهوسو فموورًتبع
تلميدد وع ددهودددذوعنخدد وورغدد ووودددذو طلددووهلهدد  ُتوطوورتددىتوورددذانلوعل دد ًو ر  دد طورتددىتولطدد،نور  مدد وندد،و ووغ لددع

طوو ئددًتضوتل  دد طووة دد،ولطدد،نومتطدد وةدد ووورتددذإومدد وورلغتددُتوجتددةهووألخددمجىطووأتخددةومي دد طوألنووتل  مدد 
نو طلدددووهلغدددعووورتدددذإواطوردددو مددد وردددهودددد،إووورتدددذإذووو فدددمجنوور،ورتدددذإطو ورلهددد نومي مددد واجتميدددُتور دددهوةتمطيدددهو

هوذردددمو طددد،نوورًتبدددعوطوتلدددوورتهددد ووةدددةرموعنو طلدددوولةثدددمجومددد ورغتدددُتوندددتفمجتتو لدددموورئددد،إوتل  مددد وع
طوةد نوعشدذوتلدوووادًتروووعردذاوريلووعتممووعضد موووريلمد  وهدهوعدد طووةلم وة نوورب هوم وو م عوورلغ رت

و.وو(31)،ورتذوم ولؤال ووريلم  عنو  ئور هوطوور وجتذووربتعومًتب ولف وه
جيددذوو ًو ددهوليتئددذوعنوعةثددمجوواًتبددُتوممجونددنوةدد نوالوللغدد ومبددذعوورًتبددعوسوشدد  و الوع عنوو دد رتدووو

 او و هلد وطور  د مجوعمد و ًوعوومط رئدو ًوعم موهيد ووااد لح رتوعووورتيد هَتوورديتوالوجيدذوهلد ومئد هووًو فههوت ر و
طوعووشدددمجرت  ومب رت ددد رتوتلدددوولددد م،وورًتبدددعوووردددذواونورتددد،لوميي لددد عوو اوورلددد،وطوسورت ردددعووريةددد وورتددد م
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ولئد وتد و.وسورتُتولفًتضووادًترووو  دذوعنولطد،نوسومهدت،ىورطدمجيوال وضي، ووريتوليذل ووربي ونر
طووو يدذومولدةووور دمجطولئدعوميمجرعوواؤر،وطووعنو ته وىوميمجرتهووا،ض،تومعمهت،ىومؤر،ووريصووأللل 

و.وو(32)غَتومؤةذو  تووامجوم وورذد ئعورليصوت وورًتبعوعممجوًووريصووجيي ووالتمئي نو اوتذموضوسون، ور و
طوعووخاددد وصوهاعيوو ددد رتدو"الولدددؤنيوعهدددذعومددد ودددد لطوتلدددووخاددد وصومي   دددرددد اًترووحبهددد و

 ووند ومووختا او هووخف  رتورتذونلطووالولئذاوعنول،ر   ورتئ،د  طوولؤنيووألم  عور   طوولئد،مومبد ومةول
اوتي ددد وتلدددوورتئ ددد وطوووألخبددد  وو دددذيوعووة ددد،ولئدددذاوتلدددووعنوو ددد طوو هدددل وومي    ددد طووجيدددللددد موور،ة ددد 

 دد طووونددتيم لو ادد ال،وعرف ظ دد طووأتولدد رتوا ار دد طومثدد ومؤردد،و  طو الوعنولطدد،نوسووريلددوومبي ولددذد  
و.وو(33))عهي عوورط مووت نورتوورئ،مووعنب هو ف و و(دوت اثوهوطورطت هووووضيه
ردددهونواوورثئ ردددعوسوتمل ددعوورًتبددعوهئ،وووألمددمجوعةددذلورددد،احومدد،اننوهيددذوو ددد رتدوهئددمجونومدد اوًوولددةوو

ؤةددذوطوومدد وواب لدعوميدد ًوة ملددعووور دهوجيدد وعنو طدد،نوعم يددعوووطورلطدد و طدد،نوووحند و ددمجىوعنوورًتبدد رتوة ريهد  
و.وو(34)طوورطي  وواث ر عووريتولؤةذل وو م عو.."عنولةلوواث ر عوليبعوواي ل

م،اننوم وذل و ر هوو  رتدوم وعو عوميمجردعوور دوولئ ردعووربلدذوورديتولتحدذ وورلغدعووادًترووولؤةذو
 د ووربلدذووردةيولتحدذ وطوه وجي وعنو   ،و ر وور نوميمجرعوورلغعوورتذل والو طف تي  وهئ،رهو"رط و ًتر

هوورددةيوطووذرددموتدد وتمجلددموو ادد الرتومب شددمجإوسووربلددذو فهددلددةلوورلغددعووت نو ددهووعخ دددهوورت دد ا هوولئ رتدده
و.(35)لتحذ ولةلوورلغع

 :اجلاحظ وترمجة الشعر
ودددتومبطددمجود هل ددعوور دديمجورلًتبددعوورددهوسوذرددمورتةددجومثبتددهوسوةتدد هوو  دد،ونووع طددمجوو دد رتدوس

ر د لعوور ديمجومئاد،اإوتلدوووريدمجهطوومد و طلدووهلهد نووريدمجهطووور ديمجوالولهدت  توعنولدًتروطو"مي  ود،رهو
طوالوو  مددهووه دد ووا ددهطووذلدد ورتهدديهوونددئاوم،ضددعوورتيةدد والوجيدد،اوتل ددهووريئدد طوورتددىتورتدد،لوو ئ ددعو

ووو.(36)..ة رط مطووايث،ا
رتطددددووور ،ان  ددددعوورت،رددددتوآنوهوورفددددمجرطووطوو مجبددددت وعل دددد ود،رددددهو)ودددددذو ئلددددتوةتدددد ووهليددددذومي دددد

هورب ددد وذردددمووايةدد ووردددةيولددد،وطووردد،ورت،ردددتورتطمدددعووريددمجوطووهي دد  وو دددتئصوشددد ئ ًوربي دد  ووانونورتهدددي ًو
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ملوجيذوووسومي     وش ئ وملو ةةمجلووريةووسوةتب ووورديتووضديتوايد    ووور دل ووطومعوعهنوور،ورت،ر،لوور،ان
و.(37)"ورتطم و

ورطدد مووايثدد،اووابتددذعوتلددووذرددموعرتهدد ووعودددعومدد ووايثدد،اوورددةيو"و ذووةدد نوو دد رتدودددذوعدددمجولنو
و؟وعيومذىولالحووريصووريثمجيورلًتبعطورااو(38)" ،لوم وم،اونوور يمج

مد ووونوةد وشد  و طد و مجبتدهوعومد وورئد،لولوهدذالًو"جي  ور،احوم،اننوتلوولةووورهدؤولوهئ،ردهو
 ددهولتيددُتوتل يدد وعنو بددذعوحباددمجومي ةدد ورطدد وور،ددد وعوغددَتوورئ هلددعورلًتبددعووولددف  وسواةدد ولتيددةاو مجبتددهطور

 .(39)"مذو عومي يع
طوووإلاددد مولدددذلورادددي،ورتوورًتبدددعونولدددةووورتادددي ،وواي ةددد ول دددط وسوور،ددددتو فهدددهو ادددي ف ًو 

وراددي،ورتول ددط وعرتددذىووخل ددد،ورتووألواو ل دد ووواتمثلددعوسووربحدد وتددد وواددي جووألر دد وعوووألندددل،هو
و.(40)وألمث وسوورًتبع

 
 :التداخل بني اللغات

مجإوورتذوخ رتوورلغ،لعوهدُتوورلغد رتطورطد ورغدعوأتخدةومد ووألخدمجىطولمجة وو  رتدوةةرموتلووظ ل
و.وو تة ذهومي   تي اضوعوو

كوطووالوههددب وعناووهلدذثو–ههدب و ئددصوميةمد وسوورلغددعووولدةلوورتددذوخ رتوالو دذ ونومدد ًو
و.وو(41)وااذاو– ط،نو ت ةعووالجنةوهوور طل ورليصطوهئذاوم ووااذاو-ت،ىووريصحملن  و

و اد هل وهلغد رتوعخدمجىووتد و()ره نوورلغدعووريمجه دعدوول لمووربي وتلووظ لمجإوورتذوخ رتوورلغ،لعوه
و.ووهافعومهتممجإ

 دددددمجوطوعوورهدددد نوسو غيدددد  ورلغدددددع ممجرتلددددعوورًتبددددد رتوومدددد و دددددتجوتي دددد ومددددد ومدددد ور دددددعوعخددددمجىورددددد نو
تد ووااد لح رتووطو لت  ورتمجةعوعالذوم وخ هل وورئ  موهيمل عوردمجاورلماد لح رتووريمجه دعوورادمجثوات ذنل 

واثدد لوهيمل ددعوجتم دعوورلغددعووردديتوددد مولدد ووهدد وطووجتلددوولددةوووا،ددد،ووات دذنوتلددوونددب  وذورتووأللد ووألريددع
هدُتوورطلمد رتووريمجه دعووطوووردةيوةد نولمجمد ومد وواوودهوورتم  د  نووريمجهوسوورئمجنوورث م ووهلةمجيمي ،اوسوره

و.وو(42)طووهُتوواا لح رتوورذخ لعوريمجه عوورفا حعوعوووريصووائذرووخل راعوةم ول وس
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.وولدددمجىومي دددمجووورًتبدددعوعنو(43)ف دد،مورهددد نوورلهددد نولتيددمجضوو ددد رتدوسوةتددد هوورب ددد نووورتب دددُتوا
سوور،دددتوورددمجول ووطووالو يدد  وورًتبددعو اووريمجه ددعهاددفعوت مددعوهددُتوورلغدد رتوواتب تددذإوخ ددمجوورتددذوخ رتودل دد 

ووإل طل  لددعتدد ورغدد رتووااددذاوة رفمج هدد عوعوووطووذرددمو طدد،نولددمجر  ووحن،لدد واتلفددُتورددذوًومدد ولددةلووا ددطلع
 .(44)ونتثي  ورتودل لعولي وتي  و)وال  الد رتوورذالر عووري بعوت وورًتبعووالنتيه خ ع(

و
و

 :انعدام التكافؤ
تد او  مجلدعووايدٍتوور دط ول  ،وو  رتدو شط ر عوعخمجىولتيمجضوهلد ووادًتروو طد وولدف  وسو 

و.وول تغ وتل   وواًتروورلغ رتووريتوطوو تمث ولةلووإلشط ر عوسوو يذوموور،نو ط رؤوهُتوواغل،ط
و  مجحولةلووإلشط ر عورتىتوتيذم والو ط،نوورئذاإوورلغ،لعورلمدًترووم،ضدعوشدمووهادفعوخ لدعو

و.وئ و همورلهف وهط ملهو اووريمجه عهيو ًورتُتولط،نووألممجومتيلئ
و طددد وورئددد،لوعنوم رت ددد رتوو ددد رتدورتددد،لو مجو ددد وورلغددد رتوسو تددد اونددد  قو ئددد شوووندددعول دددوو

سووريددمجوقوه،لددفهوملتئددوورلثئ ردد رتوسوو.ووةدد نومثدد ولددةوووريئدد شو تددذم ًورددعوعخددمجىئ رددعومدد وتلددوولئ ل فدد،قو
 لموو ئبعوورت ا  عوول،ووردةيوليد وتيدهوو د رتدوةمد وليد وتيدهوةتد هومتد خمجونومثد وورت،رت دذيوسوورئدمجنو

و.(45)وري شمج
و

 : قف اجلاحظ من ترمجة كتب األداينمو 
 او و مجبعوورطت ووائذندعورت د وليتئدذوعنو مجبت د وت،لادعوو هدتل موشدمجوت وو فدوو  رتدوةثَتوًو

و.وو(46)خ لعووووخل  ور   وعضمج
تد وليد،نو اومد ول لدموتل دهورد نوولةوووا،د،ووادتحفدورلةد رتدو او و مجبدعولدةوووريد،تومد وورط

ونووونددعومدد وردديتو تادد ومب ددذر دد وورفددمجقوهددُتووريادد،صوورتئي ددعوووريادد،صوور،ظ ف ددعوووريادد،صووائذنددعوونوو
و.وو(47)خ مجع ط،نور   وعخ   وورًتبعوعرذحووووطوووريتورتفهَت
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وعل د ًووطووو   دد ًومد وورلغدعوولي غ وو  رتدوهف وووريصووامجونو مجبتدهوعوووندت ي هووايدٌتوو   دد ًو
طووورددةيولددمج باو ددم،نووحملتمدد وورددةيو ملددهوورطلمدد رتمدد وةدد ومدد ول،رددذوخدد احولددةلووايدد  ووورددذالالرتوة ا

طووسوضد، وذردمولدمجىو ئد نوورًتبدعوع دهوتلدوووادًتروو ذووعاونوالولتد،رمجوتل  د ووادًترووور دمجواإحبم،رعوميمجر عو
 وعرط الدد ومثلمدد وطوهدد وعنولتمثددر ددووورلغددعووردديتولددًترووتي دد ورحهدد وورئ دد موهًتبددعور ددذإوعنوالولئتاددمجوتلددو

 .ت وتي  ول رتب  
و د رتدوو ف دهوتلدوو مجبدعوورئدمجآنوورطدمجمجوانبدعوتد وةد،نوووليتئذوتبذوورمجة وهذويوعنوا وث
طووةدد نوو دد رتدوهاددفتهوئمجآ  ددعو اورغدد رتووألمددعووإلندد م عوايت رددعوةدد  ،ووامبدد ولفطددمجونوسو مجبددعووريادد،صوور

،ردهوخد صووضدذو نخد لوطووورف اند عوههل،لعوورثئ ر عورلبلذونووافت،رتدعت وورلغعووريمجه عوضذورتمجة رتووومذوري ًو
و.وو(48)طووة نولمجلذوور،د،ثوسوورهولةلووحمل والرتنرلهفعوور ،ان

رئذوتذلوو  رتدونونوشموتدذإو هدتوتمجه دعومد وةتد هوو  د،ونوألاند ،ووردةيوةد نوددذو دمجروو
طوند،و ومد ورت د وور دط وعوومد ورت د وه وورب مجلمطوفوم وتمجثوعفوتل وه وااتده اووريمجه عوم وتمجثوو

رلئدددمجو وتددد ووسوهيددد ووألرت ددد نولددد،انولدددةلوورًتبددد رتوميتدددةاوًوطوهددد وةددد نوعووريمجه دددعوورددديتوةددد نولتئي ددد وةثدددَتوًوورلغددد
و.(49)واًترووإلن  ورتووريتولتيمجضو ر   ووريصووأللل وتلوولذو

 
و  
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 اةمة اخل
تددددمجثووريددددمجهوورًتبددددعوميددددةوت دددد،نودذ دددددعوه،لددددف  و  دددد ت ًو  هدددد    ًطووعنوإورلت،ولدددد ومددددعووألمدددددوو

ووور ي،هووألخمجى.
وإلند م عوود د موورذوردعووريمجه دعووإلند م عوههدب وو  ردعو اووو تي تورتمجةعوورًتبعوهيذووردذت،إو

و ،ن عونوومجإوو ت  اوورذل ووإلن م وسوعار  ووألاضووا تبعوور ي،هوغَتووريمجه عوهلغ هتوووألم.
وش ذووريامجووريب ن ووألولو ،ني ًوةبَتوًوسوورًتبعوعةثمجوم وورياد،اوورهد هئعوهيدذوعنوعلدبحتو

ورذورعوتلدووعلدمجو   د  وه دتوو طمدعوه،لدفهومؤنهدعوعة ن  دعوتل د وهتدتووورًتبدعووورًتبعو   ت ًوم وع   ع
وو ؤتمجور ،نووريلم  ووواًتبُتورت  وعلبحتولةلوواؤنهعوام وًوري  عوورثئ رعووريمجه عووإلن م ع.

ُتووة نورمجت لعووخللف  ووريب ن ُتورلًتبعوونتم وورلمًتبُتونواوًووااوًوسوظ ،اوة،ةبدعومد وواًتبد
وحملًترُتوورةل و ئل،ووورثئ رعووورًتو وور د،ان ووورف اند وووهليدذيو اوورلغدعووريمجه دعووسواتلد،ولدي،ثووايمجردعو

ووإل ه   عوووريلم ع.
ومددعووانلدد اورتمجةددعوورًتبددعوظ ددمجرتو  ددمجنرتووآاو وه دد نوآر دد رتووعنددموورًتبددعوولددف هت ووت،ومدد و

ودوت وورًتبع.جن حوواًترووهيملهومثلت  وخَتومتث  و  مجلعوو  رت
 نومددد وعجن  دددهوورًتبدددعوومددد ودذمتدددهورلح ددد اإووريمجه دددعو ثددد واةيددد ًورددد،لمجنًوسووانلددد اوو  ددد اإووريمجه دددعو

ووإلن م عووهن عووريلووو ئ موورتف ت وورثئ سووو   ايوهُتووريمجهووور ي،هووإلن م عووألخمجى.ووو
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 :الهوامش
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