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:إعداد

 
 

 مقدمة 

بل هي علم .جمرد هوية بالطائل: قد يتصور بعض الناس بأن الرتمجة هي

�Ä°ƢǔŬ¦�ƢȀǷƾǬƫ�ǲǏÂ�ƢǸȀǷÂ�ǶǷȋ¦�ǺǷ�ƨǷȋ¦�ƨǔĔ�Ǻǰƫ�ƢǸȀǷ�Ǿǻȋ��ǺǧÂ

لثقافات األخرى، إما ليأخذ منها ما يريد وإما والثقايف فالبد له من فتح نوافذه ل

وألجل هذا فال بد من تعلم وتعليم اللغات والثقافات . )١(لريد منها ماال يناسبه

األخرى ملا يف ذلك من دور الوسيط يف نقل وتبادل األفكار احلضارية والثقافية 

تاريخ األمم وقد أثبت املؤرخون العاملون يف معمل . بني الشعوب واألمم املختلفة

والشعوب على أنه يوجد على الكرة األرضية أكثر من ألفني وثالمثائة لغة هذا 

ومن بني هذا العدد املذكور هناك عدد من . بغض النظر عن اللهجات احمللية

إن دل هذا على شيء فإمنا يدل .)٢(اللغات اليت تستعمل استعماال رمسيا وأدبيا

ختالف األلسنة واأللوان يف بين آدم إمنا هي على ما ذكره القرآن الكرمي من أن ا

ومن آياته خلق السماوات واألرض ﴿: أية من آيات اهللا تعاىل حيث قال تعاىل

.)٣( ﴾واختالف ألسنتكم وألوانكم إن يف ذلك آليات للعاملني

ومن املعلوم أن النهضة اإلسالمية مل  تكن متقدمة إال عن طريق ترمجة بعض 

من العربية إىل اللغات األخرى،كالفارسية واليونانية والرومية اللغات إىل العربية و 

ولذلك فإن هذه الورقة سوف ترتكز على مناقشة حركة تطورات .واهلندية وغريها

  :حسبما يراه الباحثان كما يلي.التعريب والرتمجة عرب العصور التارخيية
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  :تعريف الترجمة

جيدر بنا أن نعرف الرتمجة وقبل اخلوض يف البيان عن نشأة الرتمجة نرى أنه 

  .باإلجياز حىت يكون القارئ على معرفة تامة باملوضوع الذي حنن بصدده

فالرتمجة بكل اإلختصار مأخودة من ترجم يرتجم ترمجة وتراجم ويقال ترجم 

،  وترجم عن الشخص إذا ذكر سريته وتاريج )٤(الكالم إذا فسره ووضح معناه

فتعين نقل الكالم من لغة إىل لغة أخرى ونقول وأما معناها يف اإلصطالح . حياته

فالن ترجم الكالم أي بينه وأوضح معانيه أو بسطه وبني مقاصده وصريه 

.)٥(مفهوما

  نشأة الترجمة في العصر الجاهلي

حيث كانوا يرحتلون .كانت قبائل العرب معروفة بأسفار منذ عصرهم اجلاهلي

ǳ�̈°ÂƢĐ¦�®ȐƦǳ¦�ń¤�ƢǨȈǏÂ� ƢƬǋ�̈°ƢƴƬǴǳǶēǂȇǄƳ�ǾƦǌ.�ǶĔ¦Śŝ�ÀÂǂƯƘƬȇ�¦ȂǻƢǯ�ƾǫÂ

وهكذا انتقلت إليهم ألوان . من الفرس والروم واألحباش يف خمتلف نواحي احلياة

�ƨȈǇ°Ƣǧ�ƨǸǴǯ�ȆǿÂ�À¦Ȃȇƾǳ¦�Ǯ ǳ̄�ǺǷ�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦�ń¤�ǶȀǛƢǨǳ¢�ǒ ǠƥÂ�ǶēƢǧƢǬƯ�ǺǷ

ƨƥǂǠǷ�ƨȈǇ°Ƣǧ�Àȉ¦�ƪ.)٦(األصل معناها سجل أو دفرت ƸƦǏ¢�ƢĔ¢�ȏ¤ . أنه واحلق

�ǺǷ�¿Âǂǳ¦�ȆǿÂ��Ƕđ�ƨǘȈƄ¦�ƨƯȐưǳ¦�§ȂǠǌǳƢƥ�ǶȀƬȈǴǿƢƳ�ǀǼǷ�§ǂǠǳ¦�Ǯ ƬƷ¦

الشمال والفرس يف الشرق واألحباش يف اجلنوب،ومن الصعب أن يكون القيام 

مبثل هذه الصالت األدبية واألقتصادية دون وجود الرتمجة وإن كانت يف مراحلها 

حنا فليلوبونوس اإلسكندري ومن أشهر علماء الرتمجة قبل اإلسالم يو .البدائية

املعروف حيي النحوي الذي عاش يف القرن السادس امليالدي ونقل عن اليونانية  

  .كتب كثرية يف علم املنطق والطب والطبيعيات
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  :تطور الترجمة في عصر صدر اإلسالم

كان عمر بن اخلطاب أول معرب ومرتجم يف عصر صدر اإلسالم،ألنه كان 

اإلسالم،حيث أمر بتعريبها نقال عن الفرس يف احملرم أول من دون الدواوين يف 

سنة عشرين للهجرة، فأسس ديوان اجلند لتسجيل أمساء اجلنوب ورواتبهم وما 

خيص العطاء وديوان الرسائل أو الربيد وخيتص باإلشراف على الواليات والرسائل 

وينظم  اليت ترد من الوالة وديوان اخلراج هذا خيتص ببيت املال من دخل وانفاق

©ƢǬǨǼǳ¦Â�©¦®°¦Ȃǳ¦�śƥ�ƨǻ±¦Ȃŭ¦�Ľ�Ƣē�ƢƥƢǈƷ�ǖƦǓÂ�¾¦ȂǷȋ¦�ƨȇƢƦƳ . وكانت هذه

وقد استكمل اخلليفة . هي أول ترمجة ذات طابع علمي يف عهد الدولة األموية

واستمر تعريب .مروان بن احلكم تعريب باقي ديوان الدولة إىل اللغة العربية

حيث كانت ) ه٨٦- ٦٥(ان الدواوين حىت يف عهد عبد امللك بن مرو 

السجالت تكتب باليونانية يف بالد الشام وبالفارسية يف فارس والعراق وبالقبطية 

إال أنه نالحظ أن طريق الرتمجة يف عهد األمويني كان . )٧(فأمر بتعريبها.يف مصر

ضيقا إذ ال يعد وما يذكر من أن ترمجة خالد بن يزيد بن معاوية لبعض كتب يف 

النجوم، وأن عمر بن عبد العزيز أمر برتمجة كتيب يف الطب الصنعة والطب و 

ألهرن بن أعني وأن كتابا يف تاريخ الساسانيني ونظمهم السياسية ترجم هلشام بن 

ومن أبرز علماء الرتمجة يف العصر األموي يعقوب الرهاوي وله . )٨(عبد امللك

ية يعترب وعلى أي حال فإن عصر بين أم. )٩(مصنف مهم يف النحو السرياين

العصر األول يف صدر اإلسالم الذي انتبه إىل ترمجة العلوم والثقافات األجنبية إىل 

مث مضت بيئات املستعربني متارس . اللغة العربية مع قلة ما ورد عنهم من الرتمجة

نشاطها إىل أن وجد مدارس متناثرة يف جند نيسابور القريبة من البصرة وحران 

انت تغلب على هذه املدارس الثقافة اليونانية كما كان وأنطاكية واإلسكندرية وك
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يغلب عليها علماء السريان املسيحيني الذين نشطوا منذ القرن الرابع امليالدي يف 

  .ترمجة اآلثار اليونانية

  .ازدهار الترجمة في العصر العباسي

لقد ازدهرت الرتمجة وتطورت يف هذا العصر،حيث كان العرب واملسلمون يف 

ƢǨǴŬ¦�Ƥ �حاجة  ǣǂǧ�ǶēƢǟƢǼǏÂ�Ãǂƻȋ¦�ǶǷȋ¦�©¦°ƢǔŞ�̧ ƢǨƬǻȏ¦�ń¤�ƨǇƢǷ

العباسيون يف ترمجة السياسة والطب والرياضيات والفلك والتنجيم وغريها من 

  .العلوم والفنون

وقد مشلت الرتمجة كل مااستطاع العرب واملسلمون نقله من علوم اهلند 

واهلند يف جمال الفلك  والفرس واليونان، وكان أكثر ما نقلوه عن الفرس

.)١٠(والرياضيات ونقلوا أيضا عن اليونان جمموعة العلوم الطبيعية والرياضيات

حيث كان .وكان اخللفاء العباسيون يعنون بالرتمجة وينفقون عليها األموال اهلائلة

اخلليفة هارون الرشيد وابنه املأمون مينحان لبعض املرتمجني كحنني بن إسحاق 

ما يساوي وزن كتبه ذهبا وكان الوزراء يغدفون على املرتمجني ه ٢٦٤املتوىف 

«��ǲǸǟ�ǖȈǌǼƫ. أمواال كثرية ƾđ�®¦ƾǤƥ�Ŀ�ƨǸǰū¦�°¦®�ÀȂǷƘŭ¦�ǆ Ǉ¢�¦ǀǰǿÂ

.الرتمجة، وحنني بن إسحاق ترجم وألف الكثري من الكتب يف معلوم متعددة

 وكل هذا اإلهتمام. وتابعه إبنه إسحاق بن حنني بن إسحاق يف هذا العمل

  .بالرتمجة واألنفاق عليها والتنافس فيه أحدث هلا إزدهارا عظيما

كان املرتمجون من أمثال حنني بن إسحاق وثابت بن قرة يتقنون اللغة العربية 

�ǺǷ�̈ŗǧ�³ Ƣǟ�ƾǫ�¼ƢƸǇ¤�Ǻƥ�śǼƷ�ÀƢǯÂ��ƢĔȂŦŗȇ�Ŗǳ¦�¿ȂǴǠǳ¦�Ǯ ǳǀǯÂ�ƨȈǻƢȇǂǈǳ¦Â

�Ǻƥ�śǼƷ�ƢȀŦǂƫ�Ŗǳ¦�Ƥ Ƭǰǳ¦�śƥ�ǺǷ�ƨȈǻƢǻȂȈǳ¦�ƨǤǴǳ¦�ƨǇ¦°®�» ƾđ�ÀƢǻȂȈǳ¦�Ŀ�ǺǷǄǳ¦
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وقام عبد اهللا بن املقفع وهو . رسطوإسحاق كتاب األخالق وكتاب الطبيعة أل

فارسي األصل برتمجة كتاب كليلة ودمنة للخليفة أيب جعفر املنصور من الفارسية 

وكان هدفه من ترمجة هذا الكتاب تقدمي النصيحة للمنصور للكف . إىل العربية

عن ظلم العباد وترجم له أيضا بعض كتب الفرس يف السياسة وتدبري امللك 

فقد أكب املرتمجون على املأثورات األجنبية يف كل فروع . ة امللوكواآلداب وسري 

العلم والفلسفة يرتمجونه حيث استقدم املنصور خبتيشوع الكبري رئيس أطباء جند 

يسابور وابنه نوخبت وإبنه أباسهل والبطريق فرتمجوا له كثريا من كتب الطب 

�ǶĔȋ�ƨŦŗǳ¦� Ƣǯ̄وكان للربامكة فضل عظيم يف . واحلكمة والفلك والسياسة ¤

شجعوها بكل مااستطاعوا على نقل الذخائر النفيسة إىل اللغة العربية من اللغة 

من هنا شارك العرب واملسلمون يف علوم . )١١(الرومية واليونانية والفارسية واهلندية

األوائل اليت ترمجوها حبيث ظهر عندهم علماء يزامحون العلماء األوائل عند األمم 

مث توالت العصور تعلب الرتمجة دورها يف اتصال األمم .مبناكب ضخمةالقدمية 

بعضها ببعض حىت أصبح الغرب يرتمجون علوم وثقافات العرب واإلسالم 

  .ليستفيدوا منها بل هي أساس تقدمهم

  تطورات الترجمة في عصر النهضة الحديثة

 زفاعة أنشأ حممد علي باشا مدرسة األلسن لتخريخ املرتمجني يف مصر، وويل

�śŦŗŭ¦�ǺǷ�ƨǨƟƢǗ�ƪ Ƴǂƻ¢�À¢�ń¤�ƢĔƘǋ�ȄǴǟ�ƢǸƟƢǫ�ǲǜǧ�Ƣē°¦®¤�¿ƢǷ±�Ǯ ƥ

منهم وجد من قاموا برتمجة كثري من الكتب . م١٨٤٢هـ ١٢٥٨األكفاء يف سنة 

�ƨȈƥǂǠǳ¦�śƥ�ƨǴǐǳ¦�¦ÂƾǬǠȇ�À¢�Ƣđ�¦ȂǟƢǘƬǇ¦�ƾǬǳÂالعلمية يف خمتلفة أسباب احلياة،
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¦�ȂǫÂ�ǶǴǠǳ¦�ƨǠǈƥ�¦ȂǟƢǘƬǇ¤�ǶĔ¢�ȏ¤�ƢǫƢǋ̈�كان سعيهم هذ و.وبني العلوم احلديثة

.)١٢(الصرب واإلخالص لوجه النهضة احلديثة ما يكاد يضاف إىل مجلة املستحيل

ويف عهد إمساعيل بك انبعثت الرتمجة من جديد وجعلت تطرد يف تقدمها 

طوعا لكثرة املدارس وإزدياد عدد املتعلمني وإستيثاق الصلة بني العرب وعلوم 

من هنا بدأت الرتمجة تتناول كتب اآلداب يف خمتلف صورها، وال . ابهالغرب وآد

خيفى على أحد ما وصلت إليه الرتمجة اليوم يف التدخل يف مجيع شئون احلياة 

اإلقتصادية والسياسية والدينية والعسكرية وغري ذلك، ألنك ال تكاد جتد دولة أو 

ن، فكل أخذ يرتجم ما لديه أمة يف العامل اليوم تستغين عن لغة أو علوم اآلخري

من احلضارة والثقافة ليبلغها إىل اآلخرين ،كما يأخذ عنهم مالديهم، ويكفيك 

ظهور كثري من اللغات على كثري من البضائع املتداولة دولًيا لإلسرتشاد إىل كيفية 

واملعلوم أنه ما زالت الرتمجة حتظي بعناية فائقة . االستعمال وغريها من املعلومات

  .األمم إىل عصرنا هذا من كل

  :الخاتمة

�ȄǴǟ�ƢǼǯ°®¢�ƾǬǧ�ƨȈź°ƢƬǳ¦�°ȂǐǠǳ¦�Őǟ�Ƣē¦°ȂǘƫÂ�ƨŦŗǴǳ�̈ǄȈƳȂǳ¦�ƨƸǈŭ¦�ǽǀǿ�Ŀ

أن نشأة علم الرتمجة كان منذ القرن األول اهلجري وأما ميالده فقد كان قبل 

ميالد املسيح بعدة قرون منه فإذا تتبعنا العصور اإلسالمية جند أن علم الرتمجة 

أ منذ القرن األول اهلجري كما ذكرنا حيث حتدثنا عن دور عمر بن اخلطاب نش

يف تعريب الدواوين مما أدى إىل العناية بالرتمجة يف العصور األموية،مث حيث 

فرتمجت العلوم .الرتمجة بعناية فائقة يف العصر العباسي من قبل اخللفاء العباسيني

وتوالت العصور إىل أن . وغريها إىل العربية املختلفة من الفارسية واهلندية واليونانية
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وصلت بنا عجلة الرتمجة إىل عصر النهضة احلديثة حيث رأينا حاجة العرب 

واملسلمني إىل علوم الغرب فأنشأ حممد علي باشا مدرسة األلسن يف مصر مما زاد 

  .يف إذكاء شعلة حركة الرتمجة

الهوامش 

منهج البحث العلمي وأمهيته لدي طالب  –يهوذا عبد اهللا حممد )١(

 .٢٤الدراسات العربية ص 

دور الرتمجة يف نشر ورفع مستوى اخلضاري  -أمحد عبد اهللا ميلي اللوح)٢(

 .١٦٤والثقايف ص 

 ٢٢سورة الروم اآلية )٣(

 .انظر املنجد واألعالم مادة ترجم)٤(

 .٤اشرف معوض مصطفى مرشدك إىل الرتمجة الصحيحة ص)٥(

 .١٩٤ارة العربية اإلسالمية ص شوقي أبو خليل، اخلض)٦(

 ١٩٣املرجع السابق )٧(

 .١٩٥املرجع السابق )٨(

 ٤شوقي ضيف تاريخ األدب العريب العصر العباسي األول ص)٩(

 ١٠٩املرجع السابق )١٠(

 ١٠٩املرجع السابق )١١(

ص  ١املفصل يف تاريخ األدب العريب ج –أمحد األسكندري واآلخرون)١٢(

٢٠٦  


