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 الخالصة

يحتل الممبس موقعا بارزا في حياة مختمف االمم بسبب العالقة الوثيقة التي تربطو        
بحياتيم وثقافتيم . فالممبس يمكنو إن يعكس بعض جوانب السموك االجتماعي والمعتقدات 
والتطمعات فضال عن طريقة التفكير . بمعنى اخر إن لمممبس عالقة وثيقة بالثقافة فيو يمثل 

 ظاىرىا . مظيرا من م

تحاول الرسالة التي بين ايدينا إن تبين مدى العالقة التي يرتبط فييا الممبس بالثقافة        
االسالمية عمى نحو خاص ، وذلك من خالل  -عموما ووضعو واىميتو في الثقافة العربية 

ة بغية اجراء تحميل داللي لمصطمحات المالبس العربية التقميدية عبر استغوار حقوليا الداللي
تحديد بنيتيا الداللية والتي تم استسقاءىا من المصادر المختصة وبالنتيجة لجعل العثور 
عمى مكافئات في الترجمة سيل المنال فكل لغة تقسم حقوليا المفاىيمية إلى مجاالت مختمفة 

 تتجمى في مفرداتيا . 

معاني االيحائية االسالمية بغناىا بال -تتميز المالبس ضمن الثقافة العربية        
والمصاحبة . ومن الواضح إن ذلك يرجع جزئيا إلى أنيا ما انفكت تحتل مكانة خاصة في 
ثقافتيم ، ناىيك عن تعدد وتنوع العوامل التي رافقت ظيور قطعيا المباسية وتطورىا وبما إن 

تمعبان دورا  المغتين العربية واالنكميزية متباعدتان في خمفيتيما االجتماعية والثقافية المتان
محوريا في تكوين وفيم االيحاءات الثقافية لمصطمحات المالبس ومدلوالتيا ، فان ترجمة 
مصطمحات المالبس العربية إلى االنكميزية تشكل غالبا شيئا من الصعوبة في فيم المعنى 

يحائي وتحديد الداللة الثقافية سواء تمك المتصمة بالمعنى الداللي أو تمك المتصمة بالمعنى اال
التي تحممو . وبناء عمى ذلك يواجو المترجم في سعيو لترجمة تمك المصطمحات فجوات 
معجمية وثقافية تحيل ميمتو في البحث عن مكافئات مالئمة معقدة وصعبة التحقيق إلى حد 

 ما . 



مع ذلك ، يمكن التغمب عمى ىذه العقبة من خالل تبني استراتيجيات وطرائق محددة        
ي ترجمة تمك المصطمحات من العربية إلى االنكميزية لمحصول عمى اكبر قدر تساعد ف

 ممكن من التكافؤ لتتحقق بذلك شروط الترجمة السمسة والدقيقة . 

تتضمن الرسالة استعراضا عاما لممشاكل التي تواجو المترجم في ترجمة مصطمحات        
لمصطمحات وماىية االسباب الثقافية الزي العربي التقميدي إلى االنكميزية وتحميل لتمك ا

والمغوية الكامنة في طبيعتيا واالشكالية في الترجمة وتقدم كذلك توضيحا لالستراتيجيات التي 
يمكن تطبيقيا بغية ترجمة تمك المصطمحات بصورة مالئمة والتغمب عمى الصعوبات 

 الناشئة. 

لقديمة موضع التحميل لتشخيص توضع المعمومات التي استقيت من االعمال االدبية ا       
مواطن النجاح والفشل أو اية اخفاقات يقع فييا المترجمون في بحثيم عن المكافئات المالئمة 

 لتمك المصطمحات . 
 

 


