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 الخــالصـــة
 

 

في حقول متعددة في المغة االنكميزية  (Dress)يستخدم مصطمح الممبس  
بمعاني مختمفة إذ يشير ىذا المصطمح إلى عممية وضع الضمادات عمى الجروح في 

 المجال الطبي بينما يرمز الى الثوب أو الرداء في مجال تصميم األزياء النسائية.
ًا وثيقًا بالبنية االجتماعية أذ تعكس االتجاىات يعد الممبس ظاىرة ترتبط ارتباط 

 والرغبات والجوانب المختمفة لمسموك الجمعي.
تتناول ىذه الدراسة العالقة بين المغة والحضارة من خالل استكشاف الحقل  

الداللي لمصطمحات الممبس وتحميل بنيتيا الداللية مستنبطة من مصادر موثوقة 
تنتظم في شكل مجموعة من الكممات التي تشير إلى  اعتمادًا عمى حقيقة ان المغة

سمسمة من الحقول الذىنية التي تدل عمى مجموعة التجارب وتشير ىذه الحقول الى 
 االقسام  األساسية والفرعية التي يحددىا مجتمع لغوي ما.

عمى الرغم من شيوع ىذه الظاىرة في جميع المغات, التسير ىذه العممية سيرًا  
نًا كما يبدو لموىمة األولى فمن الواضح انو كمما ازدادت التفاصيل في سياًل او مر 

الحقل الداللي في لغة ما, كثرت االختالفات التي من المحتمل ان تبرز في الحقول 
 المقابمة في المغات األخرى.

ونظرًا لالختالف الجم بين الحضارتين االنجميزية والعربية, تظير صعوبات  
ممبس اإلنكميزية إلى العربية وفي فيم المعنى والمضامين في ترجمة مصطمحات ال

 الحضارية التي تتمتع بيا ىذه المصطمحات في مجتمع يتحدث المغة اإلنكميزية. 
ولمتغمب عمى ىذه المعوقات, يتبنى مترجم مصطمحات الممبس بعض  

استراتيجيات الترجمة لكي  يقدم افضل المرادفات التي تحقق متطمبات الترجمة 
 رصينة.ال

يتضمن الفصل االول المشكمة والفرضيات التي ترتكز عمييا وتبين مدى  
 الدراسة وأىميتيا وكذلك الطرق المتبعة لغرض الوصول الى حمول ليذه المشكمة.

يقدم الفصل الثاني شرحًا عن مفيوم الممبس وأصولو وأىميتو. ويعّرف القارئ  
حضارية واالجتماعية. ويشتمل الفصل بالوظائف المتعددة لمممبس وفقًا لممعايير ال



الثاني أيضا عمى فكرة مختصرة عن المفيوم العربي لمممبس معززًا ذلك بأمثمة عن 
 أصناف المالبس العربية.

ويصف الفصل الثالث البنية المعجمية لمصطمحات الممبس فيما يتعمق  
( CAنيوي )( والتحميل البSRs( والعالقات المنطقية )SFبأساليب الحقل الداللي )

 لشرح فوائد تحميل البنية المعجمية في العممية الترجمية.  
ويقدم الفصل الرابع تحمياًل مفصاًل لمشكمة ترجمة مصطمحات الممبس التي  

لغوية وحضارية. كما يوضح الفصل الرابع بعضًا من  بيمكن نسبيا إلى أسبا
ىذه الصعوبات وتقوم  استراتيجيات الترجمة التي يمكن االستفادة منيا لمتغمب عمى

الدراسة بتحميل البيانات المستقاة من بعض الروايات األمريكية والبريطانية التي ألفيا  
اشير الروائيين في القرن العشرين تحمياًل مفصاًل لغرض مناقشة مواطن القوة 
والضعف واليفوات التي وقع فييا المترجمون في محاولتيم إيجاد المرادف المناسب 

 صطمحات. لتمك الم
وتنتيي الدراسة بالفصل الخامس الذي يحوي االستنتاجات مع جممة من  

االقتراحات لدراسات مستقبمية ترتكز عمى الموضوع ذاتو او ترتبط بو , ومن أىم ىذه 
االستنتاجات الفكرة القائمة بأىمية الممبس ومصظمحات الممبس وأرتباطيا الوثيق 

و يسمط الفيم المتأتي من دراسة  ىذه  , بالناس وتداخميم مع بعضيم البعض
المصطمحات الضوء عمى الصورة الكاممة لمسموك والطبيعة البشرية و تعبير االنسان 

 عن ذاتو ضمن جيوده الحراز التفوق عمى افراد المجتمع االخرين. 
 


