
 
 

 

 المحاضرة الخامسة والسادسة

 

 حركة الترجمة ودورها في الحضارة اإلسالمية 
حركة الترجمة ودورها في الحضارة اإلسالمية، والمدارس التي ازدهرت بها ومدى تأثر اإلسالم بالحضارات 

 :اليونانية والهندية والفارسية 

م، رؤوا ما 7عندما ظهر اإلسالم وفتح المسلمون فارس والعراق والشام ومصر في القرن 

ومدرسة أنطاكيا ( م.ق 331تأسست ) في هذه البالد من مدارس، مثل مدرسة اإلسكندرية 

تحتضن حضارة اليونان وفكرهم، ولم يكونوا على جهل ( م.ق 300تأسست )شمال الشام 

. ن بعض المؤثرات الثقافية من المدارس السابقة تسربت إليهمبهذه الثقافات جهال تاما، أل

وبفضل ما أثاره اإلسالم من حماسة للعلم وحثهم على التسامح إزاء الديانات األخرى أدى 

ذلك إلى تزود المسلمين بقسط نافع من الثقافات التي التقوا بها ولم يكن السبيل إلى معرفتها 

 .إال بترجمتها

 :نشأة حركة الترجمة 

 :الحضارة اإلسالميةهناك رأيان مختلفان حول نشأة حركة الترجمة في 

 أنها ترجع إلى أوائل العصر األموي :الرأي األول
العصر ويقول هذا الرأي أن الجذور األولى لحركة الترجمة إلى العربية في أوائل  -

 -والملقب بحكيم آل مروان-ذكر في المصادر أن خالد بن يزيد بن معاوية  اذ، األموي

لترجمتها ( الكيمياء)أرسل إلى اإلسكندرية في طلب بعض الكتب في الطب وعلم الصنعة 

 .إلى العربية، وذلك بعدما أقصى عن الخالفة طواعية

أن خالد كان يسمى حكيم آل مروان وكان " الفهرست"وقد ذكر في : يقول عنه ابن النديم

ن فالسفة اليونان الذي نزلوا فاضال في نفسه وله محبة في العلوم، فأمر بإحضار جماعة م

 .مصر وتفصحوا بالعربية وكان هذا أول نقل في اإلسالم من لغة إلى لغة

وصف خالد بن يزيد بقوله أنه كان أعلم قريش بفنون العلم، وله : ويقول عنه ابن خلكان

 .كالم في صنعة الكيمياء والطب وكان متقنا لهذين العلمين
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كان أول من أعطى الترجمة والفالسفة وقرب أهل الحكمة قال عنه أنه : ويقول عنه الجاحظ

 .ورؤساء كل صنعة

ويقال أن خالد بن يزيد استقدم من اإلسكندرية راهبا بيزنطيا اسمه مريانس، وطلب منه  -

أن يعلمه علم الصنعة، ولم يكتفي بذلك وإنما طلب من آخر اسمه اصطفن ترجمة ما أتى به 

 .مريانس إلى العربية

ه بعض الباحثين األوروبيين المحدثين أن يشككوا فيما نسب إلى خالد بن يزيد من وقد اتج -

جهود في الترجمة إلى العربية مستهدفين غمس اإلسالم وطمس دوره في ظهور أعظم 

جابر حضارة عرفتها البشرية في العصور الوسطى، وفي ذلك شككوا أيضا في شخصية 

الذي يعتبر أبا لعلم الكيمياء، وأيضا شككوا في قسطنطين ه(  2القرن ) الكوفي  بن حيان

فريقي الذي ينسب إليه ترجمة مؤلفات العرب في الطب إلى الالتينية مما مهد لظهور األ

وقد ذهب الكاتب لوتسيان كاسيموفتش إلى التشكيك في شخصية . مدرسة سالرنو الطبية

 " .لم يكن هناك محمد إطالقا"محمد في كتابه 

عمر بن عبد ومن الخلفاء األمويين الذين استكملوا جهود الترجمة بعد خالد بن يزيد  -

حيث اصطحب معه عند ذهابه إلى الخالفة في المدينة أحد علماء ه(  101 -99) العزيز

وقد . مدرسة اإلسكندرية، بعد أن أسلم على يديه ابن أبجر واعتمد عليه في صناعة الطب

قام الخليفة عمر بن عبد العزيز أيضا بنقل علماء مدرسة اإلسكندرية إلى مدرسة أنطاكيا 

 .هـ100سنة 

ومن  العصر العباسيلكن هذا ال يعني أن مدرسة اإلسكندرية أغلقت بل ظلت قائمة في 

 :أشهر أطبائها

 .في عالج جارية لهه(  194-170) هارون الرشيدبليطان الذي اعتمد عليه  -1

 ه(. 270 -254) ولون سعيد بن توفيل كان طبيب أحمد بن ط -2

 المدارس التي ازدهرت بالعلوم والترجمة

 مدرسة االسكندرية :

إال أن انغماسها في الجددل الدديني حدول بعدض القضدايا المسديحية وبعددها نسدبيا عدن مركدز 

الخالفة خاصة في العصر العباسي، جعدل تدأثير مددارس الشدرق وخاصدة جنديسدابور يبددو 

 .أكثر قوة

 مدرسة جنديسابور

اشتهرت هذه المدرسة بدراسة الطب وفيها ترجمت مؤلفات اليونان في الطب إلى السريانية 

وبعد ذلك نقلت إلى العربية، وينتسب إلى هذه المدرسة أطباء أسرة بختيشوع الذين اشتهر 

 .منهم من عالجوا الخلفاء العباسيين األوائل

 مدرسة حران

يان الذين اختلطوا باليونانية الوثنيين الفارين وكانت مركزا لألثينيين الصابئة، وهم من السر

ثابت بن قرة الصابئي وله مؤلفات : من االضطهاد المسيحي، وينسب إلى هذه المدرسة
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وكان من ه(  289-279) عديدة في الطب وعمل في خدمة الخليفة المعتضد العباسي 

مدرسة حران بالفلك كما اشتهرت . ذريته سنان بن ثابت الذي حظي برضاء الخليفة القاهر

 :وينسب إليها في هذا المجال

 .أبوجعفر الخازن -  عبد هللا محمد البتاني -

 الرأي األصح في نشأة الترجمة :الرأي الثاني

أن حركة الترجمة ترجع إلى صدر اإلسالم في عهد الرسول الكريم صلى هللا عليه وسلم 

" . من عرف لغة قوم أمن شرهم: "رضوان هللا عليهم الصحابةوبتكليف منه، فنُقل عن 

رضي هللا عنه، وقد تعلمها  زيد بن ثابتومن أشهر من تعلم السريانية في عهد الرسول هو 

 .في ستين يوما وتعلم كذلك الفارسية والرومية

رضي هللا  عمرو بن العاصهـ، وعليها نص باسم 22وأقدم بردة في اإلسالم تعود إلى سنة 

رجمة ظهرت في عنه، وبه ثالثة اسطر باليونانية والترجمة بالعربية تحتها، وبالتالي الت

 .صدر اإلسالم وليس منذ العصر األموي

 تطور حركة الترجمة وازدهارها

 :بفضل العصر العباسيأخذت حركة الترجمة إلى العربية تتسع وتزداد قوة في 

تشجيع الخلفاء العباسيين ورعايتهم لهم، وقد فتحوا بغداد أمام العلماء وأجزلوا لهم  -1

في . العطاء وأضفوا عليهم ضروب التشريف والتشجيع بصرف النظر عن مللهم وعقائدهم

الت فردية ال يلبث أن تذبل بزوال حين أن حركة الترجمة في العصر األموي كانت محاو

 .األفراد

غدت ركنا من أركان سياسة الدولة، فلم يعد جهد فردي سرعان ما يزول بزوال األفراد  -2

 .سواء حكام أوغير ذلك بل أصبح أمرا من أمور الدولة وركنا من أركانها

، نجد أنه الطبو الفلكو الكيمياءوفي حين أن الترجمة في العصر األموي اقتصرت على 

في العصر العباسي صارت أوسع نطاقا بحيث شملت الفلسفة والمنطق والعلوم التجريبية 

 .والكتب األدبية

 من أمثلة اهتمام الخلفاء العباسيين بالعلماء والمترجمين

 (هـ158 -136) الخليفة أبا جعفر المنصور

وقد عني بترجمة الكتب إلى العربية سواء من اليونانية أو الفارسية، وفي تلك المرحلة نقل 

كليلة "حنين بن إسحاق بعض كتب أبقراط وجالينوس في الطب ونقل ابن المقفع كتاب 

 .من الفهلوية" ودمنة

 (هـ193 - 170)هارون الرشيد الخليفة 

؛ لتكون بمثابة أكاديمية علمية يجتمع الحكمةدار أنشأ لهم  بغدادعندما كثر أعداد العلماء في 

في رحابها المعلمون والمتعلمون وحرص على تزويدها بالكتب التي نقلت من آسيا 

 .القسطنطينيةالصغرى و

 (هـ218-198) المأمون الخليفة 

ازداد اهتماما ببيت الحكمة، فوسع من نشاطها وضاعف العطاء للمترجمين وقام بإرسال 
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ونانية في شتى البعوث إلى القسطنطينية الستحضار ما يمكن الحصول عليه من مؤلفات ي

ألوان المعرفة، فاخرج المأمون لذلك جماعة منهم الحجاج بن مطر، وابن البطريق فاخذوا 

مما اختاروا وقد ذكر ابن النديم انه كان بين المأمون وإمبراطور القسطنطينية مراسالت 

 .بهذا الشأن

 من أشهر المترجمين في العصر العباسي

     .ثيوفيل بن توما الرهاوي -

 .رجيس بن جبرائيلجو -

 .يوحنا بن ماسويه -

 .الحجاج بن يوسف الكوفي -

 .ثابت بن قرة -

 .حنين بن إسحق -

 حنين بن إسحاق

ونخص بالذكر حنين بن إسحاق الذي ترجم كتبا عديدة في المنطق والفلسفة والطبيعة، لكن 

أغلب ما نقله كان في الطب وقد ترجم من اليونانية إلى السريانية والعربية فترجم 

 .كتابا فقط 39كتابا إلى السريانية نقل منهم إلى العربية  95لجالينوس 

 اإلسالميةتأثير الحضارات األخرى في الحضارة 

 التأثير الفارسي

كان التأثير الفارسي في الحضارة اإلسالمية أقوى في مجال األدب، حيث كان األدب 

 .الفارسي الشرقي أقرب إلى ذوق العرب وأحاسيسهم من األدب اليوناني

ففي العصر العباسي قام من يجيدون اللغتين الفارسية والعربية بترجمة الكتب الفارسية 

 :ومن هؤالء 

 .الحسن بن سهل -. أبناء خالد -. عبد هللا بن المقفع -

ونخص بالذكر ابن المقفع حيث ترجم تاريخ الفرس وقيمهم وعاداتهم وسير ملوكهم فضال 

 :عن كتب أدبية منها

 .كتاب اليتيمة -. األدب الصغير -. األدب الكبير -. كليلة ودمنة -

لكوا تراثا في العلوم األخرى كالهندسة ولم تكن حضارة الفرس في مجال األدب فقط فقد امت

 .والفلك والجغرافيا، لكن تأثير اليونان في العلوم العقلية كان أقوى من تأثير الفرس

 التأثير اليوناني 

 :كان التأثير اليوناني في األدب محدودا وال يزيد عن نقل بعض الكلمات مثل

 .إلى بعض الحكمباإلضافة  -الفردوس  -القسطاس  -الدرهم  -القنطار  -

وكانت الحضارة اليونانية ذات تأثير قوي في العلوم العقلية وهذا نتج عن معتقدات اليونان 

أنفسهم واهتمامهم بالعقل وارتفاع شأنه على حساب األعمال اليدوية أو المجال األدبي، 

فنقل العرب عنهم في مجال الفلسفة عن أفالطون وأرسطو وفي مجال الطب عن جالينوس 

 ..بقراطوأ



 التأثير الهندي

في أواخر القرن األول الهجري، أي في خالفة  الهندامتدت حركة الفتوح اإلسالمية إلى 

واستؤنفت في منتصف القرن الثاني الهجري في عهد ه(  96- 86)  الوليد بن عبد الملك

مرة أخرى في القرن الخامس الهجري، ونشطت ه(  158 -136) أبي جعفر المنصور

 :وذكر في ذلك بعض المؤرخين

 ".اشتهر الهند بالحساب وعلم النجوم وأسرار الطب:" الجاحظ -

الهند لهم معرفة بالحساب والخط الهندي وأسرار الطب وعالج فاحش : " األصفهاني -

 ....".الداء

العالقات التجارية بين الطرفين وجزء كبير من ثقافة الهند وعلومهم انتقل إلى فارس بحكم 

قبل اإلسالم ومن ذلك أن كسرى أنوشروان أرسل طبيبه برزويه إلى الهند الستحضار 

كتب ومؤلفات في الطب فعاد بالكثير منها ويقال أن قصة كليلة ودمنة انتقلت من الهند 

 .ضمن ما نقله برزويه من كتب باإلضافة إلى لعبة الشطرنج

على ترجمة كتب الفرس إلى العربية نقلوا بين ثناياها أجزاء من وعندما عكف المسلمون 

ثقافة الهنود وعلومهم وأحيانا قام بعض المترجمين بنقل السنسكريتية وهي اللغة الهندية إلى 

 :العربية مباشرة ومنهم

 .ابن دهن الهندي -            .منكة الهندي -

 :الرياضيات والفلك والطب: ومن العلوم التي أخذ فيها المسلمون عن الهنود

 الرياضيات-أ

األرقام الحسابية المستخدمة في العالم حاليا عرفها المسلمون عن الهنود وعن المسلمين  -

 .نقلت إلى الغرب، وقد عرف المسلمون هذه األرقام باسم راشيكات الهند

ونقل عن الهنود الكثير من المصطلحات الرياضية مثل مصطلح الجيب في حساب 

نود في من معارف اله الخوارزميواستفاد العالم الرياضي أبا جعفر بن موسى . المثلثات

 .الرياضيات

 الفلك -ب

هـ بترجمة كتاب في الفلك ألفه أحد علماء الهند وهو 154أمر أبو جعفر المنصور سنة  -

هذا الكتاب  برهمكبت وقد كان باللغة السنسكريتية، كما أمر باستخراج زيجا من أزيجة

يستخدمه العرب لدراسة حركة الكواكب، وقد قام بترجمة هذا الكتاب الفزاري وأنجز الزيج 

 .في الفلك" السند هند"كما أخذ المسلمون عن الهنود كتاب . المشهور الذي ينسب إليه

 الطب -ت

 :من الكتب التي ترجمت إلى العربية عن الهندية في مجال الطب
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وقد ترجم أوال إلى الفارسية ثم من الفارسية إلى العربية عن طريق عبد " السيرك" كتاب  -

 .هللا بن علي

 .نقله منكة عن الفارسية ليحيى بن خالد البرمكي" سسرد" كتاب  -

 .نقله منكة عن اسحق بن سليمان" أسماء عقاقير الهند"كتاب  -

 .نقله ابن دهن الهندي" استنكر الجامع" كتاب  -

أطباء الهند نبغوا في استخدام األعشاب الطبية في مداواة الكثير من ومن المعروف أن 

العلل، وقد نقل المسلمين الكثير عن فوائد األعشاب عن الهنود، وبعض هذه األعشاب لم 

يعرفها اليونان حيث ال تنبت إال في أقاليم الهند وشرق آسيا، ويقال أن خالد بن يحيى 

 :البرمكي جلب بعض أطباء الهند مثل

 .سندباد –             .قلبرقل –         .منكة -

 :وكان االتصال بالحضارة الهندية مصحوبا بتعريب كثير من المصطلحات واألسماء مثل

 .فلفل –                 .خيرزان –              .كافور –             .زنجبيل -

 .سبقت اإلشارةفضال عن ترجمة بعض القصص مثل كليلة ودمنة والسندباد كما 

وإذا كان المسلمون أخذوا عن الحضارات السابقة، فإن هذا ال يقلل من شأنها؛ ألن الترجمة 

 :كانت مرحلة من مراحل االبتكار العلمي اإلسالمي وهذه المراحل هي

 .الشرح والتفسير -2                                 .النقل والترجمة  -1

 .اإلضافة واالبتكار -4                                .النقد والتصحيح -3

 

من خالل هذا العرض السريع لظاهرة النقل والترجمة، في الحضارة اإلسالمية، ومن 

خالل استقراء أدبيَّات هذا الموضوع المتوافرة، وبحسب الظروف المحيطة بالبحث، وبقدر 

هذه المجموعة من النتائج، التي قد تقوُد في يمكن للباحث أن يستنتج  -اإلمكانيات المتاحة 

 :مجملها إلى توصيات؛ رغبةً في مزيد من البحث والتوسُّع في الطرح والتغطية

أن الثقافة اإلسالمية قد أفادت من ثقافات الغير القائمة إبَّان قيام الحضارة اإلسالمية، : أواًل 

د من آثار لم يكن لها قوة التأثير؛ كاألدب، مما رأته مناسبًا لها، ولمبادئها، ومنطلقاتها، فلم تف  

في معظمها  -؛ العتمادها (اليونانية)والفن، والسحر، والشعوذة، والكتب الدينية اإلغريقية 

 .والوثنيَّةعلى الخرافة  -

عوا حركة النقل والترجمة، وكان معظمهم يُعد في أن الخلفاء المسلمين قد شجَّ : ثانيًا 

بوهم،  اقين، وقرَّ مصافِّ العلماء، فأغدقوا على النقلة والمترجمين والمؤلفين والورَّ

نقاًل وتأليفًا، وفي هذا تأكيٌد على : واستعانوا بهم في أمور الخالفة، فكان لهذا أثُره على العلم

 .لمقوة أثر والة األمر في توجيه دفَّة الع
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وترجمتها شيٌء من الخلط؛ نتيجةَ االعتماد على وسيط اليونانية اعترى نقل العلوم : ثالثًا 

ْريانية، ووقعت فيه أخطاء فاحشة، استدعت المراجعة والتنقيح  ثالث، تمثَّل في اللغة السُّ

 .هذا نسبة بعض األعمال إلى غير أصحابهاوالنَّقد، وشمل 

نشط في بدء ظاهرة النقل والترجمة النَّقَلة والمترجمون من غير المسلمين، فلقوا : رابًعا 

حسن المعاملةَ من الخلفاء واألفراد والوالة، وعاشوا السماحة، ولكن بعًضا منهم أساء 

 .سالم ومبادئه، دون توفيق يذكراإلفادة من هذه الجوانب؛ فأرادوا التأثير على أحكام اإل

  

لم تكن ظاهرة النقل والترجمة إيجابيةً كلَّها، بل لقد كانت لها آثار سلبية على الثقافة : خامًسا

اإلسالمية، ال سيما فيما يتعلَّق بعلم الكالم، الذي أوجد شرًخا في وحدة  األمة الَعقَديَّة، 

قها إلى فرٍق، اشتدَّ ساعد بعضها فأرادت  .رمَي اإلسالم، دون توفيق يذكر ومزَّ

ركَّز الباحثون كثيًرا على الخالفة العبَّاسية في تطوير حركة النقل والترجمة؛ : سادًسا 

لوضوح اآلثار فيها، وكان هذا على حساب عصر صدر اإلسالم، وخالفة بني أميَّة، اللَّذين 

يستدعي مزيًدا من البحث  لم يُعطيا حقهما من البحث في ظاهرة النقل والترجمة فيهما، مما

المستقل حول هذين العصرين، وكذلك الواليات اإلسالمية المعاصرة للخالفة العباسية، 

 .وهذا البحث في مجمله يثبت ذلك من خالل مراجعه

ما زال هناك خلط عند الحديث عن ظاهرة النقل والترجمة، من حيث النشأةُ : سابًعا 

ها من بعض، مما  -ا يبدو فيم -والزمان والمهمات؛ وهذا ناتج  عن تناقل  المراجع بعض 

يدعو إلى الرجوع إلى المصادر القريبة  من األحداث، والتحقيق فيما تذكُره، والوصول إلى 

ومع هذا فإن أدبيَّات النقل والترجمة في الحضارة اإلسالمية تكاد تُجمع على . نتائَج عملية

الخليفة األُموي خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي أن انطالقة النقل والترجمة كانت على يد 

 .سفيان

لُوحظ عدم التحقق من بعض اآلثار، التي تنسب إلى بعض الصحابة رضوان هللا : ثامنًا 

عنهم والتابعين رحمهم هللا تعالى، ال سيما منهم الوالةُ واألمراء، فيما يتعلَّق بالنَّقل ومداه، 

التحقُّق والتثبت، ال سيَّما عندما يستعيُن الباحث بآثار  وهذا أمر يحتاج أيًضا إلى مزيد من

بعض المستشرقين، فيما يتعلَّق بالثقافة والحضارة اإلسالمية، وإن كانت بعُض اآلثار تؤيِّد 

ما يرمي إليه الباحث بدافٍع من الهوى، إال أن الموضوعية والتجرد يتطلَّبان التثبُّت من هذه 

 .اآلثار

عرُب المسلمون مجرَد نَقَلة لتراث الغير، بل لقد طبعوا ما نقلوه بما لديهم لم يكن ال: تاسًعا 

من علم، وأخضعوه لما لديهم من خلفية إسالمية، فجاء مصقواًل منقًَّحا، تُدرك فيه اللمسات 

 .اإلسالمية، من حيث التأصيل اإلسالمي للعلوم

ه بعض النَّقَلة المسلم  اليونانية  /ين إلى الثقافة اإلغريقيةظهر هذا واضًحا جلي ًا عندما توجَّ

القبطية ينقلون منها مباشرة، ويقفون وقفات علميَّة دقيقة،  /والهندية والفارسية، والمصرية

كانت حركة وهكذا : "عندما يستدعي األمر الوقوف، يقول يحيى وهيب الجبوري في هذا
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الترجمة والتأليف في هذا العصر مزدهرةً، وقد ظهرت في الحياة اإلسالميَّة حركة علمية 

جديدة، طابُعها إسالمي، ونبغ فيها علماء جمعوا بين العلوم اإلسالمية النقلية، وبين العلوم 

، ويقول شحادة الخوري في "العقلية الدخيلة، وصارت لهم شخصيتهم اإلسالمية المستقلة

ولم يكن العرُب في ميدان المعرفة ناقلين كسالى، بل كانوا ناقلين ُمبد عين، : "هذا السياق

أعملوا العقل واحتكموا إليه، ولم ينظروا إلى ما أخذوه بوصفه مسلَّمات وحقائق، بل 

، وينقل ما يؤيد ذلك عن أبي بكر الرازي "وضعوا كل ما نقلوه تحَت حكم البصر والبصيرة

 .وجمشيد الكاشيوابن البيطار 

كثيًرا ما استدعى األمُر الوقوف عند مسائَل ذات  مساس بالطبيعة، أو العقيدة، أو العلوم  

نت بعض  التطبيقية، التي استدعت التمحيَص، والخروج من بعض الخرافة التي ُضمِّ

 .المؤلفات

ل على هذا جانب يحتاج إلى تأييد، من خالل النظر في المنقول والمترجم مباشرة، وقد   َعم 

نشأت الحمارنة، الذي يذكر في أحد أبحاث ه المنشورة  -خاصة  –ذلك في مجال طب العيون 

مظهًرا "إلى اللغة العربية لم يكن ( اليونانية)أن عصر ترجمة الطب من اللغة اإلغريقية 

لسلوك منفعل، بل كان العلماء فيه فاعلين بكل معنى الكلمة؛ فقد وضعوا كلَّ الحقائق التي 

ترجموها على محكِّ العقل، فقبلوا معظمها، ولكنهم عارضوا بعضها، ونقدوا بعضها 

 ".اآلخر، ولم يؤثر ذلك على مكانة أساتذتهم اإلغريق في نفوسهم

يستدعي هذا مزيًدا من التركيز على هذه اإلطالقة، التي ربما تأخذ شكل الفرضية هنا،  

 .حتى يتم فحصها، وعرضها على الواقع

أثبتت ظاهرة النقل والترجمة قدرة اللغة العربية على استيعاب المصطلحات، : عاشًرا 

ووقوفها مع المستجدَّات، وشمولها للعلوم والمعارف واآلداب، ومرونتها في احتواء الجديد 

بة والمنحوتة، يقول محمود فيصل الرفاعي من يستعرُض بعض : "من المصطلحات المعرَّ

د  -ألولى والثانية مصنفات العلماء في المرحلتين ا يرى قوة اللغة العربية العلميَّة، وتعدُّ

ع عالم بعد ذلك  المفردات الجديدة، لقد أصبحت بذلك اللغة العلميَّة الناضجة التي لم يستَط 

 ".الكتابة بغيرها

كان المفهوُم الشامل للمكتبة موجوًدا، في العصور األولى لإلسالم، فلم تكن : حادي عشر 

كتب، وإنما تحقَّقت فيها ما يدعو إليه علماء المكتبات والمعلومات اليوم من مجرد خزانة 

ها في مجالنا اللغة والترجمة، بالنقل من اللغة إلى اللغة، وتعليم اللغة : وظائف ومهمات؛ أهمُّ

 .، والتجليد(الوراقة)األم، وتعلُّم اللغات األخرى، والنسخ 
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