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: رابطة اللغة ليونارد دادلي  ي  6من  1 صفحة تفرد االبتكار الغرب 
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 : مصباح كمال ***ترجمة 
 
 

و إنعععي تفررراالبتكات ررررابت  ااررر يسعععلي نيردعععدلي يجينعععمو تد،لعععك ،عععرد  و  عععم   د ععع  
سعععع ا رلجال تجا   ععععدل جنهل ععععمتو رلععععر جن،لعععع    جنعععع   ي عععع،  جن ععععرل  جن حييععععي 

جنلععععددفيك  ععععم جنسععععل  جن دسععععع ف ععععل رجن ععععرل  جنلسعععع ليك  ععععم جنسععععل  جنل ععععلي    

 ععععد     ععععل  language standardization هععععر يتععععدي   ععععغ   رحيععععي جن هععععك 

أ  عععععم  رلر عععععد جنهل يعععععك   ععععع  فعععععد   ،ععععع  جط، لج رليعععععد  جن عععععل يك  1800 سعععععي،د

  جندضعععععق جن سعععععد م جن،  عععععل  د  عععععم  ل يعععععد رجنهدعععععي رجنلعععععي    رجن،لدلعععععل  نهععععع
ألرلر عععد جن سد يعععك  يل  عععم جندهديعععك إنعععي جف لجفعععد  لديسعععيك  عععم جنللعععل جنحعععيي و 
 ،عععد  عععم  نعععا جن،حعععلا جن فعععدل  رجن  هعععلجص رجن هل عععدال رجنهرجلعععد    ر عععدند ل 
إنعععي    لععع ر جاف لجفعععد   عععي  هعععل   عععم ير  بل يعععك ،ف عععدل و رلعععم  لي دديعععد 
أو  ععع   جنسععع ج  جنتعععرلل   أ  لي دديعععد ر لدسعععدو رجنرايعععد  جن، حعععي   دف  دللعععد  لفعععد

  لعع ر جنععير  ،عع   يععدي  جا   ععدل   إ  جنعع   ي حعع   يعع  جن  ععدا لععرم ،ععد جنعع   ،  عع
،لدنتعععك لععع ج جن هععع   ،عععل ،هععع  ن  عععدليا جا  لعععدي و ألدععع  يسعععدفي ف عععي  هععع  ن،عععد ج 

أ  راأ رني  .س ،دد ق  فلل  م جنلدن تجد  س ت  رلر د جنهل يك ج  لدييد
 

نهعع ج جنسعع ج   ععم  ل لععك ف ععل  لعع أو ،ر فععك  ععم    ععك يلجسعع   يلععلد يجينععم 
  سععععد    ر ععععم  عععع   لعععع  يحععععيي  رضععععرب   لرحععععك ،ليدععععك ريدد  ععععهد   ليسععععك 
 ف ي يعععكم  كعععم  ععع  ،رضعععررو  عععغ م جن تل عععك جألرلر يعععك  ر،ل ،هعععد إدت ي يعععك  

ن حعععععدا  جنل ،دديعععععك رجنهدييعععععك   راأ  حدنعععععك ،لتليعععععكو   يهعععععد جن،سدلدعععععك جنعععععرتي  
 رجنليديك 
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: رابطة اللغة ليونارد دادلي  ي  6من  2 صفحة تفرد االبتكار الغرب 

 

 
 لععععي جنكلعععع  جن ،هيععععي و ي   ععععع جنسسعععع  جألر  جن،ععععيل جنعععع     ععععرل   يعععع  جن هععععد  

 عععععم  ععععع   vernacularsيجلتعععععك ةجن هعععععك جن، ععععع ل ك نل لعععععك تهلج يعععععك ،ليدعععععك  جن

جألسعععدس جنععع   يضعععع جنكلععع  جن عععددم  عععم    ر5إنعععي  2،ت ،عععع  عععم جنكلعععر  ،ععع  

 dynastic نسعع ا  جنحد ،ععك  يلجسععك يرل  جيسععر  ف يعع    ععرل جن هععك ،عع  فعع 
cycle  عععم جنسعععل  جنسعععد ع ف عععل   ري عععيل جن د عععا  عععم لععع ج جنكلععع  إنعععي  دععع   عععم 

 - نسععع ا  جنحد ،عععكحعععي  جسععع ،ل  جط، لج رليعععد  جن عععل يك  لعععددم ،ععع  يرل  ج
د،ععععع  لعععععلري رسعععععسر  جط، لج رليعععععد  ،ععععع  فععععع   فعععععي  جاسععععع سلجل جن،عععععدنمو 

 ر كععع  لععع ر جنعععيرل   -جنفعععدلتمو رجسععع  يج  جند عععد  رجن ،عععلي جنعععيجف م  ر جنهتعععر  
 ععم إدت  ععلج ،ععع ج ييععدي  ععر  جن لن،ععد  ،سدلدععك  سععر  جن، ععا   ر ععي  دعع ق لعع ج جن حععر  

أ  عععم جندهديعععك جاسععع سلجل طدت  عععلج نعععيس  سععع   عععم ،تعععد  جن،عععد و رن ععع   ي  عععم  ضعععد
  جنحيعععد  جنير،يعععك  عععي  جن،عععرج دي  جنلعععدييي و ،،عععد  ف عععي  عععر  يج لعععك ن  سعععك رجن لعععدر

 . م جنسلر  جن حسك
 

جف ،عععدي  سديعععك جن  دفعععك    لععع ح  حعععلرص جن  دفعععك جن،لعععيدم  3يدعععد ل جنكلععع  

و 1450لغ حعععععرجنم يجن، حل عععععك  عععععم  رلر عععععدو جنععععع   جف لفععععع  يرلعععععددس بعععععر د 

جأليج  جنسيدسععععيك  ععععم جن  دفععععك ح ععععي جنسععععل  جنل ععععلي     ددعععع  ن ، لج رليععععد  
جنععلب  ،عع     جنيهععري ت  ععرج ف ععي ربيععل جألرلر يععك ف ععل  ، ،يعع    ععم جن  دفععك   

، عععد ع بعععر د لغ إنعععي جن،دعععد ق جنل ،دديعععك  عععم دهديعععك جنسعععل  جنفعععد،س ف عععلو  سعععي 
ح ععععل  جسععععع د ر  جن  دفععععك جنفدلعععععك  دن هععععك جن ل يعععععك  ر جنلل يععععك ح عععععي فعععععد  

     ععععد  جن، ععععلل ،سعععع،رب  هععععد جن  دفععععك جنفدلععععك   هععععد   فععععلل ددعععع    1726

ي جا لعععدا  جن عععكريك ،ععع    ععع  جنلديسعععم ن ح عععل لعععر    جنل ،عععدديي  جف ،عععيرج ف ععع
جن ف،عععدال جنعععييديي  ن ععع ا جنسععع  ك جنسيدسعععيك رجنحكعععد  ف يهعععد    دن، عععد ع جن،  رفعععك 
  عععلا سعععت   ،  ر عععك ر عععي يسععع كيي جنفلعععر  جنسيدسعععير  ،ععع      دعععد د  عععي  

 جنس  ك  حي  جن كهم ندس    ا جنست   رجن
 

نكهععع   يجلتعععك دن هعععك جن ععم جنهدعععيو  عععد  جنهل يعععر  لععع  جنععع ي   عععديرج   عععريل جن  دفعععك 
جن هععععد  جن،ح يععععك  ر،سععععدفي  جألف،ععععد  جن تدليععععك ن  ععععل د  ، عععع   ععععل ك جنهدععععي 

 عععددرج يكضععع ر  جن،عععرجي جن،  ر عععك  فععع   Mughalsجن عععل يك    ي عععير    جن،هعععر  



 
 

ي التاريخ االقتصاديأوراق 
 ف 

 
 

 

 
: رابطة اللغة ليونارد دادلي  ي  6من  3 صفحة تفرد االبتكار الغرب 

 

جنيعععي ف عععي جأل ععع د  جن،  رفعععكو ر سععع   عععم  رجفعععل جنسعععل  جن عععد،  ف عععلو  عععي   
 يعععع     ر ددعععع  جنلععععي  لععععم  ، ععععديل  ،عععع  لتعععع  إدت يجلتععععكجن دن هععععك جن  دفععععك 

،سعععس  ل س حعععلرص جن  دفعععك جن، حل عععك  عععم جنسعععل  جنحعععدي  ف عععلو ن ععع    دفعععك 
جنف عععاو رلعععر  ععع   ي   عععا   د عععك    عععل ،ععع  جنل،دنعععكو  لععع   جن ععع   جن،ليعععدل  

 .ح ي  رجفل جنسل  جن دسع ف ل
 

ريلععععص جنكلعععع  جنلج ععععع ،لععععيا  ،لل ععععك جنسععععلجال  رجن  د ععععك  ععععم جنسععععل  جنسععععد ع 
جنحعععدا  ةحعععدا  جنعععير  جن،سدلدعععك   عععي   ن،لعععيا ج ر لععع صف عععلو ريلعععري جفععع  

أ إني  رج ل جن، د ع رحت  سرق جن  دا   ت ديد
 

 عععغ  جنلد،ععع  جذفعععل جنععع     عععل ف عععي ،لل عععك جنسعععلجال   5يتعععدي  يجينعععم  عععم جنكلععع  

 يجلتعععععكجن هعععععك جن standardizedرجن  د ععععك لعععععر جن،عععععيل جنعععع    ععععع   يععععع   رحيععععي 

 عععععد،رس  حعععععدي  جن هعععععك    رد عععععل ن ،ت ،عععععع   ععععع  جن لعععععديع   ريسععععع في   عععععدليا 

monolingual dictionary  أ نهععع ج جن لليعععصو  ععع   نسيعععدس  رحيعععي جن هعععك   ر سعععد

   رنععععع   رحعععععي جن هعععععك 1680رجنكلدسعععععيك  ح عععععر   1658 عععععيري  جطدت ي يعععععك فعععععد  

و 1929جنهدييععععكو رجن ل يععععكو رجن،ددععععيلي  جنلععععيديك إا  ععععم جنسععععل  جنل ععععلي    ععععم 

نلععععا جنكععععلق  ععععم  ر يعععع  جن رحيععععي يرلجأ نسععععي ف ععععي جن ععععرجنم     1937و ر 1932

أو  نعععا أل  جن هعععك جن  س ععع  ،ععع    عععدنيص جن،لعععد،   ر سعععه  جن لعععدر   ُ،رَحعععي حدسععع،د

 . م فلل جن حضل رجن  هي  جذنم ةجأل ، ك  رجطد دج جنضف 
 

ن    عععدلج   عععم  يدعععد ل  سيعععك جن  عععدا د عععددق  ل عععيي جن هعععك ،عععد   ععع  جنحيج عععك  دندسععع ك
 ،تد  جن  درنرتيد جنلددفيك رجنلس ليكو رجس ف ص  ،  ك ،  جنهلا 

 

جن لععديع     لععي د ععل  فد،ععك ف ععي  ععيل   عع  يرنععك ف ععي  يععدي   2ريلععص جنتعع ال 

يلجسعععك ن و ي عععلس جن، نعععص جنكلعععر  جن دنيعععك 6جطيعععلجيج    ععع   ،ر عععرق  جنكلععع  

 machine tools   لععععديع جن، ععععدد و رآا  7جن،حل ععععد  جن فدليععععك  جنكلعععع  

   9 و رجن دديق  جنكل  8 جنكل  
 



 
 

ي التاريخ االقتصاديأوراق 
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: رابطة اللغة ليونارد دادلي  ي  6من  4 صفحة تفرد االبتكار الغرب 

 

يل ععع  جنتععع ال جن دنععع  ف عععي جأل لعععدي جنلسععع ليكم جنكلععع  جنلد عععل ي ف عععي جنتهلج يعععد 

يدعععد ل جنسعععك  جن فدليعععك    11جنكلععع  رجنسيدسعععيك  عععم ،  عععع جنسعععل  جن دسعععع ف عععل   

و يدععععد ل جنلععععلجفد  جن  ععععلل  ععععي  جنسععععرل جألرلر يععععك رجذسععععيريك   12جنكلعععع  ر

جألسععع حك جنددليعععك  دن دعععديق ف عععي ،ععع  و يدعععد ل  عععر   رلر عععد جنسعععدحسك 13رجنكلععع  

 سععععع حك جن،دد سعععععي  جألسعععععيريي    يسعععععدل  جنكلععععع  جنف عععععد،م جند،عععععر ج جن س يعععععي  
جسعععك  عععم ن ،دد سعععك جنتيرسيدسعععيك نلعععلري  رلر عععد ،عععع  لضعععيك جن هعععك ،رضعععرر جنيل

 جن  دا 
 
 حعععي جطسعععهد،د  جن،ه،عععك جن عععم يسعععي،هد   عععدا يجينعععم لعععر د ل ععع  إنعععي     رحيعععي إ  

جن هعععك ا ي، ععع    عععيج د يتعععك ت  يليعععكت    حعععي جألسععع داو  ،عععد   ععع و لعععر  دععع  ،ععع  
   يععععص    جاسعععع فيج  جن،رحععععي ن هععععك ي، عععع     ي ععععر  نعععع   ععععغ يل جنلععععلا  فياعععع

 -، د ععععل رإيتععععد م ف ععععي جند يتععععك جن،لتععععر  ن كععععدف ي  جنسيدسععععيي  رجا  لععععدييي  
سعععرجال   عععد   نعععا فددعععيجأ    عععل    ، يعععيجأ ،ععع  جن تعععدل    ر رضععع  لععع ر جنيلجسعععك    

،دل  ععم   ععك ،عع   ععدي  ،ععد   عع  جنحيج ععكو إ  رتععيرجو  ععددرج يل ععر  جألرنريععك ن سعع  

 Mughal رحيعععي جن هعععكو  ،عععد لعععر رجضععع   عععم حدنعععك جط، لج رليعععك جن،هرنيعععك 
Empire أ جفعع  ص   يععل  ععم لعع ج جنحععد   يجفعع   رلر ععدو     ،ععد  ععد  لدععدا  يضععد

أ ، ععع  إسععع دديد رلرندعععيج ر ن،دديعععد رإي دنيعععد نععع   تعععل  سعععلفك رلجال ، عععدنم  أل    عععيجدد
  لي دديد ر لدسد 

 
و يعععدهد يجلتعععكجنلدنيعععك جن،  ر عععك ن رحيعععي جن هعععك جن عععدند ل إنعععي جن  عععدنيص جن د  عععك 
جن هععععك   إ  لعععع ج جنسعععع ج  ا يح ععععي  دال ،ععععد   رحيععععيجنسعععع ج م ،ععععد لععععر جنحععععد   ن 

جن ععععد م  ععععم لعععع ج جن  ععععدا   ري، عععع  ن  حعععع  جن،سعععع س  م    ي ددرنعععع  ن ععععر يل إ ععععدل 
رإتعععلجال جف  عععدل  تلي عععم نعععيرل جن سد عععك  عععم  هععع  ف، يعععك  و،كعععدلي،م    عععل  ععع،راأ 

 جا  لدييك جن د،يك 

 
إ  يجينععم ،حععق  ععم جن غ يععي ف ععي  ل،يععك جند ععل  ععم جأل لععدي جن سد يععك فدععي،د يسععلي 

 – ر إ  عععي  ،لعععي  ،دهعععد  -جن،عععلال إنعععي يلجسعععك  سعععد ك   عععلل ، ععع  تن،عععد ج  رلر عععد 
 فععععع    دن لعععععديع  راأ ت  رلدعععععد   عععععيل تجن سد عععععكت إنعععععي ،لععععع    رجسعععععع ي ععععع س  

أ ن سععع را  ي،عععد ي ل عععق  دف يعععدلج  جنتهععع د  جنكدف عععك ن   درنرتيعععدو رجنسرجفعععي  د،د عععد



 
 

ي التاريخ االقتصاديأوراق 
 ف 

 
 

 

 
: رابطة اللغة ليونارد دادلي  ي  6من  5 صفحة تفرد االبتكار الغرب 

 

جن،سددععععكو رجنسيدسععععد و جن ععععم  تععععي جنحتععععق جن، سسسععععد يك جن س يييععععك لععععلر ك  ععععم 
 كسعععععيللد   ف عععععي سععععع ي  جن، عععععد و جف ،عععععي جنلعععععيدير  ف عععععي جن  دفعععععك جنف ععععع يك 
   درنرتيععد   يكععك جنل،دنععك  ف ععي جنععلب  ،عع  رتععري  سديععك ،عع   ععلج   ل عععو رلععم 

 ععععععد   يرنرتيععععععد   يكععععععك ل س جن،ععععععد     نسععععععجن  ععععععع  ععععععدنحلرص جن، حل ععععععك    د
أ ف عععي  كضعععي ه  جن، ععع لا ن ل،دنعععك جنلفيلعععك رجن،ُ  سععع ه  ك جف يعععدلل  يل ،عععي ت ديعععد

دنععععك ر،  كعععك   إ  جنيلجسعععد  جن،سععع س  يك ي، عععع     ن ر ععع   عععياأ ،ععع    درنرتيعععد  لا 
 ل ،ععععي ف ععععي ل يععععك يجينععععم طنسععععدال ، يععععي ،عععع  جنضععععرال ف ععععي  لععععر  جن لععععديع 

 جألرلر م 
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ي حعععي   دن هعععد  جنكلدسعععيك رجطدت ي يعععك رجطسععع دديك رجألن،دديعععك رجنس يععع  ،ععع  جنلل يعععك   د عععل 
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ي التاريخ االقتصاديأوراق 
 ف 

 
 

 

 
: رابطة اللغة ليونارد دادلي  ي  6من  6 صفحة تفرد االبتكار الغرب 

 

و  سععع د  ،سعععدفي  عععم ،لهعععي رجسعععييج ن يلجسعععد  جن، سي،عععك  عععم تد،لعععك رجسعععييجو يررروبارارررر  **
  ر ير 
 

Reviewed for EH.Net by Yu Sasaki, Waseda Institute of Advanced 
Study, Waseda University. 
 

 
تجأل،عععع  جندد ععععل م ج  سععععدا جن  درنرتيععععد ر رحيععععي جن هععععك   حععععي  يلجسععععك نعععع  د ععععل  لدععععرج 
و  عععععددر  جألر بييسععععع، ل مجلرررررابت ترررررراي بتك ت ررررررال ن ،ت،رفعععععد  جنلل يعععععك جألرلر يعععععكتو 

2017  
 

أ ف عععي يلجسعععك  يكيعععك  عععغ يل جن رحيعععي جن سعععد م يجفععع  جنعععير  ف عععي جن د،يعععك جنسيدسعععيك  يل،ععع  حدنيعععد
 ل ك  رلر د جنحيي ك  م  يجي هد رجا  لدييك ف ي ،س رل جنيرنكو جف ،ديجأ ف ي  ت

 
 *  د ا  م  ضديد جن غ،ي **
 

لى إ شارةاإل بشرط النشر بإعادة العراقيين.  يسمح االقتصاديين لشبكة محفوظة النشر حقوق 
 .المصدر
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