
- 1 - 
 

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

  جامعة تلمسان

  كلیة اآلداب واللغات

  نجلیزیةاال ةقسم اللغ

  شعبة الترجمة

  

  

  

  

  

   

ّغات والمصطلحاتیةمة لنیل شھادة الماجستیر في التمذّكرة مقدّ    رجمة تخّصص تعلیمیة الل

  ꞉شرافإ                                                       ꞉إعداد الطالبة      

  نوریة شیخي   .دأ                                                       فادیة كرزابي       

        

 عضاء لجنة المناقشةأ

 اإلسم و اللقب الرتبة الجامعة الصفة
 أ.د زبیر دراقي  أستاذ التعلیم العالي جامعة تلمسان رئیسا 
 د.نوریة شیخي .أ  التعلیم العالي ستاذة أ جامعة تلمسان ومقررة مشرفة

 فاطمة الزھراء رحموند. أستاذة محاضرة قسم أ  جامعة تلمسان عضوا مناقشا 
 م ال.لیلى عد أستاذة محاضرة قسم أ  وھرانجامعة  عضوا مناقشا

  

  

 2014/2015 :السنة الجامعیة

 واقع المصطلح العلمي بین الترجمة والتعریب

العربیةلى إترجمة المصطلح الطبي من الفرنسیة   

 



- 2 - 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 



- 3 - 
 

  ꞉هداءإ

 هذا من واألمجل ،حصاده يوم يأيت حىت ،ا فتصرب عليهاجلميل يف هذه احلياة أن تزرع شيئ

 وتشعر بوجوههم تسعد ،كله أن تقاسم حصادك ومثارك مع من حتبهم وحتترمهم وتقدرهم

  بديفء حنام.

  .الكرميني والدي الوجود هذا يف لدي ما أغلى ،ىل اللذين غرسا يف نفسي حب العلمإ

  .وسيم ،ياسني ،رياض ىل من تقامست معهم دفء احلياة العائليةإ

  ىل سندي يف هذه احلياة جالل.إ

  إىل فلذة كبدي ابين العزيز ادام الذي شاركين يف كل خطوة من هذا العمل.

  ىل من قامسوين يوميات احلياة اجلامعية بالود واحملبة والصداقة أمساء ووسيلة.إ

  يري وامتناين.ىل كل من مل أذكر أمسائهم فذكراهم يف قليب وهلم مجيعا شكري وتقدإ

  

  

                                                       

  

  فاديـــة                                                                           
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  شكر

 *بسم اهللا الرمحان الرحيم*

» بنِي رزِعأَنْ أَو كُرأَش كتمي نِعالَّت تمعلَ أَنعلَى يعو يدالأَنْ ولَ ومحاً أَعالترضاه ص«  

  19 اآلية النمل سورة                                         

  ...عرفانا باجلميل

  ...وخبالص مشاعر االحترام والتقدير 

  ،القيمة توجيهاا على شيخي نورية الدكتورةىل االستاذة املشرفةإأتقدم جبزيل الشكر 

ىل السادة أعضاء املناقشة اللذين ناقشوا ووجهوا وأشرفوا على جهدي إتقدم بكامل شكري أكما 

  العلمي املتواضع.

  خريا. عهللا اجلمي فجازى
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أدت الترمجة دوراً علمياً وحضارياً فعاالً عرب التاريخ، كما أدت دوراً أساسياً مهماً من   

السنني بفضل ترمجته إىل  احلضارات الكبرية مت تناقله على مر حيث ربط املاضي باحلاضر. فتراث

ملختلف جوانب حياتنا  اعة ليصل إلينا اليوم، فكان إثراءلغات أمم خمتلفة وعبوره إىل ثقافاا املتنو

  .املعاصرة

 إىل حباجة فالعرب هلذا،يشهد العامل الغريب تطورا ملحوظا  يف ميدان العلوم والتكنولوجيا

  من املصطلحات العلمية اجلديدة.  واسعة وعميقة للكثري رمجية وتعريبيةليات تعم

 وهم ،يصادف املترمجون وطالب الترمجة صعوبات ال حتصى يف ميدان الترمجة العلمية 

أن الترمجة  إذ ،أول املصطدمون بالفوضى احلاصلة يف حقل ترمجة وتعريب املصطلحات العلمية

اللغوية تناولت  الظاهرة  هذه خلطر ونظرا ،رخآىل إبلد عريب  ا ما خيتلفان منوالتعريب غالب

  دراستنا واقع املصطلح العلمي بني الترمجة والتعريب.

اقتضت  طبيعة  املوضوع  أن  تكون هناك جمموعة  من االشكاليات كانت موضع   

   ꞉اهتمام ودراسة أبرزها

صطلح العلمي يف الوطن ماهي أهم االشكاالت اليت تواجه حركة ترمجة وتعريب امل - 

  العريب؟

  ما مدى أمهية توحيد وتعميم املصطلحات املترمجة أو املعربة وعند  نقل  املصطلح - 

  ؟عليها  و التقنيات املعتمد أاإلجراءات ماهي  عربيةىل اللغة  الإ لفرنسيةالطيب  من  اللغة ا
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 نهأة مث ترسخت قناعتنا بذاتي كان يف البدء جمرد قناعةن اختيارنا  هلذا املوضوع إ   

تقوم على  ىل مثل هذه  املواضيع اليتإموضوع جدير بالدراسة ذلك أن الدراسات احلديثة  تفتقر 

  ودقيقة.    صحيحة ترمجة  ىلإ للتوصل  أساسي  علم وهو ،علم املصطلح

  ،ن دراسة علم املصطلح هي واحدة من األفرع اهلامة  يف حقل الدراسات اللسانيةإ    

نظرا حلركة  التطور العلمي اليت  يشهدها  العامل ال بد من االهتمام  بعلم  املصطلح حىت ميكن  و

بال ترمجة  أو  ثقافية أو علمية مواكبة فال ،للغة العربية أن  تواكب  طوفان املصطلحات اجلديدة

واقباال شديدا وهلذا ستشهد  ترمجة  وتعريب املصطلحات العلمية  بال  ريب تطورا كبريا  ،تعريب

ليه  البحث إما توصل  خرآدمة  تعتمد حاليا على ترمجة املتق  الدول  فحىت ،يف السنوات القادمة

العلمي يف خمتلف الدول ألن التكامل أصبح  ضروريا بني اتمعات  ومل  يعد  ممكنا ألي  دولة  

  أن  تبدع  وتبتكر وحدها يف كل امليادين. 

جزء من حياتنا اليومية هلذا اختذنا املصطلح  فهو ،رالنسان املعاصالطب اليوم  بال ا يشغل  

أن البحث يف جمال ترمجة املصطلح  الطيب موضوع جدير  ويقيننا ،الطيب أمنوذجا عن دراستنا

طلبة  كلية   يوجههابالدراسة خاصة يف بالدنا نظرا لقلة الدراسات املتعمقة فيه وللعوائق اليت 

لكامن  بني  نظام  التعليم  يف مرحلة ما قبل  اجلامعة  الذي  يعتمد ختالف  ااال بسبب ،الطب

مما  ،ب الذي يعتمد على اللغة الفرنسيةبدرجة أوىل على اللغة العربية ونظام التعليم يف كلية الط

  ىل صعوبة الفهم وبالتايل اخفاق العديد من الطلبة. إأدى 

 وال،بسيط ما جيب توضيحه و تبسيطهوعليه وقع اختيارنا على هذا املوضوع لتوضيح وت  

الفراغ عند الطالب املقبلني على  أننا قد نساهم يف سدحسبنا  ،وفينا املوضوع حقهأندعي أننا قد 
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كل التطورات اليت طرأت يف على الرغم من ،باألخص الطيب اال ويف ،الترمجة يف امليدان العلمي

  الستغناء عنه.ا ميدان الترمجة  يبقى املترجم عنصرا ال ميكن

أسلوب املقارنة بني  ىلإ استندناف ،منهجا علميا وهو املنهج املقارنه اتبعتنا يف دراستنا هذ  

  بينهما.   اللغتني العربية والفرنسية حىت نستنبط الفروق واالختالفات الكائنة

 ،مدخل ،مع مقدمة ،اشتملت هذه الدراسة على فصلني فصل نظري وفصل تطبيقي  

  ملحق.  وها جممل النتائج املستخلصة ضمنا خامتة

 كل ،مباحث ةثالث ضمي الترمجة والتعريب مصطلحمسيناه بدراسات يف  ولالفصل األما فأ

مث  ،املصطلح لغة واصطالحا فعرفنا املصطلح مباهية االول املبحث  افتتحنا ،ننياعنو يعاجل مبحث

  صطلح العلمي.  ساليب ومبادئ وضع املأىل إشرنا  أعرفنا علم املصطلح  كما 

ىل مفهوم  الترمجة إتطرقنا  فيه  ،عنوناه  بلمحات عن الترمجةالذي  املبحث الثاين  مث جاء

  .ساليبهاأعرجنا على أنواعها و  مث ،لغة واصطالحا

مع رصد خمتلف  منا مفهوم التعريب لغة واصطالحاخري من هذا الفصل قدويف املبحث األ

اشكاالت ودواعي  ن القدامى واحملدثني واينا املبحث باحلديث عنالتعريفات اليت رصدها اللغويو

  التعريب. 

 عنوانه االول املبحث ،هو االخر ثالث مباحث شملما الفصل الثاين هو فصل تطبيقي يأ   

لحديث عن موقع املصطلح نا لا مث انتقلىل ميزاإشرنا أ كما املتخصصةعرفنا اللغة  املتخصصة اللغة

املبحث الثاين قدمنا فيه مناذج عن ترمجة بعض املصطلحات الطبية من اللغة  ،تخصصةمن اللغات امل
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ىل مفهوم املصطلح يف اللغة إىل اللغة العربية الواردة  يف بعض الكتب وااالت متطرقني إالفرنسية 

  واللغة اهلدف مث علقنا على الترمجة بتحليلها واالشارة إىل طرق وضعها. املصدر

القاموس فنا عر ،ىل دور القواميس واملعاجم يف الترمجةإتطرقنا فيه لثالث املبحث ا ماأ

  مهيتهما يف عملية الترمجة.أىل إشرنا أواملعجم كما 

عبارة عن حوصلة للنتائج املتوصل إليها وبعض كانت امتة البحث خبينا أويف االخري 

  التوصيات اليت اقترحنها بغية انعاش وتطوير هذا امليدان.

 عربامل ،يف هذه الدراسة التعريفات للجرجاين فادتناأم املصادر القدمية اليت ومن أه

املصادر  من وغريها ،للخفاجي اخلليل شفاء ،الفهرست البن الندمي ،للسيوطي ملزهرا ،يللجواليق

العرب البن املنظور مهات املعاجم التراثية مثل لسانأىل إالتراثية مع االرتكاز والعودة يف كل حلظة 

  . للزبيدي العروس وتاج ،

 أما أهم مراجع احملدثني واملعاصرين فقد تنوعت بني كتب وجماالت ومؤلفات ومقاالت   

اليت  ىل الدراساتإ نشري أن هنا يفوتنا وال ،ودوريات للمجامع اللغوية واملؤمترات والندوات

القسط  الديداوي حممدو اخلوري لشحاذة كان فقد ه،نة مأجريت يف هذا املوضوع أو القريب

  االوفر يف تلك الدراسات املعاصرة حبكم ختصصها يف هذا امليدان.

 من كانت اليت املنهج قضية ،ومن بني الصعوبات اليت اعترضتنا يف اجناز هذا البحث  

تعمقنا  فكلما ،أعوص املشاكل باإلضافة  إىل غزارة املادة وصعوبة التحكم يف اختيار االهم منها

التخلص  على ساعدنا للبحث دقيقة خطة رسم لكن ،ت لنا  أفكار مهمة وجديدةيف البحث بد

  مما ال ينضوي ضمن املعلومات اليت تدخل يف عناصر اخلطة.
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لذا فال حنسب أن عملنا قد ، قد أملمنا بكل جوانب املوضوع نناأويف األخري ال ندعي 

بعض  حققنا قد العمل ذا أننا نعتقد ذلك ومع ،وحده هللا فالعلم ،النسيان السهو أو خلص من

يته علّ بعض الباحثني حيذون ولفـت االنتباه إىل أمه ،بتعمقنا يف دراسة املصطلح الطيب الطموح

  .يسدون ثغرة يف جدار الدراسات الترمجيةنا   وحذو

شيخي اليت مل تبخل علي بنصائحها  األستاذة املشرفة الدكتورة نوريةويف هذا املقام أشكر 

ا القيمة.وارشادا  

 

 

  فادية كرزايب ꞉الباحثة

  2015يناير  9  تلمسان يوم
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شهدت احلضارة العربية اإلسالمية ازدهاراً واضحاً إبان فترة القرون الوسطى مما جعلها 

يف عصر النهضة ومن أهم تضطلع بدور هام وأساسي يف تطور خمتلف العلوم الذي شهدته أوروبا 

لطبية، فقد بدأ االهتمام بتعريب العلوم واملعارف الطبية بعد عصر الفتوحات اإلسالمية العلوم اتلك 

  .الكربى، حيث اختلط العرب بأقوام وشعوب أخرى، واتسعت رقعة الدولة اإلسالمية

كانت حركة الترمجة يف العصر األموي حمدودة، فقد دعا األمري خالد بن يزيد آنذاك بعض 

لك والكيمياء اإلغريقية دف ترمجة بعض كتب الطب والف إىل دمشق علماء مدرسة اإلسكندرية

رمجة كتـاب األوىل من نوعها منذ ظهور اإلسالم، وبعدها أمر اخلليفة عمر بن العزيز بتتعد  واليت

ـي مـن السريانية وكان ذلك لضرورات عملية حبتة وقد استأنف هذا العمل على نطاق بط

 .جعل من القرن التاسع عصراً فريداً من نوعه يف تاريخ اإلنسانيةأوسع بعد نصف قرن من الزمن لي

ـة يوسـوعة طباية القرن الثامن ميالدي إال ترمجة ملبد ة يفييكن حبوزة العرب من الثروة العلممل 

وكتب فلكية لكنهم قاموا بعد ذلك بترمجة كل علوم اليونان. وكان ملرض املنصور دخل كـبري 

ام باستدعاء أطباء من مدرسة جنديسابور كان على رأسهم جرجس بن يف تطور العلوم ألنه ق

أما  .جربائيل، و طلب آنذاك من طبيبه ترمجة الكتب اإلغريقية كتب الطب والفلك والتنجيم

هارون الرشيد حفيد املنصور فقد وسع الترمجة كما قام جبلب الكتب اإلغريقية إىل بغـداد وكان 

ملقفع فقد نقل كتب الفرس اخلاصة باملنطق والطب إىل العربيـة، من أشهر الترامجة آنذاك ابن ا

فهناك العديد من املصطلحات الطبية ذات أصل فارسي يف املفردات الطبية املستعملة يف عصرنا، 

أما يف خالفة  .ومن بني املترمجني آنذاك يوحنا بن البطريق، قسطا بن لوفا، يوحنا بن ماسويه
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سحاق يشرف على عدد كبري من املترمجني والنساخ يف بيت احلكمة املأمون فقد كان حنني بن إ

أعمال  فقد كان هو من يصحح األخطاء ويزود املترمجني والنساخ بالكتب النادرة، إضـافة إىل

ا كتأليف كتب الطب واملنطق والفلسفة وترمجة بعض الكتب مثل كتـب  أخرى كان يقوم

 القرن العاشر فقد ازدهرت العلوم عند عرب األندلس أما يف. جالينوس الستة عشر اخلاصة بالطب

وكان من بني املتـرمجني آنـذاك جريبري دفاوريالك فقد نقل مناذج من العلوم العربية، مث تبعه 

املسيح كتاب "كامل الصناعة  قسطنطيين اإلفريقي يف القـرن احلـادي عشر الذي نقل للعرب

وقد نقل  .ن اجلزار كما قام بشرح أقوال جالينوس املأثورةة" لعلي بن عباس، وزاد املسافر البيالطب

العامل الغريب حضارة العرب إىل الالّتينية ومن بينهم الفرنسي رميون الذي ترجم وكتب يف 

الرياضيات والتنجيم والفلك والطب إضافة إىل حان دوسي الذي ترجم كتاب الروح البن سينا، 

قالة الثالثني لكتاب التصريف للزهراوي واليت يتعلق إضافة إىل حريا دوكرميون الذي ترجم امل

باجلراحة وقد ظلّت كل من مقاالت الزهراوي وكتاب القانون البن سينا تدرس بشكل رمسي يف 

وللتوصل إىل نتيجة إجيابية جيب أن  .املدارس طيلة قرون يف كل من مدرسة سنالرنو وموبنوليه

ولوجيا حديثة يف الطب بدًءا بالطب اليوناين ألن نترجم من جديد ما توصل إليه الغرب من تكن

معظم املصطلحات الطبية حتوي جذور إغريقية، فمن الضروري أن تقوم بدراسة املصطلحات 

       .الطبية مرورا بعلم تأصيل الكلمات ملعرفة معاين اجلذور اإلغريقية

اب عديدة لعل إن حركة صناعة املصطلح العلمي العريب قد أصاا نوع من اجلمود ألسب

أبرزها توقف مسرية النشاط العلمي عند العرب خالل تلك الفترة اليت أعقبت عصر النهضة العلمية 
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 تقدم يف انتقالية مرحلة ميثل عشر التاسع القرن مطلع كان لقدالعربية حىت القرن التاسع عشر، 

 سائدتني كانتا اللتني غتنيالل من وتعريبها العلمية املصطلحات ترمجة خالهلا مورست والفنون العلوم

  .واإلجنليزية الفرنسية ما ونعين ،العربية األقطار يف

أصبح املصطلح العلمي العريب يف عصرنا احلايل هو جمرد احتواء ملا يتم استرياده من علوم 

يستولد من رحم اللغة العربية يف اامع اللغوية العربية اليت بدأت نشاطها مع صبح أكما أجنبية، 

ايات القرن العشرين، وذلك بعد أن كان هذا املصطلح العلمي يتم خلقه وحنته على يد العلماء بد

  ليقوموا بعد ذلك بتصديره إىل أهل اللغة ليضيفوه إىل معامجهم وقواميسهم العربية. 

متثل الترمجة العلمية رافدا مهما من روافد تشكيل العقل العريب يف القرن احلادي    

تعاظمت أمهية هذه الترمجة مع تفجر ثورة املعلومات خالل العقد األخري من القرن والعشرين. وقد 

العشرين وبدايات القرن احلادي والعشرين، فمع ذلك الكم اهلائل من املعلومات العلمية اليت يتم 

اللغة  إنتاجها يوميا باللغات األجنبية يف مجيع أحناء العامل، يصبح لزاما أن تتطور الترمجة العلمية إىل

العربية لكي تواكب هذا الزخم اهلائل من املعلومات، وإال وجدنا أنفسنا يف مؤخرة ركب التقدم 

    العلمي يف العامل، فنحن ال نستطيع مواكبة الثورة العلمية اجلارية إال بلغتنا اليت نفكر ا.

در هائل يؤدي إىل طرح ق يف كل حلظة خيرج العلم على اإلنسانية باجلديد، وهذا ما    

 ،من املصطلحات اجلديدة واليت يتزايد طرحها كلما تزايدت العلوم والتخصصات املندرجة حتتها

تخذ بعض والصعوبة الدائمة اليت يوجهها املترجم هي إجياد املصطلح املكافئ يف اللغة اهلدف، وقد ت

للغوي (اللواصق االشتقاقية الوسائل يف زمننا هذا لنقل العلوم احلديثة إىل اللغة العربية كاالشتقاق ا

  .االقتراض ،ااز ،التركيب و النحت ،الصيغ وتوليد اللغوي القياس ،واللواصق الداللية)
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من أهم املشكالت اليت تعترض الترمجة عامة والترمجة العلمية على وجه اخلصوص     

املصطلح  على االصطالحي فوضىمشكلة املصطلح العلمي، فلألسف الشديد هناك حالة من ال

السبب اجلوهري يف ذلك هو عدم توحد جهود الترمجة والنقل بني األقطار  لالعلمي الواحد. ولع

  العربية واليت ال تزال حىت اآلن تفتقر إىل منظومة ومعايري موحدة بني البلدان العربية.

لقد تعالت أصوات كثرية منادية بضرورة توحيد املصطلحات العلمية، خاصة وأن هذا    

تعدد غري املربر يف صيغ املصطلح الواحد جيعلنا نشعر وكأننا أمام لغات عربية برغم أن املصطلح ال

املترجم واحد يف لغة املصدر إال أن التعامل اللغوي القطري يهوي بنا إىل التعددية االصطالحية، 

وبذلت جهود ونظراً خلطر هذه الظاهرة اللغوية فقد تناولتها العديد من الدراسات ومشلتها آراء 

هائلة من أجل إاء حالة االنقسام االصطالحي بني اللغويني العرب اليت تسببت يف حالة من 

  الفوضى االصطالحية وأشاعت االلتباس والغموض. 

حتقيق  إن العالقة بني الترمجة والتعريب واملصطلح عالقة أصيلة قدمية هلا دورها الفعال يف  

ما عن إأخرى  إىل لغة من ينتقل املصطلح أن ذلك ،حث العلميالنهضة العلمية وإثراء حركة الب

  طريق الترمجة أو التعريب.

 ومسالة الترمجة والتعريب ليست من االمور األكادميية اليت تنفرد ا الدوريات العلمية أو  

ي عن وع مبفردا  ونتعامل ،يوميا معها نعيش اليت احلياتية االمور من بل ،قاعات الدرس والبحث

  أو دون وعي.  

 ،اهلدف ىل املعىن املكافئ له يف اللغةإفالترمجة هي نقل معىن املصطلح من اللغة املصدر    

املصطلحات على  ترمجة تعتمد كما العلمية واالمانة ،الترمجة وضوح أمهها ،شروط النقل وهلذا
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 االتصال وسيلة كانت ،ةوهي قدمية قدم اتمعات البشري« ،ىل نقلإظرية الداللية اليت دف الن

 ودواعي ،واجلماعات االخرى اليت تتكلم بالسنة أخرى ما بلسان تتكلم مجاعة كل بني والتفاهم

 أيام يف والفكري والتجاري السياسي التبادل بشؤون يتعلق ما منها كثرية التفاهم و االتصال

  1 .»احلرب أيام يف اوضتف من يعقبهما ما مث والقتال الرتاع بشؤون يتصل ما ومنها  ،السلم

بني الشعوب األرفع حضارةً والشعوب األدىن حضارةً. وهي  قلص الفوارقا تأكما     

الترمجة دورا مهما يف إغناء اللغة وتطويرها، ذلك  وسيلة إلغناء اللغة وتطورها وحتديثها؛ إذ تلعب

غ جديدة وتعابري مناسبة الترمجة تقتضي منها أن تبحث عن صي أن امليادين اجلديدة اليت ختوضها

   إغناء للغة وتطوير هلا. وكلمات مالئمة، وهذا كله

 الكلمة صبغ يعين كان ،احلديث العصر يف جديدة داللة اكتسب قدمي مصطلح التعريبو   

 على حتديداته واختلفت دالالته تعددت كما ،العربية اللغة ىلإ أجنيب بلفظ نقلها عند عربية بصبغة

 فتستطيع ،وهو من الوسائل اليت تثري اللغات ،واالنسان واملكان الزمان فباختال العصور مر

  . املستجدات مواكبة بذلك

فالتعريب هو الطريق إىل احلفاظ على ذاتنا الثقافية وهويتنا الغربية وتأصيل حضارتنا يف «   

 فهو ،واالبتكار ىل االبداعإاستنبات العربية عربيا و إىل نفسه الوقت يف الطريق وهو ،عصر العوملة

ليها كثريا لتكثري اللغة وتطويعها إهم الوسائل اليت نلجأ أ من وهو ،انتماء وقضية جمتمعية مسؤولية

  2»من خارجها. اللغة غناءإ يف بعيد حد ىلإ يسهم نهإو ،للمصطلحات العلمية اجلديدة

                                                             
 86ص،1989 ،دمشق ،دار طالس ،لمصطلح والتعریبدراسات في الترجمة وا ،شحاذة الخوري-- 1 
في رحاب المصطلح العلمي « ،محمد حازي ،2007 ،الجزائر ،دار الھدى ،ھمیة الترجمة وشروط إحیائھاأ ،المجلس االعلى للغة العربیة-2 

  310ص،»العربي
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  معني أما املصطلح هو اللفظ الذي يضعه أهل عرف أو اختصاص معني ليدل على معىن   

  وخالصة العلوم مفاتيح هي املصطلحات أن كما ،ىل الذهن عند اطالق ذلك اللفظإيتبادر 

 يتلخص تطورها ويف للعلم العلمي الوجود يبدأ ببدايتها  ،مصر و البحث يف كل عصر

  العلم.  تطور

 تظل لكنها العلمي املصطلح وتعريب ترمجة جمال يف تبذل تزال وال جهود بذلت لقد    

ويكفي أن  ،الغرب من الوافدة اجلديدة واملخترعات املفاهيم من اهلائل الكم مع باملقارنة افيةك غري

نتصفح االت والدوريات العلمية املتخصصة لنالحظ العدد الكبري من املصطلحات اجلديدة اليت 

  يبتكرها الباحثون للتعبري عما جد يف جمال التفكري العلمي والتكنولوجي. 

 األفكار تناسق يف يسامهان التعريب و الترمجة بأن نؤكد عندما احلقيقة فخنال فال   

 علمية ثروة من عليه تدل مبا املدنية مواكبةو بعض على بعضها الشعوب وانفتاح العلمية واملعطيات

  .االسالمية العربية احلضارية اهلوية عن التخلي دون تكنولوجية

الفضل يف تقدم العلم ونشره يف أرجاء أوروبا ال غة العربية اليت كان هلا لغة كالللاإن   

ميكن أن تصبح غريبة وعاجزة عن مسايرة هذا التقدم. إن اللغة العربية قادرة على رفع التحدي 

  لتصبح كما كانت يف املاضي لغة تواصل وتفكري علميني.  يوجههاالذي 

 ،عوامل حضارية سباا إىلأاألمراض اليت تعود  واجه الطب يف مسريته ظاهرة تغري  

املتعلقة   واالمراض ،اجلرثومية االمراض من كبري عدد تناقص ،فبزوال احلضارة الفالحية مثال

  والسرطان.   الشريانية االمراض تزايدت الصناعية احلضارة وبظهور ،بسوء التغذية
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 رالتدهو رغم ،لضروري االهتمام بها من بات ،ونظرا ألمهية الطب يف حياتنا اليومية  

وخاصة  يشهده العامل العريب مقارنة بالعامل الغريب الذي يشهد تطورا مستمرا يف شىت ااالت الذي

  دى إىل توسيع الفجوة املعرفية بينه وبيننا. أ مما ،يف اال الطيب

العصر الثقافية  ملنجزات املعريف والناقل ،تساس التواصل بني الثقافاأ ،ن الترمجةوال   

والغرب  سهمت بقسط كبري يف تطور العلوم الطبية عند العرب قدمياأ فقد ،نولوجيةوالعلمية والتك

هذا امليدان من  مهات الكتب الطبية ملختلف احلضارات يف تطويرأحديثا الم اعتمدوا ترمجة 

  العلوم.

من أهم املشكالت اليت تعترض الترمجة الطبية، مشكلة املصطلح الطيب، ويقصد به و   

لسنة أع مفردات خاصة بالطب وعلومه ال تستعمل يف الكالم العادي اجلاري على كلمة من جممو

   .لكن قد ينتقل بالتبعية إىل االستخدام اللغوي العام بني أفراد اتمع الناس

 عرب عند يعتمد الطب وكان ،لقد اختلط الطب قدميا عند العرب بالكهانة والشعوذة  

شهر طرائقهم الكي والفصد واحلجامة  مث أو ،الناس تقليداعلى جتارب بسيطة ويتناقله  اهليةاجل

  ن الكرمي وسنة حممد (ص) مباآسالم ويعود الفضل يف ذلك إىل القربشكل كبري مبجيء اال تطور

  يف ذلك الطب النبوي الشريف.

آنذاك كانوا مهتمني باالطالع ما يف العصر االموي فلم يتطور بشكل كبري الن االطباء أ 

 وجه يف العصر العباسي بعدما عدلوا اآلراءأالكتب الطبية وترمجتها مما جعله يبلغ مهات أ على

وغريها  باملستشفيات واهتموا ،اجلراحية واآلالت االدوية إعداد طرق وطوروا ،القدمية اخلاطئة

االمراض مثل السرطان   مساء عربية عديدة كاجلراحة والتشريح و الكحالة ومسوا بعضأووضعوا 
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يضا إىل التعريب فقالوا أوالذحبة والربو واالستسقاء وذات اجلنب والبواسري وعمدوا  واخلانوق

 ،بو بكر الرازي صاحب املوسوعة الطبية املدعوة احلاويأطبائهم أشهر أالترياق وغري ذلك ومن 

 العباس بن وعلي ،موسوعة يف الطب والصيدلة يعترب الذي القانون كتاب صاحب سينا وابن

  .الطب يف الصناعة املك كتاب صاحب

ليه الغرب من تكنولوجيا حديثة يف إىل ترمجة ما توصل إما اليوم حنن يف حاجة ماسة أ  

اليت هي  الطب جلعل اللغة العربية لغة حية تتماشى و متطلبات العصر واالختراعات و االكتشافات

وم والتكنولوجيا على ن العامل الغريب يشهد تطورا ملحوظا يف ميدان العلأذلك  يف تزايد مستمر

          .صاب مسرية النشاط العلمي العريبأعكس اجلمود الذي 

عربية تقع اليوم حتت  قد الحظ أن لغتها فرنسية كانت أوة والبد أن املتابع للعلوم الطبي  

تأثري الغزو اإلجنليزي، ألن هذه اللغة أصبحت اليوم لغة االتصال العاملي لذلك نرى أن بعض 

    العربية مأخوذة عن اللغة اإلجنليزية كلياً أو جزئياً. املصطلحات

إن عملية التغريب اليت يعيشها عاملنا العريب قد متكنت من اإلنسان العريب وجعلته غريبا   

عن تراثه وتارخيه الشامخ، منفصال عن جذوره ولذا أصبح يف حالة من الضياع الثقايف الكامل، فال 

  ه وتراثه وال هو قادر على اللحاق مبتطلبات العصر.هو قادر على التواصل مع تارخي

وبعدم تدريس العلوم والطب باللغة العربية متكن املستعمر الغريب من أن جيعلنا تابعني له وحرمنا   

  من اإلبداع العلمي يف هذا اال.
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ية وعندما تسأل الطالب عن التدريس باللغة العربية، يقولون إن الفهم باللغة العرب    

أحسن ولكن....!! وعندما نسأل عن (لكن) هذه يقولون إن لديهم ختوفاً من عدم متكنهم من 

العمل يف البالد األجنبية وعدم استطاعتهم مواصلة التدريب بعد التخرج وعدم توفر الكتاب العريب 

  وما إىل ذلك من األعذار. 
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  :الفصل النظري

   التعريب والترمجة و صطلحاملدراسات يف 
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  ماهية املصطلح   ꞉ولاملبحث األ

 ريف املصطلح وعلم املصطلح تع - 1

  

 أساليب و مبادئ وضع املصطلح العلمي - 2

  

  حملات عن  الترمجة   ꞉املبحث الثاين

 تعريف الترمجة  - 1

 
 الترمجة أساليب ونواع أ - 2

  

  ماهية التعريب   ꞉املبحث الثالث

  تعريف التعريب  - 1

 اشكاالت  ودواعي التعريب - 2
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  ماهية املصطلح  ꞉ولاملبحث األ

  م املصطلح : مفهوم املصطلح وعل - 1

  ꞉مفهوم املصطلح  1-1

بد ال وكان ،لقد زادت العناية باملصطلحات بعد أن تشعبت العلوم وكثرت الفنون   

،التوليد ،االشتقاق ،القياس للعرب أن يضعوا ملا يستجد مصطلحات مستعينني بوسائل أمهها :

  داب.للعلوم واآل اعاواستياع العربية وكانت هذه الوسائل سببا يف اتس الترمجة والتعريب.

  :  املفهوم اللغوي/أ

د، والصلح :السلم، وقد الصالح ضد الفسا:«أن  ورد يف لسان العرب البن منظور  

  3.»وا واصلحوا وتصاحلوا واصاحلواو صاحل اصطلحوا

،الفساد عنه زال: صلوحا و وصالحا، صالحا، ،صلح:«أما املعجم الوسيط  فيضيف   

  4...» واتفقواال ما بينهم من خالف وعلى األمر تعارفوا عليه اصطلح القوم :ز

 5»الصلح تصاحل القوم، واصاحلوا مبعىن واحد.:« و قال األزهري يف مادة (ص.ل.ح)   

 يف وأدغموها ،واصطالحا واصلحا مشددة الصاد ، قلبوا التاء صادا:« وجند عند الزبيدي 

  6.»االجتماعو االتفاقلك مبعىن واحد تدلّ على الطّاء كلّ ذالصاد، وتصاحلا واصتلحا بالتاء بدل 

  فمثال يف املعجمت حتت باب االصطالح واإلصطالحات هناك من عاجل هذه املوضوعا  

  اإلصطالح : مصدر اصطلح وإتفاق طائفة على شيء خمصوص، و لكل«الوسيط جند فيه 
                                                             

 267،ص8ص.ل.ح،م–مادة ، 2005 ،بیروت،دار صادر ، 4ط ابن منظور ،لسان العرب ،-3 
 520،ص-ص.ل.ح-مادة، 2004،مصر ،مكتبة الشروق الدولیة، 4ط مع اللغة العربیة ، المعجم الوسیط ،مج- 4 
الكتاب  -نظرة في مشكالت تعریب المصطلح اللغوي المعاصر  –مصطفى طاھر الحیادرة ، من قضایا المصطلح اللغوي العربي - 5 

 .12،ص2003،عالم الكتب الحدیث ، األردن،1الثالث،ط
 13نفسھ،صالمرجع - 6 
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و يف   7»و يقابله اللّغوي. علم إصطالحاته . واللفظ االصطالحي : ما يتعلق باإلصطالح

  ꞉اتفاق طائفة خمصوصة على أمر خمصوص، فيقال مثال «مستدرك التاج هو:

  عليها. وهذه الرموز هي مصطلحات أي اتفقوا؛ أي صطلح العلماء على رموز الكيمياءإ 

  8»مصطلح  عليها.

 فإذا ،عنيبني طائفة معينة على أمر م االتفاقوالنقطة اجلوهرية يف هذه التعاريف هي   

ولكل  ختصيص داللة اللفظ ذا املعىن. هو االتفاقمعىن لفظ ما، فإن موضوع  هو هذا األمر كان

  .االعتبارعلم إصطالحاته على هذا 

  أما حتديد معىن (املصطلح) يف املعاجم الغربية؛ فقد عرفه املعجم اإلجنليزي على أساس   

بعلم أو   ، أو معىن خاصاالستعماالتدد يف بعض لفظ أو تعبري ذو معىن حم «بأا :  term كلمة

  9.»موضوع  مهنة أو فن، أو

  termeفاللغات األوربية تضع هلذا املفهوم كلمات متقاربة النطق والكتابة، من طراز    

اإلسبانية، وكلها   terminoالربتغالية و  termoاإليطالية   termineواإلجنليزية  termالفرنسية، و 

    terminus   ةالالتينيلكلمة مشتقة من ا

كل وحدة لغوية دالة مؤلفة من  «:بتحديد عام هو termeوعلى هذا فإن مصطلح    

 كلمة 

أو من كلمات متعددة (مصطلح مركّب) و تسمي مفهوما حمددا بشكل  (مصطلح بسيط)

   10»الوجهة داخل ميدان ما.  وحيد
                                                             

  7-مجمع اللغة العربیة ،المعجم الوسیط،، ط4 ،مكتبة الشروق الدولیة، مصر،2004 ،ص520
  5ص، 1995،بیروت  ،دارصادر ،المصطلحات العلمیة في اللغة العربیة في القدیم والحدیث ،مصطفى الشھابي - 8 
  23- 22ص ، 2008 ،بیروت ،الدار العربیة للعلوم، 1ط ،اشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجدید ،یوسف وغلیسي - 9 
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  على ركنني أساسيني ال سبيل إىل فصلاملصطلح عالمة لغوية خاصة تقوم «وعموما فإن    

  أو formداهلا التعبريي عن مدلوهلا املضموين، أوحدها عن مفهومها، أحدمها الشكل 

   concept التصور أو  notionأو املفهوم   sensو اآلخر املعىن   dénominationالتسمية

   11»الذهين. للمتصور أي الوصف اللفظي définition يوحدمها "التحديد أو التعريف "

  فاملصطلح دليل لساين يتشكل من لفظ ومفهوم يقوم األول بتحديد الثاين.  

  : االصطالحياملفهوم /ب

مل تذكر املعاجم وكتب األوائل تعريفا اصطالحيا للمصطلح، إال الشريف اجلرجاين    

األول،  هما ينقل عن موضع باسمقوم على تسمية الشيء   اتفاقهو عبارة عن «الذي عرفه بقوله: 

وقيل االصطالح ،طائفة على وضع اللفظ بإزاء املعىن اتفاقوإخراج اللفظ  منه و قيل اإلصطالح 

   12»معني بني قوم معينني. إخراج الشيء من معىن لغوي آخر لبيان املراد، و قيل االصطالح لفظ 

العلمية  املعاينعن معىن من  للتعبري  اختاذهالعلماء على  اتفقلقد « وقال مصطفى الشيهايب: 

األصلية  لأللفاظ مدلوالت جديدة غري مدلوالا اللغوية أو - إذن-...واإلصطالح جيعل 

مشاة  مشاركة أو والبد يف كل مصطلح من وجود مناسبة أو ارجتاال...واملصطلحات ال توجد 

لقافلة، فالسيارة يف لغة، ا ،صغرية بني مدلوله اللغوي و مدلوله االصطالحي كبرية كانت أو

الكواكب السيارة اليت تسري حول  ألحد اسموالقوم يسريون ، وهي يف اصطالح الفلكيني : 

  13»الشمس، ويف االصطالح احلديث هي : األوتوموبيل.

                                                                                                                                                                                              
  24ص،المرجع نفسھ  - 10 
  27ص، 2008 ،بیروت ،الدار العربیة للعلوم، 1ط ،اشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجدید ،یوسف وغلیسي - 11 
دار الكتب العلمیة  ،منشورات محمد علي بیضون، 2ط،تحقیق محمد باسل عیون السود  ،التعریفات ،علي بن محمد بن علي الحسیني الجرجاني - 12 

  32ص، 2003 ،لبنان ،بیروت
  125ص، 1ط ،االردن  ،مباحث في علم الداللة والمصطلح ،حامد صادق قنیبي - 13 
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  كلمة ترمز إىل حقيقة هي يف الواقع واحدة  هلا عدة:« واملصطلح عند ابن عريب هو   

 وحدة من وحدات لغة العلم اليت املتخصصة، وهوفاملصطلح هو سيد املوقف يف اللغة   14»وجوه.

يضا لبنة من لبنات نسيج النشاط املعريف اتمعي  أتسعى إىل إثبات حصاد البحث والتجريب، وهو 

 ꞉وهذا ما يؤكده حممد الديداوي بقوله

  ꞉اإلصطالح يف اللغة املتخصصة يف منتهى األمهية وتصلح املصطلحات ملا يلي «

 ى أساس العالقات  بني املفاهيم تنظيم املعرفة عل -

  نقل املعرفة و املهارات و التكنولوجيا  -

 صياغة و نشر املعلومات العلمية و التقنية  -

  ترمجة النصوص العلمية و التقنية -   

   15»املعلومات العلمية و التقنية. استخالص و إجياز -

  ꞉تعريف علم املصطلح ونشاته-2-2

يتم حتديده حىت وقتنا احلايل، ولكن من الثابت أن اللغويون إن تاريخ علم املصطلح مل    

العرب كان هلم السبق يف تناول علم املصطلح واحلديث عنه، مث ارتبط هذا العلم لدى العرب 

املسلمني بدراسة مفاهيم الدين اإلسالمي، فيما يتعلق بالدراسات اللغوية العربية فإن استخدام علم 

  املدارس اللغوية يف البصرة والكوفة. املصطلح قد اختلف باختالف 

تزايد االهتمام بعلم املصطلح خالل القرن الرابع اهلجري نتيجة لنشاط حركة الترمجة يف    

خمتلف العلوم بلغات متعددة مثل الفارسية واليونانية ونقل املعارف والعلوم من هذه اللغات إىل 

املختلفة من لغاا األصلية وتعريبها وإدخاهلا  اللغة العربية مما استوجب استخراج مصطلحات العلوم
                                                             

  170ص  ، 1ط ،االردن  ،مباحث في علم الداللة والمصطلح ،حامد صادق قنیبي - 14 
  275ص، 2002 ،المغرب ،المركز الثقافي العربي، 1ط،لبیانیة واللغة الحاسوبیة الترجمة والتعریب  بین اللغة ا،محمد الدیداوي  - 15 
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إىل اللغة العربية، وأشهر ما مت تأليفه يف هذا املوضوع كتاب (مفاتيح العلوم) للخوارزمي الذي 

مصطلح وأدرج تفسريها  2500تظهر فيه بوضوح هذه القسمة الثنائية، حيث أورد اخلوارزمي حنو 

اخلوارزمي هي أوىل اخلطوات لوضع نسق لعلم  ومعناها وفق ثقافته اخلاصة، وكانت جهود

املصطلح انطالقا من نشاط الترمجة إىل العربية، أما مصطلحات اللغة العربية ذاا واملصطلحات 

اإلسالمية فهي مصطلحات أصيلة ظهرت نتيجة لتطور علوم اللغة العربية والعلوم اإلسالمية 

مجة، وبالرغم من قدم علم املصطلح وليست مدخلة كاملصطلحات اليت نتجت عن حركة التر

وموضوعه واهلدف منه إال أن األسس النظرية هلذا العلم مل تظهر إال خالل فترة السبعينيات من 

إن دراسة  فات اليت تتناول جوانبه املختلفةالقرن املاضي، وال يزال هذا العلم يعاين من ندرة املؤل

قل الدراسات اللسانية، ونظراً حلركة التطور علم املصطلح هي واحدة من األفرع اهلامة يف ح

للغة أن تواكب طوفان  املعريف اليت يشهدها العامل حالياً تزايد االهتمام بعلم املصطلح حىت ميكن

املصطلحات اليت تظهر باللغات املختلفة نتيجة للتطور املعريف والعلمي ألهل هذه اللغات، وهذا 

واملصطلح   conceptأوجد عالقة بني املفهوم  يتطلب بالضرورة ضبط املصطلحات، وهذا 

terme .خاصة وأن املفهوم هو الذي يعمل على رسم الصورة الذهنية اليت من خالهلا يرتسم املعىن  

 منوا كبريا استجابة لالنتشار املعريف احلديث الذي نتج عنه وضعلقد منا علم املصطلح    

علم  فموضوع ،ت يف العلوم والتكنولوجياملستجداعن ا مئات من املصطلحات سنويا للتعبري

كمجمع اللغة  املصطلح كان وال يزال من أهم القضايا اللغوية اليت شغلت اامع اللغوية العربية

الذين اهتموا بعلم  اللغويني العلماء أشهر ومن ، بالرباط التعريب تنسيق ومكتب ،ةالعربية بالقاهر

اللغوية لعلم املصطلح"، وعبد  ابا أمساه "األسساملصطلح حممود فهمي حجازي الذي وضع كت

ما يسمى املصطلحية  كتابا أمساه "نظرية املصطلح" أو وضع الذي القامسي وعلي،الصبور شاهني
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جزائريتني يف هذا الشأن مها عبد الرمحان حاج صاحل(رئيس علميتني  دون أن ننسى حق شخصيتني

الس األعلى  مرتاض رئيس املالك عبد ،وية "اجلزائري) صاحب "مشروع الذخرية اللغ امع

    (اللغة العربية). ) ومدير جملة2001-1998اجلزائر ( للغة العربية يف

  ن علم املصطلح هو حبث علمي وتقين يهتم بدراسة املصطلحات العلمية دراسة علميةإ«   

 نظريته لكن اللسان علم فروع من فرع وهو ،دقيقة ومعمقة حيث املفاهيم وتسميتها و تقييمها

  حنو الدال من ابتداء اللغوية الكلمة بدراسة تم األخرية هذه أن إذ ،عكس نظرية األلسنية

فاملدلول  .الدال حنو املدلول من ما تقين علمي مصطلح بدراسة فيهتم املصطلحات علم أما،املدلول

  ꞉يعرف باملفهوم والدال يعرف بالتسمية وهذا ما يوضحه الشكل التايل

  الدال                        اللفظ

  16»املدلول                     املفهوم 

 العلم الذي يبحث يف العالقة «꞉وهو فرع من فروع علم اللغة التطبيقي وهو املصطلحية   

  ꞉أمهها  من خصائص بعدة املصطلحية وتتميز ،بني املفاهيم العلمية واأللفاظ اللغوية اليت تعرب عنها

  ىل املصطلحات على عكس عامل اللغة. إتنطلق املصطلحية من املفاهيم لتصل  -  1

  ختتص باملفردات احملددة و املكتوبة دون املستويات اللسانية األخرى. -  2

  تتميز بالبحث االين للتعبري عن مصطلحات حضارة العصر.  -  3

  يسها الدويل. تتصف بالتوجيه املعياري يف تصنيف املصطلحات وتوحيدها و تقي -  4

                                                             
  138ص، الصناعة حقيقة اىل التوحيد وهم من العريب اللسان يف املصطلح ،ساسي عمار، إحيائها شروط و الترمجة أمهية،ااس األعلى للغة العربية  - 16 
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   17»تقوم معامجها املختصة على التصنيف وفق جماالت االختصاص. -  5

  كما أنه علم  ينحدر من صلب علم املعاجم (علم املفردات) يضطلع بدراسة املصطلحات«

ومدلوالا  املصطلحات بنية يتناول أنه كما. السلوك معيارية ،الطابع نظرية ،دراسة منهجية عامة

االصطالح  استقرارها غاية ىلإ الداللية وتطوراا،ثيلية (اشتقاقاا املعجمية)وحفريتها التأ

   18».اللغات خمتلف بني وهجرا ،ةل املعرفية املختلفاحلقو بني وانتقاهلا،

 leberF  *كما يرى فلرب      

  ꞉ىل االيتإأن املصطلحيات ترمي  

  ن الفروع العلمية.   تنظيم املعرفة  يف شكل تصنيف مفاهيمي لكل فرع م - «

  نقل املعارف و املهارات والتكنولوجيا. -

  املعلومات العلمية والتقنية. وإشاعةصوغ  -

  تناقل اللغات للمعلومات العلمية والتقنية.   -

  19»ختزين واستخراج املعلومات العلمية والتقنية. -

رس للمعجم  لم الذي هو فهالع«꞉املصطلحيات eaugrandeB De *ويعترب دوبوغراند   

ية املعرف األطر تنشيط من متكن وأداة ،ووسيلة للتدخل يف اخلطاب املتخصص املتخصص

                                                             
  148ص،العلمي املصطلح لترمجة عريب تشريعي دليل حنو ،حالم اجلياليلأ، إحيائها شروط و الترمجة أمهية،الس األعلى للغة العربية  - 17 
  41- 39ص، 2008 ،بريوت ،الدار العربية للعلوم، 1ط  ،العريب النقدي اخلطاب يف املصطلح إشكالية  ،يوسف وغليسي -18 
   املصطلح موتطوير عل) منساوي االصل كان  له دور فعال يف انشاء ꞉ )1925-2005فليرب * 
  2000،املغرب العريب الثقايف املركز، 1ط، املترجم دور و االصطالح إلشكاالت عملية حتليلية دراسة – التواصل و الترمجة ،حممد الديداوي -19 

  47ص
  الرائدة يف حتليل اخلطاب النقدي  الشخصيات) واحدا  من  ꞉ )1946-2008دوبوغراند* 
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 التلقن أو للتلقني منظمة وأداة ،املتخصصة. ونظام إشارات للتمييز بني أهل العلم والدخالء

م يستلز إذ ،مراكز التحكم يف حقل معريف معني واكتساب الفصاحة يف ميدان ما وجمال تتحدد فيه

  20»اخلطاب ممارسة مراقبة فعالة وواعية وذلك بالتفسري.

مع  « القامسي علي يقول ذإ ،علم املصطلحات حديثة النشأة ن عملية ظهورأكما    

اهلائل يف العلوم والتكنولوجيا والنمو السريع يف التعاون الدويل يف الصناعة والتجارة  التطور

الطرق  تعد مل ،ن املصطلحات ومعاجلتها و تنسيقهاخزواإلقدام على استخدام احلاسبات اآللية يف 

القدمية يف جعل املصطلحات وترتيبها ألفابيا ووضع مقابالا يف اللغات األخرى تفي باحلاجات 

علما جديدا أطلق عليه  واملناطقة واملعجميون واللغويون املختصون العلماء طور وهلذا ،املعاصرة

العلم الذي يبحث يف العالقة بني «تعريفه بصورة عامة ب) الذي ميكن سم (علم  املصطلحاتإ

وهو علم مشترك بني علوم اللغة واملنطق  »املفاهيم العلمية واملصطلحات اللغوية اليت تعرب عنها.

 ،هذا العلم املتخصصني يف العلوم والتقنيات متواالعالمية وحقول التخصص العلمي. ويه

عالقة باالتصاالت املهنية والتعاون العلمي...وتعد  له من لوك اإلعالمية يف والعاملني واملترمجني

النظرية العامة لعلم  البحوث املكان الطبيعي إلجراء اامع اللغوية والعلمية واجلامعات

   21».املصطلحات

تالزم مع نشأة العلوم يف شىت احلضارات االنسانية  وأن نشأة املصطلح نشا أفال شك    

ن التحكم يف املصطلح يتيح التحكم يف املعارف ويتيح أ شك وال ،هذااليت تعاقبت إىل يومنا 

  كذلك فهم سريورة العلوم والكون ومسايرتا لتفدم احلضاري واالزدهار الفكري.

                                                             
ركز الثقافي العربي الم، 1ط،دراسة تحلیلیة عملیة إلشكاالت االصطالح و دور المترجم  –صل الترجمة و التوا ،محمد الدیداوي - 20 

  48ص2000،المغرب
  
  124ص، 1ط ،االردن ،مباحث في علم الداللة والمصطلح  ،حامد صادق قنیبي - 21 



 الفصل األول :                         دراسات في المصطلح والترجمة والتعریب 

- 20 - 
 

  ꞉ساليب ومبادئ وضع املصطلح العلمي أ-2

  ꞉ساليب وضع املصطلح العلمي أ -2-1

 حالة يف وذلك ،يف اللغة العربية ساليبا لوضع املصطلح العلميأج العلماء واملترمجون    

وااز  الترمجة واالشتقاق ꞉فيمايلي وتتمثل ،تعذر وجود مقابل للفظ االجنيب يف اللغة العربية

 والنحت والتركيب اازي والتعريب باالقتراض.

  ꞉الترمجة- أ

  املصطلح  وهي نقل اللفظ االعجمي مبعناه إىل ما يقابله يف اللغة العربية وتنقسم ترمجة    

   ꞉إىل نوعني

مطابقا   ىل اللغة العربية نقال حرفياإوهي عملية نقل مصطلح من لغة ما ꞉الترمجة املباشرة  «

  مباشرا. 

اللغة  هم الوسائل اليت سامهت بقسط كبري يف اثراءأيعترب النقل الداليل من  ꞉الترمجة الداللية

   22»العربية قدميا وحديثا باملصطلحات العلمية.

أللفاظ  استبدال جمرد ليست العلمية الترمجة إن،دبية وترمجة علميةأما توجد ترمجة ك    

بني لغيت املصدر واهلدف، وال وضع مصطلحات من لغة ما مكان ما يقابلها من لغة أخرى، فحىت 

 النصوص العلمية ال ختلو من تكوينات لغوية وأسلوبية حيتاج املترجم إىل معرفتها واإلملام ا، فواقع

األمر أن عملية الترمجة أشبه مبثلث متساو األضالع ساقيه مها املعرفة اللغوية واملعرفة الثقافية 

                                                             
  573ص، 3الجزء، 3المجلد ،مع اللغة العربیة بدمشقمجلة مج ،وسائل وضع المصطلح العلمي ،محمد ضاري حمادي  - 22 
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وقاعدته هي املعرفة العلمية، وال ميكن للمترجم أن يربع يف ترمجته ما مل تتحقق لديه هذه الشروط 

  املعرفية الثالثة سواء على مستوى اللغة أو الثقافة أو العلم.

  ꞉االشتقاق-ب

 وهو ،هم الوسائل اليت تسهم يف توليد االلفاظ والصيغأيعد االشتقاق يف اللغة العربية    

و صيغة من صيغة أ اخر لفظ من لفظ استخراج عملية وهو ،من عوامل زيادة الثروة اللغوية عامل

  خرى نتيجة لتصريف اللفظة وتقليباا املختلفة. أ

خرى مع اتفاقهما معىن ومادة أذ صيغة من خأهو « ꞉يعرف السيوطي االشتقاق قائال  

و أوهيئة وتركيب هلا ليدل بالثانية على معىن االصل بزيادة مفيدة ألجلها اختلفا حروفا  صليةأ

  23»كضارب من ضرب وحذر من حذر.  هيئته

   ꞉نواعأىل مخسة إيقسم علماء الصرف االشتقاق    

منه يف احلروف والترتيب مع التشابه وهو ما يتفق فيه املشتق واملشتق  ꞉االشتقاق الصغري*

  يف املعىن مثل عمل/عامل. 

 وهو ما يتفق فيه املشتق واملشتق منه يف احلروف الثانية مع اختالف« ꞉االشتقاق الكبري* 

وتكون فيه  الصريف بالتقليب يعرف ما وهو،يف الترتيب وتشابه يف املعىن مثل جال/جال/جل/الج 

كاحملور هلا مثل جذب/حبذ  املختلفة التركيب جيمعها معىن عام يكون معاين املادة املتحدة احلروف

                                                             
  ،براھیم وعلي محمد الیحیاويإبو الفضل أمحمد جاد المولى بیك ومحمد تحقیق  ،نواعھاأالمزھر في علوم  اللغة و ،جالل الدین السیوطي - 23 

  346ص،الجزء الثاني ، 1986 ،بیروت ،المكتبة العصریة
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وهم/وهى/هوى. ولقد استفاض فيه ابن جين اهلاء وهو حياول اجياد املعىن العام الذي تدور حوله 

   24»تقلبات املادة.

وهوما يتفق فيه املشتق واملشتق منه يف بعض احلروف وخيتلف باقيها  ꞉االشتقاق االكرب* 

  دمها يف املخرج مثل نعق وق الن العني واهلاء حرفان حلقيان.مع احتا

ينتج من توليد اللفظ من لفظني  وهو اشتقاق نادر يف املتون اللغوية ꞉االشتقاق الكبار* 

  ꞉حوقلة بسم اهللا꞉ن يؤخذ من كلمتني ومثال ذلك ال حول وال قوة  اال باهللا أخر آو مبعىن أ كثرأف

   بسملة. 

وقد ظهر حديثا الن التطور والضرورة العصرية فرضا االشتقاق من  ꞉ اشتقاق االعالم* 

تدمقرط من  ꞉ قولنا مثل واالعالم االمساء من صيغ باشتقاق وذلك ،صفام ومن ،االعالم

واالبل  مساء االعيان كالذهب والبحرأ من اشتقت كما،خل أر من اجلزائر...أجتز ،الدميقراطية

كالدرهم  مساء االعيان املعربةأ من اشتقت كما،خل أبل وتنمر...تاو حبرأوالنمر فقالت ذهب 

  برد. أ ،دون ،فهرس ،درهم فقالت  الربيد ،الديوان ،الفهرس،

وقد وضع جممع اللغة العربية بدمشق قواعد االشتقاق من االسم اجلامد العريب واالسم       

واجلماد  النبات ،من احليوان ꞉ الثالثية االعيان ألمساء مفعلة صيغة استعمل كما ،اجلامد  املعرب

  خل.أ...مزبدة ،ملبنة  ꞉مثل،

 ꞉ااز-ج

                                                             
  133ص،الجزء الثاني ،بیروت ،نشر دار الھدى للطباعة وال،تحقیق محمد علي النجار  ،الخصائص ،ابن جني - 24 
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 قد كما ،احلقيقة على االلفاظ وتستعمل ،يعد ااز وسيلة من وسائل تنمية اللغة    

  ن الكالم ينقسم إىل حقيقة وجماز.أي أعلى ااز  تستعمل

 ꞉قائال ز يف كتابه دراسات يف الترمجة واملصطلح و التعريبيعرف شحادة اخلوري اا   

على الفرس  صال تدلأ الطيارة ،وي لكلمة ما لتحميلها معىن جديداوهو التوسع يف املعىن اللغ«

   25»لة الطريان.آاجلديد مث صارت تدل على 

 من ماتالكل نقل على يساعدنا فانه ،والن ااز ميس املعاين االصطالحية يف كل العلوم  

داة أ نه يثري اللغة باأللفاظ وهوأ كما ،ولىل معىن جديد خمتلف عن املعىن األإصلي معناها األ

  ناجعة يف تنمية اللغة وجعلها صاحلة ال ستعاب العلوم احلديثة.

  سهم ااز حديثا يف وضع العديد من مصطلحات العلوم واملخترعات مثل السيارةأفقد   

  . وغريها الشديد الفرس الطيار ،ها القافلةصلأو

  ꞉النحت- د

 ذا مل يوفق يف اجياد املصطلح العلمي باستعمالإالنحت طريقة يلجا اليها واضع املصطلح   

  .وااز االشتقاق ،الطرق السابقة اليت تتمثل يف الترمجة

 ويعد النحت وسيلة من الوسائل اليت تساعد وتساهم يف منو االلفاظ واثراء اللغات   

  ات. باملصطلح

                                                             
      157ص، 1989 ،دمشق ،دار طالس، 1ط،دراسات في الترجمة والمصطلح والتعریب  ،شحادة الخوري  - 25 
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هو  «ن النحتأ اخلوري شحادة فرأى ،تناول بعض اللغويني احملدثني مفهوم النحت  

 ن يكون تناسب يف اللفظ واملعىن بني املنحوت واملنحوتأكثر على أو أكلمة من كلمتني   انتزاع

   26»منه عبشمي وكهرحراري  يدل عبد مشسي وكهربائي حراري.

  ꞉ومن شروط النحت

  ن تكون االلفاظأ شريطة ينحت ، ذلك املصطلح وعدم ورودهاجة اىلاحل ꞉الضرورة - «

  صلها ومعربة عن معان ال معربة وال مشتقة. أاملنحوتة مركبة من 

كثر من كلمتني فال يشترط االخذ أذا وجدت إساليب العرب يف النحت مثال أمراعاة  -

  كلها.     منها

 كالصاد واجليم يف الكلمة املنحوتةعدم اجلمع بني االصوات املتنافرة  ꞉التناسب الصويت - 

كانت أمسا واحدا سواء إىل االخرى وجعلها إحدامها إما التركيب املزجي فهو ضم كلمتني أ -

عالم االشخاص واالجناس والظروف واالحوال أو معربتني ويكون يف أالكلمتني عربيتني 

  27»واالصوات واملركبات العددية والوحدات الفزيائية.

   ꞉غوي(التعريب)االقتراض الل-ه

اللغات حيث وهي عملية عرفتها « ꞉علي القامسي يف كتابه مقدمة يف علم املصطلحيقول   

ىل إخرى عندما تدعو احلاجة أىل لغات إلفاظ من لغات أىل استعارة  إيعمد الناطقون بلغة ما 

  28»ذلك.

                                                             
  158ص، 1989 ،دمشق ،دار طالس، 1ط ،دراسات في الترجمة والمصطلح والتعریب  ،شحادة الخوري  - 26 
  740ص، 3الجزء 75،المجلد،ة مجمع اللغة العربیة بدمشق مجل ،لى مصطلح علميإفي الطریق  ،محمد الدالي - 27 
  740، ص 3، الجزء 75محمد فاري حمادي ، وسائل وضع المصطلح العلمي، مجلة مجمع اللغة العربیة بدمشق ، المجلد - 28 
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العربية بعد  ىل اللغةإعجمي أانطالقا من هذا التعريف نستنتج بان التعريب ادخال لفظ    

ىل هذه الوسيلة إوميكن اللجوء  اخضاعه للوزن الذي تقبله جيعل الصيغة االجنبية ذات جرس عريب

و أ و باازأباالشتقاق  وأذا تعذر على واضع املصطلح توليد الكلمة بالنقل الداليل والنقل إاللغوية 

  بالنحت. 

   ꞉وقد استعمل التعريب للداللة على املعاين التالية

   ىل اللغة العربية.إلفاظ والعبارات ترمجة معاين اال - ا«

  و مسرحية والتصرفأعجمية أو العناصر الرئيسية لقصة أنقل الفكرة العامة  -ب

   29 »فكار جزئية عربية أي االقتباس.أ بإدخالفيها  

  ꞉مبادئ وضع املصطلح العلمي-2- 2

اختالف اختصاصام؛ ليدلوا به املصطلح العلمي هو اللفظ الذي يتفق عليه العلماء على    

على شيء حمدد، ومييزوا به مفاهيم األشياء، ويدركوا مستويات الفكر، فهو لغة التفاهم بني 

يطلون منها على خمتلف العلوم  العلماء واملفكرين والباحثني والدارسني، وهو مبثابة النافذة اليت

  واملعارف. 

فات وجه احلضارة العلمية األول؛ فإن وإذا كانت االكتشافات واالختراعات واملؤل  

كل التطورات العلمية والقفزات املصطلحات العلمية وجهها الثاين؛ فلقد واكب املصطلح 

  احلضارية يف املاضي واحلاضر.

                                                             
  590، ص  3الجزء  ،75عبد الحلیم سویدان ، مبادئ یركز علیھا عند وضع المصطلح ، مجلة مجمع اللغة العربیة بدمشق ، المجلد - 29 
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العلمي  وضع االختصاصيون يف املصطلح بعض املبادئ اليت يركز عليها يف وضع املصطلح

   ꞉يلي وتتمثل فيما

  الالتينية قبل وضع املقابل العريب.وصطلح يف اليونانية صل املأإثبات معىن  -

  احملاولة قدر االمكان ارفاق كل معىن مبصطلح واحد يف حقل واحد.  -

تفضيل الكلمة اليت تتيح االشتقاق على اليت ال تتحه ويكون ذلك من خالل تفضيل  -

  املفردة ألا تتيح االشتقاق واالضافة والتثنية واجلمع. الكلمة

  اولة اختيار اقرب املفردات معىن من املصطلح االجنيب.   حم -

  تفضيل املصطلحات التراثية على املولدة.  -

  تفضيل الكلمات الشائعة الصحيحة والكلمات العربية الفصيحة على املعربة.  -

  جتنب االلفاظ العامية إال للضرورة مع وجوب االشارة اليها بني قوسني.  -

  املختصون.   ر املصطلحات املعربة واملترمجة اليت اتفق على استعماهلااالخذ بعني االعتبا -

  لفاظ مترادفة ينبغي حتديد حقل داللتها العلمية وانتقاء اللفظ العلميأيف حالة مصادفة  -

  املقابل. 

   30»اخضاع  الكلمة املعربة إىل قواعد اللغة العامة. -

  

  
                                                             

  590ص،  3الجزء،  75المجلد ،مجلة مجمع اللغة العربیة بدمشق ،مبادئ یركزعلیھا عند وضع المصطلح   ،عبد الحلیم سویدان - 30 
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دت إىل نتائج أطلح العلمي العريب وقد لقد كانت هذه بعض التوصيات اخلاصة بوضع املص

تراثنا الذي  اجيابية عادت على اللغة العربية بقواعد مجة منها اثراؤها باملصطلحات إضافة إىل جتديد

  كان ضحية احنطاط البالد العربية وتدهور العلوم يف العصر احلديث عند العرب.  
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 حملات عن الترمجة  ꞉املبحث الثاين

 ꞉ الترمجةمفهوم  - 1

ع على تضطل جعلها ،ن الترمجة كسلوك لغوي ونشاط حضاري يهدف إىل التواصلإ    

ىل إمة أ من املعرفة نقل بذلك متوخية ،العصور بدور هام يف التبادل الثقايف بني الشعوب  مر

ري واخل الوفري بالنفع عليها تعود املختلفة اللغات ذات اتمعات بني التواصل قناة ضحتفأ ،خرىأ

ينفتح   لعاملا بذلك وجعلت واملخترعات واالبتكارات واملعتقدات االفكار نقلت حيث ،العميم

  بعضه على بعض فأسهمت بقسط كبري يف االزدهار العلمي واحلضاري.

بادي أكثرهم باا تفسري ومنهم الفريوز أوشرحها  "ترمجة"تعرض االقدمون إىل مادة «

ن معناها أمعربة ويف ذلك يقول التهاوين  أواذا كانت عربية  فيماصلها أوابن قتيبة واختلف على 

بادي وابن املنظور أفمنهم الفريوز وها عربية أما الذين رأخرى أيف الفارسية بيان لغة ما بلغة 

   31»ومرتضى الزبيدي.

  ꞉لغـــــة/ا

    هم منها.اللغوية للترمجة نكتفي بذكر األ تلقد تعددت التعريفا 

 يترجم الكالم أي ينقله من لغة إىل لغة أخرى« ꞉البن منظور جاء يف لسان العرب

  32»والشخص يسمى الترمجان وهو الذي يفسر الكالم.

  
                                                             

  ،البیضاءالدار ،المركز الثقافي العربي، 2005 ،الطبعة االولى ،منھاج المترجم بین الكتابة واالصطالح والھوایة واالحتراف ،محمد الدیداوي  - 31 

  28ص،المغرب   

  مادة رجم، 1992، 4،ط ،بیروت  ،دار صادر للطباعة والنشر والتوزیع ،لسان العربابن منظور،  - 32 
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 ترجم الترمجان قيل نقله من لغة إىل أخرى والفعل يدل على أصالة« ꞉يف تاج العروس     

 33  ».الرجم من تفعله الترمجة إن قتيبة ابن قال ،)تفعالن( ووزا أصلي الكلمة يف التاء و ،التاء

ن أأبادي فقد وردت كلمة ترمجان يف باب امليم فصل التاء  يف قاموس احمليط للفريوز    

على أصالة   املفسر للسان وترمجة وترجم عنه والفعل يدل ꞉لترمجان كعنفوان وزعفران وريهقانا«

  34»التاء.

  ترمجة ꞉خرى مثل أىل إهي نقل كالم من لغة « ꞉ن الترمجة أ خرآوقد جاء يف تعريف     

وشفهيا   تتم فورا ꞉ي ترمجة فورية أنية آىل الالتينية وترمجة حرفية. شرح وتفسري وترمجة إكتاب 

 35»خرى.أىل لغة إمن ينقل الكالم من لغة   ꞉ومترجم 

  اصطالحا :/ب

 لقد تعددت التعاريف االصطالحية وتضاربت ولكن جلها تتفق على وجود لغتني مها   

وىل (هي اللغة أ الترمجة هي التعبري عن ما هو مكتوب يف لغة «ن أولغة اهلدف إذ  لغة املصدر

أو عدة التعبري عن فكرة واحدة  اللغة الثانية وهي(اللغة اهلدف) أي أن الترمجة هياملصدر) إىل 

عنصرين مترابطني ال ثالث هلما كما ال  أفكار بواسطة الكلمات. وتقوم عملية التعبري هذه على

  ꞉العنصرين فهما أما ꞉لألول أن يتواجد من دون الثاين ميكن 

اهلدف  ول يف عملية الترمجة هو" الفكرة "اليت تنطوي عليها الكلمات يف اللغةالعنصر األ

  تلك الكلمات. » معىن«أي 
                                                             

  73ص ، 1994باب المیم  ،لبنان ،بیروت ،دار الفكر ،تاج العروس من جواھر القاموس ،مرتضى الزبیدي - 33 
بیروت  ،دار الكتاب العربي ،مراجعة و اشراف الدكتور محمد االسكندراني  ،لمحیط قاموس ا ،باديأمجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز  - 34 

  مادة ترجمان ،م 2008ه 1429،لبنان

  مادة ترجم ، 2001،لبنان ،بیروت  ، 2الطبعة  ،دار المشرق ،المنجد في اللغة العربیة المعاصرة - 35 
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ونعين بالشكل هنا  الكلمات يف اللغتني املصدر واهلدف. "شكل" أما العنصر الثاين فهو

 36»لفصاحة والبالغة من تقارب وتناقض وتواز وتقيد بقواعد اللغة.تركيبة اجلمل وضروب ا

 يصب هذا التعريف اهتمامه على ضرورة التكافؤ بني اللغتني لغة املصدر ولغة اهلدف  

   ꞉ويكمن هذا التكافؤ يف معىن وشكل الكلمات وهذا ما جنده أيضا يف التعريف املوايل

 دف عما عرب عنه بأخرى لغة املصدر معالترمجة هي التعبري بلغة أخرى أو لغة اهل«

   37»االحتفاظ بالتكافؤات الداللية واالسلوبية.

وهناك تعريفات أخرى قد ركزت على عناصر جديدة مبا يف ذلك العوامل اخلارجية  

العاطفية اليت تؤثر بشكل واضح كالعالقات الثقافية بني الشعوب وكذا العوامل االخالقية و املؤثرة

جعل  الترمجة هي العملية اليت تبحث عن« ꞉ة وهذا ما وجدناه يف هذا التعريف يف عملية الترمج

لطبيعة  تعادل بني نصني معرب عنهما يف لغات خمتلفة تكون هذه التعادالت دائما وحتما تابعة

والعاطفي وهي  النصني لغاياما وللعالقة املوجودة بني ثقافة شعبني وبني جومها االخالقي والثقايف

  38»لكل االحتماالت اخلاصة بالعصر ومبكان الذهاب واالياب.تابعة 

 وآخر تعريف خنتم به هو تعريف ركز على دور الترمجة يف التواصل البشري فهو يعترب 

حدودها اللغوية  الترمجة واحدة من أقدم النشاطات االنسانية اليت مارستها اتمعات البشرية عرب«

واملشاركة يف عملية التفاعل  ور التفاهم وتبادل املعلوماتوالثقافية فهي وسيلتها يف اقامة جس

    39»الفكري واحلضاري.

                                                             
  25ص ،لبنان  ،بیروت  ،الراتب الجامعیة  دار ،صناعة الترجمة وأصولھا  ،موسوعة الترجمان المحترف  - 36 
  42ص، 2001 ،الطبعة االولى ، ،نظریة والتطبیقلترجمة وعملیاتھا الا ،ترجمة د. محي الدین حمید ،روجرت بیل - 37 
  11ص، 2008 ،الجزائر ،دار ھوامة للطباعة والنشر والتوزیع ،الترجمة الیوم والنموذج التأویلي ،ادیة خفیرنترجمة  ،مریان لودیرار - 38 
 2007 1ط ،اثراء للنشر والتوزیع ،تألیف ترجمة عبد الصاحب مھدي علي ،مبادئھا ومناھجھا ،الترجمة من العربیة الى االنجلیزیة ،جیمردكتر - 39 

  مقدمة
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 ن الترمجة نقل للكالم فبينما يكون الكالم يفأمن كل هذه التعريفات االصطالحية نستنتج 

  خرى.ألغة من اللغات يتحول عن طريق الترمجة إىل لغة 

 صده ولذلك يتم فيها استيفاء الكالميشترط يف الترمجة الوفاء جبميع معاين االصل ومقا -

  املترجم كلمة كلمة واملالئمة بينهما وبني املعىن االصلي للنص.

  خرى. أاحنصر معىن الترمجة يف نقل الكالم من لغة إىل  -

  ا كاألصل تقوم مقامه وتأخذ امسه.أيفهم من الترمجة  -

 ليهاإري يف الثقافة املترجم فالترمجة ال ميكن اعتبارها عملية مرتبطة بضعف االبداع الفك

عربها  فهي إرث ثقايف وتراث إنساين مشترك بني أبناء البشرية وعملية فكرية تتنفس الشعوب

  نسيم الثقافات االخرى.

  ꞉ساليب الترمجــةأأنواع و  - 2

  ꞉نواع الترمجةأ-2-1

  تنقسم الترمجة إىل قسمني رئيسني الترمجة التحريرية والترمجة الشفهية.         

من هنا، ميز العرب بني لفظي (مترجم) و(ترمجان)، يشري اللفظ األول إىل الناقل     

وتفترض كل من الترمجة الشفهية والترمجة التحريرية  أما اللفظ الثاين فيقصد به الناقل شفاها،كتابة

  الترمجة فيما بينها.  سلفا حب اللغتني أو اللغات اليت تتم

ال  مجة النصوص املكتوبة وهي أسهل من الترمجة الشفهية، إذونعين بالترمجة التحريرية تر  

 الشفهية. باملقارنة مع الترمجةوالتأين  بالدقة متتاز وهي ،يتقيد املترجم بوقت حمدد وزمن معني
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قسمني  إىل تنقسم وهي ،نوع الصعوبات يف الترمجة التحريرية بتنوع النصوص املترمجةتت  

ية أو املتخصصة.                                                                                                              الترمجة األدبية والترمجة العلم

    ꞉الترمجة العلميةأ.

 كتب الرياضيات والفيزياء والكيماء وعلم ꞉تة يقصد ا ترمجة العلوم األساسية أو البح«   

 ꞉التطبيقية وكتب العلوم ،احلياة (البيولوجيا) وعلم األرض (اجليولوجيا) وعلم النبات وعلم احليوان

وتكمن   40» الطب والصيدلة واهلندسات على أنواعها املختلفة وكتب التكنولوجيا والتقنيات.

املصطلح فهذه النصوص  ال وهو ترمجة أساسي أعائق  صعوبة ترمجة هذه االنواع من النصوص يف

املعىن يف هذه املعمعة من االواين  ن يضيعأجافة ال مكان فيها للجماليات والتنميق والزخرفة خمافة 

  وااللوان.

 وترمجة املصطلح صعبة الن لغة االختراع هي لغة املخترع فكم من مرة ترددنا يف ترمجة  

ordinateur   املعاجم  جاءت وقد ،وكم بالغنا يف التردد بني حاسوب وكمبيوترىل العربية إ

  أا زادا تعقيدا.ال إاملتخصصة كمحاولة حلل هذه املشكلة 

  ꞉ساسية يف الترمجة املتخصصةومن بني املقاييس األ

  البعد عن اجلماليات -   

  االلتزام باملوضوعية -   

  االلتزام بالدقة واالمانة يف الترمجة -   

  
                                                             

  70ص،1989،دمشق ،دار طالس ،1ط ،دراسات في الترجمة والمصطلح والتعریب ،شحاذة الخوري  - 40 
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  ꞉مجة األدبية الترب.

 بل فحسب فكرة ليس األديب النص ألن ،ن هذه الترمجة أصعب من الترمجة العلميةإ«  

قصد أن يكون  ينطوي على أحاسيس املؤلف وختيالته وهو نص نسجته يد شاعر أو ناثر موهوب

ل ما يربز األمانة يف النق مجيال ومثريا ولذا كان أمام املترجم أن يأيت نص مقابل يتوفر فيه إىل جانب

   ꞉يضعف أثره وال ينقص من مجاله ولذا قيل حبق النص األصل وال

 41»ال يترجم الشعر إال شاعر وال ينقل األدب اال أديب.

 ،يتمتع مترجم النص االديب بقدر كبري من احلرية يف التعامل مع النص الذي يترمجه   

  .وقواعدها للغة وفقا الكالم يرتب فهو ،هناك شيئا ويضيف هنا شيئا فيحذف

فهي ،دبيةبدا سهولة الترمجة األألكن هذه احلرية اليت يتمتع ا مترجم النص االديب ال تعين 

جيدة أمينة ووفية  ىل معرفة اللغة معرفة عميقة والتمتع خبيال خصب من أجل انتاج ترمجةإحتتاج 

هدف واحد يشتركون يف  والكتاب املترمجون أن ذلك االبداع على والقدرة ،للنص االصلي

  االبداع.

دبية هي ترمجة األ فالترمجة ،ميكن القول أخريا أن ترمجة االدب هي خليط من الفن والعلم  

املوضوعية والتزام  ىلإ تسعى العلمية الترمجة أما كبريا حيزا فيها اجلمالية اجلهة تأخذ إذ ،مجيلة وفنية

  الدقة واالمانة.

   ꞉أمههاوتعرف الترمجة التحريرية بأنواع كثرية   

  

 
                                                             

  74ص،1989،دمشق ،دار طالس ،1ط ،في الترجمة والمصطلح والتعریب دراسات  ،شحاذة الخوري  - 41 
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  ꞉*الترمجة احلرفية     

،فيها باملعىن احلريف للكلمات ويتقيد ،هي الترمجة اليت يلتزم املترجم فيها بالنص األصلي«

أحسن فرصة للتصرف مبرونة للوصول إىل  وهي أسوأ أنواع الترمجة حيث ال تترك للمترجم

  42»صياغة.

  ꞉*الترمجة التفسريية      

  فسري وشرح بعض األلفاظ الغامضة والعبارات اليت ترد يف النصوفيها يتدخل املترجم بت«

 43 »ويفضل أن يكون ذلك يف اهلوامش. ،األصلي

  ꞉ *الترمجة بتصرف     

 وفيها ميكن للمترجم ان يبدل ويؤخر ويقدم العبارات بغرض حسن الصياغة وهذا النوع «

  44»شائع يف ترمجة الكتب و الدوريات وااالت وغريها.

  ꞉ الترمجة التلخيصية*     

  45 »وفيها خيتصر املترجم املوضوع الذي يترمجه ويقدمه بأسلوبه هو.«

صعوبتها يف أا تلتزم بزمن معني، لكنها ال تلتزم بنفس الدقة،  تكمن ما الترمجة الشفهيةأ

  بل يكتفي املترجم بنقل حمتوى الرسالة فقط.

   تعاقبية أو التتابعية والترمجة الفوريةهناك نوعان من الترمجة الشفهية مها: الترمجة ال  

                                                             
  9ص، 2004القاھرة  ،دار الطالئع  ، ،فن الترجمة للطالب و المبتدئین،أكرم مؤمن  -42
  9ص،المرجع نفسھ  -43
  9ص،المرجع نفسھ  -44
   9ص،المرجع نفسھ  - 45 
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  ꞉*الترمجة الفورية  

يتكلمان اللغة  شفهية بني شخصني متحدثني ال هي عملية ترتكز على إقامة اتصاالت«  

  يبدأ املتحدث يف إلقاء رسالته بلغته املصدر ليقوم املترجم بترمجتها أوال بأول. نفسها

 التفاهم بني متكلمني بلغات خمتلفة وهي قدمية وجدت الترمجة الشفوية الفورية الحتياجات

وأصوله  صناعة أو اختصاصا قائما بذاته له معاهده وبراجمهالنشوء وصارت يف العصر احلايل 

  46»ال املتفوقون.إوأساليبه يرغب فيه الراغبون وال يتقنه 

 ملترجم هلالللغة االتتبعية يتوقف فيها املتحدث ليتيح للمترجم نقل كالمه  أما الترمجة« 

 47»وعادة يستخدم هذا النوع من الترمجة يف املقابالت بني رؤساء الدول وكبار املسؤولني.

  ꞉ساليب الترمجة أ-2-2

   ꞉التقسيم  هذا * Darbelnetet Vinay يقترح فيين وداربيلين

  ꞉الترمجة املباشرة  -ا

   ꞉و املفهوم واحد وتشتمل على االيتأعندما يكون تركيب اجلملة واحد   

 االقتباس - 1

 االستعارة - 2

  والترمجة احلرفية - 3

                                                             
  67ص،1989دمشق ،دار طالس ،1ط ،دراسات في الترجمة والمصطلح والتعریب  ،شحاذة الخوري - 46 
  67ص،المرجع نفسھ  - 47 
   یةإلنجلیزوا األسلوبیة المقارنة للفرنسیة* 
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   ꞉و الترمجة امللتوية وتشتملأالترمجة بتصرف  -ب

 التبديل-  4

  واالدخال-5

  واملعادلة-6

   48التقريب -7

  ꞉و التعجيم)أاالقتباس (التعريب -1

و مفردات من لغات أو اقتراض كلمات أهو ج يف الترمجة يتم من خالله اقتباس    

  من فاخذوا ،أمون كان االوائل من العرب يطبقون هذا النوع من الترمجةففي عهد امل،خرىأ

صلها أيعرف  ال العريب القاموس من يتجزأ ال جزءا فباتت ،دخلوها يف العربيةأالفارسية والالتينية و

  إىل الباحث والدارس. 

عرفتها  هي عملية«꞉ويف هذا الباب يقول علي القامسي يف كتابه مقدمة يف علم املصطلح    

تدعو احلاجة   خرى عندماألفاظ من لغة أاللغات عموما حيث يعمد الناطقون بلغة ما إىل استعارة 

  49»إىل ذلك.

  ꞉االستعارة-2

 ضرب من ضروب ااز اللغوي ترتبط ارتباطا وثيقا بالتشبيه فهي «واالستعارة هي   

ظهرت  شبه او املشبه به) وقدحد ركين التشبيه ( املأداة ووجه الشبه وتشبيه بليغ حذف منه األ

                                                             
  ص 1992،تونس ،سوسة   ،دار المعارف للطباعة والنشر ،علم الترجمة بین النظریة والتطبیق ،محمد الدیداوي - 48 
  581ص ،الجزء الثالث، 75، المجلد،مجلة مجمع اللغة العربیة بدمشق ،وسائل وضع المصطلح العلمي ،محمد ضاري حمادي - 49 
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مساءهم أاالطباء  طالق الباحثنيإم وذلك من خالل 19االستعارة يف املصطلحات الطبية يف القرن 

  50»نوعها. مراض وغريها فهي استعارة فريدة منأعلى تلك املكتشفات الطبية من 

  ꞉الترمجة احلرفية-3

 مة بكلمة اخرى مقابلة هلا يف لغةهي استراتيجية يف الترمجة يتم من خالهلا استبدال كل   

  ثانية. 

 ايطالية) - اسبانية -ذا ما كانت اللغتني من نفس العائلة( فرنسيةإيكون هذا االجراء ناجحا 

،االجتماعي ،حبكم التقارب بني الثقافتني واحلضارتني وهو ما يسهل عملية التداخل اللغوي

 ليها من االنكليزية فهيإو أعن العربية  ذا مل تكن اللغتني كذلك كان نترجمإما أ،والثقايف

   مستقبحة.  

 ن الترمجة احلرفية تظل ناقصة وقد تكون سببا يف ختريب اللغةأوصفوة القول  «

  51»وافسادها.

   ꞉الترمجة بتصرف -ب

   ꞉التبديل-4

  يضا التبديل اللغوي. أبتعبري مطابق له حنويا ونسميه  وهو استبدال تعبري   

قسمني القسم االول الذي يكون حمور اجلملة املنقول منها و املنقول  ىلإوينقسم التبديل 

  ي بدل ذلك احملور يف اجلملة. أساسا والثاين بديال أيسمى   ليهاإ

                                                             
  31ص ، 2002 ،مكتبة لبنان ناشرون ،مصطلحات تعلیم الترجمة ،مونیك كرومیھ ،دولیل ھانیلورلییانكي - 50 
  175ص ، 1992 ،تونس ،سوسة  ،دار المعارف للطباعة والنشر ،علم الترجمة بین النظریة والتطبیق ،محمد الدیداوي - 51 



 الفصل األول :                         دراسات في المصطلح والترجمة والتعریب 

- 38 - 
 

ن هذا غري مستحب  أال إتغيري طفيف على املعىن عند التبديل  أوجيوز الوجهان وقد يطر «

  فعالو تتداخل فيها األأة ما بنتيجة الفعل لغ أنواع التبديل عملية التساند وهي عندما تبدأومن 

   52»ليه يف اجلملة.إواملعاين واملسند واملسند 

   ꞉االدخال-5

  هو استحداث تعابري مقابلة دخيلة على اللغة املنقول اليها.   

 ويكون قسريا تستسيغهاوحيدث االدخال عندما تتعذر الترمجة احلرفية الن لغة النقل ال  «

عندما  طوعيا ويكون ، الدخيل شيئا مفروغا منه ومدونا يف القواميس ومقبوالعندما يصبح التعبري

التعبري املقابل  إجياد ىل إيعمد املترجم املتشبع بروح لغته االم والعامل بأصوهلا وقواعدها إىل اخللق و

   53»واملالئم.

   ꞉املعادلة-6

 يف وتدخل ،االختالف اممت املختلفة ،هي التعبري عن املعىن الواحد بشىت االساليب «  

  54».واملعادلة التبديل بني جيمع االخري وهذا ،االطار التعابري االصطالحية واالمثال واحلكم  هذا

   ꞉التقريب-7

وقد قال  «نستعمل هذه الطريقة عندما ال يوجد موقف لغة االصل يف لغة النقل اطالقا    

ال إاجلنب  هو ن يعرف ماأنه ال ميكن الحد أعناه راسل الفيلسوف الربيطاين  املشهور ما مبرتراند 

  ن تكون عالقة سببية وذهنية بني االسم واملسمى يف املخيلة.أنه البد أي أ ،ذا ذاقهإ

                                                             
  176ص،  1992بین النظریة والتطبیق، دار المعارف للطباعة والنشر، سوسة ، تونس، محمد الدیداوي، علم الترجمة  - 52 

  177ص ،  المرجع نفسھ-2
  178ص ، المرجع نفسھ - 54 
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ن التقريب مستحسن ومستحب السيما يف كل ما يتعلق باألزياء أ الإ ،هذا قول حق

 نه ال غىنإقصات وموسيقى بل هازيج ورأواملأكوالت واملشروبات وبالتراث الشعيب من األجنبية 

  55»ال بطل عنصر االفهام الذي هو الغاية من الترمجة.إعنه و

هناك خصائص ومسات البد وأن ميتاز ا من يقوم بعملية الترمجة، واليت نؤكد على أا    

تتخطى بكثري النقل اللفظي أو التعامل اللغوي احملض ويأيت تعريف املترجم كفاعل وقائم بعملية 

رمجة ويتطابق دوره مع التعريفات املختلفة اليت أوردناها يف تعريف الترمجة، وفيما يلي سنورد الت

  الصفات األساسية اليت ينبغي على املترجم أن يتصف ا وهي:

  ) التمكن من لغيت املصدر واهلدف.1

  ) اإلملام بثقافة لغيت املصدر واهلدف.2

  ) معرفة العلم الذي يتناوله النص األصلي.3

  

  

  

  

  

                                                             
  178ص ،  1992محمد الدیداوي، علم الترجمة بین النظریة والتطبیق، دار المعارف للطباعة والنشر، سوسة ، تونس،  - - 55 
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  ماهية التعريب  ꞉املبحث الثالث

  ꞉تعريف التعريب-1

  ꞉التعريف اللغوي-ا

،متعددة املعاين عا يف االوساط اللغوية ألنه لفظةثارت جدال واسأالتعريب من االلفاظ اليت  

على  ن اللغة العربية قادرةأوا أيد التعريب ورأن من اللغويني من أي أوألنه ظاهرة ذات حدين 

العربية جماال  العلمي ال يترك للغة التطور سرعة واعترب رفضه من ومنهم ،علوم احلديثةاستيعاب ال

  الستيعاب املصطلحات احلديثة.

ومن هذا املنطلق تعددت التعاريف املعجمية هلذه اللفظة فقد عرفها قاموس احمليط  باا   

سعف   اللحن وقطعمن العرب بالضم والتحريك خالف العجم التعريب هو ذيب املنطق من «

عليه والقول  شاعر الدابة مت تكوا وتقبيح قول القائل والردأن تبزغ القرحة على أالنحل و

  56»واالكثار من شرب املاء الصايف واختاذ  قوس عريب.

  لتعريب هو مصدر عرب بالتضعيف وعرب منطقه أي هذبه منفا« أما يف لسان العرب    

، إمنا هو اإلبانة عن املعاين باأللفاظ  وأعرب كالمه إذا مل يلحن اللحن، واالعراب الذي هو النحو

يكون يف  يف اإلعراب، ويقال: عربت له الكالم تعريبا وأعربت له إعرابا إذا بينته له حىت ال

   57»خضرمة ... و تعريب اإلسم األعجمي : أن تتفوه به العرب عن منهاجها.

    
                                                             

  ،بیروت ،دار الكتاب العربي ،قاموس المحیط  ،مراجعة و اشراف الدكتور محمد االسكندراني ،باديأالفیروز  مجد الدین محمد بن یعقوب - 56 

  مادة عرب  ، 1125ص،م 2008ه ،1429،لبنان 

  83،ص-ب.ر.ع-،مادة10م ،2005صادر،بیروت، ،دار4العرب،ط لسان منظور، ابن - 57 
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  أعرب عنه لسانه. :مها واحد وهو اإلبانة، يقاللتعريب معناااإلعراب و«: وقال األزهري

  58 ».وعرب أي أبان و أفصح

 أنه صبغ الكلمة بصبغة عربية «وقد عرف التعريب يف املعجم الوسيط مع اللغة بـ:  

عند نقلها بلفظها األجنيب إىل اللغة العربية. واملعرب هو اللفظ األجنيب الذي غيره العرب بالنقص 

  59»القلب. أو الزيادة أو

يف  ما استعملته من األلفاظ املوضوعية ملعان«كما أورده السيوطي يف املزهر املعرب هو:   

  60»غري لغتها.

 أن جيعل عربيا بالتصرف فيه ، وتغيريه «الزخمشري  يف الكشاف معىن التعريب : و ذكر   

   61»عن  منهاجه وإجرائه على وجه اإلعراب.

اعلم أم كثريا ما جيترئون على تغيري األمساء إذا استعملوها«وقال اجلواليقي  يف املعرب    

 ،رمبا أبدلوا ما بعد خمرجه أيضاو ،فيبدلون احلروف اليت ليست من حروفهم إىل أقرا خمرجا ،

 و ملا غريوا البناء ،واإلبدال الزم ، لئال يدخلوا يف كالمهم ما ليس هلم من حروفهم، واستعملوها

 أو حرف زيادة حرف أو وهذا التغيري يكون بإبدال حرف منارسي إىل أبنية العرب من الكالم الف

و حتريك ساكن ورمبا تركوا احلرف أ، أو إسكان متحرك نقصان حرف أو إبدال حركة حبركة

  62»على حاله مل يغيروه.

                                                             
  .83،ص-ب.ر.ع-،مادة10م ،5200صادر،بیروت، ،دار4ط العرب، لسان ، منظور ابن - 58 
  591 ،ص-ب.ر.ع-،مادة2004الدولیة،مصر، الشروق مكتبة ، 4،ط الوسیط ،المعجم العربیة اللغة مجمع - 59 
  .8،ص1دت،ج بیروت، ، الجیل دار ،دط، المولى جاد محمد تحقیق ، أنواعھا و اللغة علوم في ،المزھر السیوطي - 60 
  298،297،ص2005، األردن ، الجوزي ابن ،دار1،ط المصطلح و داللةال علم في مباحث ، قنیبي  صادق حامد - 61 
  6ص العجم، حروف على األجنبي الكالم من المعّرب ، الجوالیقي منصور أبو - 62 



 الفصل األول :                         دراسات في المصطلح والترجمة والتعریب 

- 42 - 
 

 الذي جاء  يف املنجد يف اللغة العربية املعاصرة الذيخر تعريف خنتم به هو التعريف آو

مسا إعرب  عرب  مبعىن هذب من اللحن ، عرب املنطق وجعل توافق الصوت عربيا«ورد الفعل أ

عن رغبته  واضفى طابعا عربيا عرب التعليم :نقل من لغة إىل اللغة العربية ، وعرب كتابا  عرب

 63»و ثقافيا. اجتماعيا  هو إضفاء الطابع العريب عرب عن لسانه أي أبان و أفصح تعريب مصدر

صبغ الكلمة بصبغة عربية عند نقلها بلفظها األجنيب إىل اللغة العربية  ذن هوإالتعريب    

اكتسبت  خضوعها ألوزاا و صيغها كما اتفق اللغويني على أن التعريب ظاهرة لغوية قدمية بعد

داللة جديدة ، وقد استعملت كلمة املعرب مبعىن اللفظ األجنيب الذي غيره العرب ليكون على 

  هاج كالمهم. من

  :التعريف االصطالحي - ب 

يعترب  التعريب أمر ضروري ال بد منه يف جمال التنمية اللغوية والوضع االصطالحي ؛ اذ   

 يتعذّرالسبل و تضيق حني الفريدة الوسيلة إنه ،من أسهل الوسائل وأسرعها إيتاءا لألكل املعريف

  نقل املعرفة من لغة إىل أخرى.

 عملية نقل للمعاين من لغات غري«التعريب بأنه :لبوعبديل املهدي القد عرف املرحوم    

متناسبة  عربية إىل اللغة العربية فتصاغ من لغات غري عربية إىل اللغة العربية من خالل ألفاظ

قد يعطينا و .كال معوضا أصالة عن الشكل السابقومتناسقة يف صياغة فنية تعطي املعاين املنقولة ش

  و قد يكسبها جدة، فتصبح منقولة و كأا مل تنقل.  الشكل اجلديد قوة

                                                             
  2001 ،2ط ،لبنان ،بیروت ،المشرق دار ،المعاصرة العربیة اللغة في المنجد - 63 
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 وهذا هو املعىن الثقايف للتعريب؛ إنه املنهاج الذي اتبعته العرب األوائل يف تعريب العلوم

 64»الفنون.و

، إذ صار حييل على عدة عريب كثرة التداول وتعدد الداللةلقد إجتمع على لفظ الت   

اخلوري يف ثالثة مفاهيم هي (تعريب اللفظ)،(تعريب مفاهيم ودالالت، وقد حددها شحاذة 

 .و(تعريب اال ) النص)

فكان يقصد بتعريب اللفظ استخدام العرب ألفاظا أعجمية على طريقتهم يف اللفظ  «

 قدر  والنطق أي أم عند وضع الكلمات املعربة حيافظون على األوزان العربية واإليقاع العريب

 العريب أو هذه األلفاظ مع روح العربية و موسيقاها فال يستثقلها اللسانإلمكان، حىت ال تتناىف ا

  ينوء عليها ، فهي داللة تقنية مرجعها فقه اللغة.

 نأ؛ أي لغات األجنبية إىل اللغة العربيةأما تعريب النص فهو نقل النصوص من إحدى ال   

املعرفة سواء  الفنون وسائر أصناف: ترمجة العلوم و اآلداب و التعريب ينصرف هنا إىل الترمجةمعىن

  أكانت الترمجة كتابية أم شفوية.

فهنا تكون كلمة التعريب مرادفة لكلمة ترمجة اليت هي نقل املعىن من لغة إىل لغة، وهنا    

أي  كلمة تعريب ال تقابل كلمة تعجيم اليت يراد ا نقل األثر من اللغة العربية إىل أية لغة أجنبية

  لغة العرب. 

                                                             
 العلمي المصطلح رحاب في" حازي ،محمد2007الھدى،الجزائر، دار ،دط، إحیائھا شروط و الترجمة أھمیة ، العربیة للغة األعلى المجلس -64

  310،ص" العربي
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وأما تعريب اال فكان يقصد من ورائه جعل اللغة العربية لغة اإلنسان األساسية   

ا  أي أن تكون له لغة العلم و العمل، لغة الفكر و الشعور واحلراك االجتماعي يعبر ،واحلياتية

  65»عن رغباته  وحاجاته املختلفة.

 لغة أجنبية إىل اللغة العربية املصطلحات العلمية من والتعريب هو حماولة نقل الكلمات أو«

ركب  مع  حتويرها نطقا لتالءم النطق العريب فهو يتطلّب منو اللغة العربية بشكل متطور لتواكب

للثقافة العربية، وهذا  واإلنساين ، وبناء ضة عربية جديدة، وحتقيق البعد الوطين والقومي احلضارة

اللغات األجنبية يف الوطن   ية دراسة وتعلميؤكد أن حركة التعريب ال تنفي على اإلطالق أمه

إجياد املصطلحات العربية تدرجييا   املمارسة اليت تساعد على العريب؛ إنه عملية متحركة تنمو عرب

ترمي يف النهاية إىل حتقيق التعريب الكامل   تستعني مبصطلحات أجنبية إذا اقتضى األمر، ولكنها

     66».عن طريق التشذيب و التنسيق املتواصل

 ملته ضرورة اتصال االمة العربيةأ ،املطاف ميكننا القول بأن التعريب وليد احلاجة خرآو يف 

كثرية  وجد حلوالأ بالتايل فهو ،لفاظ ال وجود هلا يف اللغة العربيةأىل إباألمم االخرى وحاجتها 

مصطلحاا ووسع  ثرى اللغة العربية يفأو ،ىل البالد العربيةإملشاكل تعترض وصول التكنولوجيا 

  ن التعريب هو الطريق للحفاظ على ذاتنا الثقافية وهويتنا الغربية وحضارتنا العربية.  أ كما ،معجمها

  ꞉ودواعي تعريب املصطلح  شكاالتإ-2

  ꞉شكاالت التعريبإ-2-1

                                                             
  159  -158ص، 1989 ،دمشق ،دار طالس، 1ط ،دراسات في الترجمة والمصطلح والتعریب ،شحاذة الخوري - 65 

  66-المجلس االعلى للغة العربیة،  محمد عقون، واقع الترجمة في العلوم االنسانیة واالجتماعیة، دط ، دار الھدى ،الجزائر، 2007 ، ص 52 53-
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تظهر مشكلة تعريب املصطلح عندما ال يؤدي وال يفي املصطلح املقترح وظيفته يف    

عنه من اجلانب املعنوي. وهذه املشكلة ليست نابعة من اللغة بل هي  ء املراد التعبريعن الشي التعبري

  ناجتة عن غياب التواصل بني أهل االختصاص.

قضية تعريب املصطلح العلمي والتقين تظل كإشكالية  « ن أيرى عبد الكاظم العبودي 

 نظرا ،لغوي والعلميمستمربني املشتغلني يف احلقلني ال نقاش موضوع وهي ،قدمية جديدة

الرتباطها مع تطور حركة التأليف و الترمجة و التعريب رغم حماوالت خصوم العربية يف طمس 

 تعد ومل ،مام عاديات الزمنأا بقيت صامتة أ إال ،واالبداع الواسعة يف املعاصرة والتطور إمكاناا

يضا ذلك ما أا وال شيخوخة ا لغة ال طفولة هلأثبتت أو والدويل القومي البعدين يف مهمشة

  67»وصفت به.

  ꞉فمن بني املشكالت اليت تتعرض هلا عملية تعريب املصطلح ما يلي    

  ꞉*نقص الدقة العلمية

 ،الشك أن املصطلحات العلمية ختتلف وضوحا وغموضا تبعا لوضوح معاين ألفاظها«  

 يكون أن يستلزم ال هذا أن غري ،ولوثاقة عالقتها باملعاين االصطالحية املوضوعة من أجلها

وبات لفظة  املصطلح طبيعة عنه انتفت الوا ،املصطلح بأية حال مستوعبا كل املعىن املوضوعي له

عن معىن أو فكرة  واحد يف األعم بلفظ للتعبري يتخذ فاملصطلح ،لغوية مثل أي لفظة أخرى سواها

أي أنه يصطلح به   التسمية ال تستوعبها يف العادة لفظة واحدة. وهلذا السبب أطلقت عليه هذه

املصطلحات هي أنه ال يتحتم يف  وضع يف مهمة قاعدة استقراء ميكن هنا ومن ،على املعىن املقصود

   خيتار له أقرب األلفاظ من معناه وخيصص به. وإمنااملصطلح العلمي أن يكون داللة تامة عن معناه 

                                                             
  55ص، 2004،الجزائر  ،منشورات  المجلس االعلى للغة العربیة ،تأمالت في الخطاب الجامعي ،عبد الكاظم العبودي - 67 
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اة قواعد نراها مهمة وضرورية وحىت نعطي للمصطلح وزنه وداللته الدقيقة البد من مراع

   ꞉وهذه القواعد هي ،أثناء وضع هذه املصطلحات حىت تكون هلا داللة واضحة وواحدة

    .ذا كان مؤديا للمعىن العلمي الصحيحإإحياء املصطلح العريب القدمي  - 

  .ايثار استعمال اللفظ العريب على اللفظ األجنيب -   

  .ذا اشتهر هذا األخريإال إاملولد واملولد على احلديث  تفضيل اللفظ العريب األصيل على - 

   .ذا كان املصطلح األجنيب مأخوذا منهإاستعمال اللفظ العريب األصيل  -

   ꞉ال يف األحوال التاليةإجتنب النحت ما أمكن وجتنب تعريب املصطلح األجنيب  - 

   .ذا كان مشتقا من أمساء األعالم•  إ

   .بدرجة كبرية يصعب معا تغيريهذا أصبح مدلوله شائعا •  إ

   .يف حالة أمساء علمية لعناصر مركبات كيميائية• 

   .إذا كان من أمساء املقاييس و الوحدات األجنبية• 

  68  »إذا كان مستعمال يف كتب التراث.•  

  ꞉*عدم القدرة على تعميم املصطلحات املعربة

 ،فني كثريا يف سلم احلضارةالعرب عندما استفاقوا من كبوم وجدوا أنفسهم متخل«  

 و ،ىل معظم املصطلحات العلمية اليت أوجدا العلوم احلديثةإأن لغتهم تفتقر افتقارا بينا  ورأوا

. فنشط العلماء وبدأوا على اجياد مقابل هلذه املصطلحات لزاما عليهم أن يعملوا جاهدين  كان
                                                             

  45 -43ص، 1973 ،6عدد ،جمیل المالئكة ،جوانب الدقة والغموض في المصطلح العلمي العربي الحدیث ،مجلة ھمزة وصل - 68 
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ن هؤالء العلماء مل أل تعقيدا يعرف مراأل مازال لكن ،بالترمجة  والتعريب واالشتقاق والنحت

 حيلو كما ويعرب،يرى كان ما يصطلح منهم واحد كل فكان ،يكونوا وثيقي الصلة فيما بينهم

   69»ه يف احلديث والكتابة.استعمال واضطراب املصطلح بلبلة ىلإ أدى مما ،له

   ꞉علي القامسي عند قضية عدم شيوع املصطلح فيقول ويقف  

أنه اطلع ويذكر  .»ية لنجاح مصطلح أو فشلهعلم حلد اآلن األسباب احلقيقو حنن ال ن«

 حيددها ذإ األسباب بعض على الوقوف صاحبها فيها حياول ،ه يف جامعة لندنورارسالة دكت على

  ꞉يف حالتني

عندما يولد امع اللغوي مصطلحات ملفهوم أو خمترع سبق للناس أن  ꞉احلالة األوىل«

  موضوعا. أم ،وا له امسا سواء أكان هذا االسم دخيالاستعملوه واستخدم

يسبق   عندما يطرح امع اللغوي مصطلحا جديدا ملفهوم أو خمترع مل ꞉احلالة الثانية 

خمترع جديد   للناس أن عرفوه أو مسوه وملعاجلة احلالة األوىل هناك اقتراح بأن ال يسمح بدخول

فيستعمله الناس يف    له امسا فصيحا يدخل معه األسواقىل األوساط العلمية قبل أن نضع إمستورد 

االسم الذي درجوا   ليهم فيما بعد استخدام اسم جديد والتخلي عنإبداية األمر دون أن يطلب 

  عليه.

وهاتان احلالتان اللتان ذكرمها القامسي ميكن أن متسا املصطلح اللغوي .غري أن هناك حالة 

 ات اليت حتمل مفاهيم تستخدم بصورة أقل يف العلومأهم وهي كون املصطلح من املصطلح

  70 »اللغوية.

                                                             
  220ص ،1982لبنان  ،بیروت،دار العلم للمالیین ، 1ط،فقھ اللغة العربیة وخصائصھا  ،امیل بدیع بعقوب - 69 
  131  130ص2003،االردن ،عالم الكتب الحدیث، 1ط ،ن قضایا المصطلح اللغوي العربيم ،مصطفى طاھر الحیادرة - 70 
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   ꞉*خماطر تعدد املصطلحات

دة ع الواحد للمصطلح فيعطي ،عطاء املصطلحإوقد ال يتحرى اللغوي الدقة يف   

  مقابالت.

 غري ،كثر من مقابل ومساعدته على معرفة ذلكأىل وجود إومرد ذلك هو تنبيه القارئ  

يقبل املترادفات  ن االمر يتعلق مبفهوم علمي يتطلب الدقة والألبلبلة لديه خاصة وهذا يبعث ا  نأ

 فإذا ،الترادف  شانه شان كل املصطلحات العلمية الدقة واالقتصاد عكس اللغة العامة اليت قد تقبل

  ن نقابل املصطلح بكلمة فال نقابله بأكثر من ذلك.أمكن أ

 ꞉دواعي التعريب-2-2

 اللغوية اليت عرفها العرب واهتموا ا فانه من ريب ظاهرة من الظواهرمبا أن التع     

اللغة  الضروري أن يكون هلذا االهتمام دواعي وأهداف اعتمدها اللغويني العرب كأسس لترسيخ

استعمال  العربية يف مجيع القطاعات املكونة للمجتمع. ولتوضيح هذه الدواعي اليت أوجبت

صابر أكد  األجدر أن نبدأ مبقولة للمفكر العريب الكبري حمي الدينالتعريب واألخذ به كان من 

ويعين كذلك   أن التعريب مبعناه املباشر يعين سيادة العربية على ساحة الوطن العريب « ꞉فيها

إن التعريب هو  ،لثقافية و االقتصادية و السياسيةمن التبعيات ا التخلص من التخلف والتحرر

نه شأن إال ظال لآلخرين  خصائصنا وتراثنا وآمالنا و مستقبلناوبسماتنا  السبيل إىل أن نكون حنن

  71»لغوي و يف اآلن نفسه شأن حضاري إنساين.

هكذا يتعدى مفهوم التعريب دوره اللغوي ليلعب دورا إنسانيا حضاريا فهو األساس   

  واحلضارية   والثقافية  الذي  يضمن اهلوية العربية ويعطي لإلنسان متيزه على مستوى املنظومة اللغوية
                                                             

  79ص، 2الجزء،دراسات في الترجمة والمصطلح  ،شحاذة الخوري - 71 
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  للعامل ككل.

 ꞉لقد حدد اللغويون العرب وحصروا دواعي التعريب يف ثالث عوامل

  الذي يتمثل يف أننا العرب كأفراد نعيش اللغة العربية منذ الطفولة ꞉العامل النفسي التربوي«

مضاف   أو ونأنس ا إا ليست شيء منفصل عنا والفكر نألفها منذ الصغر فهي ختالط الشعور

إلينا بل هي جزء من كياننا النفسي قدرنا إذا مسعنا نصا من نصوصها فهمناه واستوعبناه و متثلناه  

  السبيل إىل الكشف و اإلبداع. التمثل الصحيح هو و بيسر

الناطقني  و واحد من أفراد اتمعإن املتعلم واملتخصص ه ꞉العامل االجتماعي واملهين

اتمع مجيعا وبدوا  سبيله إىل التفاهم مث التعاون مع زمالئه وأعوانه وأفردبالعربية. والعربية هي 

درجاته شرط من شروط دميقراطية  يكون يف غربة عن كل هؤالء، إن التعليم بالعربية يف مجيع

  التعليم.

إن اللغة العربية هي مستودع ثقافتنا ووعاء تراثنا اخللقي  ꞉العامل القومي احلضاري  

العلمي وهي اجلسر الواصل بيننا و بني املاضي والرابط بيننا و بني املستقبل إا السمة واألديب و

القرآن الكرمي الذي  القومية احلضارية ألمة عريقة تغالب الزمن، و قبل هذا فهي لغة الترتيل احلكيم

اسعة من ونشرها يف ارجاء و أغناها مبعانيه السامية وزاا ببالغته الفريدة وحفظها عرب الزمن

  72»االرض.

  رد األمر إىل ما ينبغي أن يكون عليه أي تصحيح «قد أكد البعض أيضا أن التعريب هوو    

  ملسار انه اختيار أوحد تدعو إليه مجلة من الدواعي، كل واحد منها كاف ليجعله يف مقدمة

  العصر.  ئد يفاملهمات اليت ينبغي أن تنهض ا أمتنا العربية الستعادة دورها احلضاري الرا
                                                             

    80ص، 2الجزء،دراسات في الترجمة والمصطلح  ،شحاذة الخوري - 72 
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، بل هي منا أفرادا  التخلي عنه فاللغة العربية ليست شيئا طارئا دخيال ميكننا قبوله أو   

 أثار ومجاعات إضافة إىل أا جزء من تكويننا النفسي ونسيجنا االجتماعي ، حتمل يف ثناياها

مثلها مثل  ي قدرهطباعنا وميولنا وعالمات منازعنا و طموحاتنا  فاإلنسان ال خيتار لغته بل ه

جزء من كيان  والديه الذين أجنباه واألرض اليت ولد فيها و القوم الذين ينتمي إليهم ، إذ اللغة

منذ الطفولة بلغات  اإلنسان ومقوم من مقومات هويته ، وصفة مميزة له عن غريه ممن ينطقون

  73»خرى.أ

متداد حلركة التحرر فهو ا « حد مقومات الشخصية العربيةأإن التعريب يعترب اليوم  

  والتخلص من النفوذ األجنيب اليت خاضها الشعب العريب يف مجيع أقطاره و قدم فيها السياسي

التضحيات اجلسام للظفر باحلرية والتعبري عن السيادة الوطنية و االستقالل يف الرأي  والعمل اللذان 

الشاملة لألمة العربية   حلركةالشعب بعد نضال قاس وكفاح مرير انه جزء ال يتجزأ من ا حزامها

ضتها من اجل البقاء والنماء وهو حترير للفكر واللسان بعد حترير األرض و اإلنسان ويف يقظتها 

اجلديدة نفسيا و ثقافيا لتجمع بني األصالة   ، فالتعريب هو السبيل إىل بناء الشخصية العربية

ملاضي باملستقبل و تغين احلاضر مبآثر الثقافة تصل ا  املعاصرة يف صيغة عبقريةووالتجديد و التراث 

استجابة لتطلعات مجاهري األمة و تعبري عن  إنهاإلنساين املعاصر،   العربية القدمية وروائع الفكر

  74»عريب مشترك واحد. إرادا يف مصري

 هذه إذن هي خمتلف الرؤى الفكرية العربية اليت حاولت البحث يف البعد الفكري لظاهرة

بان جتعل  ب إذ أن كل املفكرين العرب أضافوا إىل التعريب مميزات حضارية وفكرية كفيلةالتعري

متحررة على مستوى  اتمع يف قمة األمم الساعية إىل االنعتاق من قيود التخلف وخلق جمتمعات

                                                             
  160ص، 1989 ،دمشق ،دار طالس، 1ط ،دراسات في الترجمة والمصطلح والتعریب ،شحاذة الخوري - 73 
  161ص ، المرجع نفسھ - 74 
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املستوى الفكري الذي له  القطاعات االقتصادية والسياسية واالجتماعية واألهم من ذلك على

الفعال يف خلق املواطن املساهم يف التغيري إىل األحسن واألكيد أن جل اللغويني و املفكرين  الدور

 استراتيجيةوالتحرر العريب وكانت هلم  العرب راهنوا على التعريب كأساس من أسس النهضة

  رغبة منهم يف بلوغ فوائده. معينة يف إجناح عملية التعريب استجابة لدواعيه

  

  

  

صادية والسياسية واالجتماعية واألهم من ذلك على املستوى الفكري الذي القطاعات االقت

له الدور الفعال يف خلق املواطن املساهم يف التغيري اىل األحسن واألكيد أن جل اللغويني واملفكرين 

العرب راهنوا على التعريب كأساس من أسس النهضة والتحرر العريب وكانت هلم استراتيجية 

  عملية التعريب استجابة لدواعيه رغبة منهم يف بلوغ فوائدهمعينة يف اجناح 



 الفصل الثاني :                                                  الترجمة و الطب 

- 52 - 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :الفصل التطبيقي

  الترمجة و الطب
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  اللغة املتخصصة  ꞉ولاملبحث األ

   ميزاا تعريف اللغة املتخصصة و -1

  موقع املصطلح من اللغات املتخصصة  -2

   عقبات وتقنيات  ꞉الترمجة الطبية  ꞉املبحث الثاين

      تقدمي املدونة-1

  ىل العربية إاملصطلحات الطبية من الفرنسية بعض ة عن ترمجة مناذج تطبيقي-2

  تعريف املصطلح الطيب يف اللغة املصدر   -ا

  ترمجة املصطلح األجنيب باملصطلح العريب -ب

  تعليق عن الترمجة - ج

   املعاجم والقواميس يف الترمجة  دور ꞉املبحث الثالث

       ؟ما  املعجم وما القاموس - 1

   الترمجة يف استعماهلا وائدوف املعاجم نواعأ -2
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  اللغة املتخصصة ꞉ولاملبحث األ

  : وميزاا تعريف اللغة املتخصصة - 1

  ꞉تعريف اللغة املتخصصة-1-1

  شري إىل أمهها: نجمموعة من املواصفات العلمية و  هي تلك اللغة اليت تتوفر فيها«

  امليل إىل الدقة  -    

  توفر االختزال  -    

  احلقائق و يعني على الفهم جيلو الوضوح الذي -    

    75»البساطة و البعد عن التقيد الذي يسلم من اإلام. -    

و يتأسس نعت لغات العلوم باللغات اخلاصة، و بالتايل متيزها عن اللغة العامة، على مبدأ 

  معريف مفاده أن اللغة املتخصصة أداة ناقلة ملعارف خاصة.

ا من السياق الذي تستعمل فيه و املوضوع الذي تريد اللغة املتخصصة تستمد خصوصياف

  نقله و إيصاله إىل مجهور خاص و النوايا و الشروط املوجودة يف عملية االتصال.

 

 

 

                                                             
  47ص، 2003بلعید صالح ، اللغة العربیة العلمیة ، الجزائر، دار ھومة ، - 75 
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« Les langues de spécialités utilisent dans une large mesure, les mêmes 

procédés de formation des mots que la langue générale. les néologismes sont rares, 

au contraire, les langues de spécialités utilisent souvent des mots existants. C’est 

ainsi qu’elles recourent à la dérivation, à l’emprunt, à la rédaction et à la 

composition. » 76 

  ىل حد بعيد.إل الكلمات ساليب اللغة العامة نفسها يف تشكيأتستعمل لغات التخصص 

 كلمات التخصص لغات تستعمل ما غالبا ذلك عكسب ذإ ،ن االلفاظ اجلديدة نادرةإ

  .77االشتقاق واالقتراض واالختزال والتركيب إىل نلجأوهلذا موجودة

  ،يقوم هذا االسلوب بدور هام يف اللغة املتخصصة عند تشكيل املصطلحات ꞉االشتقاق

   ꞉كالتايل  le petit robert ويعرفه قاموس 

 «      La dérivation est un procédé de formation de mots nouveau par ajout 

d’affixes à un mot appelé base.».78  

 فهو 79زوائد لكلمة تسمى اجلذر بإضافةسلوب لصياغة كلمات جديدة أن االشتقاق هو إ

عجمية موجودة مسبقا وتواكب هذه نظمة مأذا تشكيل جمموعة جديدة من الكلمات انطالقا من إ

  الكلمات اجلديدة التطور العلمي والتقين.

  

  
                                                             

 76 - Recommandations relatives à la terminologie » , op.cit,   CST «  
  ترجمنا- 77 

78 - Dictionnaire le petit robert,Paris,1996, p604 
  ترجمنا - 79 
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  ꞉ميزات اللغة املتخصصة-1-2

 مظاهر كل تنفي ،نقصد خباصية الدقة التعبري عن املفاهيم بكيفية واضحة ꞉خاصية الدقة

اللغة املتخصصة ترفض االشتراك اللفظي والترادف وتعتمد على الداللة ف ،والغموض اللبس

  االحادية.

ي غياب كل أ ،ي ربط اللغة املتخصصة باملوضوع العلمي املوصوفأ ꞉خاصية املوضوعية

 تطابق وخلق العلوم لغة استقاللية حنو وسعي ،ىل ذات الواصفإااللفاظ واالساليب اليت حتيل 

  اقع.والو املعرفة بني منطقي

اظ والعبارات والوسيلة قل ما ميكن من االلفأحمتوى املعرفة بي تبليغ أ ꞉خاصية االجياز

  .اللغوية االكثر انتشارا يف وضع املصطلحات املوجزة هي النحت

 ،ساليب التعقيدأي كتابة املضمون العلمي جبمل قصرية تنعدم فيها كل أ ꞉خاصية البساطة

  .والتأخريساليب سهلة ختلو مما هو موجود يف اللغة العامة مثل التقدمي أو

فاظ وهي تلك اليت تبتعد عن الغرابة وذلك لمن األ أنوساملي تفضيل أ ꞉خاصية الوضوح

 وكناية تشبيه من البالغية الصور استعمال عن والتخلي ،بتجنب كل ما ينتج عبارات غامضة

       .املتعدد للتأويل اال يفسح ما وكل واستعارة
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  : موقع املصطلح من اللغات املتخصصة-2

اللغة املتخصصة على مجلة من القضايا اليت دف إىل يقوم احلديث عن موقع املصطلح من   

للمصطلح يف  كزيالكشف عن عالقة املصطلح بكافة مكونات اللغة املتخصصة، و تربز الدور املر

يمكن يعترب املصطلح أساس ذلك التمييز. ومتيز النظام اللغوي اخلاص عن النظام اللغوي العام، إذ 

   ꞉اخلاصة من حيث املستويات التاليةأن نتناول موقع املصطلح من اللغة 

ميكن حتديد موقع املصطلح من اللغة املتخصصة باعتباره ميثل جانبها  ꞉املستوى املعجمي- 1

املعجمي و تعترب املصطلحات الرصيد اللفظي الذي يزود اللغة املتخصصة مبا حتتاجه من األلفاظ 

فية ما. لكن ال يوجد تفاوت أو متييز بني لتسمية املفاهيم و ربطها مبا حتيل عليه داخل منظومة معر

املصطلحات داخل املعجم، فهي أدلة لغوية تقوم تسمية املفاهيم، و ما مينح ملصطلح قيمته الداللية 

  .و درجة اختصاصه هو استعماله داخل املنظومة اللغوية اخلاصة

 املستوى الداليل إن أهم خاصية يف عالقة املصطلح باللغة املتخصصة يف ꞉ املستوى الداليل- 2  

هو التأثري الذي ميارسه مبدأ األحادية الداللية على اللغة املتخصصة، إذ جيعلها تبتعد عن كوا لغة 

  .فرعية للغة الطبيعية، و ذلك بدفعها إىل حتقيق عالقة أحادية بني املصطلح و املفهوم

خل النص، و منيز بني ثالثة السياق هو العبارة اليت يرد فيها املصطلح دا ꞉ املستوى السياقي-3

  ꞉أنواع من السياق باعتبار املوقع الذي حيتله املصطلح فيها

   .السياق الوصفي يتخذ فيه املصطلح صفة األداة الواصفة أو املعينة -

  ꞉سياق حدي حيتل فيه املصطلح موقع املوصوف، و مثاله- 

   .امتدادا للصلبة اجلزء األمامي الشفاف من الكرة العينية، و تعد Cornée قرنية
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يتم التركز فيه على وصف املصطلح من الناحية الصرفية، أو على شكل ما  يميتا وصفسياق -

ألخرى، أو على سبب حييل عليه، أو على كيفية استعماله، أو على عالقته بغريه من املصطلحات ا

   ꞉ ، و مثالهوضعه دون غريه

أو منشئه أو مسببه، و املعىن الثاين هو مصدر ثالثة معان : أوهلا مولد الشيء  gène إن لالحقة

 hétérogène و املعىن الثالث ليس له مدلول معني مثل  Hépatogène الشيء مثل

ehomogèn.80 

يقوم السياق بدور هام يف اللغة املتخصصة، إذ يربز كيفية استعمال املصطلح يف النص العلمي،   

كن مل تكن نصوص اللغات املتخصصة يف علم عالقته باملصطلحات ااورة، لحيدد تعريفه وو

تصنيف املفاهيم بغض النظر عن كيفية كي سوى جماال لتعيني املصطلحات واملصطلح الكالسي

  .استعمال املصطلح

 

 

 

 

  

 

                                                             
 61، ص 2005المتوسط ،  منظمة الصحة العالمیة، علم المصطلح لطلبة العلوم الصحیة و الطبیة، المملكة المغربیة ، المكتب اإلقلیمي لشرق - 80 
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  العربية ىلإاملصطلحات الطبية من الفرنسية بعض مناذج تطبيقية عن ترمجة  ꞉املبحث الثاين

تتطلب لغته وضوحا  لذلك ،ة يستهوي الكثري من الناسإن الطب جزء من حياتنا اليومي   

تاما يف املقام األول فهو يعين من هم غري متخصصني يف العلوم الطبية أيضا. وهلذا نرى أن اللغة 

ختلو من كل التباس كما تلبس فيها الكلمة لباساً معنوياً واحداً.  ،الطبية لغة اتصال فعالة وحمددة

  .لمات أو مصطلحات أو رموز غامضة ومستهجنةنقع أحيانا على ك ،ومع ذلك

ينبغي على املترجم قبل البدء بعملية الترمجة أن يقوم بالبحث والتمحيص كي يلم بكافة    

وأن يفرق يف استعمال اللغة استنادا إىل اجلمهور فيستعمل املصطلحات العامة إذا  ،املصطلحات

  .ن مجهوره من النخبة املتخصصةكان مجهوره من العامة واملصطلحات املتخصصة إذا كا

لذا ينبغي عليه أن يقوم ببحث  ،ومهما كان املترجم عاملا بأمور الطب إال أنه ليس طبيباً   

شامل مع كل مصطلح طيب يترمجه ويعترب خائنا إن مل يقم بذلك. ويعاين املترجم أيضا من تعدد 

واالستعمال اخلاطئ لبعض  ،اقوعدم توافق الكلمات املستخدمة والسي ،معاين الكلمة الواحدة

واستعمال كلمات  ،واستعمال املختصرات الفرنسية أو اإلجنليزية من دون تفسريها ،املرادفات

 االكتشافاتوذلك ألن اللغة يف تطور دائم وألن وترية  ،علمية مل يرد ذكرها يف املعاجم املتخصصة

  م.وهناك كلمات مستحدثة تولد وأخرى متوت كل يو ،أصبحت يومية
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  ꞉تقدمي املدونة-  1

جل فهم هذا العلم أن العناية بلغة الطب ومفاهيمها ومصطلحاا تعد ضرورة ملحة من إ   

  و يف لغة الترمجة.أوحقوله واجتاهاته ومقاصده ومتايزه عن احلقول االخرى سواء يف لغة االصل 

 سوف ما وهذا ،ةىل صعوبة اجياد معادل لغوي وداليل يف فعل الترمجإسابقا  شرناألقد 

  . الدراسة هذه خالل من مناقشته حناول

الطبية  ولضيق اال املعريف وحملدودية طاقتنا حصرنا هذه الدراسة يف مجلة من املصطلحات

 الفرنسية اللغة من النقل عند شكاليةا متثل قد واليت ،املستمدة من بعض الكتب وااالت الطبية

    .لبحثنا كمدونة هاعلي معتمدين العربية اللغة ىلإ

 يف املصطلح بذكر تقتضي ،استعرضنا هذه العينة من املصطلحات الطبية وفق خطوات

  ه.ترمجت على التعليق مث اهلدف اللغة ىلإ ترمجته و املصدر اللغة

 هي ذإ ،وقد اعتمدنا  يف حبثنا هذا على املنهج التحليلي املقارن وفق طبيعة املادة املدروسة

 املقدمة التعريفات ىلإ بالرجوع النصوص يف الواردة الطبية املصطلحات الهم مقارنة حتليلية دراسة

ت املصطلحا ترمجة يف املوجودة الصعوبات حتديد مع ،املتخصصة واملعاجم القواميس يف

  ىل مقترحات ممكنة. إواستخالص االساليب التقنية الترمجية املتبعة يف هذا الشأن والوصول 
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  ꞉ىل العربية إة عن ترمجة بعض املصطلحات الطبية من الفرنسية مناذج تطبيقي -2

  01꞉النموذج 

  :رلح يف اللغة املصداملصط

-Acné꞉ 

«Eruption cutanée faite de petits éléments  inflammatoires. 

L’acné juvénile ou acné vulgaire est la plus fréquente elle survient surtout 
à la puberté.»81 

 ꞉  ملصطلح يف اللغة اهلدفا

   82.حب الشبابيقابل اللفظ االجنيب يف اللغة العربية مصطلح 

مرض جلدي ينشا عن التهاب الغدد الدهنية يظهر بشكل « ꞉وحب الشباب اصطالحا

ذ متتال هذه إتنتشر يف وجه الشبان ما بني اخلامسة عشر واخلامسة والعشرين  بثور حبوب أو

  83»الدهنية أكثر عرضة هلذا املرض. البشاراتاب احلبوب بالقيح ويكون أصح

هي الترمجة قة املعتمدة يف وضع هذا املصطلح والطري خوذة من اجلذر اليوناينأكلمة م

ذا فككنا املصطلح إ فإننايؤديان املعىن نفسه صطلحني حب الشباب ومصطلح ن املأبالتعادل رغم 

ىل املصطلح العريب حب الشباب وهلذا هناك إ جنده ال ميت باي صلة االجنيب من ناحية معىن اجلذور

تعادل يف املعىن فلكل لغة طريقتها يف الصياغة احلرفية للمصطلح ولكل جمتمع صيغته اخلاصة غري 

  نفس الداللة (املفهوم االصطالحي)ما يؤديان أ
                                                             

81 - nouveau Larousse médical, 1982, P14  
  3473ص ، عربي-فرنسي  فرنسي - عربي الروس معجم - 82 
  الموسوعة الطبیة المیسرة - 83 
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ن أن هناك تتمريا فاملصطلح االجنيب عبارة عن مفردة واحدة يف حني أكما نالحظ 

ضيفت لفظة الشباب ليميز هذا املرض اجللدي عن غريه الن أ فقد ،لعريب يضم لفظتنياملصطلح ا

  ضيفت لفظة الشباب.  أن املرض يصيب الشباب أالبثور عديدة ومبا 

꞉02النموذج 

:ـ املصطلح يف اللغة املصدر  

- Amygdalite :  
- «Chacun des organes lymphoïdes de la gorge. 
- Amygdale palatine, ou amygdale : amygdale située au fond de la 

bouche et sur le côté, sous le palais. 
- Amygdale pharyngée : amygdale située sur la paroi postérieure du 

rhinopharynx, en arrière des fosses nasales. Quand elles sont 
hypertrophiées, les amygdales pharyngée sont dénommées végétations 
adénoïdes. 

- Amygdale linguale : amygdale située à la base de la Lang.»84 

 
  املصطلح يف اللغة اهلدف:

  85 .يقابله يف اللغة العربية مصطلح التهاب اللوزتني

مرض مؤمل ناتج عن إصابة إحدى اللوزتني أو كليهما بالبكترييا «التهاب اللوزتني: 

أو الفريوسات و أكثر الفئات العمرية إصابة بااللتهاب ما بني العاشرة و األربعني، تسبب 

  وسية.عدوى بكتريية أو عدوى فري

                                                             
84 - Le petit Larousse, 2004, p62 

  4927 ص ، عربي-فرنسي  فرنسي - عربي الروس معجم - 85 
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أهم أعراض اإلصابة هو ظهور انتفاخ مصحوب بأمل يف احللق، و صعوبة يف البلع، 

تشنج يف  الشعور بالغثيان وو تشتهر احلاالت املزمنة منه بالصداع و األمل يف الظهر و 

  86»الرقبة، كما يربز يف احللق خراج (جتمع صديدي) جبانب إحدى اللوزتني.

وتدل على   Itisيعين اللوز و الالحقة و Amygdale    يتكون املصطلح من اجلذر اليوناين

  األمراض االلتهابية.

وقد   Itisو  Amygdaleو الطريقة املعتمدة يف وضع املصطلح هي الترمجة احلرفية للفظة 

أضيفت عالمة التثنية لوجود عقدتني ملفاويتني و قد استعملنا االستعارة يف وضع املصطلح للشبه 

  لوزتني يف الشكل. بني العقدتني و ال

  03꞉النموذج

  ـ املصطلح يف اللغة املصدر:

Angine de poitrine 

- Angine de poitrine : syndrome caractérisé par des douleurs aigues de la 

 87»poitrine, dû à une insuffisance coronaire, et pouvant évoluer vers l’infarctus. 

  88يف اللغة العربية مصطلح الذحبة الصدرية. ineAngine de poitrو يقابل 

 يقال أخذته الذحبة و الذحبة  بفتح الباء: داء يأخذ يف احللق«الذحبة لغة:  

والذحبة: وجع يأخذ يف احللق من الدم، و قبل قرحة تظهر فيه فيستند معها و ينقطع النفس 

  فتقتل.

                                                             
  الشاملة الموسوعة الطبیة - 86 

87 - Le petit Larousse, 2004, p65 
    1914 ص ، عربي-فرنسي  فرنسي - عربي الروس معجم - 88 



 الفصل الثاني :                                                  الترجمة و الطب 

- 64 - 
 

  89»والذباح و الذحبة و الذحبة: وجع يف احللق كأنه يذبح.

فالذحبة الصدرية تصلب الشريان الناجي بسبب تسرب املواد الدهنية عليه «أما اصطالحا 

فحينئذ يفقد قدرته على توصيل الدم اىل القلب فيؤدي اىل اجهاد القلب مولدا أملا قويا يعرف 

   90»بالذحبة الصدرية.

ين و تع الالتيين، و هي كلمة مأخوذة من اجلذر Angina – Angeneو أصل اللفظة 

 خنق.

  الطريقة املعتمدة يف وضع املصطلح هي:

  صدرية De poitrineالترمجة باحلرف 

  ذحبة مكني.االستعارة يف الذحبة و ذلك نظرا ملا يسببه هذا املرض من أمل فكأنه 

  وألن الذحبة لغة ختص احللق، فاألمل الذي يصيب احللق كأنه ذحبة مكني.

قلب موضعه الصدر فهو جماز كذلك أساسه ولكن اصطالحا يصيب هذا املرض القلب و ال

  ذكر الكل نيابة عن اجلزء.

   ꞉ 4نموذجال

                                                  ꞉املصطلح يف اللغة املصدر

Appendicite 

«Inflammation de l’appendice, vermiforme du caecum 

                                                             
  1962 ،ص1970  ،بیروت، دارصادر،العرب ،لسان منظور ابن - 89 
  المیسرة الموسوعة الطبیة - 90 
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Cette affection se présente sous de multiples aspects, selon qu’il s’agit 
d’une appendicite aigue ou chronique, et qu’il existe ou non des signes de 
diffusion péritonéale; la situation de l’appendice, le terrain sont encore des 
éléments qui modifient le tableau Clinique.»91                                

يف اللغة اهلدف :  املصطلح  

  92يقابله يف اللغة العربية مصطلح التهاب الزائدة الدودية.

الزائدة الدودية عضو دودي الشكل  «وقد ورد التعريف االصطالحي التايل هلذا املرض

تلتهب الزائدة الدودية بسبب تعرضها لإلصابة باجلراثيم العقدية  واجلراثيم  ،مرتبط باألمعاء الغليظة

واالنسان معرض يف مجيع مراحل عمره لإلصابة بالتهاب الزائدة الدودية وهي على   هوائيةالال

   93»نوعني التهاب حاد والتهاب مزمن.

ي أوقد جاءت تسمية الزائدة الن وظيفة هذا العضو مل تعرف بعد واستئصاله ال يسبب 

  مرض وال يضر.

 كن هناك من يرفض تسمية الزائدةل ،الدودية فنظرا لشكلها امللتوي الذي يشبه الدودة ماأ

  ويعتربه مفهوما خاطئا الن اهللا عز وجل ال خيلق شيئا دون وظيفة.

 ،ىل الشيء زيادة فيهإيضاف ويعين ما   Apendix ا املصطلح من اجلذر الالتيينيتكون هذ

  .االلتهابية مراضاأل على وتدل  itis  والالحقة

                                                             
91 - nouveau la rousse médical, 1982, P89  

  2399ص ،عربي-فرنسي  فرنسي - عربي روسال معجم - 92 
  ةالموسوعة الطبیة المیسر - 93 
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نقل باحلرف بالنسبة للالحقة والترمجة بالتقابل يف الطريقة املتبعة يف وضع املصطلح هي الما أ

 التهاب الن املعىن لتدعم الدودية لفظة اضافة ومتت التهاب بلفظة itis  لفظة قوبلت فقد ،اجلذر

   شكل من االسم اقتبس فقد الدودية كلمة يف ااز نلمح كما املعىن يؤدي ال الزائدة

Appendix / itis 

  الالحقة      اجلذر

  لتهاب       الزائدةا

  ترمجة باحلرف       ترمجة بالتقابل

  ꞉ 5نموذجال  

   ꞉املصطلح يف اللغة املصدر

Asthme꞉  

«Syndrome respiratoire caractérisé par des crises de dyspnée paroxystique 
(essoufflement) accompagnée de troubles de la circulation  et de la sécrétion des 

94»muqueuses des voies aériennes.  

   ꞉املصطلح يف اللغة اهلدف

 95يقابله يف اللغة العربية مصطلح الربو.

وجل يف  وقوله عز ،  صب املاء عليه  فانتفخ ، ربا السويق وحنوه ربوا« ꞉ربو ꞉والربو لغة

   96»قيل معناه عظمت وانتفخت.» اهتزت وربت«االرض  صفة

                                                             
94 - nouveau Larousse médical, 1982, P 106 

  1994ص ، عربي-فرنسي  فرنسي - عربي الروس معجم - 95 
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 التنفسي العامل وامهها كثرية اسبابه ،يصيب اجلهاز التنفسيفالربو مرض «ما اصطالحا أ

 يف مؤقتة انسدادات عن ناجم وذلك التنفس يف بصعوبة مصحوبة نوبات شكل على هذا يبدو

   97».اهلواء على املريض حيصل فال ،اهلوائية التشعبات

  الطريقة املعتمدة يف وضع هذا املصطلح هي الترمجة بالتقابل. 

   6꞉ نموذجال    

  ꞉املصطلح يف اللغة املصدر

Bronchite : 

«Inflammation des bronches portant surtout sur la tunique muqueuse, 
avec de légères altération des couches sous-jacentes.(c’est une des plus 
fréquentes affections des voies respiratoires.) 

Elle peut succéder à une irritation des bronches par des poussières gaz 
toxiques , résulter de la localisation bronchique d’une maladie infectieuse 
(grippe, rougeole, coqueluche… mais ben souvent on ne retrouve aucun facteur 

me cause étiologique précis el l’on invoque un refroidissement com
98».favorisante  

  ꞉املصطلح يف اللغة اهلدف

  99يقابله يف اللغة العربية مصطلح التهاب الشعب اهلوائية.

                                                                                                                                                                                              
  العرب لسان ،دار ،بیروت مردشلي ندیم و خیاط یوسف ،تحدید العرب ،لسان مكرم بن محمد الدین جمال الفضل أبو ،منظور ابن - 96 

  -2050،ص1970
  97الموسوعة الطبیة المیسرة -

98 - nouveau la rousse médical, 1982, P157 
  2889ص،عربي-فرنسي  فرنسي - عربي الروس معجم - 99 
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التهاب الشعب اهلوائية هو التهاب يصيب االنابيب القصبية وهي املسالك اهلوائية اليت «

اهلواء اىل الرئتني ويسبب التهاب القصبات السعال املترافق مع املخاط وقصر التنفس واالزيز  تنقل

  100 »لصدر.وضيق ا

  هذا املصطلح هي الترمجة احلرفية.  الطريقة املعتمدة يف وضع

 ite  قةوالالح شعبة وتقابلها  bronche لفظة ،من لفظتني bronchiteيتكون مصطلح  

 التهاب اضافة اىل الترمجة احلرفية التتمري الذي عمدنا اليه لتدعيم معىن املصطلح فلو اكتفينا ويقابلها

  كان املعىن ناقصا واملفهوم غري واضحا. بالتهاب الشعبة ل

   7꞉ نموذجال    

  ꞉املصطلح يف اللغة املصدر

Cancer: 

«Tumeur maligne, le  cancer est une affection  connue de très longue date, 
déjà signalée dans les textes en hiéroglyphes et les upanishad hindous ,décrite de 
façon plus précise  dans les traités d’Hippocrate, de Galien  ou d’Ambroise Paré 
.Son nom ,dénomination savante du crabe tourteau, d’origine mythologique 
l’écrevisse faisant partie des constellations du  zodiaque) , provient du grec 
Karkinos, « erabe. » symbolisant les différents caractères propres à ce crustacé 

101»cancéreuseet que prend parfois  la maladie  

  :فاملصطلح يف اللغة اهلد

                                                             
  الموسوعة الطبیة المیسرة - 100 

101 - nouveau Larousse médical, 1982, P 169 
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  102يقابلها يف اللغة العربية مصطلح السرطان. 

ورم سوداوي يبتدئ  مثل اللوزة وأصغر، فإذا كرب ظهر عليه عروقا «و السرطان لغةً : 

  103»برئه ، و إمنا يعاجل لئال يزداد.  ر يشبه  أرجل السرطان، ال مطمع يفخضر ومح

عي و ينتقل إىل األنسجة وغري طبيلوي فوضوي خفهو عبارة عن تكاثر «أما اصطالحا   

والدم ره مباشرا أو عن طريق اللمفاوي ، وهو ينتقل بطرق عديدة، فإما أن يكون انتشاااورة

  104»والتجاويف و القنوات و أخريا بواسطة التالمس.

  الترمجة باحلرف  :ة املتبعة يف وضع هذا املصطلح هيالطريق

وتعين كذلك   karkinosتعين سرطان أو من و Cancri منحدر من  Cancerفاملصطلح 

  السرطان. 

التشبيه ملصطلح إىل االستعارة على قاعدة من التشبيه غابت منه أداة و قد استند واضع ا

ء واألمل  من الكائن احلي والداشبه، فهي استعارة نظرا لشكل كل واملشبه وظهر التطابق يف أوجه ال

يلتهم  ويفترس األمعاء  مل الذي ينجم عن هذا املرض كأنه سرطان، فاألواملضرة النامجة عنهما

 يبني كما ،حول الورم تشبه أطراف سرطان البحروكذلك أوعيته الدموية املنتفخة  ،واألحشاء

  ꞉التايل اجلدول

                                                             
  2533 ص ، عربي-فرنسي  فرنسي - عربي الروس معجم - 102 
 ، العرب لسان ،دار ،بیروت مردشلي ندیم و خیاط یوسف ،تحدید عربال ،لسان مكرم بن محمد الدین جمال الفضل أبو: منظور ابن - 103 

  2615 ،ص1970
  

  
104 - www.almhml.comhiblالموسوعة الطبیة المیسرة  - 
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  الداء  احليوان

  شكله كاللوزة عند بدء االصابة به  شكله كاللوزة عند الوالدة

و خضر تشبه أرجل له عروق محر   له أرجل عديدة

  السرطان

  له قدرة على القضاء على االنسان  له قدرة على االفتراس

                              

    ꞉ 8نموذجال   

  ꞉املصطلح يف اللغة املصدر

Côlon :  

«C’est un organe réservoir où s’accumulent les résidus du bol  alimentaire 
qui n’ont pu être assimilés par l’intestin grêle, mais son rôle est aussi actif, à la 
foi par ses possibilités de résorption (portant  sur l’eau ,par exemple ) et de  
contraction (transfert du bol jusqu’au rectum) et par la présence d’une flore 
microbienne.»105 

  دف :املصطلح يف اللغة اهل

   106: القولون.يقابلها يف اللغة العربية مصطلح

  الدقيقة وحىت املستقيم. اجلهاز اهلضمي املمتد من اية األمعاء أحد أجزاء و القولون هو

                                                             
105 1 -nouveau Larousse médical, 1982, P 2 

  ص ، عربي-فرنسي  فرنسي - عربي الروس معجم - 106 
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  التعريب باالقتراض :صطلح هيالطريقة املتبعة يف وضع هذا امل

         9꞉ نموذجال

  ꞉املصطلح يف اللغة املصدر

Engelure꞉  

«Plaque rouge, gonflée et douloureuse des extrémités (mains, pieds, nez, 
oreilles) provoquée par le froid.»107  

 املصطلح يف اللغة اهلدف :

  108يقابله يف اللغة العربية مصطلح الشرث.

وقيل هو غلظ  ، وقيل هو تشقق االصابع ،غلظ الكف والرجل وانشقاقهما «:الشرث لغة

  109».وقيل تفتق النعل املطبقة ،ءظهر الكف من برد الشتا

أما اصطالحا فهي بقع محراء تظهر على األطراف و األنف و األذنني قد تكون منتفخة و 

  متشققة تسبب حكا و حرقا، و سبب تعرض األطراف اىل الربد القارس.

  و يعين مجد. gelareو تعين "بالداخل" و اجلذر الالتيين   Inيتكون من السابقة الالتينية 

ريقة املعتمدة يف وضع هذا املصطلح هي الترمجة بالتعادل فمن الناحية اللغوية الط

بالكلمة   Engelure  الكلمة األجنبية املصطلحان ال يؤدان نفس املعىن اما اصطالحا فيؤديانه نترفق

 العربية الشرث ألن هلما نفس الدالة يف علم الطب.

                                                             
107 - Le petit Larousse , p381 

ص ، عربي-فرنسي  فرنسي - عربي الروس معجم - 2 
 109 -  
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  10꞉ نموذجال

  ꞉املصطلح يف اللغة املصدر

Eczéma ꞉ 

«Dermatose la plus fréquente qui représente un cinquième des affections 
cutanées.»110 

 :املصطلح يف اللغة اهلدف

  111يقابله يف اللغة العربية مصطلح االيكزميا.

مرض جلدي مومسي ينتج بسبب احلساسية الزائدة ينتشر بني الكبار «واالكزميا اصطالحا 

  عينا من اجلسم حيث تظهر عليه بقع محراء مع نقط صغرية.والصغار سواء فيصيب مكانا م

   112».التعريب باالقتراض الطريقة املعتمدة يف وضع هذا املصطلح هي

  11꞉نموذجال

  ꞉املصطلح يف اللغة املصدر

Gastro-entérite꞉  

«Inflammation simultanée de la muqueuse de l’estomac et de celle de 
l’intestin grêle.»113 

  :ملصطلح يف اللغة اهلدفا

                                                             
110 - nouveau Larousse médical, 1982, P357 

  ص ، عربي-فرنسي  فرنسي - عربي الروس معجم - 111 
  الموسوعة الطبیة المیسرة - 112 

113 - nouveau Larousse médical, 1982, P476 
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    114التهاب املعدة واالمعاء. يف اللغة العربية مصطلحيقابله 

وهو مجيع  «املعي لغة واحد االمعاء يقال معي ومعيان وامعاء وهو املصارين قال االزهري

   115»ما يف البطن مما يتردد فيه من احلوايا كلها.

    .حلرفالترمجة با الطريقة املعتمدة يف وضع هذا املصطلح هي

معدة و ، ويعين بطن   Gastrerمن اجلذر اليوناين   : Gastr   عبارة عن اسم مركب من

Entérite اجلذر االغريقي   وتتكون بدورها منEnteron   والالحقةاملعي والذي يعين Itis        

 االلتهاب. وتعين

    12꞉نموذجال

  ꞉املصطلح يف اللغة املصدر

Grippe 

«Maladie infectieuse, contagieuse et épidémique, d’origine virale, 
généralement caractérisée par la fièvre, de la fatigue, des céphalées, des 
courbatures, une rhinite et une bronchite.»116 

 :املصطلح يف اللغة اهلدف

  117يقابله يف اللغة العربية مصطلح الزكام.

                                                             
  ص ، عربي-فرنسي  فرنسي - عربي الروس معجم - 114 
 ، العرب لسان ،دار ،بیروت مردشلي ندیم و خیاط یوسف ،تحدید العرب ،لسان مكرم بن محمد لدینا جمال الفضل أبو: منظور ابن - 115 

  5459 ،ص1970
116- Nouveau Larousse Médical, 1982, p465  

  2331 عربي ، ص-فرنسي  فرنسي -معجم الروس عربي  - 117
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زكام: األرض أي الداء املعروف فيقال له الزكام و األرض، و لزكمة و الا «:و الزكام لغة

  .118هو امللء مو الزكام مأخوذ من الزكم و الزك قد زكم و زكمه اهللا زكما

  119»غالبا بالعطاس والتدميع. هو التهاب حاد بغشاء االنف يتميز«أما اصطالحا 

Grippe ج ها االفرنكلمة مأخوذة من اللغة الفرنسكية (فرنسك لغة أملانية يتكلمgripam "

، ألن املرض يصيب الفرد 1743وتعين "أمسك ب، و قد استعمل هذا املصطلح يف الطب سنة 

الترمجة بالتعادل (فقد يبني أن الزكمة أو الزكام  فجأة الطريقة املعتمدة يف وضع هذا املصطلح هي

  ).Grippeيف لسان العرب يعادل معناه التعريف االصطالحي للمصطلح األجنيب 

= أمسك بـ ألن gripamكما نالحظ أن اللفظة األجنبية يف حد ذاا فيها نوع من ااز 

  هذا املرض ميسك فجأة االنسان.

  13꞉نموذجال

  ꞉املصطلح يف اللغة املصدر

Hémorragie꞉ 

«Effusion de sang hors d’un vaisseau sanguin  

Cette spoliation sanguine, lorsqu’elle est importante, entraine l’apparition 
d’un état de choc hémorragique.»120 

 :املصطلح يف اللغة اهلدف
                                                             

 ، العرب لسان ،دار ،بیروت مردشلي ندیم و خیاط یوسف دید،تح العرب ،لسان مكرم بن محمد الدین جمال الفضل أبو: منظور ابن- 118 

  1236،ص1970

  428ص ،القاموس الجدید للطالب  - 119 
120 - Nouveau Larousse Médical, 1982, p481 
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   121يقابله يف اللغة العربية مصطلح الترف.

يضا ويف احلديث أ ونزفت ،هي ونزفت ،كله تهنزف ذاإ ،نزفت البئر نزفا ꞉يقال ꞉الترف لغة

ذا إاء. ونزف فالن دمه يترفه نزفا على كثرة االستقي ال يفىن ماؤها أزمزم ال تترف وال تذم 

 ،معناه يعرف الذي املقلوب هو وهذا ،نزفا يترفه الدم ونزفه ،و قصدأاستخرجه حبجامة 

   122.يضعف حىت كثري منه خرج اذ الدم نزفه يقال الترف كله ذلك من واالسم

يا أو هو خروج الدم من االوعية الدموية بسبب متزقها ويكون الترف داخل«ما اصطالحا أ

   123»خارجيا.

   .وتعين التوقف Rhagé وتعين الدم و    Haimaمنيتكون املصطلح 

الترمجة بالتطويع وهي التعبري عن الشيء  الطريقة املعتمدة يف وضع هذا املصطلح هي

نه يدل على توقف الدم بسبب تدفقه خارج االوعية أاملصطلح االجنيب وجدنا  تأملنابعكسه فاذا 

  توقفه عن الدوران والسريان يف االوعية الدموية. الدموية مما يعين 

  املصطلحن  إتدفق من االوعية الدموية وذا فما املصطلح العريب فهو الترف ويعين الأ

 عريب يؤديان املعىن نفسه.جنيب واملصطلح الاأل

  

  14꞉نموذجلا

                                                             
  5379 ص ، عربي-فرنسي  فرنسي - عربي الروس معجم - 121 
 ، العرب لسان ،دار ،بیروت مردشلي ندیم و خیاط یوسف ،تحدید العرب ،لسان مكرم بن محمد الدین جمال الفضل أبو: منظور ابن - 122 

  5659،ص1970

  الموسوعة الطبیة الشاملة - 123 
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  ꞉املصطلح يف اللغة املصدر

Laryngite : 

«Partie des voies respiratoires située entre le pharynx et la trachée, 
intervenant dans la phonation.»124 

  املصطلح يف اللغة اهلدف :

  125يقابله يف اللغة العربية مصطلح التهاب احلنجرة.

احلنجرة: طبقان من أطباق احللقوم مما يلي الغلصمة، و قيل: احلنجرة رأس الغلصمة و«

  126»نجور، و اجلمع حنجرحيث حيدد، و قيل هو جوف احللقوم، وهو احل

احلنجرة فهو مرض يصيب أنسجة احلنجرة أو الصندوق الصويت، و يعتقد  التهابأما 

األطباء أن التهاب احلنجرة يسببه استعمال مواد مهيجة مثل التبغ والكحول واستنشاق مواد 

  مهيجة.

 itisالالحقة و يعين احللقوم أو احلنجرة و  Larynxيتكون هذا املصطلح من اجلذر الالتيين 

  و تعين االلتهاب.

 

  ꞉احلرف كما يبني ذلك الشكل التايلالطريقة املتبعة يف وضع املصطلح ترمجة ب

                                                             
124 - le petit Larousse, p587 

  ص ، عربي-فرنسي  فرنسي - عربي الروس معجم - 125 
 ، العرب لسان ،دار وت،بیر مردشلي ندیم و خیاط یوسف ،تحدید العرب ،لسان مكرم بن محمد الدین جمال الفضل أبو: منظور ابن - 126 

 1379،ص1970
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ىل اللغة العربية كما هو إقد نقل ول للمصطلح األجنيب هو احلنجرة ونالحظ أن املعىن األو

  و مل يطرأ عليه أي تغيري.

  15꞉نموذجال

  ꞉املصطلح يف اللغة املصدر

Migraine : 

«Syndrome caractérisé par des douleurs hémi crâniennes (d’une moitié du 
crane) paroxystiques accompagnées de nausée, de vomissements et de troubles 
oculaires. 

Ces accès  douloureux seraient dus à des troubles vaso-moteurs, dont 
l’étude a permis la mise en point d’une thérapeutique appropriée.»127 

 :املصطلح يف اللغة اهلدف

  128يقابله يف اللغة العربية مصطلح الشقيقة.

                                                             
127 - le petit Larousse, p587 

 
  ص ، عربي-فرنسي  فرنسي - عربي الروس معجم - 128 

Laryngite  

  Larynx= حنجرة 

  Itis= إلتھاب   

 ترجمة بالحرف

 ترمجة باحلرف

 إلتھاب الحنجرة
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من الشق: مصدر قولك شققت العود شقا والشق الصدع البائن و قيل «و الشقيقة لغة: 

  129»هو الصداع عامة. الشق: واحد الشقوق و هو يف األصل مصدر.

جانب واحد من الرأس  فالشقيقة عبارة عن نوبة من األمل الشديد النابض يف«أما اصطالحا 

و قد تستمر هذه النوبة ملدة تتراوح بني أربع ساعات إىل عدة أيام و لكنه ليس فقط نوبات من 

األمل بل هو حاالت متكررة من األعراض تشمل االحساس بالغثيان و االنزعاج و اخلوف من 

   130»الضوء و الصوت و اضطرابات الرؤية و تدعى أيضا بالصداع النصفي.

و يعين  Kranionو تعين نصف الشيء، و اجلذر  Hemiذا املصطلح من السابقة يتكون ه

  ما يتعلق باجلمجمة. 

  الطريقة املتبعة يف وضع املصطلح هي:

  االشتقاق: مصطلح شقيقة من الشق. – 1

  الترمجة بالتقابل. – 2

   16꞉نموذجال

  ꞉املصطلح يف اللغة املصدر

Nerf sciatique  

«Le nerf sciatique (appelé aussi nerf ischiatique) est le plus long nerf du 
corps humain et celui ayant le plus gros diamètre. Il provient de plusieurs 
branches nerveuses au niveau de la colonne vertébrale, en particulier des racines 
des deux dernières vertèbres lombaires (L4 et L5) et des trois premiers nerfs 

                                                             
129   -Nouveau Larousse Médical, 1982, p639 

  موسوعة األمراض - 130 
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sacraux. Il poursuit ensuite son chemin au niveau de la fesse, au niveau de la 
face postérieure de la jambe et est divisé au niveau de la partie postérieure du 
genou. Il assure de cette façon la motricité et la sensibilité de la partie 
postérieure de la cuisse. Le nerf sciatique est impliqué dans les sciatalgies 
responsables de douleurs pouvant s'étendre tout au long de son tracé, à savoir 
fesse, cuisse, jambe, pied, et ce jusqu'aux orteils. On parle communément de 
sciatique pour définir les douleurs ressenties lors de lésions ou d'irritations de ce 
nerf. Le terme lombosciatique ou lombosciatalgie est aussi utilisé quand la cause 
vient d'irritations du nerf à son origine, à proximité des vertèbres. Cela peut être 
dû à une infection nerveuse, à une maladie rhumatismale ou à une compression 
par un processus tumoral ou plus généralement une hernie du disque localisé 
entre deux vertèbres.»131 

  :املصطلح يف اللغة اهلدف

  132يقابله يف اللغة العربية مصطلح عرق النسا.

ىل الكعب، ألفه منقلبة عن واو لقوهلم نسوان يف التثنية و قد إعرق من الورك «النسا لغة: 

  ذكرت أيضا منقلبة عن الياء لقوهلم نسيان.

رج من الورك (بطن الفخذين)، قال األصمعي: النسا بالفتح مقصور يوزن العصا، عرق خي

مث مير بالعرقوب حىت يبلغ احلافر، فاذا مسنت الدابة انفلقت فخذاها بلحميت عظيمتني و جرد النسا 

بينهما و استبان. يقال رميت سهيل فالن يوم بدر فقطعت نساه و األفصح أن يقال له النسا ال 

   133»عرق النسا.

                                                             
131 -sante-medecine.commentcamarche.net/faq/15345-nerf-sciatique 

  ص ، عربي-فرنسي  فرنسي - عربي الروس معجم - 132 
  ،العرب لسان ،دار ،بیروت مردشلي ندیم و خیاط یوسف ،تحدید العرب ،لسان مكرم بن محمد الدین جمال الفضل أبو: منظور ابن - 133 

  5659،ص1970
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متتد من الظهر اىل الرجل و هو بسبب  و عرق النسا اصطالحا: غرض يطلق على آالم

  ضغط الغضروف املترلق على بداية هذا العصب. 

معادلة للفظة  Nerfالطريقة املعتمدة يف وضع املصطلح هي الترمجة بالتعادل يف جعل لفظة 

النسا كما قد تكون ترمجة بالتعادل اضافة اىل  Sciatiqueعرق و الترمجة بالتقابل ملصطلح 

  134نية فقد قيل أنه مسي بعرق النسا ألنه ينسي من شدة آالمه كل مرض آخر يزامنه.االستعارة املك

  17꞉ نموذجال

  ꞉املصطلح يف اللغة املصدر

Prostate :                                                             

«Glande sécrétant la plus grande partie de la phase liquide du sperme.»135  

  :فاملصطلح يف اللغة اهلد

  136الربوستات  يقابلها يف اللغة العربية مصطلح

هي عبارة عن غدة تناسلية ذكرية مكاا اسفل البطن وفوق املثانة وتعمل « :و الربوستات

الربوستاتا على افراز السائل املنوي وحتيط ا شبكة من االوردة تساعد على تدفق الدم يف العضو 

 137»تصاب.الذكري اثناء االن

  : التعريب باالقتراض.ريقة املعتمدة يف وضع املصطلح هيالط

                                                             
  الموسوعة الطبیة الشاملة - 134 

135 - Nouveau Larousse Médical, 1982, p 

  ص ، عربي-فرنسي  فرنسي - عربي الروس معجم -136 

- www.almrsal.com/post/2825137-أسباب و عالج التھاب البروستات | المرسال  
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،ألن للمثانة معنيني عند العرب قد ختص الرجل و املرأة على لفظة الربوستات وقع االختيار

  عند البعض و لذا يتعذر وضع مصطلح املثانة. 

  18꞉نموذجلا 

  ꞉املصطلح يف اللغة املصدر

Sida  
Sida (acronyme de syndrome d’immunodéficience acquise) 

Maladie infectieuse contagieuse, transmissible par voie sexuelle ou 
sanguine, représentant la phase terminale ou l’infection par le VIH.138 

  املصطلح يف اللغة اهلدف :

 Syndromeتعبرييف اللغة العربية مصطلح سيدا أما  Sidaيقابل مصطلح 

’immunodéficience acquised .139فيقابله التعبري العريب: متالزمة فقدان املناعة املكتسبة   

هو مرض يصيب جهاز املناعة، سببه فريوس يتأثر باحلرارة و املواد الكيمياوية، حيث يغزو 

اجلسم و يلتصق باخللية التائية املنشطة اليت تنظم دفاعات اجلسم و مناعته فيحطمها، و هو قادر 

، اخلاليا العصبية، خاليا النواة الكبرية، يتنقل عرب ةالبلعوميلى مهامجة اخلاليا اللمفاوية، اخلاليا ع

  140الدم، اللعاب، السائل املنوي. 

  أما مكونات هذا التعبري فهي:

                                                             
138 - ( le petit Larousse, 2004, p939). 

  ص ، عربي-فرنسي  فرنسي - عربي الروس معجم - 139 
  ( الموسوعة الطبیة المیسرة).- 140 
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Syndrome" من اجلذر االغريقي :Sundromê و تعين اجتماع، مسابقة، جمموعة "

  األعراض اليت حتدد املرض.

Immuno تعين املنع و أصبحت اليوم حتمل معىن: مدى قدرة العضو على مكافحة مادة :

  أو جسم خارجي.

Déficience مأخوذة من اجلذر الالتيين :deficums .و تعين غياب  

  اتبع يف ترمجة املصطلح و التعبري الدال عليه جمموعة من األساليب منها:

 السيدا. Sidaالتعريب باالقتراض لكلمة  -

 اليت تعين متالزمة. Syndromeالتعادل لكلمة الترمجة ب -

 اليت قوبلت باملناعة. Immunoالترمجة احلرفية باالشتقاق يف ما يقابل لفظة  -

 اليت تعين فقدان. déficienceالترمجة بالتقابل للفظة  -

 اليت تعىن مكتسبة. acquiseالترمجة باحلرف لكلمة  -

Syndromeعن طريق االشتقاق. = متالزمة             ترمجة بالتعادل  

Immuno.فقدان                ترمجة باحلرف عن طريق االشتقاق   =  

Déficience.املناعة              ترمجة بالتقابل باستعمال املترادفات =  

Acquise.املكتسبة                ترمجة حرفية =  
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  مصطلحات الطبية املدروسةللجمدولة  حوصلة يلي فيما

  طريقة الترمجة   املصطلح العريب   لح الفرنسي املصط 
Acné  لترمجة بالتعادل ا  حب الشباب  

Amygdalite   ترمجة باحلرف/ استعارة  التهاب اللوزتني  

Angine de poitrine  

  
  الذحبة الصدرية

  

ترمجة باحلرف/ترمجة بالتعادل 
  و ااز

Appendicite   ة بالتقابلترمجة باحلرف/ترمج  التهاب الزائدة الدودية  

Asthme  ترمجة بالتقابل  الربو  

Bronchite  باحلرف الترمجة  التهاب الشعب اهلوائية  

Cancer  إستعارة/باحلرف  ترمجة  السرطان  

Colon  تعريب /رفاحلترمجة ب  القولون  

Engelure ترمجة بالتعادل   لشرثا  

Eczéma تراضقتعريب باال   األكزميا  

Gastro-entérite رفترمجة باحل  دة و األمعاءالتهاب املع  

Grippe  ترمجة بالتعادل  الزكام  

Hémorragie ترمجة بالتطويع  الترف  

Laryngite  احلرفترمجة ب  التهاب احلنجرة  
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Migraine  ترمجة بالتقابل  الشقيقة  

Nerf sciatique ترمجة بالتقابل/ترمجة بالتعادل   عرق النسا  

Prostate تعريب باالقتراض  الربوستات   

Sida تعريب باالقتراض  السيدا  

  ترمجة بالتعادل    

  رفاحلترمجة ب   

  ترمجة بالتقابلاشتقاق و   
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 املعاجم والقواميس يف الترمجة دور ꞉املبحث الثالث

 ꞉ما املعجم وما القاموس - 1

  املعجم: تعريف-1-1

و ما عالقته  وسان احلديث عن املعجم هو بالضرورة حديث عن القاموس، فما القام  

اآلراء  كون املعجم قاموسا؟ و قد اختلفتباملعجم، و هل ميكن للقاموس أن يكون معجما أو أن ي

، فهناك من يرى بأن كال من القاموس و املعجم لفظان رديفان و منهم من يرى عكس وتباينت

  ذلك.

 لغة:-ا

ى السكوت و الصمت مها يدل علالعني و اجليم و امليم ثالثة أصول، أحد«قال ابن فارس: 

  خر على الصالبة و الشدة، و اآلخر على العض و املذاق.و اال

  141»فاألول : الرجل الذي ال يفصح و هو أعجم، و املرأة عجماء بينة العجمة.

و يقال للصيب ما دام ال يتكلم و ال يفصح : صيب أعجم، و يقال صالة النهار «و قال : 

لقراءة، و قواهم : العجم الذين ليسوا من العرب ، فهذا من عجماء، إمنا أراد أنه ال جيهر ا با

و العجماء : البهيمة، و مسيت عجماء «و قال : »القياس فإم ملا مل يفهموا عنهم مسوهم عجم 

  142 »ألا ال تتكلم، و كذلك كل من ال يقدر على الكالم فهو أعجم، و مستعجم.

                                                             
  480ص ، 1999، 1ط،دار الكتب العلمیة ،مقاییس اللغة ،ابن فارس - 141 
  480ص ، نفسھ المصدر - 142 
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صح، و ال يبني كالمه، و ان كان األعجم الذي ال يف«و يقول اجلوهري يف الصحاح :

  143»خالصة من العرب.

  ر (ع ، ج ، م) له داللتان اثنتان :ذمن  ما تقدم نستنتج أن اجل

  ع ، ج ، م بفتح العني أو ضمها، عدم البيان، ضد اإلفصاح.

  ع ، ج ، م بفتح العني معناها اإليضاح و البيان.

  اصطالحا:-ب

م يف القرآن العريب جمموع الثروة اللفظية اليت من الناحية االصطالحية يقصد باملعج    

كثريا ما تطلق كلمة "معجم" على الكتب اللغوية ر واء يف الرسائل على مدى العصوخلفها العلم

  اليت تعاجل و حتدد اال املعنوي للفظة ما. 

هذا املصطلح يطلق على الكتاب املرجعي الذي يضم كلمات اللغة و  «يرى حجازي بأن 

اءها، و نطقها و  داللتها و استقدامها و مرادفاا و اشتقاقاا أو أحد هذه اجلوانب على يثبت هج

 144»األقل.

  مرجع يشتمل على ثالثة ضروب تتمثل يف:«أما عبد القادر اجلليل فيضيف بأنه    

 وحدات اللغة: و ميكن ألفاظا مفردة أو مركبة.  - أ

التقنية. (باعتماد الباب  النظام التبوييب: يكون صوتيا أو هجائيا على أساس  -ب

 و الفصل، أو الترتيب األجبدي العادي).

                                                             
  143إمیل بدیع یعقوب، طریفي الصحاح، الجوھري، دار الكتب العلمیة، ط،1، 1999، ص449

  86ص، 40العدد،مجلة مجمع اللغة العربیة بالقاھرة  ،محمود فھمي حجازي - 144 
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الشرح الداليل: و ذلك يتوقف على كفاءة مؤلفه ( علميا )، و منهاجه يف   -ت

 145»اإلفادة و الرتبة يف إيصال املعىن املعجمي.

 القاموس: تعريف-2-2

أو وسطه، أو جاء يف لسان العرب أن كلمة قاموس تعين البحر، أو البحر العظيم،     

معظمه، أو أبعد موضع فيه عوزا ( لسان العرب، الصحاح، اجلمهرة قمس ) و قد ورد كذلك يف 

قمس يف املاء، يقمس قموسا: أنغط، مث ارتفع و قمسه فانقمس أي «لسان العرب البن منظور : 

 146»غمسه فيه فانغمس.

معجمه معلال ذلك بأن و يعترب الفريوز آبادي أول من أطلق تسمية قاموس احمليط على    

املذلل ملعاصيها القابض  باللغة و املتمكن من شواردها، الناس قدميا و حديثا يطلقون على العامل

  على نواصيها، صفة البحر.

من بني املثقفني الناطقني باللغة العربية الذين يسلمون بأن كال من قاموس و معجم    

م رسالة دكتوره بعنوان "املصطلحية العربية بني لفظتان مترادفتان جواد حسين مساعنة، الذي قد

  القدمي و احلديث" مستخدما فيها كلمة معجم و قاموس بوصفهما رديفني.

  أما الود غريي فريى بان كال من قاموس و معجم لفظان خمتلفان.   

فهو يستخدم كلمة معجم للداللة على اموع املفترض (أي املوجود بالقوة، ال الفعل) و «

حمدود من الوحدات املعجمية اليت متتلكها مجاعة لغوية معينة بكامل أفرادها، أو ميكن أن والال

منتلكها احتماال بفعل القدرة التوليدية اهلائلة للغة و يستعمل كلمة قاموس للتعبري عن كتاب جيمع 

                                                             
  47ص ، 1999، 1ط ،عمان،دار صفاء للنشر والتوزیع  ،المدارس المعجمیة دراسة في البنیة التركیبیة ،عبد القادر عبد الجلیل - 145 

  146-ابن منظور، لسان العرب، دار الفكر،ط1 ، ص4819
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عل يف ( املداخل اليت حتقق وجودها بالف بني دفتيه قائمة تطول أو تقتصر من الوحدات املعجمي

  147»لسان من األلسنة، و خيضعها لترتيب و شرح معينني.)

من خالل ما سبق ومن خالل الدراسات اللغوية، فان اآلراء تبقى خمتلفة يف معىن القاموس  

و املعجم، لكن جيب أن نأخذ بعني االعتبار ما هو منطقي أكثر، وهلذا شاع لفظ قاموس كترمجة 

موعة األلفاظ املختارة املرتبة يف كتاب ترتيبا معينا مع اليت تعين جم«  Dictionnaireللفظة 

  148»معلومات لغوية أو موسوعية منها.

و يعين اموع املفترض و الالحمدود من األلفاظ «، Lexiqueأما املعجم فقد أرفق بكلمة  

  149»اليت متلكها مجاعة لغوية معينة بكامل أفرادها.

   ꞉رمجةالت يف استعماهلا وفوائد املعاجم نواعأ-2

  ꞉نواعهاأ- 2-1 

  :املعاجم أنواع عدة أمهها 

  املعاجم اللغوية:*

اليت تشرح ألفاظ اللغة، وكيفية ورودها يف االستعمال، بعد أن ترتبها وفق منط من  وهي

  150الترتيب.

  معاجم الترمجة:*      

                                                             
  13 12ص، 2003، 1ط ،مكتبة لبنان ناشرون،بیروت ،المعجمیة العربیة بین النظریة والتطبیق  ،علي القاسمي - 147 
  13ص، المرجع نفسھ - 148 
  13ص ،المرجع نفسھ - 149 
  .31ص  ،1،الطبعة ،دار العلم للمالیین،داءتھا وتطورھا ب،العربیة  المعاجم اللغویة ،یعقوبإمیل  بدیع  - 150 
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اً واحداً، املعاجم املزدوجة أو الثنائية اللغة، وهي اليت جتمع ألفاظ لغة أجنبية لتشرحها واحد

وذلك بوضع أمام كل لفط أجنيب ما يعادله يف املعىن من ألفاظ اللغة القومية وتعابريها. وهذا النوع 

هو أقدم أنواع املعاجم، إذ استخدمه الساميون يف العراق إبان األلف الثالث ق. م. ويلحق ذا 

د بألفاظ عدة لغات يف آن النوع من املعاجم، املعاجم املتعددة اللغات اليت تعطي املعىن الواح

  151واحد.

   املعاجم املوضوعية أو املعنوية:*

وهي اليت ترتب األلفاظ اللغوية حسب معانيها أو موضوعاا. ومن املعاجم العربية 

)م األندلسي الضرير وهو يرتب األلفاظ 1066-1006البن سيده ( »املخصص« املوضوعية القدمية

  152ب معناها.اليت مجعها، ال حبسب لفظها، بل حبس

   املعاجم االشتقاقية أو التأصيلية:* 

وهي اليت تبحث يف أصول ألفاظ اللغة، فتدلنا إن كانت الكلمة عربية األصل أم فارسيةً أم 

  153يونانيةً... اخل.

    املعاجم التطورية:* 

وهي اليت تم بالبحث عن أصل معىن اللفظ، ال اللفظ نفسه، مث تتبع مراحل تطور هذا 

  154 العصور.املعىن عرب

  

                                                             
ً نوع من اآلالت یشبھ اآللة الحاسبة، یعطي األلفاظ التي نریدھا، ما یقابلھا في عدة لغات. - 151    ظھر حدیثا
  .42ص:  2الطبعة 1993  دار الغرب االسالمى ، ،معجم المعاجم، أحمد الشرقاوى إقبال - 152 
  1الطبعة،ر العلم للمالیین دا،بداءتھا وتطورھا ꞉المعاجم اللغویة العربیة  ،إمیل  بدیع یعقوب/ د - 153 
  45ص، 2لطبعةا ،1999مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزیع الموسوعة العالمیة العربیة مجموعة من العلماء والباحثین   - 154 
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    معاجم التخصص:* 

وهي اليت جتمع ألفاظ علم معين ومصطلحاته أو فن ما، مث تشرح كل لفظ أو مصطلح 

) الذي م1405-1341للدمريي( »حياة احليوان«   به. وكتابنيحسب استعمال أهله واملتخصص

منها على طريقة  مجع فيه أمساء احليوان واحلشرات والزواحف والطيور معرفاً ا، وخبصائص كل

  155عصره.

   املعاجم املصورة :* 

الذي  »دودن« وقد ظهر هذا املعجم يف العصر احلديث، على يد اللغوي األملاين املعاصر

الحظ أن األلفاظ الغريبة يف اللغة، إمنا تكثر يف احلسيات، ال يف اردات، فوضع معجماً على هيئة 

  156جمموعة لوحات تدور حول موضوع معني.

  ꞉مهيتهاأ-2-2

  احملافظة على سالمة اللغة. -

  و الكلمة (املعاين املختلفة للكلمة الواحدة).أاجياد معاين الكلمات  -

  و الغامضةأالكشف عن معاين االلفاظ اهولة  -

  صل اللفظ واشتقاقه.أمعرفة  -

  معرفة تاريخ اللفظ وتطوره واختالف استعماله. -

   .و فصيحةأمعرفة كون اللفظة عامية  -

  صلها و تصاريفهاأضبط اللفظة ضبطا صحيحا يف  -

  و عالمات الوصل.أو معرفة املقاطع اهلجائية أالتحقق من جئة الكلمة  -
                                                             

  .43ص معجم المعاجم، - 155 
  20ص ، 1الطبعة ،المعاجم اللغویة العربیة بداءتھا وتطورھا دار العلم للمالیین ،إمیل  بدیع یعقوب - 156 
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   ضداد الكلمات وحتديد استعماهلاأمعرفة مرادفات و -

   و املصطلحات املتخصصة.أمعرفة معاين بعض الكلمات  -

  كثر.أو أالكشف عن معىن الكلمة يف لغتني  -

  شياء و غريه.عالم و األو األ باألماكنالتعريف  -
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  خــامتة 

 

 



 الخاتمة 

- 93 - 
 

  :ىل النتائج اليت نسجلها فيما يليلقد أوصلنا حبثنا إ

ندوات  و، و عقدت له مؤمترات ملصطلح والترمجة أسال حربا كثرياإن موضوع التعريب و ا

عريب و آخر إىل الترمجة ، ولقاءات عدة ، ولكل منها هدف خاص فبعضها يرمي إىل تطبيق الت

تسهم يف  ، وكلهاقات انتاج املصطلح العلمي العريبمعويسعى إىل إجياد حلول إلشكاالت و وآخر

اليت استخلصناها من خالل دراسة  االقتراحاتمن مثّ ارتأينا أن نديل ببعض ، وخدمة اللغة العربية

  اط و هي كاآليت : هذا املوضوع و اليت رأيناها ضرورية ، و أوجزناها يف شكل نق

باملستوى الفكري و احلضاري للناطقني بالعربية و ذلك بدعم عالقة الفكر   االرتقاء: أوال

كذلك االرتقاء و دقة تعبرياا من جهة أخرى . وواحلضارة من جهة و منو اللغة و سعتها 

لغته يف  باإلنسان  العريب فكريا و حضاريا و هو شرط ال بد منه ليكون قادرا على استعمال

  جماالت الفكر املتعددة.

: االرتقاء باملستوى اللغوي لإلنسان العريب ، و ذلك نتيجة ظروف و عوامل تارخيية ،  ثانيا

، دراية و فهما و تذوقا للغة عريب من لغته يف املستوى املطلوبحيث مل يعد يتمكن اإلنسان ال

  .ا و أساليبهاالعربية  يف مفرداا و تركيبا

  تشجيع املؤلفني و املترمجني و واضعي املعجمات على اإلنتاج و التأليف و اإلبداع. :  ثالثا

كبدائل لإلشكاالت  بعض احللول اليت نراها مناسبةو إىل جانب هذه االقتراحات نعرض 

  : املطروحة منها

أكثر يف جمال التدريس على اللغات األجنبية و االهتمام : جتنب التركيز يف التعليم خامسا

  للغة العربية يف مجيع االختصاصات. با
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: اإلكثار من وسائل التعريب و املشاريع املخربية ، خلدمة اللغة العربية و مؤسسات  سادسا

  . يب ، لتعميم استعماهلا و تداوهلاالترمجة  و مراكز التعر

ت ، و طبع الكتب و الرسائل اجلامعية و الدوريا: تشجيع جهود األفراد و اجلماعاتسابعا

  إصدار االت املتخصصة باللغة العربية.  اإلكثار من امللتقيات وو 

يف حلقات التدريس باللغة العربية و الدميومة عليها جلميع التخصصات ،   االستمرارية: ثامنا

 لألمة. أمهيتهوالتركيز على التعريب و إظهار 

 حبثنا ننهي حنن وإذ ،هذه مجلة مقترحات وحلول وتوصيات مستخلصة من دراستنا كانت

خرى يف جمال ترمجة املصطلحات الطبية لتسهيل عملية أحباث أن يكون فاحتة ألفاق وأ نرجو ،هذا

شكري وامتناين لكل من أجدد و. و قصرتأ اخطأتومعذرة ان كنت قد الترمجة للمختصني فيه. 

جيه واالرشاد سهم االستاذة املشرفة اليت مل تتردد يف اسداء النصح والتوأوعلى ريل يد العون  دم

   ا.انشغاالرغم كثرة 

  

  

–و على اهللا قصد السبيل - 
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Texte  n 01꞉ 

Qui est touché par l'acné ? 

    Environ 80 % des adolescents, plus particulièrement les garçons. 20 % des 

nouveau-nés peuvent également être concernés par l'acné, due à l'imprégnation 

du bébé par les hormones maternelles. Elle est dans ce cas de courte durée (entre 

4 et 10 semaines). Les femmes de plus de 25 ans et les femmes enceintes : l'acné 
157est dans ce cas principalement induite par des bouleversements hormonaux. 

       

Texte n 02꞉ 
 
 

L’ablation des amygdales ne serait pas vraiment utile 
 

   Et si l'ablation des amygdales n'était pas indispensable pour soulager les 

personnes sujettes aux angines à répétition ? C'est ce que laisse supposer la 

Revue Prescrire qui relaie le résultat de plusieurs essais cliniques. Il semblerait 

que le rapport bénéfice/risque de l'opération ne soit pas très positif.  

Certains enfants et quelques adultes souffrent de récidives fréquentes d'angines. 

Une ablation des amygdales leur est proposée pour éviter l'inconfort lié à ces 

infections et diminuer le risque de complications. Mais selon une analyse de la 
158"d'une efficacité incertaine".Revue Prescrire, cette opération serait  

 

 

 

 
                                                             

risque-de-facteurs-et-causes-definition-acne-medecine.commentcamarche.net/faq/5313-http://sante - 157 

158 - La Revue Prescrire, n°357, Publié  juillet 2013. 



 

- 97 - 
 

Texte n 03꞉ 

Angine de poitrine : les symptômes 

Quels sont les symptômes de l'angine de poitrine ? 

    La douleur liée à l'angine de poitrine est ressentie, le plus souvent : 

 pendant l'effort : 

o lors d'une marche rapide, en côte ou contre le vent ; 

o lors d'une marche rapide, par temps froid. Ce dernier provoque une 

vasoconstriction (réduction du calibre des vaisseaux) ; 

 lors d'une émotion qui fait battre le cœur plus vite et plus fort. 

  La douleur est essentiellement ressentie dans la poitrine au niveau du sternum, 

plus rarement au niveau de la mâchoire, des épaules et des membres supérieurs 
159(le plus souvent à gauche) ou encore au niveau de l'estomac.  

 

4꞉Texte n 0 

 

L’appendicite 

 

    Le diagnostic de l’appendicite est fréquent mais il reste difficile en raison du 

polymorphisme des symptômes, de l’absence de parallélisme anatomie-clinique 

et du caractère imprévisible de son évolution.  

Le risque principal d’une appendicite est l’évolution vers la perforation puis la 

péritonite généralisée qui met en jeu le pronostic vital : la mortalité est de 0,1% 

dans les formes non compliquées, elle est de 1,5 à 5% en cas de perforation 

                                                             

Angine de poitrinesante.fr › -www.ameli - 159 

 



 

- 98 - 
 

appendiculaire. Le pronostic est directement lié à la précocité du diagnostic et 

du traitement.   

 Par ailleurs, l’exérèse d’un appendice sain n’est pas sans conséquences.    

L’appendicectomie est un acte courant, il peut néanmoins entraîner des 

complications spécifiques (péritonite par lâchage du moignon, abcès 

postopératoires…) et des complications inhérentes à tout acte de chirurgie 

abdominale (phlébite, embolie pulmonaire, hémorragie, infection au niveau  de 

-l'incision, de la sonde urinaire, d'une voie veineuse, occlusion et bride intra
160péritonéale…).  

   

5꞉Texte n 0 

Asthme  Peut-on prévenir?  

    Il n’y a pas de traitement qui permet de faire disparaître l’asthme. Il arrive 

parfois que la maladie s’atténue voire disparaisse d’elle-même, mais les 

symptômes sont le plus souvent chroniques. 

 Pour le moment, la seule mesure préventive de base reconnue consiste à éviter 

le tabagisme et la fumée secondaire. La fumée de tabac irrite les voies 

respiratoires, ce qui crée un terrain propice aux maladies respiratoires. 

Autrement, on ne connaît pas de mesure qui permette de prévenir l’asthme; il 

n'existe pas de consensus médical à cet égard. 

 Néanmoins, la communauté médicale explore diverses pistes de prévention en 

ce qui concerne l’asthme causé par des allergies. Elles pourraient surtout 

                                                             
160 - Appendicectomie Eléments décisionnels pour une indication pertinente la Haute Autorité de santé,  
novembre 2004 
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intéresser les parents atteints d'allergies qui désirent réduire le risque que leur 

enfant en souffre aussi.161 

 

6꞉te n 0Tex  

Rhinite, bronchite, sinusite... : Prévenir et guérir les maladies de l'hiver 

  Même si elles sont souvent bénignes, les maladies de l'hiver (rhume, bronchite, 

sinusite, angine...) peuvent nous mettre ko plusieurs jours, voire entraîner 

l'apparition de maladies plus sérieuses, de complications...  

Comment éviter les rhumes à répétition ? Quels médicaments avoir dans 

l'armoire à pharmacie ? Comment lutter contre le nez bouché, le mal de gorge, 

les douleurs d'oreille ? que faire face à un enfant fiévreux ? Quand appeler le 

médecin ? Quelles sont les mesures préventives à appliquer pour limiter la 

survenue de ces maladies ?  

 C’est à toutes ces questions que cet ouvrage très complet répond aujourd'hui. 

Laissez-vous guider, au fil des pages, par le coach santé lipsa, qui vous 

expliquera à travers des situations de tous les jours, les causes, les mécanismes 
162et les traitements des maladies de l'hiver. 

 

 

                                                             
161 - http://www.passeportsante.net/fr/Maux/Problemes/Fiche.aspx?doc=asthme-pm-prevention-de-l-asthme 

l'hiver, Pierre Bonfils, Editions Albin  Rhinite, bronchite, sinusite... : Prévenir et guérir les maladies de - 162

Michel (4 janvier 2006) Collection : Guide santé UPSA 
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n 07꞉Texte  

Un observatoire qui apporte un éclairage nouveau sur les comportements 

face au dépistage 

     EDIFICE est le seul observatoire qui compare les attitudes dans le cadre d'un 

dépistage largement médiatisé et incité (cancer du sein), avec un dépistage 

partiellement généralisé (cancer du côlon), un dépistage non organisé (cancer de 

la prostate et un dépistage dont la faisabilité est actuellement en cours de 

réflexion et d'étude («point zéro», cancer du poumon). 

  Les différences mises en évidence entre les attentes 

  Du grand public et des médecins généralistes donnent des pistes très 

intéressantes pour favoriser l'adhésion à la démarche de dépistage ou 

«l'acquisition» d'une «culture» du dépistage et lève les «a priori» sur les freins 
163ou motivations de la population. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

Actualité, impact médecine, n170, septembre 2006 Edifice Etude sur le dépistage des cancers et ses facteurs  - 163

de compliance 
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 8꞉Texte n 0 

Prévenir les engelures 

   Le plus simple est encore d'adopter une attitude préventive. Il faut se couvrir 

correctement. Se chausser chaudement est essentiel. L'épaisseur, la nature des 

semelles et surtout leur imperméabilité ont une grande importance. Autres 

consignes anti-froid : porter des collants ou des chaussettes chaudes (voire les 

deux !), mettre des gants chauds et imperméables, un bonnet, un cache-nez... 

Attention à ne pas porter de gants ou de chaussures trop serrés, car cela peut 

interrompre la circulation sanguine et être la cause des engelures.  

Une personne qui a souffert d'engelures une fois risque d'y être confrontée 

chaque année si elle ne prend pas les mesures nécessaires. Dès l'automne et aussi 

régulièrement que possible, ceux qui ont l'habitude de souffrir de ce problème au 

niveau des pieds et des mains peuvent prendre le soir des bains chaud et froid 

par  circulatoire appareil alternés. C'est un bon moyen de tonifier naturellement l'

les vasoconstrictions et dilatations engendrées par ces chocs successifs de 

température. Un traitement général à base de vitamine D ou de vitamine A peut 

être conseillé. Votre médecin pourra aussi vous prescrire un traitement 

vous -: Couvrez ntionmot reste la préve-vasodilatateur préventif. Le maître
164! correctement 

 

 

 

 

                                                             
hivernales.htm-engelures-hiver/articles/12979-l/dossiers/mauxhttp://www.doctissimo.fr/htm - 164 

article d’ Anne-Sophie Glover-Bondeau  Mis à jour le 03 janvier 2011 
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09꞉Texte n  

L’eczéma 

     Parmi toutes les maladies de la peau, l’eczéma est la plus fréquente : cette 

maladie motive jusqu'à 30 % des consultations en dermatologie. Dans les pays 

industrialisés, elle atteindrait de 15 % à 30% des enfants et de 2 % à 10 % des 

adultes. Selon de récentes estimations, les cas d’eczéma auraient doublé et peut-

être même triplé depuis les 30 dernières années. 

Pour expliquer cette incidence croissante de l'eczéma, diverses hypothèses ont 

été avancées. Par exemple, on soupçonne que la modification des habitudes 

alimentaires du nourrisson engendrée par le délaissement de l'allaitement et 

l'exposition précoce aux allergènes alimentaires jouerait un rôle dans l'apparition 

de cette maladie en bas âge. En effet, il semble que l’allaitement exclusif du 

nourrisson durant les 3 premiers mois protège en partie contre la dermatite 

atopique. Par contre, il n’y aurait pas de lien entre l’introduction précoce des 

aliments solides et l’apparition de l’eczéma chez les jeunes enfants.165 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

165 - http://www.passeportsante.net/fr/Maux/Problemes/Fiche.aspx?doc=eczema_pm 
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0꞉Texte n 1 

Gastro entérite 

  Chaque année, des épidémies de gastro entérite touchent des millions de 

personnes dans le monde, surtout des enfants. Au Canada, comme en Europe ou 

aux États-Unis, il y a recrudescence de gastro entérites virales durant l’hiver. 

Quant aux gastro entérites bactériennes, elles surviennent en toute saison, mais 

elles sont nettement moins fréquentes que les gastro entérites virales dans les 

pays industrialisés. 

Selon les études, on estime que de 1 enfant de moins de 5 ans sur 200 à 1 enfant 

sur 80 est hospitalisé chaque année dans les pays développés pour une gastro 

entérite à rota virus. Au Québec, 2 000 à 2 500 hospitalisations par an sont liées 

à cette maladie.166 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
166 - http://www.passeportsante.net/fr/Maux/Problemes/Fiche.aspx?doc=gastroenterite_pm 
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n 11꞉Texte  

Retard sans  conséquence pour la vaccination antigrippale 

   " les 19 Rencontres européennes sur La grippe et sa prévention organisées par 

le Geig le 5 octobre vont aussi se pencher sur le cout/efficacité de la vaccination 

chez les enfants de la naissance a 5 ans, sans pour autant disposer d'arguments 

de poids en sa faveur, ainsi que chez les 50-65 ans ou l'intérêt principal serait 

d'agir sur la morbidité. En France, la grippe touche  en moyenne entre 3 et 8 

millions de personnes, maladie d’adulte, des jeunes et d’enfant.90% des décès 

concernent cependant les plus de 65 ans .les chiffres de l’épidémie hivernale de 

l’an passé, due aux virus grippaux B et, pour une moindre part à A (H1N1), ne 

sont pas encore disponibles. D’ores et déjà, estime Bruno Lina,’ on sait qu’elle a 

été de faible  ampleur et d’impact  limite, avec environ 1500 décès .Les  Grog 

(groupes régionaux d’observation de la grippe) évaluent à 2554000 le nombre de 

cas de grippe aviaire ayant incité bien des Français sans risque particulier à se 

vacciner, on estime que 27% de la population était vaccinée. ». un chiffre 

intérieur à celui attendu cet hiver  

Le 10 octobre prochain se tiendra la 1re journée nationale de vaccination censée 

inciter la population à se prémuni167 

 

 

 

 

 

                                                             
167 - Actualité, impact médecine, n170, septembre 2006, Hélène Joubert ,p14   
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Texte n 12꞉ 

Facteurs de risque et prévention des hémorragies 

      Plusieurs médicaments comme par exemple des antibiotiques peuvent 

interagir avec les anticoagulants, soit en diminuant leur effet ou au contraire en 

l’augmentant, et ainsi provoquer  soit des caillots, soit des saignements. 

L’aspirine accroît également le risque d’hémorragie. Enfin, les personnes 

souffrant de la maladie de Crohn, de colite ulcéreuse, d’ulcère gastroduodénal 

ou de plusieurs autres pathologies du tube digestif peuvent également souffrir 

d'hémorragies, présentes dans les selles. 

Pour limiter les risques d'hémorragies en cas de prise d’anticoagulants, il faut 

veiller à ce que le traitement soit bien équilibré et à ce que le patient soit 

régulièrement suivi. Ainsi, le sang n'est pas trop fluide et les hémorragies bien 

moins importantes en cas de coupure ou de choc.168 

 

 Texte n 13꞉ 

La prévention de la laryngite 

    La meilleure façon de prévenir la laryngite est d’éviter de solliciter la voix de 

façon excessive. 

Les personnes qui ont le rhume ou la grippe devraient être particulièrement 

prudentes à cet égard. Les quelques conseils suivants sont alors de bon usage. 

 Abstenez-vous de fumer et évitez la fumée secondaire ; 

 Buvez beaucoup d’eau ; 

                                                             
168 - http://www.passeportsante.net/fr/Maux/Problemes/Fiche.aspx?doc=hemorragie-symptomes 
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 Évitez de vous racler la gorge.169 

Texte n14꞉ 

Quels sont les facteurs de la migraine et le nerf sciatique ? 

 
  En cas de migraine, le repos au calme et dans le noir permet de ne pas aggraver 

la crise. Certains gestes ont une efficacité non négligeable pour les crises du nerf 

sciatique selon les individus : prendre une douche chaude ou froide, appliquer 

une poche froide sur la tête pour les crises de la migraine, boire un café, utiliser 

des techniques de relaxation. 

 Les crises peuvent être causées par des facteurs extérieurs. Les supprimer peut 

être très efficace pour éviter ces crises. Ces facteurs peuvent être l'alcool, 

le tabac, la caféine, le chocolat, certains fromages, le stress psychique, 

les odeurs fortes, les agressions lumineuses et sonores. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
169 - http://www.passeportsante.net/fr/Maux/Problemes/Fiche.aspx?doc=laryngite-pm-prevention-de-la-laryngite 

2-http://fr.wikipedia.org/wiki/Migraine et nerf sciatique  
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 Texte n15꞉ 

 
 

SIDA - Chiffres du Sida en France 
 

     Le sida est encore responsable de 6500 contaminations annuelles. Des 

contaminations qui affectent de plus en plus les femmes. Elles ne représentent 

que 2 cas de SIDA sur 10 depuis le début de l'épidémie, mais la proportion des 

femmes parmi les nouvelles contaminations représente plus de 42% aujourd'hui.  

Selon l'INVS, 6 100 découvertes de séropositivité ont été relevées en 2011, un 

nombre stable depuis 2008, alors qu'il avait diminué significativement entre 

2004 et 2007. 

Statistiques de l'infection à VIH et du sida en France au 31 décembre 2007 : 

 Personnes vivant avec le VIH : 120 000. 

 Nombre de nouveaux cas de SIDA en 2007 : 1200. 

 Nombre de nouveaux cas diagnostiqués séropositifs en 2007 : 6500. 

 Nombre de personnes qui ignorent être porteuses du virus : 36 000 

personnes. 

 Nombre de décès cumulés depuis le début de l'épidémie : 35 140.170 

 

 

 

 

                                                             
170 - http://sante-medecine.commentcamarche.net/faq/1309-sida-chiffres-du-sida-en-france 
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   قدمنا حماولة لترمجة النصوص الطبية السابقة. يلي فيما

 ꞉ 01املترجمالنص 

 ؟ ب الشبابعرضة حلكثر أمن هم 

بصفة  باملئة ، و تصيب  80حنوبشكل واضح عند فئة املراهقني أين تصل نسبتها إىل  جنده    
باملائة من الرضع حديثي الوالدة نتيجة تأثري هرموين  20 الذكور، كما ميكن أن متس خصأ

أن النساء  كما  -أسابيع   10إىل  4 ا بنيم -طويال  مصدره األم ، غري أا يف هذه احلالة ال تدوم
 نتيجة اضطرابات هرمونية.هن عرضة حلب الشباب و النساء احلوامل  25الالئي جتاوزن سن ال 

 

  ꞉ 02النص املترجم

  

  أمرا جمديا يف كل األحوالقد ال يكون اللوزتني  ستئصالا

حيث ترى أن اقتالعها ليس  –حترير وصفة  –ن هذا ما تذهب إليه الة العلمية اليت حتمل عنوا   
ضروريا بالنسبة لألشخاص األكثر عرضة لرتالت الربد املتكررة ، و هي تؤسس حكمها بناء على 
اختبارات و جتارب عديدة و يبدو أن املعادلة بني ما هو نفعي و عامل اخلطر بالنسبة للعملية ليس 

  إجيابيا للغاية.

رح عليهم اقتالعها كإجراء الكهول تتكرر اإلصابة ، لذلك يقت عند بعض األطفال و حىت بني
، غري أنه حبسب الة فإن هذا  ضاعفاتتفاديا لاللتهابات وللوقاية من اإلصابة بامل عالجي

  األسلوب ال يضمن النجاعة و الفعالية الكافية . 
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  03꞉النص املترجم

  الذحبة الصدرية أعراض

    ؟ الذحبة الصدرية أعراضما هي    

اآلالم احلادة اليت حيس ا املصاب يف حال بذله جهد ما أثناء املشي بوترية سريعة خاصة يف عكس 
حال  يف يسبب تقلص الشرايني الدموية و حىتاجتاه الريح. و السري خالل أيام الربد الشديد مما 

  ، حبيث تكون اآلالم على مستوى الصدر و يف املعدة .التعرض إلحساس يسبب اخلفقان

  04꞉ النص املترجم

  الزائدة الدودية

معقدة نتيجة تعدد أشكال  إن عملية الكشف عن الزائدة الدودية مسألة روتينية لكنها تظل  
  ، و غياب التوازن و أيضا بسبب الطابع الغري املتوقع لتطورها .األعراض

إىل مستوى زائدة الدودية هو يف تطورها حنو وضع أكثر تعقيدا يصل رئيسي لكما أن اخلطر ال
، سيما عند باملائة 5باملائة حىت  1.5نسبة  ، وباملائة يف احلاالت غري املعقدة 0.1الوفاة بنسبة 

  التشخيص املبكر ..

  :05 النص املترجم

  ؟هل من سبيل للوقاية من مرض الربو

حتسن  مالحظةمن أنه يف بعض احلاالت ميكن  ، على الرغمال يوجد عالج جذري ملرض الربو  
و قد حيصل يف بعض احلاالت األخرى شفاء كلي منه بشكل  ،الة الصحية للمصابني بالربواحل يف

  . تلقائي لكن أعرضه تظل حادة
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عن التدخني ذلك أن  االمتناعء الوقائي الوحيد يكمن يف و إىل غاية الوقت الراهن ،فإن اإلجرا
بب بشكل مباشر أرضية الدخان املنبعث يف الرئة هو مصدر التهاب القصبات التنفسية مبا يس

مالئمة ألمراض التنفس ، ويف املقابل ليس باملقدور اختاذ إجراء ينذر بإصابة حمتملة بالربو طاملا مل 
ت و أساليب حيصل إمجاع طيب ذا الشأن ، دون أن تتوقف األسرة الطبية عن استكشاف قنوا

عانون من احلساسية ولياء الذين ياحلساسية  ، خاصة بالنسبة لأل ن الربو الناتج عنجديدة للوقاية م
  .ئهموفري ما يضمن الوقاية ألبناتو يعملون على 

  : 06النص املترجم

  مراض الشتاءأالتهاب الشعب اهلوائية التهاب اجليوب االنفية الوقاية من  التهاب خماطية األنف

صحية مهما كانت درجته غري مقلقة فإن هذا النوع من األمراض ميكن أن يتسبب يف وعكات 
  جادة ملدة أيام طويلة ، قد ينتج عنها ظهور أمراض حادة و معقدة ....

فكيف باإلمكان جتنب الزكام املتكرر ؟ و ما هي نوعية األدوية اليت نستعني ا و جنمعها يف علبة 
، و آالم احلنجرة كيف يتم التصرف عند انسداد األنفاألدوية يف حال احلاجة املستعجلة ؟ 

جيب التصرف إزاء الطفل الذي يعاين من احلمى ؟ و مىت جيب استدعاء الطبيب ؟ كيف   ؟األذنو
  و عموما ما هي اإلجراءات الوقائية املمكن اختاذها للحد من هذه األمراض ؟

، بتتبع صفحاته ، ستجدون الفريق ليبسا يضع جييب عليها هذا الكتاب هذه التساؤالتكل 
، و يقف عند أسباا و آلياا املطروحة  يف كل األوقاتالقضايا أمامكم األجوبة املناسبة حول 

  يطرح أشكال عالج األمراض اليت تكثر يف فصل الشتاء .و
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 : 07النص املترجم

جديدة عن التصرفات املترتبة عن عملية التشخيص إضاءاتمرصد حيمل   

ا هو احلال إنه مرصد إيديفيس  و لعله الوحيد الذي يقارن احلاالت يف إطار تشخيص مثلم  
غري ، و تشخيص ولونبالنسبة لسرطان الثدي ، مع تشخيص يكاد يكون كامال لسرطان الق

ضا يف حاالت أخرى هي اآلن قيد التجربة و التفكري و الدراسة مهيكل لسرطان الربوستات و أي
  –سرطان الرئة  –الواسعة 

  : 08  النص املترجم

  ؟الشرث كيف ميكن الوقاية من

كثر حتقيقا يكمن يف التصرفات الوقائية ، كارتداء اللباس الكفيل بالوقاية لعل األسلوب األ
من الربد ، و احلذاء املناسب الذي يضمن الدفئ ، بالنظر إىل مسك احلذاء و مدى مناعتة 
من التبلل ، هي مسائل مهمة و ضرورية . و بالنسبة للنساء فإن ارتداء اجلوارب الطويلة 

  ....القفازات و تغطية الرأس و
و يف غالب األحيان تتكرر اإلصابة ا بعد اإلصابة للمرة األوىل سيما إذا مل يتم الوقاية 

   .منها
 

  : 09 النص املترجم
 اإلكزميا

 
 30، فإن اإلكزميا تظل األكثر انتشارا بيد أا متثل طة باجللدمن بني أغلب األمراض املرتب 

اجللدية . و قد تصل يف الدول املصنعة إىل باملائة من الفحوصات الطبية اخلاصة باألمراض 
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باملائة بني الكبار و ذلك حبسب  10إىل  2 باملائة عند األطفال و ما بني 30و  15ما بني 
التقديرات احلديثة ، مع تسجيل انتشار سريع هلذه احلاالت إىل الضعف أو أكثر يف الثالثني 

  سنة األخرية .
 ا ،جند العديد من الفرضيات ، لعل أمهها التغريو لتفسري هذا التحول املتنامي لإلكزمي

املالحظ يف التقاليد املسجلة يف الغذاء بالنسبة للرضيع بعد التخلي عن الرضاعة الطبيعية و 
تعريض اجلسم لألغذية املتسببة للحساسية و هو األمر الذي ضاعف من احتمال اإلصابة 

طيلة الثالثة أشهر األوىل من الطبيعية  ذا املرض يف سن مبكر ، على الرغم من أن الرضاعة
و من جانب آخر ال نعتقد أن هنالك عالقة بني مسألة  إدخال  ،الرضيع تكفل وقايته عمر
  نظام

  بشكل مبكر و ظهور حاالت اإلكزميا عند األطفال الصغار.صلب 
  :  10 النص املترجم

  التهاب املعدة واالمعاء
وبئة ذات العالقة باملعدة يف أوساط ماليني من نسجل حاالت لألاملالحظ أنه يف كل سنة 

  البشر، و بصورة أكثر وضوحا عند األطفال.
 فصل الشتاء يف األمريكيةتحدة حىت يف الواليات املففي كندا ، كما يف القارة األوربية و

النوع من األمراض احلادة ، و خباصة األمراض ذات التركيبة  ر هذاابقوة انتش يتكرر
  ىت أا تتفشى يف بقية الفصول .اجلرثومية ، ح

طفل إىل  200أصل  إن طفال واحدا دون سن اخلامسة منو حبسب الدراسات احلديثة ، ف
خيضعون للعالج يف املستشفى على مستوى الدول املتقدمة نتيجة  80طفل واحد من أصل 

سنويا  هذا النوع من املرض تركيبته فريوسية. و يف مقاطعة الكيباك الكندية لوحدها يتم
  حالة إخضاع للعالج يف املستشفى مرتبطة ذا املرض . 2500إىل  2000تسجيل مابني 
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 النص املترجم 11 :
 

 التلقيح ضد الزكام من دون انعكاسات يف حالة التأخر
خالل اللقاءات األوربية يف طبعتها التاسعة والعشرون حول الزكام و سبل الوقاية منه  

و الفعالية يف التلقيح عند فئة األطفال   فإا تستند على مبدأ الكلفة أكتوبر 5املنعقدة بتاريخ 
من الوالدة إىل سن اخلامسة ، من دون أن يكون بوسعنا احلجج املؤسسة و القوية ، و 

سنة  حيث يكون االهتمام  65و  50ايضا بالنسبة لألشخاص الذين يتراوح سنهم ما بني 
  األكرب مبسببات املرض .

 90، من خمتلف األعمار. ماليني شخص 8إىل  3يصيب الزكام معدل ما بني ، ففي فرنسا

، مع العلم أن لغة  65باملائة من الوفيات يتم تسجيلها عند فئة الذين جتاوزوا سن ال 
األرقام و اإلحصائيات  املرتبطة بالوباء خالل الشتاء للعام املاضي نتيجة فريوسات الزكام ( 

، و حسب برينو لفريوس ( أ )  ليست جاهزة و ال متوفرة بعد ل بالنسبةب )  و بنسبة أق
حالة وفاة .  1500وقعها و فعاليتها حمدودة حبسبان حنو   H1N1أنلينا فإننا نعلم اآلن 

 2554000كما تقول تقديرات اموعات اجلهوية للمالحظة اخلاصة مبرض الزكام إحصاء 
الذين ال يظهرون أعراضا تدعو للقلق  حالة زكام مومسية أجربت العديد من الفرنسيني 

باملائة هي نسبة الذين جلأوا إىل  27على اللجوء إىل اللقاح ، و تفيد أيضا التقديرات أن 
  اللقاح.

  يف العاشر من أكتوبر املقبل ستنعقد أشغال اليوم الوطين حول التلقيح دف حتسيسي .
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 النص املترجم 12 :
 

و سبل الوقاية منها فيترعوامل اخلطر يف حاالت ال  
 

خل مع املواد اإن العديد من األدوية و منها على سبيل املثال املضادات احليوية بإمكاا التد
املانعة للتخثر ، و ذلك بتقليص و ختفيف مفعوهلا و العكس مبضاعفتها و عموما فإن مادة 

ف عند األسربين تضاعف من احتمال اإلصابة بالرتيف .و إذ نسجل كذلك حاالت نزي
  املرضى املصابني مبرض كرون ، و حاالت القرحة املعدية .

و للحد من خماطر الرتيف يف حال أخذ مادة متنع التخثر، من الضروري احلرص على 
منه يف كامل و انسياب ال يكون الدم يف  حىت العالج املتوازن و املتابعة املستمرة للمريض ،

  حاالت نزيف غري مقلقة .
  : 13النص املترجم

  تهاب احلنجرةالوقاية من ال
 فرط.م ثارة الصوت بشكللعل أفضل األساليب الوقائية من هذا املرض تكمن يف ا

فاألشخاص الذين يعانون من الزكام أو أعراض إصابة بالربد حممولون على احليطة و ذلك 
شرب كميات معتربة من  ىلإلجوء باالمتناع عن التدخني و جتنب الدخان الثانوي ، و ال

  املاء وجتنب إثارة احلنجرة .
    

  : 14النص املترجم
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  م الشقيقة وعرق النساآال
تفاقم األزمة. بظلم ال يسمح املاهلادئ و النوم ، وعرق النسا الشقيقةحالة املعاناة من يف 

بالنسبة الزمات عرق ساخن أو بارد محام أخذ ك فعالة ن تكونأنصائح ميكن بعض ال
، وشرب القهوة، بالنسبة للشقيقة  رأسفوق الالبارد اء جيب من امل وضع ، والنسا

  استخدام تقنيات االسترخاء .و
، فينيالكاوالكحول والتبغ يف ن مكتو ،العوامل اخلارجيةسباب الشقيقة أمن بني 

االنارة والصوت ، واإلجهاد العقلي، الروائح القوية ،اجلنب نواعأ ، وبعضوالشوكوالتة
  . العوامل جتنب هذهجيب مثل هذه األزمات فادي  جل تأوعليه ومن . القويني

  : 15النص املترجم
  واقعه يف فرنسا –املناعة املكتسبة أو اإليدز  فقدان مرض

حالة كل  6500سبب العدوى بالنسبة ل  –اإليدز  –املناعة املكتسبة  فقدان يظل مرض 
الواقع ، مل تكن  سنة ، هي أكثر انتشارا يف أوساط النساء عنها بني الرجال كما يثبته

منذ أول انتشار للوباء ، غري أن املعادلة بالنسبة للنساء  10سابقا سوى حالتني من أصل 
  . اليوم باملائة 42ضمن املصابات حديثا تشكل 

اكتشاف حلاالت جديدة هلذا املرض قد سجلت  6100و حسب معهد إينفياس ، فإن  
، على الرغم من أنه تراجع  2008 ة، و هو رقم ظل ثابتا و مستقرا منذ سن2011خالل 

  . 2007و  2004شكل حمسوس بني ب
 31املناعة املكتسبة يف فرنسا إىل غاية  فقدان من بني اإلحصائيات عن اإلصابات مبرض 

   ꞉ 2007أكتوبر
  . ꞉  120000األشخاص الذين يعيشون بالفي إي أش•
  . ꞉1200 2007سنة  املناعة املكتسبة فقدان مبرض  حاالت جديدة باإلصابة•
  .2007꞉ 6500عدد احلاالت اجلديدة املسجلة موجبة سنة •
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  . ꞉  36000عدد احلاالت اليت جتهل أا حاملة للفريوس•
  .꞉   35140عدد الوفيات منذ البدايات األوىل لظهور الوباء•
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  ملصادر و املراجع قائمة ا
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 ꞉أوال املصادر

  الكرمي القرآن -

  10م،  2005،دار صادر، بريوت 4طعرب، ابن املنظور، لسان ال -

  ابن جين، اخلصائص، حتقيق حممد علي النجار، دار اهلدى للطباعة والنشر بريوت، اجلزء الثاين  -

 ، املعرب من الكالم االجنيب على حروف العجمأبو املنصور اجلواليقي - 

  ،1999 1ط،ار الكتب العلميةد ،اللغة مقاييس ،ابن فارس -

، دار ،منشورات حممد علي بيضون  2ط، حتقيق حنند باسل عيون السود ، لتعريفاتا، اجلرجاين -
  2003الكتب العلمية ، بريوت، لبنان،

السيوطي، املزهر يف علوم اللغة وانواعها، حتقيق حممد امحد جاد املوىل بيك وحممد أبو الفضل  -
  ء الثاين ،اجلز 1986ابراهيم وعلي حممد اليحياوي، املكتبة العصرية بريوت، 

  2001دار املشرق ، بريوت ،لبنان  ، 2ط، رملنجد يف اللغة العربية املعاصا -

  2004،مصر، مكتبة الشروق الدولية ،4طجممع اللغة العربية، املعجم الوسيط،  -

حمي الدين حممد بن يعقوب الفريوز ابادي، قاموس احمليط، مراجعة واشراف الدكتور حممد  -
    2008لبنان ،  ،بريوت ،العريب االسكندري، دار الكتاب

  ، تاج العروس من جواهر القاموس، دار الفكر، بريوت، لبنان   مرتضى الزبيدي -
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  ꞉ثانيا املراجع 

   2الطبعة 1993، ، يدار الغرب االسالم ،معجم املعاجم ،إقبال الشرقاويأمحد  -

   2004رة، اكرم مؤمن، فن الترمجة للطالب واملبتدئني، دار الطالئع، القاه-

   1982 ،لبنان ،دار العلم للماليني بريوت 1اميل بديع يعقوب، فقه اللغة العربية وخصائصها،ط-

 1الطبعة ،للماليني العلم دار، وتطورها بداءا، العربية اللغوية املعاجم ،إميل بديع يعقوب -

   1999 ،1ط ،العلمية الكتب دار ،اجلوهري ،الصحاح طريفي ،بديع يعقوب إميل-

    ،2003 هومة دار ،اجلزائر ،العلمية العربية اللغة ،بلعيد صاحل-

الترمجة من العربية اىل االجنليزية مبادئها ومناهجها، ترمجة عبد الصاحب مهدي  ،رتدك زجيم-
   2007، 1اثراء للنشر والتوزيع، ط ،علي

      2005 ،األردن،دار ابن اجلوزي،  1طحامد صادق قنييب ، مباحث  يف علم الداللة واملصطلح، -

  2002 ،مكتبة لبنان ،مونيك كروميه،  مصطلحات تعليم الترمجة يانكي، دويل هانيلور-

روجرت بيل، الترمجة وعملياا النظرية والتطبيق ، ترمجة د حمي الدين محيد، الطبعة االوىل، -
2001  

    1989دمشق  ، ، دار طالس ، 1شحاذة اخلوري ، دراسات يف الترمجة واملصطلح والتعريب، ط -

  اجلزء الثاين  ،شحاذة اخلوري، دراسات يف الترمجة و املصطلح-

 والتوزيع للنشر صفاء دار ،التركيبية البنية يف دراسة املعجمية املدارس ،عبد القادر عبد اجلليل-
  ،1999 1ط ،عمان،
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   ،2003 1ط ،رونناش لبنان مكتبة، بريوت،لنظرية والتطبيق ا بني العربية املعجمية ،علي القامسي-

 ملركز الثقايف العريب،ا،1،طلغة البيانية واللغة احلاسوبية حممد الديداوي، الترمجة و التعريب بني ال-
  2000املغرب، 

االصطالح ودور املترجم    إلشكاالتدراسة حتليلية عملية –الترمجة و التواصل  حممد الديداوي،-
  2000املغرب،  ، املركز الثقايف العريب،1ط

سوسة تونس  مد الديداوي، علم الترمجة بني النظرية والتطبيق، دار املعارف للطباعة والنشرحم-
1992  

،املركز  1منهاج املترجم بني الكتابة و االصطالح و اهلواية و االحتراف، ط  حممد الديداوي،-
  الثقايف العريب، املغرب

  حممد ضاري محادي، وسائل وضع املصطلح العلمي -

  86ص، 40العدد، بالقاهرة العربية اللغة جممع جملة ،جازيحممود فهمي ح-

، دار هومة للطباعة والنشر زمريان لوديرار، الترمجة اليوم والنموذج التاويلي، ترمجة نادية خفي-
   2008والتوزيع، اجلزائر، 

مصطفى الشهايب، املصطلحات العلمية يف اللغة العربية يف القدمي و احلديث، دار صادر، بريوت -
1995  

نظرة يف مشكالت تعريب –مصطفى الطاهر احليادرة، من قضايا املصطلح اللغوي العريب -
  2003،عامل الكتب احلديث، األردن ، 1طالكتاب الثالث،  -املصطلح اللغوي املعاصر

،الدار العربية للعلوم ، 1يوسف وغليسي، اشكالية املصطلح يف اخلطاب النقدي العريب اجلديد، ط-
  2008بريوت، 
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  :املوسوعاتثالثا 

مؤسسة أعمال املوسوعة للنشر  ،جمموعة من العلماء والباحثني ،املوسوعة العاملية العربية-
  2الطبعة ، 1999 ،والتوزيع

  لبنان ،بريوت ،دار الراتب اجلامعية ،صناعة الترمجة وأصوهلا ،موسوعة الترمجان احملترف-

  املوسوعة الطبية امليسرة-

  املة املوسوعة الطبية الش-

    موسوعة االمراض -

  ꞉تالارابعا  

حممد حازي، يف رحاب املصطلح  ،حيائهاإأمهية الترمجة وشروط  ،الس األعلى للغة العربية-
  2007،اجلزائر ،دار اهلدى ،دطالعلمي العريب، 

ار د ،حممد عقون ،الس األعلى للغة العربية، واقع الترمجة يف العلوم االنسانية واالجتماعية-
   2007اجلزائر،  ،اهلدى

    3اجلزء ، 75الدحممد الدايل،  ،يف الطريق اىل مصطلح علمي ، بدمشق جملة جممع اللغة العربية-

  عبد احلليم سويدان  ،مبادئ يركز عليها عند وضع املصطلح ،بدمشقجملة جممع اللغة العربية -

    ،3اجلزء ،75الد  

  ،مجيل املالئكة ،غموض يف املصطلح العلمي العريب احلديثجملة مهزة وصل ، جوانب الدقة وال-
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 ،عبد الكاظم العبودي ،تأمالت يف اخلطاب اجلامعي ،منشورات الس األعلى للغة العربية-
 ،2004،اجلزائر

   ꞉املواقع االلكترونية : خامسا

 

  http:/www.sante-medecine.commentcamarche.fr 

http:/ www.ameli-sante.fr 

http://www.passeportsante.net.fr 
 
http://www.doctissimo.fr  
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Dans la préhistoire, les capacités de diagnostiquer une maladie et la traiter 

étaient très limitées, car la médecine ne disposait que de moyen rudimentaire. 

   Au siècle dernier, très rapidement l’innovation en santé a transformé la 

pratique de la médecine et a permis des avancées substantielles en termes de 

prévention, de diagnostic et de traitement des maladies dans l’espoir de trouver 

des remèdes. Ces découvertes ont conduit à l’apparition d’une diversité des 

termes médicaux ayant engendré des difficultés en  traduction.  

   La traduction se définit comme  un fait de convertir un texte d'une langue 

dans une autre langue. Elle s'oppose à l'interprétariat ; la traduction concerne des 

documents écrits alors que l'interprétariat concerne des messages oraux. 

Cependant, La traduction médicale pose un certain nombre de difficultés.  Ceci 

nous amène à poser la problématique suivante : 

   Quels sont les procédés de traduction adoptés par la langue arabe pour 

traduire les termes médicaux? 

    En effet, le  choix du sujet repose sur des motifs personnels et objectifs. 

Tout d’abord par le grand intérêt que nous portons envers le domaine de la 

traduction médicale et à cause du grand nombre de difficultés qu’elle représente 

en pratique pour les traducteurs. 

    Notre  modeste étude s’inscrit dans le cadre de recherche menée  dans le 

contexte des nouvelles approches dans le domaine de la traduction scientifique, 

dont l’objectif est de présenter une étude terminologique comparée. Pour cela, 

notre travail de magister comprend deux chapitres essentiels consécutifs et 

complémentaires : théorique et  pratique. 

   Dans le premier chapitre,  nous avons présenté une étude théorique portant 

sur « Etude dans le Terme, Traduction et Arabisation » qui regroupe  trois sous-

chapitres. 
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   Le  premier sous- chapitre s’intitule «le terme»,  comprend  ainsi  deux 

volets : 

  Le  premier volet s’intitule  définition du terme et de la terminologie.  

  En effet, le terme est un mot appartenant à un vocabulaire spécialisé, à un 

domaine bien défini. De plus, la terminologie concerne le vocabulaire des 

langues de spécialité ; elle étudie aussi, d’une part, les notions et leurs 

dénominations dans le cadre des vocabulaires de spécialité et, d’autre part, les 

méthodes propres au travail terminologique.    

  La terminologie a pour objectif de répondre aux besoins des traducteurs, 

des rédacteurs techniques, des documentalistes et des enseignants de langues de 

spécialité.    

  Dans le deuxième volet, nous avons essayé d’expliquer et d’exposer les 

procédés et les principes de la formation des termes.  Cependant, pour former les 

termes scientifiques, l'arabe fait recours aux méthodes suivantes: la traduction, la 

dérivation, le sens figuré, le mot forgé et l’arabisation. 

  Le  deuxième sous- chapitre s’intitule  «aperçu de la traduction », comporte  

 la définition, les types et les procédés de la traduction. 

  Par définition, la traduction consiste à transposer dans une langue cible un 

texte qui est écrit dans une langue source tout en gardant la même signification.  

En effet, nous nous sommes appuyés sur les travaux réalisés par VINAY et 

DARELNET dans le domaine de la stylistique comparée qui proposent sept 

procédés de traduction, à savoir l’emprunt, le calque, la traduction littérale, la 

transposition, la modulation, l’équivalence et l’adaptation. 

1- L’emprunt : c’est le procédé le plus simple de traduction par  lequel  

le traducteur   utilise un mot ou une expression du texte source tel quel.  
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2- Le  calque : il est un procédé de traduction par lequel le traducteur 

traduit une expression ou un mot de la langue d'origine littéralement dans 

la langue d'arrivée transposant les éléments de l'expression mot à mot. 

3- la traduction littérale : elle consiste à traduire la langue source mot à 

mot, sans effectué de changement dans l’ordre des mots ou au niveau des 

structures grammaticales et tout en restant correct et idiomatique.  

4- la transposition : elle entraîne un changement de catégorie 

grammaticale d’un mot en passant d’une langue à l’autre. 

5- La modulation : un  procédé impliquant un changement de point de 

vue afin d’éviter l’emploi d’un mot ou d’une expression qui passe mal 

dans la langue d’arrivée.  

6- L’équivalence : elle consiste à traduire un message dans sa globalité 

(surtout utilisé pour les exclamations, les expressions figées ou les 

expressions idiomatiques). Le traducteur doit comprendre la situation 

dans la langue de départ et doit trouver l’expression équivalente 

appropriée et qui s’utilise dans la même situation dans la langue d’arrivée. 

C’est une rédaction du message entièrement différente d’une langue à 

l’autre. 

7- Une adaptation que l'on appelle aussi « traduction libre » : c’est la 

traduction par laquelle le traducteur remplace la réalité sociale ou 

culturelle du texte de départ par une réalité correspondante dans le texte 

d'arrivée. Cette nouvelle réalité sera plus adaptée au public du texte 

d'arrivée. 

             Le troisième sous- chapitre de la  partie théorique traite 

« l’arabisation »   

   En effet, l’arabisation désigne un ensemble de mesures politiques et 

culturelles destinées à promouvoir la langue et l'identité arabe, elle  se présente 

sous deux formes : d’une part, la culture populaire, les coutumes et le mode de 
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la vie quotidienne ; d’autre part, la culture écrite religieuse, juridique, 

scientifique ou littéraire. 

  Dans le deuxième chapitre, nous avons présenté l’étude pratique portant 

sur « Médecine et Traduction », se subdivise elle-même en trois sous- 

chapitres dont le premier s’intitule «la langue spécialisée.»  

Outre la langue générale, la langue de spécialité occupe une place 

essentielle dans notre recherche, car elle se distingue de la langue générale 

par l’usage des termes spécialisés propres à une science ou à une technique 

et l’usage de ces langues est restreint aux spécialistes pour garantir une 

communication sans ambiguïté dans un domaine du savoir particulier. On 

définit le concept des langues de spécialité comme des sous‐langues ou 

sous‐systèmes linguistiques qui véhiculent des informations spécialisées 

entre personnes partageant le même domaine de connaissance. Elles sont 

aussi des langues naturelles dont la fonction est de transmettre un savoir 

spécialisé.         

   Le deuxième sous-chapitre concerne la pratique, nous avons limité notre 

corpus à« la traduction des termes médicaux du français vers l’arabe». 

  Le corpus collecté est un ensemble de textes et articles médicaux en langue 

française concernant différentes maladies du siècle. Nous avons sélectionné les 

termes suivants꞉  acné, amygdalite, angine de poitrine, appendicite, asthme, 

bronchite, cancer, colon, engelure, eczéma, gastro-entérite, grippe, hémorragie, 

laryngite, migraine, nerf sciatique, prostate, sida.   

 

   Nous avons défini d’abord le terme, dans la langue source ensuite dans la 

langue cible, puis nous avons  appliqué les procédés de traduction et enfin nous 

avons commenté la traduction. 
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  En effet, la médecine est un domaine où la civilisation arabe a été très 

productive, allant jusqu'à imposer des ouvrages de référence pendant des siècles.                

De plus, le monde arabe n'est plus une région productrice de recherches 

médicales en langue arabe, de ce fait un problème terminologique critique se 

pose, d’un côté les équivalents de termes relativement récents sont rares  et d'un 

autre certains termes biens connus ont une multitude d'équivalents selon les 

critères géographiques ou culturels. 

   Par ailleurs, la traduction médicale vers l’arabe pose un certain nombre de 

difficultés. Nous proposons ici une méthodologie propre à ce domaine, 

permettant au traducteur de trouver des solutions et d'éviter les nombreux pièges 

de cette langue de spécialité. Pour cela, nous nous sommes intéressées dans  le 

troisième sous-chapitre à  la «lexicologie», qui concerne la définition  du 

lexique et du dictionnaire et leurs rôles dans la traduction.  

  

  Le terme lexicologie apparaît pour la première fois  dans l’Encyclopédie en 

1765, traditionnellement la lexicologie se définit comme l’étude scientifique du 

lexique  qui est un ensemble des mots qu'une langue met à la disposition des 

locuteurs. Ainsi, en pratique  pour aider à l’utilisation du lexique, les spécialistes 

du domaine fabriquent et innovent des livres appelés  dictionnaire ; «  un recueil 

des mots d'une langue dans un ouvrage de type linguistique et encyclopédique, 

classé par ordre alphabétique ou thématique ». 

   En effet, l’utilisation du dictionnaire ouvre un champ très vaste dans le 

domaine de la traduction des termes médicaux.   

  Enfin, nous espérons avoir pu soulever une partie de la problématique de la 

traduction des termes médicaux, et en avoir tiré des conclusions pertinentes, 

pouvant aider le traducteur dans son exercice, nécessitant des connaissances en 

traduction médicale. 
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  امللخص باللغة العربية
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قدم العصور اجلماعات البشرية فأمنت التفاهم والتواصل بينهم وازدادت أرافقت الترمجة منذ 

  ليها على مر الزمان.ااحلاجة 

على عكس اجلمود الذي  ،يشهد العامل الغريب تطورا ملحوظا  يف ميدان العلوم والتكنولوجيا  

ا فالعرب حباجة إىل عمليات ترمجية وتعريبية واسعة هلذ ،أصاب مسرية النشاط العلمي العريب

  من املصطلحات العلمية اجلديدة. وعميقة للكثري

فلألسف الشديد هناك ،يصادف املترمجون صعوبات ال حتصى يف ميدان الترمجة العلمية   

 ،حالة من الفوضى االصطالحية بني اللغويني العرب يف حقل ترمجة وتعريب املصطلحات العلمية

عليه يتطرق هذا البحث إىل واقع املصطلح العلمي بني الترمجة والتعريب متخذين املصطلح الطيب و

  منوذجا.أ

ما مدى فطرحنا بعض االشكاالت وتساءلنا عن بعض االمور اليت تتجلى يف التساؤل عن   

ملصطلح  ا عن االجراءات املعتمدة يف نقل و ؟أمهية توحيد وتعميم املصطلحات املترمجة أو املعربة

     ؟العربية اللغة إىل لفرنسيةالطيب من  اللغة ا

يف نفس  إىل اللغة العربية ليس باألمر اهلني لكنه لفرنسيةإن ترمجة املصطلح الطيب من اللغة ا  

الوقت ليست باألمر املستحيل. إن الشرط األساسي الذي بدونه ال ميكن حتقيق هذه الترمجة يتمثل 

للمصطلحات الطبية األجنبية. وإذا كان العديد من هذه املصطلحات يف توفري مقابالت عربية 



 

- 131 - 
 

الطبية هلا مقابالت باللغة العربية، فإن أعدادا مضاعفة تنتظر أن توجد هلا مقابالت. واألسباب اليت 

  أدت إىل هذه الوضعية متعددة نذكر منها على سبيل املثال:

  صا ابتداء من القرن التاسع عشر.والتقدم السريع واملهول الذي عرفه جمال الطب وخص - 

تشعب وتفرع الطب إىل اختصاصات متناهية الدقة، الشيء الذي أدى إىل إنتاج املئات من  - 

املصطلحات اجلديدة قد يصعب على العديد من اللغات استيعاا. والدليل على ذلك أن فرنسا، 

صعوبة يف مسايرة ما تنتجه الدول  البلد الذي يعد واحدا من أقطاب العلم والتكنولوجيا جتد

  األجنلوساكسونية من مصطلحات طبية سنويا. 

  ملسايرة التقدم الطيب والعلمي.  عدم وجود سياسات وطنية وجهوية وقومية موحدة  -

  نتاج املصطلحات الطبية العربية. عدم وجود خطة عربية موحدة للتصدي ملشكل إ - 

  ية يف غالبية اجلامعاتإما باللغة الفرنسية وإما باللغة اإلجنليزاللجوء إىل تعليم العلوم الطبية  - 

 العربية.  

  عدم التعريف بالتراث الطيب العريب واستغالله استغالال يفيد يف إغناء املعاجم العربية املعمول ا - 

 حاليا.  

ن وهكذا، فإذا استمرت األوضاع على ما هي عليه، فسيعرف الركب العلمي العريب مزيدا م

وخصوصا أن العلوم الطبيعية مبختلف فروعها عرفت قفزات ،التأخر عن الركب العلمي العاملي

جبارة أدت إىل تراكم هائل يف املعلومات قد يتطلب التكيف معها واستيعاا وامتالكها وقتا طويال 
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بكيفية  يعد بعشرات السنني. ال بد إذن من بذل أكثر ما ميكن من اجلهود للتصدي هلذه املشكلة

  فعالة. 

ومسته  الفصل االولف،فصل نظري وفصل تطبيقيوقد اعتمدنا يف حبثنا هذا على فصلني   

افتتحنا   ،كل مبحث يعاجل عنوننيثالث مباحثمشل  ،بدراسات يف املصطلح الترمجة والتعريب

شرنا أكما مث عرفنا علم املصطلح   ،املبحث االول مباهية املصطلح فعرفنا املصطلح لغة واصطالحا

  ساليب ومبادئ وضع املصطلح العلمي.  أىل إ

مث  ،ىل مفهوم  الترمجة لغة واصطالحاإتطرقنا فيه  ،عن الترمجةما املبحث الثاين فيتحدث أ 

  ساليبها.أعرجنا على أنواعها و 

قدمنا مفهوم التعريب لغة واصطالحا مع رصد خمتلف  ،ويف املبحث االخري من هذا الفصل

واينا املبحث باحلديث عن اشكاالت ودواعي  ، رصدها اللغويون القدامى واحملدثنيالتعريفات اليت

  التعريب. 

 ،يدمج هو االخر ثالث مباحث عنونته بالترمجة والطب ،الفصل الثاين هو فصل تطبيقي   

مث انتقلنا  اىل ميزاإشرنا أاللغة املتخصصة كما عرفنا  ،اللغة املتخصصةخيص املبحث االول 

املدونة واليت هي ما املبحث الثاين قدمنا فيه أ ،حديث عن موقع املصطلح من اللغات املتخصصةلل

مناذج عن ترمجة بعض مثّ بعد ذلك قدمنا  ،عبارة عن جمموعة متنوعة من النصوص الطبية
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 صدرىل مفهوم املصطلح يف اللغة املإىل اللغة العربية متطرقني إاملصطلحات الطبية من اللغة الفرنسية 

  .علقنا على الترمجة بتحليلها واالشارة إىل طرق وضعهاكما واللغة اهلدف 

عرفنا  القاموس واملعجم  ،ىل دور القواميس واملعاجم يف الترمجةإاملبحث الثالث تطرقنا فيه   

  مهيتهما يف عملية الترمجة.أىل إشرنا أكما 

يات اليت اقترحنها بغية انعاش حوصلة للنتائج املتوصل إليها وبعض التوصويف اخلتام قدمنا 

  ꞉وقد تلخصت فيمايلي وتطوير هذا امليدان

طباء وذلك خللق أعقد ندوات وابرام مؤمترات وملتقيات وطنية ودولية جتمع بني مترمجني و -

  نوع من االحتكاك بني النخبتني وكذا تبادل اآلراء. 

  رس الترمجة. قسام ومداأادماج مقاييس لغة التخصص والترمجة املتخصصة يف  -

  اصدار قواميس ومعاجم طبية باللغة العربية ذات مصطلحات موحدة.  -

برز أانشاء مواقع وبرامج الكترونية خاصة بالترمجة الطبية املتخصصة للتمكن من عرض  -

 ،ترمجة املصطلحات والنصوص الطبية واقتراح حلول هلا من خالل طرح خمتلف االفكاراشكاالت 

  ىل الشبكة العنكبوتية  باعتبارها مواكبة للتكنولوجيا احلديثة.إرمجني يرجعون ن معظم املتأخاصة و

  احداث حركة ترمجة ضخمة تناول كتب العلوم التجريبية والطبيعية كالطب والصيدلة.   -
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In prehistory, the capacities to diagnose a disease and to treat it were very 
limited, because medicine had only rudimentary means. 

During the last century, innovation in the field of health quitely transformed 
the practice of medicine and achieved substantial projections in terms of 
prevention, these discoveries led to the appearance of a diversity of medical 
terms having generated difficulties in translation. 

Translation is defined as the act of rendering a text message from one 
language to another; it is opposed to the interpreting. Translation is related to 
written documents whereas interpreting is concerned with oral messages. 
However, medical translation faces certain difficulties that lead us to pose the 
following question: 

What are the translation processes adopted by the Arab language to translate 
medical terms? 

Indeed, the choice of the subject depends on personal motives and objective 
reasons. First of all, due to the great interest that we carry towards medical 
translation and also because of the large number of difficulties that it poses in 
practice for translators. 

Our modest study lies within the scope for research undertaken in the 
context of new approaches in the field of the scientific translation. The main 
objective is to present a compared terminological study. To cite, our 
MAGISTER Thesis is composed of two essential chapters: consecutive and 
complementary, theoretical and practical. 

In the first chapter, we presented a theoretical study focusing on "Studies 
about Terms, Translation and Arabization" the chapter contains three sub-
chapters: 

The first sub-chapter is entitled "the term", comprise two sections: 
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The first section is entitled definition of the term and terminology. 

In fact, a term is a word pertaining to a specialized vocabulary, in a well 
defined field. Moreover, terminology is concerned with the vocabulary of 
languages of specialty; it also studies, from one hand, concepts and their 
denominations with vocabularies of specialty, on the other hand, it investigates 
the methods suitable for terminological work. 

Terminology aims to meet the needs of translators, technical writers, 
researchers and teachers of languages of specialty. 

In the second section, we tried to explain and expose the processes and the 
principles of the formation of terms. However, to form a scientific terms in 
Arabic language, Arabic has recourse to the following methods: translation, 
derivation, figurative sense, word coining and the Arabization. 

The second sub-chapter is entitled "translation outline", comprises the 
definition, the types and the processes of translation. 

By definition, translation consists of rendering a linguistic text from a source 
language into the target language by keeping the same significance. 

In our thesis we are emphasizing on the works conducted by the two French 
scholars VINAY and DARBELNET in the field of comparative stylistics, they 
posited that there are seven main processes, or procedures, at work during any 
given translation. Here’s the seven they came up with namely Borrowing, 
Calque, Literal Translation, Transposition, Modulation, Equivalence and 
Adaptation. 

1. The Borrowing: It is considered the simplest of the procedures of 
translation; Borrowing is the idea of taking the word from the source language 
(SL) and maintaining it in the target language (TL) 

 

 

 

 

 



 

- 137 - 
 

2. The Calque: is a process of translation where a translator transferred an 
expression literally from the source text into the Target Text either follow the 
syntax of the Target Language while translating each word literally or ignore the 
syntax of the TL and maintain the syntax of the SL. 

3. LiteraI translation: This idea consists of translating the source language 
word for word in a way that does not alter the meaning, word order, grammatical 
structure while remaining correct and idiomatic. 

4. The transposition: Vinay and Darbelnet referred to transposition as 
changing word class without changing meaning. This refers to when translators 
change the word type, such as from nouns to verbs from one language to 
another. 

5. Modulation: refers to rendering the Target Text from a different point of 
view to that of the Source Text when the results of the former procedures would 
produce an awkward-sounding translation, despite it being grammatically, 
syntactically, and lexically correct. 

6. Equivalence: it consists of translating a message in its globality 
(especially use of exclamations, compound phrases or the idiomatic 
expressions). The translator must understand the situation in the source language 
and must find the equivalent expression suitable in which it is used. Writing the 
message will be entirely different from one language into another. 

7. Adaptation : is similar to equivalence in the way that the translator seeks 
to render the Source Language into the Target Language whilst ensuring it is 
just as relevant and meaningful as the original was 
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 The third sub-chapter of the theoretical part treats "Arabization" 

Indeed, Arabization indicates a set of political and cultural measurements to 
promote Arabic language and identity; it is presented in two forms: from one 
hand, popular culture, customs and traditions and daily life mode; in the other 
hand, religious written culture, legal documents, scientific or literary books. 

In the second chapter, we presented the practical study related to "medicine 
and translation", subdivided into three subchapters. The first is entitled "the 
general language and the language of specialty". In addition to the general 
language, the language of specialty occupies an essential place in our research, 
for its distinction from the general language and its use of specialized terms 
suitable for science or technology. The use of these languages is restricted to the 
specialists to guarantee a communication without ambiguity in a particular field 
of knowledge. We define the concept of "languages of specialty" as linguistic 
derived-languages or subsystems which convey specific information between 
people sharing the same field of knowledge. They are also considered natural 
languages functionally transmitting a specialized knowledge. 

The second sub-chapter we practically limited our corpus to "the translation 
of the medical terms from French into Arabic." 

The collected corpus is a set of texts and medical articles in French language 
as regards to various diseases of the century. In our study, we selected the 
following terms acne, tonsillitis, angina pectoris, appendicitis, asthma, 
bronchitis, cancer, colon, Frostbite, eczema, gastro-enteritis, influenza, 
hemorrhage, laryngitis, migraine, sciatic nerve, prostate, AIDS. For that, we 
initially defined the term in the source language and then in the target language, 
then we applied the processes of translation. 
 

In the light of all these definitions, we can say that medicine is a field where 
the Arabic civilization was very productive; leaving behind it references and 
books for centuries. Moreover, the Arab world is no longer a producing region 
for Medical Research in Arabic language; therefore a critical terminological 
problem is posed. From one hand the equivalent terms of relatively new 
emerged terms are rare; on the other hand certain currently used terms have a 
multiplicity of equivalents specific to a region or a cultural. 
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Furthermore, medical translation into Arabic raises a number of difficulties 
Me propose a methodology for this sake to allow the translator finding solutions 
and discard predicament of this special language .Consequently, in the third 
subchapter entitled "lexicology" we are interested in defining lexicon and 
dictionary and their rote in translation. 

The term lexicology appears for the first time in Encyclopedia around the 
year 1765; traditionally lexicology is defined as the scientific study of the 
lexicon which is a set of words that a language put at the disposal of speakers to 
assist them practically using lexicon. Specialists in the field invented books 
called dictionary; that are defined as "A collection of a set of words of a given 
language gathered in a linguistic and encyclopedic book, organized in an 
alphabetical or thematic order." 

The dictionary is a "book containing a collection of words arranged in an 
alphabetical order and followed by their definition or translation into another 
language" .It is an essential tool for learning a language, either a native or 
foreign one. 

Indeed, the use of the dictionary offers a wide variety of alternatives in the 
field of the translation of medical terms. 

Finally, we hope, we were able to raise part of the problematic of translating 
medical terms, and to have drawn a relevant conclusion, to help the translator 
performing a medical translation. 
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مهيته وعديد النقاط اليت تطرحها مسالة ترمجة أيضا مفهوم املصطلح وأيعاجل هذا البحث واقع املصطلح العلمي بني الترمجة والتعريب فيتناول مفهوم الترمجة والتعريب كما يتناول 

ه الدراسة االجابة على عدد من االسئلة ذات الصلة باملشاكل اليت تواجه املترمجون العرب يف مادة وقد مت من خالل هذ ىل اللغة العربية.إلغة الفرنسية املصطلح الطيب من ال

ىل نوع إدى أ ما وهذا ،جل التكفل باملصطلحات العلمية بصفة عامة و املصطلحات الطبية بصفة خاصة أن الترمجات العربية تعاين من غياب استراتيجية من أ ذلك ،املصطلحات

  ،والتداخلمن التضارب 

  .االجنبية من بدال املعربة املصطلحات واستخدام احلديثة املفاهيم عن تعرب اليت املصطلحات حياءإ على والعمل العريب بالتراث والعناية ،وتوحيد املعاجم لتأليف الوقت حانوعليه

 . واهلدف املصدر اللغة ،الترمجة تقنيات ،الطيب املصطلح ،املصطلح ،التعريب ،الترمجة ꞉الكلمات املفتاحية

  

Le travail aborde la définition de la traduction et l’arabisation, il aborde aussi la définition du terme, son 

importance, il expose d’autres points concernant la traduction du terme médical du français vers l’arabe. Dans 

cette étude nous avons essayé de répondre à un certain nombre de questions relatives aux problèmes 

qu’affrontent les traducteurs arabes en matière de concepts. 

Donc il est temps que l’on œuvre à unifier cette terminologie par la consécration d’une méthodologie unifiée 

dans la rédaction des lexiques, par le respect du patrimoine arabe, la ressuscitions des termes qui expriment les 

concepts modernes et l’utilisation des termes en arabes au lieu des termes étrangers. 

Mots-clés : traduction, arabisation, terme, terme scientifique, techniques de traduction, langue source et cible. 

 

The study discusses the definition of translation and arabisation, it presents the definition of term, it importance, 

it expose several points of translating French medical terms into Arabic. This research aims to deal with 

translations problems which face Arab translators in the field of concepts. 

So, it is time, then, to work on the unification of terms thought the adoption of an unified methodology in 

making lexis, assuming Arabic heritage, the resuscitation of terms expressing modern concepts and the use of 

Arabic terms instead of foreign ones. 

Key words꞉ translation, arabisation, term, medical term, technics of translation, source and  target language. 

 


