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  بسم اهللا الرحمن الرحيم       

الحمد هللا الذي هدانا لهذا و ما كنا "

  "نا اهللالنهتدي لوال أن هدا
  43 -األعراف                                                                         
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  إهداء
  

  ...جدي من أمي إىل جدي الشهيد من أيب، و

  :إىل من غرفت الدعم و التشجيع من أقداح شهدهم

  أيب احملترم-   

  أمي الغالية -   

  أخي العزيز  -   

  درسوين يف خمتلف مراحل التعليمإىل كل الذين    

  

أهدي هذا البحث الذي استضاء بربيق عيين سنوات، و تغذى من سهري أعواما، عله يرد شيئا ممـا  

  .قدموه يل
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  شكر و عرفان
  

لقد نضجت مثرة هذا البحث العلمي نتيجة تظافر جهود خرية بني الدكتور احملترم عمـار ويـس       

دي عناية و توجيها و بني السادة أعضاء املناقشة   و السيد رئـيس  الذي أشرف على حبثي و أخذ بي

  .اللجنة العلمية األستاذ معمري فرحات

  

و وجهوا، و ناقشـوا،        و   اهل يكفي واجب الشكر لكل الدكاترة و األساتذة الذين أشرفو    

ون وفيـة خلطـاهم   صقلوا جهدي العلمي املتواضع أم يظل إسهامهم دينا يف رقبيت حيتم علي أن أك

 .املوجهة اليت أنضجت مثرة علمية تغذت من تربة نقية صافية مثلما هي تشكرايت الصافية
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     المقدمة             
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ة، فبـزوال   ا واجه الطب يف مسريته ظاهرة تغري األمراض اليت وتعود أسباإىل عوامل حضـاري

كبري من األمراض اجلرثومية، واألمراض املتعلقة بسوء التغذيـة،   احلضارة الفالحية مثال، تناقص عدد

  .األمراض الشريانية والسرطان توبظهور احلضارة الصناعية تزايد

ونظرا ألمهية الطب يف حياتنا اليومية، بات من الضروري االهتمام به، رغم التدهور الذي يشهده      

هد تطورا مستمرا يف شىت اـاالت و خاصـة يف اـال    العامل العريب مقارنة بالعامل الغريب الذي يش

  .الطيب، مما أدى إىل توسيع الفجوة املعرفية بينه و بيننا

 و        وألن الترمجة، أساس التواصل بني الثقافات، و الناقل املعريف ملنجزات العصر الثقافيـة        

وم الطبية عند العـرب قـدميا       و   العلمية و التكنولوجية، فقد أسهمت بقسط كبري يف تطور العل

الغرب حديثا ألم اعتمدوا ترمجة أمهات الكتب الطبية ملختلف احلضارات يف تطوير هذا امليدان من 

العلوم، و هذا ما دفعين إىل االهتمام بدراسة املصطلح الطيب، و قد قادين البحث إىل االهتمام بظاهرة 

  . من دور يف بناء املصطلح الطيب يف اللغات األوربيةالسوابق و اللواحق اإلغريقية ملا هلا 

 

إن اختياري هلذا املوضوع كان يف البدء جمرد قناعة ذاتية ثبتها امليل إىل الطب لكونه مهنة نبيلـة،       

مث ترسخت قناعيت أكثر بأن املصطلح الطيب موضوع جدير بالدراسة و خاصة يف بالدنا نظـرا لقلـة   

و للعوائق اليت يواجهها طلبة كلية الطب نظرا لالختالف الكامن بـني نظـام    الدراسات املتعمقة فيه

أوىل على اللغة العربية ، و نظام التعليم يف كليـة   ةالتعليم يف مرحلة ما قبل اجلامعة الذي يعتمد بدرج

بة، الطب الذي يعتمد على اللغة الفرنسية، مما أدى إىل صعوبة الفهم و بالتايل إخفاق العديد من الطل
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فهل الترمجة جديرة بإجياد حلول للمشاكل اليت يعاين منها طلبـة كليـة   .و إلثراء املعجم الطيب العريب

  الطب،و هل هي كفيلة باللحاق بركب املدنية السائر خبطًى حثيثة؟

إال يف بعـض  -ولتجسيد هذه الرغبة، باشرت دراسة املصطلح متفادية الدراسـة الكالسـيكية        

ستند فقط على أساليب وضع املصطلح املعروفة ، مستندة على دراسة نقدية حتليليـة  اليت ت -احلاالت

 معـىن  نقل هي الترمجة:"يقول الذي نيومارك أساسها أساليب الترمجة، و ذلك انطالقا من وجهة نظر

 يتراوح النص أن يرى فهو 1"جديد قارئ أجل من أخرى لغة إىل لغة من كتابا أو مفردة يكون قد نص

 يف املصـطلح  عتربأ جعلين مما  سياق دون من للفظة وجود ال أنه نستنتج منه و الكتاب، إىل فردةامل من

  .الواحد الطيب املصطلح يف اإلغريقية اللواصق و اجلذور حتملها اليت للمعاين نظرا ذلك و ،نصا ذاته حد

  أمراض التهابية و قد وقع اختياري على كتاب األمل املزمن لريتشارد توماس نظرا ملا حيويه من 

 .و أخرى مزمنة و غريها مما أتاح يل فرصة التعرف على معاين اللواصق اليت تتعلق بكل مرض

وكانت قضية املنهج من أعوص املشاكل اليت واجهتين ألن دراسيت جتاوزت الدراسة القدمية   و      

  .ألنين حاولت التوسع قدر اإلمكان

  :مدة اخلطة اآلتيةلقد تناولت بالبحث املصطلح الطيب معت

  :فصول ثالثة إىل ينقسم و النظري اجلانب

  الطب و الترمجة :األول الفصل-

                                                
1  Newmark Peter," Introductory Survey" Owens, Rachel 1996,p05 

يوماركها ناتعود هذه الفكرة إىل كاترينا رايس مث تبن  
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 تقسـيم  و الدمريال روين جون من كل تقسيم متناولة الترمجة نظريات على األضواء فيه سلطت

   .الطبية الترمجة تاريخ على عرجت مث ستيفانيك

    يةاملعجم :الثاين الفصل-

لغة            و  املعجم و تطوره عرب ثالثة مراحل مث انتقلت إىل تعريف علمال ةنشأ تطرقت فيه إىل  

الصناعة املعجمية  احلديث عن إىل بعدها انتقلت و اصطالحا و أشرت إىل الفرق بينه و بني القاموس

  .و أنواع املعاجم

  املصطلح علم : الفصل الثالث-     

 به، النهوض أساليب إىل مشرية بنيته إىل انتقلت مث صطالحاا و لغة املصطلح لفظة تعريف فيه تناولت   

  .العريب العامل يف بوضعه ضت اليت اهليئات بذلك أوصت كما

 :ثالثة فصولأما اجلانب التطبيقي فينقسم بدوره إىل 

  الفصل األول-      

وجيا اليونانيـة     و  فيه إىل مصادر املصطلحات الطبية و املتمثلة يف االستعارة من امليثول تتطرق     

  . اإلغريقية دور السوابق و اللواحق

  املصطلح الطيب يف كتاب األمل املزمن: الفصل الثاين-     

متطرقـة إىل مفهـوم    بدراسة بعض املصطلحات الطبية الواردة يف كتاب األمل املزمن فيه قمت     

اإلشارة إىل طرق و هابتحليلها و نقدعلقت على الترمجة  اللغة اهلدف مث واملصطلح يف اللغة املصدر، 

  .وضعها
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 خالصة حول االختالف يف استعمال املصطلحات:الفصل الثالث-     

  .و فيه أشرت إىل بعض اجلذور اإلغريقية املتشاة وعدة استعماالت هلا يف املصطلحات الطبية      

 قد حققت كل مـا كنـت   ويف األخري ال أدعي أنين قد أملمت بكل جوانب املوضوع، أو أنين     

أنشده ، لذا فال أحسب أن عملي قد خلص من السهو أو النسيان، فالعلم هللا وحده، و مـع ذلـك   

أعتقد أنين ذا العمل أكون قد حققت بعض الطموح بتعمقي يف دراسة املصطلح الطـيب، ولفـت   

  .دراسات الترمجيةاالنتباه إىل أمهيته علّ بعض الباحثني حيذون حذوي و يسدون ثغرة يف جدار ال

 
 

  

  

 

 

 

 

  

  

  الباب األول
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  الدراسة النظرية

 الفصل األول

  الترجمة و الطب

  نظريات الترجمة.1

 تاريخ الترجمة الطبية.2

 

 

 

 

 

 

  الترجمة و الطب

     نظريات الترجمة - 1
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الترمجـة قبـل القـرن     يف نظرية أن نسلم بوجود ال ميكن نشاط قدمي، إال انه الترمجة رغم أن     

يف الطريقة املتبعة أثناء العملية الترمجية مما أدى إىل ظهور عـدة  اختلفت وجهات النظر لقد .رينالعش

مقاربات  اهتم بوضعها العديد من املترمجني و الفالسفة و علماء اللغة و غريهم، و سنتناول بالبحث 

 :تقسيمني األول لالدمريال و الثاين لستيفانيك

  2تقسيم الدمريال 1.1  

  :ريال منظري الترمجة إىل فئتنيقسم الدم

  أهل املصدر و أهل اهلدف

و من دعاة   وهم دعاة الترمجة احلرفية الذين يلتصقون بشكل النص املصدر: أهل املصدر-  أ

  : هذا املذهب

 ونيكيشهنري م *   

يرى أن هذا  فهو ،ليلغيه" أهل اهلدف "و" أهل املصدر"يتناول هنري ميشونيك التمييز بني       

انتقال  بالعكس ال تعرف الترمجة بأا انتقال من نص االنطالق إىل أدب اهلدف أو ":لتقابل ال معىن لها

جتريبيا كل  حركة مضاعفة تقوم على ثنائية املعىن والشكل اليت متيز (قارئ اهلدف إىل نص االنطالق 

  . وإزاحة  ،وإمنا بأا عمل يف اللغة )الترمجات 

النسخ " :النسخفترمجة أهل املصدر احلرفية تقود إىل  ،ه مع وجهة نظر غوتهوتلتقي وجهة النظر هذ

 3".الشكلي الذي يقود إىل العوج اللساين

                                                
2 Newmark Peter,"Introductory Survey" Owens, Rachel 1996, p05 
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                                                                              جورج شتاينر*

و    جم مراعاة حمتوى النص املصـدر يقترح توازنا بني النص املصدر و النص اهلدف،  فعلى املتر     

عقابا إهليا ملنع التواصل بينهم، ومبـا أن   بنقله مراعيا اللغة اهلدف، كما يعترب اختالف لغات الشعو

 . التوصل بني أفراد املنظومة اللغوية الواحدة جزئي فان جناح الترمجة يكون دائما نسبيا

                                    نيوماركبيتر *

ويرى أن على املترجم أن يفهم  ،يعتقد أن الترمجة ممكنة مهما كان نص االنطالق و لغة الوصول     

  .النص الذي هو بصدد ترمجته كما أن عليه معرفة مقصد الكاتب من وراء النص

                                   مونـان جـورج  *      

تتمثل يف مقابلتـه بـني    ،أهل املصدر و  أهل اهلدفيعرف مونان باستعارته الشهرية ليميز بني      

: تتلخص كل احلجج ضد الترمجة يف حجة واحدة": يقول مونان .الزجاج الشفاف و الزجاج امللون

انتقال األصل مـن دون   ،كان املقصود بالترمجة إذا كما يسلم باستحالة الترمجة ،4"إا ليست األصل

   .أي تعديل إىل لغة أخرى

يركز املترجم من أهل اهلدف على معىن اخلطاب مسـتخدما املـوارد   : دفأهل اهل-  ب

اخلاصة باللغة اهلدف وملبيا مـا ينتظـره منـه القـارئ املسـتهدف يف اـاالت اللغويـة         

  :والثقافية و منهم واألسلوبية،واالجتماعية 

                                                                                                                                                       
3 Henri Meschonnic, Pour la poétique. p. 313-314 
4 Georges Mounin, Problèmes théoriques de la traduction, Paris, Gallimard، P.16-171963 
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  يوجني نيدا*  

التكافؤ الشكلي الذي يقوم : من التكافؤبني نوعني  5"حنو علم للترمجة"مييز يوجني نيدا يف كتابه      

حبيث حيدث " النص األصل"والتكافؤ الديناميكي الذي حيول ، على نقل شكل النص األصل نقال آليا

عندما واجه حضارات خمتلفة عن ، ختص يف ترمجة التوراةاملونيدا ". اللغة اهلدف"التأثري نفسه يف 

كيف ميكن أن نوضح رمز القمح اجليد : عتبارتغلبت حجة تكافؤ التأثري على أي ا ،♣حضارتنا

هلنود الصحراء الذين يرون أنه جيب طمر كل حبة ومحايتها بعناية وعدم بذرها بال ترو؟ إن  ♣والزؤان

يف حد ذاته فعال  ♣البذار يف حضارة كهذه تعترب: االكتفاء باحلرفية يعين اازفة بعوج جذري يف املعىن

  .أيه استخدام الكلمات نفسهاريف وبالتايل ال ميكن  ،شاذا

ليس له معىن إال عندما يتم ربطه بنظريته  ،مفهوم خاص بنيداو هو  " التكافؤ الدينامكي"إن      

ميثل تكافؤ التأثري مفهوما أساسيا يتجاوز اخلالف بني أهل اهلدف وأهل  ،وباملقابل. اخلاصة بالترمجة

  .لسانية الطابعالكاساته مبتدئني بانع ،يف إطار أمشل هوضع يوينبغ املصدر

   الدمريالجان رينيه *       

املترجم  يرى أن الترمجة عبارة عن موت للنص األصلي و إحياء له يف اللغة اهلدف، ويعترب     

 .ككاتب ثان له

 دانيكا سيليسكوفيتش و كريستني دو ريوه *     
                                                

5 Eugen E. Nida, Toward a Science of Translation, Leyede, Brill, 1964 
  كل احلضارات اليت ختتلف عن حضارة هنود الصحراء ♣
  حب يكون يف الطعام/قمح و هو رديء الطعام: الزؤان ♣
لى أول ما خيرج من الزرع و البقل و النبات ال يزال ذلك امسه ما دام ع: اللقاطة من التمر و هي مجع البذر و البذر/ فة أَصلُ السع: العشانة :البذار♣

  .ورقتني
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لى الترمجة الشفوية يف املـؤمترات،  كانت سيليسكوفيتش ترى أن املقاربات التأويلية تطبق فقط ع     

لكنها بعد ذلك رأت أنه ميكن تطبيقها على الترمجة مادام اهلدف من الترمجة نقل املعىن ال الكلمات و 

  .مهمة املترجم هي التأثري يف قارئ النص اهلدف بنفس درجة تأثري النص املصدر فيه

معارفه اللغوية و املوضوعية يف النص اهلـدف  أما بالنسبة لليديرار فترى انه على املترجم أن جيند كل 

  .وان يأخذ بعني االعتبار املعايري الثقافية للغة املترجم إليها

لقد كان هذا التصنيف الذي اعتمده الدمريال  تصنيفا سطحي لكنه مهد لظهـور تصـنيفات        

 .الذي و ضعه ستيفانينك بريند مأخرى لنظريات الترمجة واليت من بينها التقسي

 6كنتقسيم ستيفاني 12.

 بني و قد ميز يف مقال له.يرى ستيفانينك أن التفكري املعاصر للترمجة ولد على يد ويليام ويفر     

 :مخس مقاربات نظرية، تتمثل فيما يلي

  .الـنص  سانياتل ة،رباغماتيال سانياتالل البنيوية، و تتضمن :ية سانعلى نظريات لتقوم  مقاربات -

يف الواليـات  " الترمجـة  ب اخلاصة  حلقات العمل"  و حتوي : ةأدبي ياتى نظرعل مقاربات تقوم -

ــدة  ــد (املتح ــزرا باون ــة" ، ) ع ــددة  نظري ــة املتع ــة " األنظم ــيكية، املدرس   .التش

  غادامري ،هييدجير ،شتاينر و تضم العديد من املنظرين مثل؛  الفلسفيةعلى النظريات  تقوم مقاربات -

ــامني ،  ــمبنجـــــــــــــــ    . وغريهـــــــــــــــ

العليا للترمجة الشفهية و الترمجة الكتابية الـيت  مدرسة باريس  تتمثل يف: املمارسة اربات أساسهامق -

                                                
6 http://www.fdlm.org/fle/article/320/traduction.php 

 

http://www.fdlm.org/fle/article/320/traduction.php
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ــكوفيتش  ــديرار وسلســــ ــن ليــــ ــال مــــ   . تضــــــم كــــ

 .ومن روادها كرينغس و لورشر ةيلترمجا اإلجراءاتعلى  ستندمقاربات جتريبية ت -

 7يةسانعلى نظريات ل تقوم مقاربات -أ

   اآلليةوالترمجة  ويةالبني سانياتللا*        

ــة  -   ــدة يف الترمجــــــــ ــة كوحــــــــ    الكلمــــــــ

توصل ويفر، لكونه مفككا لرموز الرسائل السرية للعدو خالل احلرب بواسطة احلاسوب، إىل أن      

يستحسن  القيام ا  العملية الترمجية هي عبارة عن مرامزةو جيب تفكيكها،  اللغة عبارة عن شفرة

حتلـيالت للغـة    إجراءلذلك كان من الضروري  .ةالترمجوحدة هي كلمة و العن طريق احلاسوب 

اخلطوط املوافقة الـيت تسـمح    الفونولوجيا البنيوية وقد اكتشفت، بواسطة احلاسوب تسجيلهاميكن 

  .تحديد الفرق بني األصوات من حيث وظيفتها يف االتصاالتب

املترجم بقواعد و معـايري  التقيـيم    لقد أدرج علم الداللة البنيوي هذا التحليل يف املعاجم ليزود     

الكلمة اليت تنتج أكرب عـدد مـن    الوفاء يف الترمجة الذي هو البحث يف اللغة اهلدف عن :املتمثلة يف

لكـن   ومن دعاة املقاربة اللسانية جورج مونـان،  .املوجودة يف كلمة اللغة املصدر الوحدات املعنوية

  .مما أوجب الـتفكري يف وحـدة أكـرب   . نسبيا بالفشل حماولة إثبات أن الكلمة وحدة ترمجية باءت

ــب- ــة التركيـــــ ــدةك واجلملـــــ ــة يف وحـــــ     الترمجـــــ

 يف التركيب أحباثهمتوسيع نطاق  إىل، دفع الباحثني  إن الفشل النسيب الذي باء به البحث السابق     

                                                
7 http://www.fdlm.org/fle/article/320/traduction.php 

 

http://www.fdlm.org/fle/article/320/traduction.php


 16

ية ال تتمثل يف ؛  ومن دعاة هذا املذهب املنظر الربيطاين كاتفورد الذي يرى أن الوحدة الترمجواجلملة

البحث عن الكلمة الدقيقة يف اللغة اهلدف، بل يف الترمجة املعادلة يف احلاالت املماثلة، ويشـاطره يف  

هذا الرأي فيناي و داربلين يف األعمال املتعلقة باألسلوبية املقارنة ،حيث حـاوال تصـنيف خمتلـف    

ــبعة   ــي ســ ــة  و هــ ــة الترمجيــ ــتعملة يف العمليــ ــاليب املســ   .األســ

  )التداولية(ةالرباغماتي*      

، و قد لفتت االنتباه إىل استحالة فهم معىن ظهرت اللسانيات التداولية على يد أوستان و سريال     

النص انطالقا من قيمته الداللية بل جيب وضعه يف سياقه الذي ورد فيه، ألن عملية التواصل تسـتند  

  .جم فهم و نقل هذه القيمة يف اللغة اهلدفعلى اللغة وختتلف قيمتها حسب السياقات، وعلى املتر

   النص سانياتل*      

كانت بينما . الترمجة مفهومالنص تأثري كبري على  كان لتعدي اللسانيات البنيوية إىل لسانيات    

تفطنت ،  واليت موضوعها اللغة ،التباينية اتدراسالعلى  اااهتمام تقد ركز التفاضلية ياتسانالل

إىل أنه ليس للكلمات معىن ائي،بل تكتسي معناها   -كون املترجم يترجم الكالم-  النصلسانيات 

عمل يتوقف على  أيمعىن  أنترى  يتال نظرية الترمجة تعتمد على نظرية العمل أصبحتداخل النص ف

 .إليه سعىتالغرض الذي 

   نظرية سكوبوس*      

أن  قبلو  على العملية الترمجية انعكاسات لقد كان لتطور األفكار املتعلقة بنظريات الترمجة     

نتساءل ما إذا كان التركيب يف اللغة اهلدف معادال لتركيب آخر يف اللغة املصدر، جيب أن نتساءل 
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وذلك بغرض استعمال مصطلح كل من كترينا " سكوبوسه"و عن هعن املغزى العام للنص وعن وظيفت

 لنصوص ل دقيق تصنيف"، قامت كاتارينا بوضع و إليضاح مفهوم السكوبوس. رايس و هانس فارمري

نصوص إخبارية - بويهلركارل  حسبأساسية للغة  وظائفثالث  علىيستند ،"املترجممن أجل 

 ترمجية استراتيجيات إىل وصالنص هذهمن  نوع لك يشري -استفهامية  نصوصو اليةمجونصوص 

 .خمتلفة

   8األدبيةعتمد على النظريات ت مقاربات -ب

ويرى أن الشاعر وحده ، " عملية لغوية بل عملية أدبيةالترمجة ليست "أن  كاري دأدمون يعترب     

ترمجة  على وجه اخلصوص إىل، و ةاألدبيالترمجة   إىل فقط تشري هذه النظريات. ركفيل بترمجة الشع

 يف" الترمجة ب اخلاصة  حلقات العمل"  يف ميالدالنوع من النظريات  ساعد هذا ا ، و قدالشعر

 ".عزرا باوند"اليت من دعاا  الواليات املتحدة 

   : " الترمجة ب اخلاصة  حلقات العمل" و عزرا باوند*     

ال تزال الترمجة يف الواليات املتحدة متارس على شكل حلقات و من بينها حلقة الترمجة املوجدة      

وكانت أفكار عزرا باوند أكثر  .لشعرجبامعة ايواه و تم فقط بالترمجة األدبية و بالتحديد بترمجة ا

  .تداوال رغم أا كانت تؤول يف اغلب األحيان تأويال خاطئا

، ثقافة جمتمع مالور تبن ع عبارةالكلمات ف يف اللغة" الطاقة"لى مفهوم ع "عزرا باوند"ستند نظرية ت

 .ترمجتها بطاقة خاصة جي قوة و امينحه مما
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   : األنظمة املتعددة نظرية*       

من دعاة نظرية حلقات  وهو(جيمس هوملز قاميف جامعة أمستردام ، اوأستاذً بصفته مترمجا     

ال  ية، ذات طابع ثقايف،دبأهي نظرية و األنظمة املتعددة، نظرية بوضع لوفيفري اندريه  ، رفقة)العمل

جمموعة من  تشكل اكو، تم بدراسة كل أنواع األدب بل، 'النبيل' األدبلى ع اأحباثهصر تقت

  .األنظمة

حيث من  يدرس ،باألد ا مننوع صبحأاملترجم  األدب يرى دعاة نظرية األنظمة املتعددة أن     

وقد انضمت مؤخرا  الربيطانية سوزان بسنت إىل جمموعة  يف اللغة اهلدف،والثقافة  األدبيف  إسهامها

صدر، فهم ال يهتمون مبدى مطابقة النص بالنص امل" تالعب"الباحثني اهلولنديني اليت تعترب أن الترمجة 

املترجم للنص املصدر،بل يرون أنه يكفي أن يصرح املترجم بنصه بأنه مترجم لكي ال نناقش إذا ما 

  .)إذا وافقت ترمجته النص املصدر(أضاف أو غري من النص املصدر

 
  التشيكيةاملدرسة *     

قـد كـان   وشكالنية ومبادئ النظريـة البنيويـة،   املدرسة التشيكية إىل مبادئ النظرية ال ختضع     

الرتاع الفكري الذي نشب بينه و بـني   ياكبسون واحدا من أتباع املدرسة الشكالنية مبوسكو، وبعد

واحداً من املؤسسني لنادي براغ اللساين، وأهله ذلك ألن  أعضائها، انتقل إىل تشيكوسلوفاكيا ليكون

 .ىن بتحليل اإلشكال يف النماذج األدبية بالدرجة األوىلينقل آراء املدرسة الشكالنية اليت تع
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. يرى ياكوبسون أنه ال ميكننا أن نلمس اإلنشائية و األسلوبية يف حمتوى النص الشعري ألا ذاتية     

املتعلقـة بالترمجـة،و   " ياكوبسـون "الذي أخذ أفكار ": لويف جريي: "و من بني دعاة هذه املدرسة

ل اإلجراءات األسلوبية للشعر واألعمال األدبية وعزهلا و وضع لكـل لغـة   اللسانيات، مث حاول فص

يرى جريي أن على املترجم عزل حمتوى الشعر الذي بني يديه، يترمجه مث  كما.جرداً هلذه اإلجراءات

مبعىن أنه يستبدل اإلجراءات األسلوبية املوجودة يف اللغة املصـدر  : ينتقل إىل ترمجة العناصر األسلوبية

ــ ــة اهلــــــــدفبتلــــــ   .ك املوجــــــــودة يف اللغــــــ

  9على التفكري الفلسفيمقاربات تقوم -ج

   املقاربة التأويلية و جورج شتاينر*     

  :يرى شتاينر أن العملية الترمجية تتم عرب أربع مراحل تتمثل يف     

  .ينقل معىن و بالتايل ال يتفحصه هيغامر املترجم مبعاجلته للنص، فيثق به، كون: الثقة-

ويرى أن املترجم يلج النص املصدر ليسرق معناه     و هييدجير  على آراء يستند شتاينر :حاماالقت-

   .هذا اعتداء و اقتحام له بالتايل

  .فيبتلعه مث يهضمه ،وجيعله ملكا له ينضم إليه  صدر،للنص امل املترجماقتحام بعد  :إلدماجا-

أفكاره من الرومانسيني األملان مثل ولتر يف تصوره للترميم استوحى شتاينر  : الترميم/التصحيح -

حيث ينبغي إجياد املعىن األصلي و ما بني السطور، وهلذا  بنجمني الذي يدعو إىل الشفافية يف الترمجة
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  .معىن وشكال ترمجة أمينة) أي الترمجة احلرفية( هي ترمجة ما بني السطور ترمجة، أحسنأن  يرى

  10:املمارسةعلى  تقوم مقاربات-د

  التأويليةنظرية ال *     

تطورت النظرية التأويلية يف املدرسة العليا للمترمجني الشفويني و املترمجني انطالقا من املالحظات      

  .  الفورية الشفوية ةاملتعلقة بالترمج

يرى دعاة هذا املذهب انه ليس للترمجان ذاكرة من الكلمات بل ذاكرة من املعاين اليت تنقلها      

   .ال ميكن للمترجم الشفوي أن حيقق ترمجة سليمة إال إذا كان حيفظ املعىن و يترمجه. اتهذه الكلم

   عىناملنظرية *      

 .معارضة ضمنيه وصرحية على التأويلية نظريةيف ال )الضمنية(ملضمرةنظرية املعىن اتستند      

   :على مستوى الكلمات-

. ال تعطينا صورة إال إذا كنا نعرف الشيءت الكلماليست هناك عالقة بني الشيء و امسه، ف    

  . ولكل لغة مفردات تعرب ا عن أفكارها

   :تركيب اجلمل على مستوى-

  .ميكن أن نعرب عن نفس الفكرة بطرق خمتلفة حسب ما تقتضيه اللغات و ما تفرضه اتمعات    

 :على مستوى النص-
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، بل على املترجم أن حيل حمل فورا املعىن يظهرال . عىن يف النصاملعلى  الشيءوينطبق نفس     

  . قبل ترمجته الترمجان، عليه أن يربز معىن النص

  السياق املعريف/  املخزون املعريف*     

وهو جمموعة الدرايات املكتسبة اليت تكون معرفة اإلنسان املستدمية، حبيث ينبثق معىن النص مـن       

) كقراءة نـص (لنص و يرتكز فهم عنصر جديد من الواقع اتصال املخزون املعريف للمتلقي بكلمات ا

  .على ربطـه بتجـارب معاشـة مشـاة وتقييمـه حسـب الفكـرة املوجـودة يف الـذاكرة         

عنصر جديد بربطه بتجارب معاشة مشاة و مقارنته باألفكار املترتبة عن جتارب  بتتم عملية استيعا

عناصر النص و هو السياق املعريف ويتمثـل يف   يتدخل عنصر آخر يف فهم.  مررنا ا خزنتها الذاكرة

 .املعرفة اليت تراكمت عند قراءتنا للنص

  حتصيل املعىن مقاربة*     

وهي مرحلة يف عملية الترمجة تقع بني حمطة ما قبل الترمجة اليت تقضي فهم النص املصدر      و      

قوم هذه املرحلة على اإلنعتاق من الدالئل حمطة الترمجة اليت تقتضي بإعادة التعبري يف اللغة اهلدف و ت

  .اللغوية وصوال إىل استخالص املعىن

  11ةيلترمجا على اإلجراءات ستندمقاربات جتريبية ت- ه 

،  1986، يف عام "ما حيدث يف ذهن املترمجني" قام كرنغس بنشر دراسته املتعلقة ب عندما      

   .عملية الترمجة و طبقها على " تقليد كالباراد"املوجودة يف  تناول مناهج املالحظة االستبطانية
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  .وتدعى هذه الوظيفة الذهنية بروتوكوالت التعبري الصريح

 تتمثل وظيفة بروتوكوالت التعبري الصريح، يف حتليل ما حيصل يف ذهن املترجم، بوصف سلوكه  

ال بالنص املقدم بعد و هو يف وضع الترمجة، كما تم باملسارات الذهنية اليت مير ا فعل الترمجة 

 .و مل تنجح هذه النظرية إال بتطبيقها يف جمال تعليمية الترمجة.الترمجة

لقد أفسحت حبوث كرينغس اال لبحوث مرتبطة ب بروتوكوالت التعبري الصريح وأخرى متعلقة 

 .بترتيب األشياء يف ذهن األشخاص

يعتمد على اللغة اهلدف و اللغة املصدر مما سبق، نستنتج أن نظريات الترمجة جتاوزت التقسيم الذي 

إىل التقسيم الدقيق الذي يعتمد على أسس علمية لغوية نفسانية فلسفية و جتريبية، لذا يعد من أدق 

الذي يتحدث فيه عن نظرية  زمينع من وجود تصنيفات جديدة كتصنيف هومل و هذا ال التصنيفات،

 .عامة للترمجة و نظرية جزئية

 

 

 

  جمة الطبيةتاريخ التر.122

شهدت احلضارة العربية اإلسالمية ازدهاراً واضحاً إبان فترة القرون الوسطى مما جعلها تضطلع      

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

                                                
 16/17/18، صنالراتب اجلامعية، لبنا رالترمجان احملترف، دا مشلب،. ر12
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بعد عصر الفتوحات   اإلسالمية  العلوم الطبية، فقد بدأ االهتمام بتعريب العلوم واملعارف الطبية

  .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 علماء     

ياء اإلغريقية واليت تعد مدرسة اإلسكندرية إىل دمشق دف ترمجة بعض كتب الطب والفلك والكيم

وبعدها أمر اخلليفة عمر بن العزيز بترمجة كتـاب طبـي مـن     األوىل من نوعها منذ ظهور اإلسالم،

السريانية وكان ذلك لضرورات عملية حبتة وقد استأنف هذا العمل على نطاق أوسع بعد نصف قرن 

  .خ اإلنسانيةمن الزمن ليجعل من القرن التاسع عصراً فريداً من نوعه يف تاري

مل يكن حبوزة العرب من الثروة العلمية يف اية القرن الثامن ميالدي إال ترمجة ملوسـوعة طبيـة       

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

ى رأسهم جرجس بن جربائيل، تطور العلوم ألنه قام باستدعاء أطباء من مدرسة جنديسابور كان عل

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

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

والطب إىل العربيـة،  وكان من أشهر الترامجة آنذاك ابن املقفع فقد نقل كتب الفرس اخلاصة باملنطق 

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

  .بني املترمجني آنذاك يوحنا بن البطريق، قسطا بن لوفا، يوحنا بن ماسويه

والنساخ يف  أما يف خالفة املأمون فقد كان حنني بن إسحاق يشرف على عدد كبري من املترمجني     

بيت احلكمة فقد كان هو من يصحح األخطاء ويزود املترمجني والنساخ بالكتب النادرة، إضـافة إىل  
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أعمال أخرى كان يقوم ا كتأليف كتب الطب واملنطق والفلسفة وترمجة بعض الكتب مثل كتـب  

  .جالينوس الستة عشر اخلاصة بالطب

عند عرب األندلس وكان من بني املتـرمجني آنـذاك    أما يف القرن العاشر فقد ازدهرت العلوم     

جريبري دفاوريالك فقد نقل مناذج من العلوم العربية، مث تبعه  قسطنطيين اإلفريقي يف القـرن احلـادي   

لعلي بن عباس، وزاد املسافر البن اجلزار " كامل الصناعة الطبية"عشر الذي نقل للعرب املسيح كتاب 

  .س املأثورةكما قام بشرح أقوال جالينو

وقد نقل 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، 

للزهراوي واليت يتعلق باجلراحة إضافة إىل حريا دوكرميون الذي ترجم املقالة الثالثني لكتاب التصريف 

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

  .قرون يف كل من مدرسة سنالرنو وموبنوليه

وللتوصل إىل نتيجة إجيابية جيب أن نترجم من جديد ما توصل إليه الغرب من تكنولوجيا حديثة      

ا بالطب اليوناين ألن معظم املصطلحات الطبية حتوي جذور إغريقية، فمن الضروري أن يف الطب بدًء

  .تقوم بدراسة املصطلحات الطبية مرورا بعلم تأصيل الكلمات ملعرفة معاين اجلذور اإلغريقية
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  نيالفصل الثا

  المعجمية

  او تطوره المعجميةنشأة .1

  األوىل املرحلة-
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  ةنيالثا املرحلة -

  ةالثالث املرحلة -

  تعريف المعجم.2

  لغة-

  اصطالحا-

  بني مفهوم القاموس و املعجم-

  الصناعة المعجمية و أنواع المعاجم.3

  

  المعجمية
إنّ الترمجة كسلوك لغوي ونشاط حضاري يهدف إىل التواصل، جعلها تضطلع على مر العصور      

بذلك نقل املعرفة من أمة إىل أخرى، فأضحت قناة بدور هام يف التبادل الثقايف بني الشعوب، متوخية 

للتواصل بني اتمعات ذات اللغات املختلفة، تعود عليها بالنفع الوفري واخلري العميم، حيث نقلت 

األفكار واملعتقدات واالبتكارات، واملخترعات، وجعلت بذلك العامل ينفتح بعضه على بعض 

  .احلضاريفأسهمت بقسط كبري يف االزدهار العلمي و
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ونظرا إىل أنّ املفاهيم اللسانية تتكاثر بتقدم البحث العلمي، فإنه بات من الضروري ختصيص      

معاجم خاصة باملصطلحات العلمية، وذلك حسب التخصص واال العلمي، وحسب حاجات 

  .الشعوب، فمحتوى معاجم الشعوب يفصح عن املستوى الثقايف الذي بلغته

جمية بصناعة املعاجم، ولكوا علما مستقال بذاته فقد حظيت باهتمام العديد وقد اهتمت املع     

املعجمية علم حديث يعىن بدراسة معىن "من اللغويني نذكر من بينهم نيكوالس ساملينان الذي يرى أنّ 

  13".الوحدات املعجمية للغة معينة

ة معىن الوحدات املعجمية، فهو يعترب املعجم فرعاً من فروع الداللة اليت تركز على دراس

املعجمية علم يعىن بدراسة شكل الوحدات املعجمية وبالعالقات املوجودة بني "ويضيف كذلك أنّ 

يلتقي مع باقي ااالت اللسانية  إضافة إىل ذلك فان علم املعجمية.14"املعجم والتركيب

  ).شكل وتركيب الكلمات(كالفونولوجيا، واملرفولوجيا 

املعجمية تم بعلم املفردات الذي بدوره يهتم بدراسة "يف آخر للدكتور القامسي فإنّ يف تعر     

األلفاظ من حيث اشتقاقها، بنيتها، وداللتها، واملترادفات واملشتركات اللفظية والعبارات االصطالحية 

  .15"واللّسانية

 البالد العربية، يعد األول تعود املعجمية إىل عهد بعيد جدا، فقد مت العثور على أقدم معجم يف

واهليلوغريفية يف األلف الرابعة قبل  و قد ظهرت الكتابة املسمارية يف العراق، يف تاريخ البشرية،

                                                
13Aino Nicolas Salminen, la Lexicologie, Armand Colin / Masson, Paris 1997 premier chapitre  
14 Aino Nicolas Salminen, la Lexicologie, Armand Colin / Masson, Paris 1997  

 3ص1991  2ط.1975د علي القامسي ،علم اللغة و صناعة املعجم ،لرياض جامعة الرياض 15
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السومريون يف جنويب بالد الرافدين قبل أكثر من مخسة آالف سنة، فطوروا بذلك  ،وقد أقام 16امليالد

 .17دارس وأسسوا املكتبات، وأنتجوا آداباً وفنوناً مجيلة وراقيةالزراعة، وابتدعوا الكتابة، وأنشأوا امل

وكان األطفال منهم ينسخون قوائم العالمات املسمارية، ومعانيها على رقم طينية بتصنيفها حسب 

  . اخل...املواضيع مثل املهن، العالقات العائلية

م وبذلك .ق 2350يل سنة بعدها قام األكاديون باحتالل أرض سومر وضمها إىل مملكتهم حوا

  .أصبحت بالد الرافدين حتت قيادم، فاختار محورايب بابل عاصمة لإلمرباطورية

تعلّم األكاديون اللّغة املسمارية، عن طريق املسارد الثنائية اللّغة من العالمات املسمارية ومقابلها 

  .واملعاجم يف مكتبات بينور وقد متّ العثور على مصنفات النحو. 18باألشورية إضافة إىل معانيها

ومل تأخذ املعجمية . كما تعد البالد العربية مهد املعجمية وذلك حسب موسوعة يونيفارساليس

العربية طابعا رمسيا إالّ مبجيء اإلسالم، فقد حث هذا الدين على العلم وضرورة التعلّم وعظم 

  19.املعرفة

ليه وسلّم، اتسعت رقعة اإلسالم إىل مجيع بعد مضي حوايل قرن على وفاة الرسول صلّى اهللا ع

أحناء العامل، وبذلك انتشر تعليم اللغة العربية، وبعد اختالط العرب بالشعوب، تفشي اللّحن وفسد 

                                                
16 E.A. Speise, "Ancient Mesopotamia:A light that did not fail" in National Geographic Magazine Juan.1951,p.66. 

 24ص 2003) 1ط(طبيق،بريوت مكتبة لبنان ناشرون املعجمية العربية بني النظرية و الت،د علي القامسي 17

 
18 C.F. Jean. La Littérature des Babyloniens et des Assyriens, Paris, 1924, p.281. 
19 Encylopaedia Universalis, volume5, p.555. 
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اللّسان، مما دعا العرب إىل وضع القواعد اللّغوية، ونقط القرآن الكرمي، وقد مهدت قراءة القرآن 

  20.لوضع عدة دراسات حنوية ومعجمية

  هاو تطور المعجميةنشأة .1

  :لقد مرت املعجمية العربية بعدة مراحل

  :ىلواأل املرحلة 1.1

بدأت املعجمية عندما بدأت عناية املسلمني بالقرآن الكرمي، واحلديث الشريف وذلك ملعرفة 

د غريبهما، أي ما هو غامض منهما، وكان أول كتاب يف غريب القرآن لعبد اهللا بن عباس بن عب

هـ مث تعددت الكتب اليت حتمل عنوان  68املطلب امللقب جبرب األمة وبترمجان القرآن املتوفّى سنة 

  21.غريب القرآن، وغريب احلديث، ومل تستخدم كلمة معجم آنذاك لوصف تلك األعمال املعجمية"

  :ةالثاني املرحلة 2.1     

    ة املعجمية، فقد كانوا يسافرون إىل البادية ملشافهة األعراب يتمثل يف حماولة علماء اللغة مجع املاد

كوم املصدر األصلي، مث كانوا بعد ذلك يدونوا ويصنفوا حسب املوضوعات، وكانت تصدر 

  .22اخل...على شكل رسائل حتمل عنوان كتاب مثل كتاب اإلبل، كتاب اخليل

                                                
  40،45ص ، 1968،القاهرة حسني نصار، املعجم العريب، مكتبة مصر، 3

  .7،ص1987،بريوت دار الغرب اإلسالمي، عجم املعاجم،امحد الشرقاوي إقبال، م 21
 1999لرباطجواد حسين عبد الرحيم مساعنة،املصطلحية العربية بني القدمي و احلديث، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة من شعبة اللغة العربية وآداا،ا 22
  38ص
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موضوعات اعتربت  وقد أمثرت حركة مجع اللّغة يف مرحلتها األوىل رسائل متخصصة يف

  :و من هذه الرسائل األساس الذي اعتمدت عليه صناعة املعجم العريب،

رسائل يف النوادر أليب زيد  رسائل يف املياه، رسائل يف اهلمز، رسائل يف خلق اإلنسان،- أ

  .23األنصاري

  24.يرسائل يف األضداد البن األنبار-ب

  25.رسائل يف النوادر أليب مسحل األعرايب-ج

  :ةالثالث املرحلة 3.1       

كتاب "للخليل بن أمحد الفراهيدي، " كتاب العني"اتسم بظهور املعاجم العامة املتكاملة مثل      

البارع يف اللّغة "البن دريد، " مجهرة اللّغة"البارع يف اللّغة أليب طالب، "أليب عمرو الشيباين، " اجليم

  . زهريأليب منصور األ" ذيب اللّغة"أليب علي القايل، 

احمليط، احملكم، العباب، "وكان املعجميون من العرب يطلقون اسم علم على معامجهم مثل     

، حيث حتتوي "لسان العرب"، "تاج العروس: "، وكان الطابع املوسوعي يغلب فيها مثل"القاموس

  .26أخبارا وأعالما ميكن االستغناء عنها من الناحية املعجمية

إال يف أواخر القرن الرابع للهجرة ،حيث قام أبو هالل العسكري " املعجم" مل يظهر أي أثر لكلمة    

بإطالق تسمية املعجم على كتابه، مث تاله أبو عبيد البكري يف أواخر القرن اخلامس للهجرة بوضع 
                                                

 75ص 59ص 1986)ط(للدراسات و الترمجة و النشر،دمشق،د عبد اللطيف الصويف، اللغة و معامجها يف املكتبة العربية،دار طالس  23
  71نفس املرجع ص 24
 64ص 1986)ط(د عبد اللطيف الصويف، اللغة و معامجها يف املكتبة العربية،دار طالس للدراسات و الترمجة و النشر،دمشق، 25
  09ص 2003 ) 1ط(ن بريوت مكتبة لبنان ناشرو،املعجمية العربية بني النظرية و التطبيق ،د علي القامسي  26
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، وهي عبارة عن معاجم خمتصة، وللتذكري، فقد كانت "معجم ما استعجم من أمساء البالد واملواضع"

  .نونة ال غري، وليس إطالق تسمية تصنيفية هلذه األنواع من الكتبعبارة عن ع

استمرت بعد ذلك ظاهرة إطالق أمساء األعالم على املعاجم، إىل غاية النهضة العربية احلديثة، 

قطر "وخمتصره " حميط احمليط"ملعجمه  )1883 – 1819(وكانت االنطالقة بإصدار بطرس البستاين 

املعاجم ثنائية اللّغة فحملت  أما.27"الـمنجد"ملعجمه  )1946 – 1867( مث لويس معلوف" احمليط

وبعدها قامت بعض املؤسسات الثقافية باستخدام كلمة معجم كعناوين ..". املورد، املنهل"أمساًء مثل 

ألعماهلا املعجمية نذكر من بينها جممع اللّغة العربية بالقاهرة الذي أصدر املعجم الوسيط عام 

، مث الروس، وتلتها املنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة بإصدارها املعجم العريب )1961، 1960(

  .28م1989األساسي سنة 

مل تقتصر الصناعة املعجمية العربية على املعجميني العرب فقط، بل هناك لغويون من أصل غري     

  اخل...)تركيا" (، إمساعيل اجلوهري)األندلس" (ابن سيـده"عريب مثل 

أجاد املعجميون العرب يف مجيع أصناف املعاجم اليت ألفوها سواء أ كانت عامة أم متخصصة      

املعاجم كنوزا حفظت منذ تلقيها    و بدء تسجيلها  هو تعد هذ لغوية أو موسوعية وصفية أو تارخيية،

ع ج (هلذه الكلمة مما جعل منها وسيلة لغوية وحرفة و صناعة، ولذلك سوف نتطرق للمعىن اجلذري 

  .الذي يعطينا كلمة معجم لغة واصطالحا) م

  :تعريف الـمعجم.2
                                                

 09ص 2003  )1ط(بريوت مكتبة لبنان ناشرون ،املعجمية العربية بني النظرية و التطبيق ،د علي القامسي  27
 09ص 2003  )1ط(بريوت مكتبة لبنان ناشرون ،املعجمية العربية بني النظرية و التطبيق ،د علي القامسي 28
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العني واجليم وامليم ثالثة أصول، أحـدها  : "-رمحه اهللا-قال ابن فارس  :تعريفه يف اللغة 1.2

.                                 يدل على سكوت وصمت، واآلخر على صالبة وشدة، واآلخر على عض ومذاق

  . 29"الرجل الذي ال يفصح، وهو أعجم، واملرأة عجماء بينة العجمة: فاألول

صالة النهار عجماء؛ إمنـا  : صيب أعجم، ويقال: للصيب ما دام ال يتكلم وال يفصح: ويقال: "وقال

ملـا مل   العجم الذين ليسوا من العرب؛ فهذا من القياس كـأم : أراد أنه ال جيهر ا بالقراءة، وقوهلم

البهيمة، ومسيت عجماء ألا ال تتكلم، وكذلك كل : والعجماء: "وقال". يفهموا عنهم مسوهم عجم

  . 30"من مل يقدر على الكالم فهو أعجم، ومستعجم

األعجم الذي ال يفصح، وال يبين كالمه، وإن كان كالمه من : "ويقول اجلوهري يف الصحاح     

  31."العرب

له داللتان اثنتان ع، ج، م بفتح العني      أو ) ع، ج، م(ستنتج أن اجلذر من خالل ما تقدم ن     

  .ع، ج، م بفتح العني معناها اإليضاح والبيان .ضمها؛ عدم البيان، ضد اإلفصاح

من الناحية االصطالحية يقصد باملعجم يف التراث العريب جمموع الثروة  :اصطالحا2.2

على الكتب " معجم"ئل على مدى العصور، وكثرياً ما تطلق كلمة اللفظية اليت خلفها العلماء يف الرسا

  .اللغوية اليت تعاجل وحتدد اال املعنوي للفظة ما

                                                
   480ص،1999) 1ط(دار الكتب العلمية ،ابن فارس ،مقاييس اللغة  29

  480ص،1999) 1ط(دار الكتب العلمية ،ابن فارس ،مقاييس اللغة  30
 449ص ،)1999( 1ط دار الكتب العلميةاجلوهري  ،  يفي الصحاحطر ،إميل بديع يعقوب: 31
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هذا املصطلح يطلق على الكتاب املرجعي الذي يضم كلمات اللّغة "يرى الدكتور حجازي بأن      

ا واشتقاقاا أو أحد هذه اجلوانب على ويثبت هجاءها، ونطقها وداللتها، واستخدامها ومرادفا

  .32"األقل

  :فيضيف بأنه مرجع يشتمل على ثالثة ضروب تتمثل يف 33أما الدكتور عبد القادر عبد اجلليل

  .و ميكن أن تكون ألفاظاً مفردة أو مركبة :وحدات اللّغة- أ

باعتماد الباب والفصل،  أو ( .يكون صوتيا أوهجائيا على أساس التقفية: النظام التبويبـي-ب

  ).الترتيب األجبدي العادي

، ومنهاجه يف اإلفادة والرغبة يف )علميا(وذلك يتوقف على كفاءة مؤلفه : الشرح الداليل-ج

  .إيصال املعىن املعجمي

إنّ احلديث عن املعجم هو بالضرورة حديث عن القاموس، فما القاموس وما عالقته باملعجم، 

وقد اختلفت اآلراء وتباينت،  عجم قاموساً؟وهل ميكن للقاموس أن يكون معجما أو أن يكون امل

  .فهناك من يرى بأنّ كال من القاموس واملعجم لفظان رديفان ومنهم من يرى عكس ذلك

  و املعجم سبني مفهوم القامو3.2

جاء يف لسان العرب أنّ كلمة قاموس تعين البحر، أو البحر العظيم، أو وسطه، أو معظمه، أو 

وقد ورد كذلك يف لسان العرب البن ) اجلمهرة قمس/ الصحاح/ العرب لسان(أبعد موضع فيه غوراً 

  34."أنغط، مث ارتفع وقمسه فانقمس أي غمسه فيه فانغمس: قمس يف املاء، يقمس قموساً: "منظور
                                                

 و ما بعدها 86ص، 40 ، العددةعربية بالقاهرجممع اللغة ال ةحممود فهمي حجازي، جمل 32
  47م ،ص1999) 1ط( د عبد القادر عبد اجلليل، املدارس املعجمية دراسة يف البنية التركيبة، دار صفاء للنشر و التوزيع ،عمان 33
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ويعترب الفريوز آبادي أول من أطلق تسمية القاموس احمليط على معجمه معلّالً ذلك بأن الناس 

ى العامل باللّغة واملتمكّن من شواردها، املذلل ملعاصيها، القابض على قدميا وحديثاً يطلقون عل

  35.نواصيها، صفة البحر

بعداً واسعاً، ومنظوراً داللياً جعلها متداولة يف " قاموس"بصدور القاموس احمليط اكتست لفظة 

  .اللّغة اليومية، وبذلك اكتست املعىن نفسه لكلمة معجم وأصبحت مرادفةً هلا

ملثقفني الناطقني باللّغة العربية الذين يسلمون بأن كالّ من قاموس ومعجم لفظتان من بني ا

مترادفتان الدكتور الباحث جواد حسين عبد الرحيم مساعنة، الذي قدم رسالة دكتوراه بعنوان 

  36.مستخدماً فيها كلميت معجم وقاموس بوصفهما رديفني" املصطلحية العربية بني القدمي واحلديث"

فهو يستخدم كلمة  .37أما الدكتور الود غريي فريى بأنّ كالّ من قاموس ومعجم لفظان خمتلفان     

والالّحمدود من الوحدات )  أي املوجود بالقوة، ال الفعل(معجم للداللة على اموع املفترض 

الً بفعل القدرة املعجمية اليت متتلكها مجاعة لغوية معينة بكامل أفرادها، أو ميكن أن متتلكها احتما

التوليدية اهلائلة للّغة ويستعمل كلمة قاموس للتعبري عن كتاب جيمع بني دفّتيه قائمة تطول أو تقصر 

املداخل اليت حتقق وجودها بالفعل يف لسان من األلسنة، وخيضعها لترتيب (من الوحدات املعجمية 

  ).وشرح معينني

  
                                                                                                                                                       

  4819ص )1ط( ابن منظور،لسان العرب، دار الفكر 34
 10ص، 2003  )1ط(بريوت  ،مكتبة لبنان ناشرون ، يقاملعجمية العربية بني النظرية و التطب ،د علي القامسي 35
 1999أطروحة لنيل دكتوراه الدولة من شعبة اللغة العربية وآداا،الرباطحلديث،ا،املصطلحية العربية بني القدمي وجواد حسين عبد الرحيم مساعنة 36
 38ص
  12/13ص 2003  1ن ناشرون طمكتبة لبنا تد علي القامسي املعجمية العربية بني النظرية و التطبيق بريو37
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ثال، حيث خصص يف إحـدى دراسـاته لفـظ    ويتبىن الدكتور عبد القادر الفهري موقفا مما

للداللة على املخزون املفردايت الذي ميثل جزءاً من قدرة املتكلم واملستمع اللّغوية، وجعـل  " املعجم"

  .ومعانيها اليت يضمها الكتاب تلفظ القاموس داالّ على الئحة املفردا

مفردة قاموس بـ ومن باب االقتصاد يف اللّغة، والتخلص من االشتراك اللفظي فقد خصت 

"Dictionnaire"  وكلمة معجم بـ"Lexique ." وكذلك ألنّ املصطلحيني وأصحاب االختصاص

  .38حيبذون أن خيتص املفهوم العلمي الواحد، مبصطلح لكي تكون نصوصهم ذات داللة دقيقة

ومن احملاوالت يف اال املعجمي الستعمال مصطلحات بسيطة أي مكونة من لفظ واحد تلك 

اولة اليت أقدمت عليها ليلى املسعودي، فقد قامت بتصنيف خيص لفظيت معجم وقاموس، احمل

للداللة على املعاجم املتعددة اللغات واليت ال تشتمل على تعريفات،      و " معجم"فخصصت لفظ 

استعملت لفظ قاموس للداللة على املعجم األحادي اللّغة أو املتعدد اللّغات الذي يشتمل على 

ت، وقد كان هذا االستعمال خمالفا للجمهور، ألنّ ذلك يتعارض مع مبدأ مصطلحي آخر تعريفا

  .39يتمثل يف مبدأ االستعمال والشيوع

من خالل ما سبق ومن خالل الدراسات اللّغوية، فإن اآلراء تبقى خمتلفة يف معىن القاموس        

وهلذا شاع لفظ قاموس كترمجة  و املعجم، لكن جيب أن نأخذ بعني االعتبار ما هو منطقي أكثر،

، اليت تعين جمموعة األلفاظ املختارة املرتبة يف كتاب ترتيباً معينا مع معلومات Dictionnaireللفظة 

  .لغوية أو موسوعية منها

                                                
 1999، قضية التعريف يف القواميس العربية احلديثة، حبث لنيل دبلوم الدراسات العليا من شعبة اللغة العربية الرباطعبد اهللا ولد حممد عبد امللك 38 
   166ص،1998 46 ليلى املسعودي،مالحظات حول معجم الدبلوماسية و الشؤون الدولية،جملة اللسان العريب،العدد39  
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، ويعين اموع املفترض والالّ حمدود من األلفاظ اليت Lexiqueأما املعجم فقد أرفق بكلمة 

40نة، بكامل أفرادهامتلكها مجاعة لغوية معي.  

  :الصناعة المعجميـة و أنواع المعاجم.3

  :تتبع الصناعة املعجمية مخس خطوات رئيسية هي

 .مجع املعلومات واحلقائق §

 .اختيار املداخل §

 .ترتيبها طبقا لنظام معني §

 .كتابة الـمواد §

 .41نشر النتاج النهائي §

  أنواع املعاجم1.3

  :42احلاجة العلمية وتتمثل يف هناك عدة أنواع من املعاجم، وذلك حسب

 .وهي معاجم جمنسة عربية أو أجنبية: املعاجم األحادية اللّغة-أ 

  :وهي معاجم ذات مدخل واحد تعاجل لغة ثانية،وتنقسم إىل ثالثة أنواع:43املعاجم الثنائية اللّغة-ب

  "ورقياً"أو : املعجم املنشور يف شكل كتاب*
                                                

 13ص،2003 ) 1ط(،بريوت ،مكتبة لبنان ناشرون ،املعجمية العربية بني النظرية و التطبيق ،د علي القامسي 40
  20، ص2003)  1ط(د علي القامسي، املعجمية العربية بني النظرية و التطبيق، مكتبة لبنان ناشرون، بريوت،  41
 38/39/40ه ص1420م 1999) 1ط(، عمان ،دار صفاء للنشر و التوزيع ،يف البنية التركيبة املدارس املعجمية دراسة ،د عبد القادر عبد اجلليل 42

 
 196/195ص، 2003)  1ط( ،بريوت ،مكتبة لبنان ناشرون ،العربية بني النظرية و التطبيق ،د علي القامسي املعجمية 43
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د الفرع الذي ينتمي إليه، إضافة إىل رسم توضيحي له، ويتطرق إىل تعريف املصطلح وحتدي

  .وطريقة التلفّظ به باللّغة األجنبية

  :معجم بنك املصطلحات*

لقد أصبح احلاسوب أداة يف البحث اللّساين ودراسة النصوص اللّغوية وحتليلها والترمجة اآللية، 

إن هذه االستعماالت هي ما يطلق . تهاوختزين املصطلحات ومعاجل وتعليم اللّغات األجنبية والوطنية،

وقد ظهرت حديثاً، فعددها يف العامل يعد على األصابع، و ختتص بعدد معين  ،"بنك املعلومات"عليها 

  :من اللّغات ومن بني هذه البنوك نذكر

  .بنك املصطلحات التابع للمجموعة األوربية بلكسمبورغ-

  .نيابنك املصطلحات ألملانيا االحتادية يف كولو-

  .بنك املصطلحات الروسية املوحدة-

  .املغريب تبنك املصطلحا-

ختزن فيه كل الكلمات  يوللتذكري فإنّ كلّ هذه البنوك متخصصة، ما عدا البنك املغريب، الذ

  :و لتخزين املصطلحات معايري أمهها ما يلي).متخصصة وغري متخصصة(

لتعرف عليه واسترجاعه أو تغيريه،    يرفق كلّ مصطلح برمز حيث ميكننا من ا: رمز التعريف §

 .أو اإلضافة إليه، واحلذف منه أو حذفه إن دعا األمر

يشتمل كلّ مصطلح على رمز يبين درجة االعتماد عليه، ووظيفة هذا  :مرتبة الصالحية  §

الرمز تنحصر يف تبيني ما إذا كان املصطلح موثوقاً به جدا أو إىل حد ما، أو مؤقتا إىل أن يتم 
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إضافة إىل أنه يبني ما إذا كان املصطلح موحدا . استبداله مبصطلح أفضل يؤدي املعىن املطلوب

 .أو غري موحد

جيب ذكر تاريخ ظهور املصطلح ووضعه، وتاريخ حتديثه، تاريخ التخلّي عنه،  :تاريخ الوضع  §

 .واعتماد مصطلح غريه

الواضع أو املولد، مثل جيب أن يلحق املصطلح باسم املؤسسة أو الشخص  :اسم الواضع  §

اسم امع اللغوي، جممع اللّغة العربية بالقاهرة أو معهد الدراسات واألحباث للتعريب 

 .بالرباط، أو جممع اللّغة العربية بدمشق

جيب وضع عالمة إىل جانب املصطلح للداللة على احلقل الذي ينتمي إليه  :حقل االختصاص  §

اخل، ألنّ معىن املصطلح يتغير حسب احلقل أو ...ة امليكانيكيةمثل اهلندسة الكيماوية، اهلندس

 .حسب االختصاص

جيب اإلشارة إىل لغة املصطلح مث مصدره، وقد يكون املصدر كتاباً أو حبثاً  :مصدر املصطلح  §

 .أو غريمها

 .مفهوم ومعىن املصطلح، وقد يكون للمصطلح مفهوم واحد أو أكثر :تعاريف املصطلح  §

 .وهي أمثلة لوضع املصطلح يف سياق لغوي :رةشواهد خمتا  §

 ).إذا كان مترمجاً(أي مصدر املصطلح  :اللّغة األجنبية  §

 ).ااالت(أين ميكننا أن جند املصطلح  :مشولية املصطلح  §
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يتعلق مبكان االستعمال، هل جند املصطلح نفسه يف كامل البلدان العربية  :احلدود اجلغرافية  §

 .منطقة إىل أخرىمثال أم خيتلف من 

وتتناول املصطلح من حيث سلوكه الصويت، والصريف، واإلعرايب  :املعلومات اللغوية  §

 .واإلمالئي

 .هل املصطلح مستعمل للمتخصصني أو غري املتخصصني: املستويات اللّغوية  §

 .دف إىل اإلرشاد إىل مدى مقبولية املصطلح :توصيات حول االستعمال  §

وهي معلومات إضافية للتوسع أكثر والبحث يف مراجع ورود هذا  :رافيةاملعلومات البيبليوغ  §

  44 .املصطلح

  :معجم الترمجة اآللية*

وهو معجم آيل موجود يف احلاسوب يتضمن املفردات العامة بلغتني يساعد على الفهم والتعبري، 

و خال من التعاريف يتطلب حتديداً كامال لسلوك الكلمة صوتياً، وصرفياً، وإعرابياً، وداللياً، وه

  .والشروح واألمثلة والشواهد، ألن احلاسوب يبحث عن املقابل املطلوب فقط لتضمينه يف النص املنتج

ومن أسباب ظهور هذا املعجم تأخر الواليات املتحدة يف جمال التكنولوجيا عن اإلحتاد 

مما جعل الرئيس ، "فوستوك األوىل"يف مركبة الفضاء " يوري غاغارين"السوفيايت الذي أطلق 

يعطي األولوية لبحوث الفضاء ليلحق بنفيسه، فقام بإنزال قمر " جون كندي"األمريكي السابق 

                                                
  196/195ص 2003 )1ط( تبريو ،ناشرونمكتبة لبنان  ،العربية بني النظرية و التطبيق،د علي القامسي املعجمية  44
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صناعي على سطح القمر، وليواكب اإلحتاد السوفيايت، قام بتطوير العلوم، واعتمد ترمجة األحباث 

  .45السوفياتية إىل اإلجنليزية، باستعمال احلاسوب كوسيلة للترمجة اآللية

وقد استثمرت التجربة اللغوية واملمارسة امليدانية السابقة، لننتج العديد من املعاجم ذات التوجهات  -

 .التكيفية املختلفة يف التصنيع املعجمي مدخال وترتيباً

إن التقسيم والتوزيع الكمي ملعجمات اللغة العربية على أساس املدارس مل يكن وفق وحديت الزمان  -

 .اس النظرية والتطبيقواملكان، بل على أس

وهي معاجم ذات مدخل واحد تعاجل أكثر من لغة مثل معاجلة داللة : املعاجم متعددة اللّغات-ج

اللفظة عرب لغتني أو ثالث لغات؛ وتتميز هذه املعاجم بدقة الصناعة والشرح والصور البيانية كوا 

 ).يف أغلب األحيان(معاجم تعليمية 

اللّغة العربية؛ حتوي  : تبحث يف أصول املفردات وإيضاح داللتها مثال: لتأصيليةاملعاجم ا-د            

 .وسواها... السامية، اليونانية، الفارسية، التركية، 

أداة من أدوات البحث الداليل ترتبط بفهرسة نصوص ذات حجم  ):املصطلحية(املعاجم املفهرسة -ه

وتندرج حتتها معاجم ... اهلي أو اإلسالمي أو احلديثكبري كالقرآن الكرمي، اإلجنيل، الشعر اجل

 .املصطلحات العلمية والفروق اللّغوية، وقد يطلق عليها اسم معاجم املترادفات

املعاجم التثقيفية وتقوم مبعاجلة الوحدة اللّغوية من منظور تعليمي، وتقف  مثل: املعاجم املعيارية- و                 

 .على مستوياا

                                                
 198ص 2003 )1ط( تبريو ،مكتبة لبنان ناشرون ،العربية بني النظرية و التطبيق،د علي القامسي املعجمية  45
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تصبو إىل بيان األلفاظ املستعملة يف مرحلة من تاريخ اللّغة وتبحث يف أوجهها : املعاجم التدرجيية- ز                

  .الداللية وأصوهلا

إضافة إىل ( وتصبو إىل بيان صيغ األلفاظ االمسية والفعلية من بنية اللّغة التركيبية، :املعاجم الصيغية-ح

ئم األلفاظ أو املعاجم السياقية، أو معاجم النطق اليت تم ببيان هذا توجد أنواع أخرى مثل قوا

 ).النطق الصحيح للوحدات اللّغوية

  .يتمثل غرضها يف ضبط وحتديد الشكل املكتوب للمفردات وأصواا: معاجم إمالئية- ط
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  لثالفصل الثا                                    

    صطلحعلم الم                  

  تعريف لفظة المصطلح.1                                 
  لغة-

  اصطالحا-

  بنية المصطلح. 2

  أساليب وضع المصطلح.3

  الهيئات التي نهضت بوضع المصطلح.4

  أساليب النهوض بالمصطلح.5
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  علم المصطلح

العلمية لوضع يعد علم املصطلح من أهم فروع علم اللّغة التطبيقي، فهو يتناول األسس      

املصطلحات وتوحيدها مهتماً باملفاهيم العلمية وبوضع األلفاظ املناسبة هلا، كما يسهم مع علم املعجم 

وهلذا ختتلف املنطلقات األساسية هلذا العلم عن املنطلقات العامة  يف صناعة القاموس أو املعجم

  .46لتطبيقيةللبحوث اللغوية األساسية، ولكنها تتفق مع األهداف اللغوية ا

وقد ظهر هذا العلم نتيجة للجهود الدولية اليت كان هدفها تقنني املصطلحات املرتبطة بكل      

ختصص، فقد كانت الدول الصناعية املتنافسة تم بقضية املواصفات القياسية للمنتجات، وبقضية 

ها من تقدم صناعي، ريظإليه ناملصطلحات الدالة على الصناعات، فكان مهّها الوحيد معرفة ما وصل 

م ببحث 1934دات الوطنية للتقييس سنة ايف الفدرالية الدولية لالحت فاذلك قامت جلنة الفيلو

ظهرت نتائج هذا البحث بعد وقد موضوع توحيد املصطلحات الدولية يف جمال الصناعة والعلم 

ياسية حملّ الفدرالية الدولية لالحتادات احلرب العاملية الثانية ، حبلول املنظمة الدولية للمواصفات الق

صطلحات، تولّى أمانتها املعهد موقد ضمت هذه املنظمة جلنة متخصصة لل ،الوطنية للتقييس

  .47النمساوي للمواصفات القياسية يف فيينا، ومحلت اسم مدرسة فيينا يف علم املصطلح

                                                
46 Sager & johson1997"terminology the state of the art" actualite terminologique furgeson1971,"diglossia", Word  
Vol-15 p 325-40 
H.Felber,The Vienna School of Terminology Fundamentals and its Theory, in Infoterm Series 6, p.69. 

  17/18د حممود فهمي حجازي، األسس اللغوية لعلم املصطلح،دار غريب للطباعة و النشر و التوزيع ،ص  47
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م املصطلح جبعله أول من عمل على تأسيس عل) 1970(وسكوملان ) 1955(يعد ويستر 

  .48قضية سياسية إبان عملهما يف منظّمة اليونسكو، إذ أنشآ ما يعرف اآلن باألنفوترم

برياً استجابة لالنتشار املعريف احلديث الذي نتج عنه وضع مئات وقد منا علم املصطلح منوا ك

املصطلح يسعى إىل  وألن علم املصطلحات سنوياً للتعبري عن املستجدات يف العلوم والتكنولوجيا،

وضع نظرية ومنهجية لدراسة املصطلحات وتطورها، فهو يشمل مجيع املعلومات االصطالحية 

ومعاملتها، و تقييسها عند االقتضاء سواء أكانت هذه املعلومات أحادية أم متعددة اللّغات، كما 

  .نيفأصبح وسيطا بني علم اللّغة واملنطق واإلعالميات وعلم املعرفة والتص

  المصطلح .1

 أما .ويعين االتفاق وهو ضد الفساد" ص، ل، ح"مصدر ميمي للفعل اصطلح من املادة : لغةاملصطلح  

  :تعريفا دقيقا من بينهم نفقد منحه املتخصصو اصطالحا

عبارة عن اتفاق قوم على تسمية الشيء باسم ما ينقله عن :"يقول اجلرجاين عن املصطلح أنه 1.1

  49."أو إخراج اللفظ يف معىن لغوي إىل أخر ملناسبة بينهماموضعه األول، 

انطالقاً من رأيه وتعقيباً عليه نقول أنه أرجع املصطلح إىل اجلماعة، فاجلماعة هي اليت حتدد      

  .املصطلح وتضعه يف سياقه

                                                
  www.c4arab.com/modules.php?name=Content&file=printout&id=3108املوسوعة العربية للكمبيوتر 48
  08ص، 1845طبعة ليبيتسج ،اجلرجاين، التعريفات  49

http://www.c4arab.com/modules.php?name=Content&file=printout&id=3108


 45

م على وأكد على أنه يقو  50"املصطلح هو الرمز اللغوي ملفهوم واحد"الذي قال أن : ربأما فيل2.1

  .دعامتني مها الرمز اللغوي واملفهوم

انطالقا من هذا التعريف نستنتج أن فيلرب أرجع املصطلح إىل رمز لغوي و ربطه مبفهوم واحد أي      

إنه : "وقد أضاف له تعريفا آخر بقوله أن لكل داللة علمية رمزا خاصا ا مييزها عن باقي الدالالت،

ق من شيء معين فهو بإجياز الصورة الذهنية لشيء معين موجود يف عبارة عن بناء عقلي، فكري، مشت

ولكي نبلّغ هذا البناء العقلي، املفهوم يف اتصاالتنا، يتم تعيني رمز له (...) لي خالعامل اخلارجي أو الدا

  51".ليدل عليه

تجسيد هذه يف هذا التعريف يربط فيلري املصطلح بصورة ذهنية قد تكون خياالً أو حقيقة، ول     

  .فالرمز هو الذي جيعل من الصورة اخليالية حقيقية. الصورة وجعلها شيئاً ملموساً تقوم بإرفاقها برمز

استقر الرأي بني املتخصصني يف علم املصطلح على أن أفضل تعريف أورويب للمصطلح هو     

، أو العبارة الكلمة االصطالحية: "التعريف الذي قدمه كوبكي و رأى فيه أن املصطلح هو

االصطالحية مفهوم مفردة أو عبارة مركبة، استقر معناها، أو باألحرى استخدامها وحدد يف وضوح، 

وهو تعبري خاص ضيق يف داللته املتخصصة،و واضح إىل أقصى درجة ممكنة وله ما يقابله يف اللغات 

قق بذلك وضوحه األخرى ، ويرد دائماً يف سياق النظام اخلاص مبصطلحات فرع حمدد فيتح

  .52"الضروري

                                                
50 Felber, Standardization of Terminology   ، Vienna1985, p  17  
51  Felber, Standardization of Terminology   ، Vienna1985, p14 

  .11ص ،دار غريب للطباعة و النشر و التوزيع، األسس اللغوية لعلم املصطلح ،د حممود فهمي حجازي52 
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  .بنية المصطلح2

  
لقد ذكرنا سابقا أن العرب كانوا قد اعتمدوا على ترمجة أمهات الكتب الطبية اإلغريقية من 

أجل النهوض مبستقبل العلوم الطبية،و مبا أن تأثري اللغة اإلغريقية يف املصطلحات الطبية ال يزال ساري 

املصطلحات الطبية مرورا بعلم تأصيل الكلمات ملعرفة معاين املفعول فقد بات من الضروري  دراسة 

  .اجلذور اإلغريقية

  فما هو علم تأصيل الكلمات؟

أحد فروع علم اللغة اليت تتعلق باللسانيات : علم تأصيل أصول الكلمات أو اإليتيمولوجيا

الداللية، وقد كان التارخيية، يتناول بالبحث أصل وتطور الكلمات من الناحية الصرفية والصوتية و

وعلى معىن  (lexèmes)مفهومها يف زمن أفالطون يقتصر على األصول التارخيية للمفردات املعجمية 

بيان احلقيقة، فقد كانت معنية باحلقائق امليتافيزيقيا أما اليوم فقد تعدى مفهومها ذلك وأصبحت 

ليها من تغري وحتول، إضافة إىل تتعلق باللغة بوصفها ظاهرة اجتماعية، فهي إذن تدرس ما طرأ ع

  .اإلحاطة بكل ما يتصل ا من عوامل وما يتضمنها من قوانني داخل املنظومة اللغوية

ويؤدي علم أصول الكلمات دوراً كبرياً بالنسبة للترمجة الطبية ألن معرفة اجلذرور واللواصق اإلغريقية 

ا تشكل األساس بالنسبة للمصطلحاتوفهم معانيها يسهل لنا فهم املصطلحات اإلغريقية أل.                                                                  

ن ألتتجرد من كل الزوائد و ال ميكن حذفها  حني هي األصل يف املفردة: النواة أو اجلذر1.2

  .ذلك يؤدي إىل بتر اجلذر
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    ف تضاف إىل اجلذور لتغيري املعىنهي حرو ومورفيمات غري مكافئة للمفردات : اللواصق2.2

  :و هي أنواع

  .وهي لواصق واقعة يف املفردة قبل اجلذر،تؤدي وظيفة حنوية و داللية: السوابق - أ

  .و هي لواصق واقعة يف املفردات بني حروف اجلذر: احلشو-ب

 .وهي لواصق تقع بعد اجلذر فتتلوه للداللة على معان جديدة: اللواحق -ج

اإلغريقية و الالتينية  قرها و لواصقها، و سنخص بالدراسة معاين السوابق و اللواحولكل لغة جذو

 .ترمجة املصطلح الطيبعند  تضطلع بهنظرا للدور الذي 

  :أساليب وضع المصطلح.3

ج العلماء واملترمجون أساليباً لوضع املصطلح العلمي يف اللّغة العربية وذلك يف حالة تعذّر وجود     

النحت  ااز        و االشتقاق و و الترمجة :فظ األعجمي يف اللّغة العربية وتتمثل فيما يليمقابل لل

  .التعريب باالقتراض و التركيب املزجي و

    الترمجـــة1.3    

إنّ الترمجة عملية تفكيك لرموز لغة من اللّغات ونقلها إىل لغة أخرى وتقوم على عنصرين      

 الفكرة اليت تنطوي عليها الكلمات يف اللّغة اهلدف أي معىن الكلمات،      و :مترابطني يتمثالن يف
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شكل الكلمات يف اللغتني املصدر واهلدف، ويتمثل يف تركيبة اجلمل وضروب الفصاحة والبالغة من 

  .53تقارب و تناقض وتوازٍ، وتقيد بقواعد اللّغة

  :وتنقسم ترمجة املصطلح إىل نوعني

 .هي عملية نقل مصطلح من لغة ما إىل اللّغة العربية نقالً حرفياً مطابقاً مباشراًو :الترمجة املباشرة  .أ 

يعترب النقل الداليل من أهم الوسائل اليت سامهت بقسط كبري يف إثراء اللّغة العربية  :الترمجة الداللية.ب

الة مباشرة على ويتم ذلك يف حال تعذّر إجياد اللفظة الد 54.قدمياً وحديثاً باملصطلحات العلمية

، و هذا ما يفسر اللجوء إىل نقل املعىن اللغوي للفظ إىل )املعىن املراد منه(املقصود يف املصطلح العلمي 

املعىن العلمي وجيري ذلك من خالل استعمال اللفظ يف غري داللته األصلية بإجياد داللة أخرى جديدة 

  .راد الداللة األصليةشريطة وجود عالقة بني الداللتني مع قرينة متنع من إي

السببية، املسببة، الكلية، اجلزئية، (أو أنواع ااز املرسل ) ااز باالستعارة(وتتمثل العالقة يف املشاة 

  اخل...اآللية، احمللية، الالّزمية، امللزومية، البدلية، املبدلية، الداللية، املدلولية، املظهرية، الضدية،

  :ة املصطلحأساليب ترمج*

  adaptation:األقلمة أو التكيف -

                                                
 25ص ،دار الراتب اجلامعية ،الترمجان احملترف صناعة الترمجة و أصوهلا ،ر مشلب 53
مفتاح  ،السكاكي كذلك. 573/574ص )3اجلزء  75الد (،عربية بدمشقجملة جممع اللغة ال ،وضع املصطلح العلمي لوسائ ،حممد ضاري محادي54

  .فما بعدها168ص،م1937/ه1356) 1ط (القاهرة، مطبعة مصطفى البايب احلليب ،العلوم
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ويقـوم فيـه    هو ج يف الترمجة يقتضي باستبدال واقع ثقايف اجتماعي يتالءم واإلقليم اجلديد،     

 Le canard و مثال ذلك زاوية يف صحيفة. 55املترجم باحلفاظ عل املعىن بغض النظر عن الشكل

enchaîné اعنوا:Mur du son  النحو التايلو تكتب على"Mur du çon"جدار :، و جاءت ترمجتها

  ).الصوت(السوط

  .Traduction calque: الترمجة بالنسخ -

وهي ترمجة باحلرف تعتمد على نقل مكونات النص املصدر إىل النص اهلدف حمافظة على أشكال      

  كأن يترجم 56.هذه املكونات الداللية واالشتقاقية والصرفية وميكن تسميتها بشبه الترمجة

  .هو ميلك جيدا حاجة من أجل مؤاساة:بIl a bien besoin d'être consolé  :املثال

    métaphore : االستعارة -

وهي ضرب من ضروب ااز اللغوي ترتبط ارتباطا وثيقا بالتشبيه فهي تشبيه بليغ حذف منـه       

وقد ظهرت االستعارة يف املصـطلحات   ).املشبه أو املشبه به( األداة ووجه الشبه وأحد ركين التشبيه

م وذلك من خالل إطالق الباحثني األطباء أمساءهم على تلك املكتشفات الطبيـة  19الطبية يف القرن 

  57.فهي استعارة فريدة من نوعها من أمراض وغريها،

  étoffement : التتمري -

                                                
 . 31ص، 2002،مكتبة لبنان ناشرون ،مصطلحات تعليم الترمجة،مونيك كرومييه/هانيلور يل يانكي/دوليل55

56 Jean-Paul Vinay et Jean Darbelnet, Stylistique comparée du français et de l’anglais, Didier, 1977.p47 
  35ص، 2002،مكتبة لبنان ناشرون ،مصطلحات تعليم الترمجة ،مونيك كرومييه/هانيلور يل يانكي/دوليل57
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أو تدعيم معىن مفردة من  وهو ج يف الترمجة يسلكه املترجم من أجل إعادة التعبري عن فكرة     

النص املصدر، ال يؤدي مقابلها املعىن كامال يف اللغة اهلدف وتقتضي استخدام مفردات يف النص 

  58.اهلدف يفوق عددها املفردات املستخدمة يف النص املصدر

  traduction littérale : الترمجة احلرفية -

  59.للفظ وذا فهو حيافظ على شكل األلفاظهي إستراتيجية يف الترمجة يتقيد فيها املترجم با     

  .هو حباجة ماسة إىل من يؤاسيه :وترمجته احلرفية ب Il a bien besoin d'être consolé:كاملثال

  . Traduction mot à mot:الترمجة بالرصف -

وهي ترمجة باحلرف يتم من خالهلا نقل ألفاظ النص املصدر إىل النص اهلدف دون أي تغـيري يف       

هذه السيارة ستكلفك :ب Cette voiture te coûtera les yeux de la tête   :كترمجة املثال60.ترتيبها

  .هذه السيارة ستكلفك دموع العني: ت ش/عيون الرأس

  modulation: التعديل أو التطويع -

النظـر  وهو ج يف الترمجة يعتمد إعادة بناء القول يف النص اهلدف من خالل تغيري ميس وجهة      

فتترجم . حيال الصيغة األصلية كأن يستعمل اسم اجلزء تعبريا عن اسم الكل وارد تعبريا عن امللموس

  61.من السهل أن تشرح هذا املبدأ :جبملةll n’est pas difficile d'expliquer ce principe :مجلة

     Emprunt : التعريب باالقتراض -

                                                
 39ص، 2002، مكتبة لبنان ناشرون، مصطلحات تعليم الترمجة ،مونيك كرومييه/هانيلور يل يانكي/دوليل 58
                                                                                              51نفس املرجع ص 59
                                                                                               52نفس املرجع ص 60

61 Svetlana Vogeleer, L'interpretation du Texte et la Traduction, Peeters Louvain-La-Neuve1995, p.31. 
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م مفردة مستعارة أو تعبري مستعار من اللغة املصدر إمـا الفتقـار   هو ج يف الترمجة يعتمد استخدا    

اللغة اهلدف إىل مقابل وارد يف املعجم، وإما ألسباب إنشائية                                         أو 

  الربوتون=proton:مثل62.بالغية

  correspondance : التقابل -

تسـاهم يف  .( ب بني مفردات لغتني خمتلفتني أو تراكيبهماهو عالقة متاثل تقوم خارج إطار اخلطا     

  63.بيت، دار، مرتل، مسكن، مأوى= Maison :مثل ).إعداد القواميس الثنائية اللغة واملتعددة اللغات

  périphrase : التكنية-

 هي وجه من أوجه التتمري يقضي باستبدال لفظة يف النص املصدر مبجموعة ألفاظ أو بتعبري يفيد     

مثل استبدال 64.غالبا ما يتم اللجوء يف التحديدات املعجمية إىل التكنية معىن اللفظة يف النص املصدر،

  .لفظة نفط بالذهب األسود

  

 équivalence: التعادل -

هو ج يف الترمجة يعتمد على نقل تعبري جامد يف اللغة املصدر إىل تعبري جامد آخر يف اللغة      

  :كترمجة تعبري. ة نفسها وال تنقل املفردات حبرفهااهلدف يعبر عن الفكر

Chercher une aiguille dans une botte de foin 65.البحث عن ذرة ترب يف طود من التراب :بتعبري  

                                                
 59ص،2002،مصطلحات تعليم الترمجة مكتبة لبنان ناشرون  ،مونيك كرومييه/هانيلور يل يانكي/دوليل62

Jean-Paul Vinay et Jean Darbelnet, Stylistique comparée du français et de l’anglais, Didier,1977.p47 
 62ص،2002 ،مكتبة لبنان ناشرون ،مصطلحات تعليم الترمجة ،مونيك كرومييه/هانيلور يل يانكي/دوليل 63
  66ص،2002 ،مكتبة لبنان ناشرون ،مصطلحات تعليم الترمجة ،مونيك كرومييه/هانيلور يل يانكي/دوليل 64

65 Svetlana Vogeleer, L'interprétation du Texte et la Traduction, Peeters Louvain-La-Neuve1995, p.31 
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  économie  :التنحيل-

هو ج يف الترمجة يقضي بإعادة التعبري عن قول يف اللغة اهلدف واستخدام عدد من الكلمات        

  66.لعدد الوارد يف النص املصدريقل عن ا

  :أخطاء ترمجة املصطلح*

 Sur traduction: التجاوز-

يرتكبه املترجم عندما يثبت عناصر من النص املصـدر جيـب أن تبقـى     ةهو خطأ يف الترمج    

ممنوع الوقوف يف األوقات :ب  No parking at any time :ترمجة: اهلدف مثل مضمرة يف النص

 & Terms.67 :شروط العقد لترمجـة : أو بنود العقد وشروطه بدل .الوقوفممنوع : بدل. كلها

conditions  
   Faux sens :اخلطل-

مفردة أو عبارة من النص املصدر داللـة   هو خطأ يف الترمجة يرتكبه املترجم عندما ينسب إىل   

 Je:   ثالامل كأن يترجم68.حمتملة خاطئة تشوه معىن النص من غري أن تقضي بالضرورة إىل خمالفة

vous en prie calmez vous et écoutez mi,petite chose"" ـدئي   و   اأرجو :ب منك أن

يـا حلـويت   أرجو منك أن دئي من روعك فتصـغي إيل   :بدل.فعندي طلب صغريتصغي إيل 

  .الصغرية
                                                

 68ص،2002،مكتبة لبنان ناشرون ،مصطلحات تعليم الترمجة ،مونيك كرومييه/هانيلور يل يانكي/دوليل 66
 

                                                                         40 نفس املرجع ص نفس املرجع ص 67
                                                                       80  نفس املرجع ص نفس املرجع ص68
 Michel Ballard, Europe et Traduction, Artois Presses Université Ottawa1998, P329 

Jean René Ladmiral, Traduire Théorèmes pour la Traduction, Gallimard1994, p62    
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  Paraphrase  :العلك-

النص املصدر بقول يطول من هو خطأ يف الترمجة ينتج من خطأ منهجي يقضي بترمجة جزء من        

  69غري فائدة

   Sous traduction:القهقرى - 

هو خطأ يف الترمجة يرتكبه املترجم عندما يقبل يف النص اهلدف التعويض أو التعبري باإلثبات أي    

كأن 70.عندما ال يترجم بالشائع املتعارف عليه يف اللغة اهلدف ومبا يراعي معىن النص املصدر

  statistics can show how and where women workers are employed:املثال يترجم

تظهر اإلحصاءات ااالت اليت تعمل  :بدل. تظهر اإلحصاءات كيف و أين تعمل النساء :ب

  .النساء فيها و أنواع الوظائف اليت يشغلنها

 barbarisme (Solécisme) :اللحن-

ل املفردة املشوهة عن غري قصد، أو يف اللجوء إىل هو خطأ يف استخدام اللغة يظهر يف استعما      

  71 .الرهائن األجانب الرهائن األجنبية بدل:مثل. تركيب حنوي خيالف قواعد اللغة

 Contresens : املخالفة-

هو خطأ يف الترمجة يقوم على أن ينسب املترجم إىل جزء من النص املصدر معىن خيالف به ما       

  :املثال ترجمكأن ي72.رمى إليه املؤلف

                                                
                                                                           98 املرجع ص نفس املرجع ص نفس 69

Jean Delise,La Traduction Résonnée, la presse de l'Université d'Ottawa 2003,p41 
  21ص ،2002 ،مكتبة لبنان ناشرون ،مصطلحات تعليم الترمجة ،مونيك كرومييه/هانيلور يل يانكي/دوليل4

                                                          105 نفس املرجع ص نفس املرجع ص 71
Jean Delise,La Traduction Résonnée, la presse de l'Université d'Ottawa 2003,p46 
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He wa seated at one of those little bamboo tables decorated with Japanes vase of paper     

deffodils كان جيلس إىل  طاولة من طاوالت القصب الصغرية تلك يزينها إناء يابـاين الطـراز    :ب

ت القصب الصـغرية  كان جيلس إىل طاولة من طاوال: بدل.مصنوع من أزهار النرجس االصطناعية

                                                                           .تلك يزينها إناء ياباين الطراز ضم أزهار النرجس

  omission : النقصان-

هو خطأ يف الترمجة يرتكبه املترجم عندما يغيب عن النص اهلدف، بغري سبب، عنصرا من       

  :املثال نترجم كأن73 .وارد يف النصعناصر املعىن ال

   Nous l'avions collée partout, dans nos chambres, derrière le rabat de nos pupitres, 

sans doute à l'envers de nos paupière.                                                                             
 كل مكان، يف غرفنا و على طاوالتنا املدرسية و يف جفوننا بال شك لقد ألصقنا صورا يف :ب

 طيطاوالتنا املدرسية و  خلف مرداتلقد ألصقنا صورا يف كل مكان، يف غرفنا و  بدل.أيضا

  .جفوننا بال شك أيضا

   Non-sens : اهلراء-

صدر معىن خاطئا يؤدي هو خطأ يف الترمجة يرتكبه املترجم عندما ينسب إىل جزء من النص امل      

 :كترمجة مجلة74.إىل إقحام صياغة منافية للمنطق يف النص اهلدف

Every one in a rush, in hjgh spirits, in unjson for this one night of th year                        

                                                                                                                                                       
                                                          114 نفس املرجع ص نفس املرجع ص 72

73 Jean Delise,La Traduction Résonnée, la presse de l'Université d'Ottawa 2003,p135 
74 Jean Delise,La Traduction Résonnée, la presse de l'Université d'Ottawa 2003, p139 
   Michel Ballard, Europe et Traduction, Artois Presses Université Ottawa1998, P329 
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كلهم يف عجلة من  بدل.و منسجم مع ليلة واحدة من السنةفكل شخص على عجلة و مبتهج :ب

  .أمرهم تغمرهم البهجة و جيمعهم االنسجام احتفاال بتلك الليلة املميزة من ليايل السنة

 impropriété  :التنافر-

هو خطأ يف اللغة يقوم على استخدام مفردة يف غري استعماهلا احلقيقي أو مبا خيالف       

  بدل. اليت رحبتها ورقة اليانصيب بسببمتكنت العائلة من السفر إىل سويسرا  :كقولنا75.الشائع

  .ورقة اليانصيب اليت رحبتها فضلبمتكنت العائلة من السفر إىل سويسرا 

  ajout :الزيادة-

هو خطأ يرتكبه املترجم عندما يدخل من غري تسويغ يف النص اهلدف معلومات غري مفيدة             

  :املثال كأن نترجم76.أو معلومات غائبة عن النص املصدر

Eux aussi lui confiaient tous leurs songes un peu vastes, leurs besoins de rivage.           
  بدل. وهم أيضا يسرون إليها بأحالمهم اجلاحمة كلها و بتوقهم إىل شواطئ أمان يلجئون إليها:ب

  .وهم أيضا يسرون إليها بأحالمهم اجلاحمة كلها و بتوقهم إىل الشطآن

    االشتقاق2.3  

يف اللّغة العربية أهم الوسائل اليت تسهم يف توليد األلفاظ والصيغ وهو عامل من  يعد االشتقاق

وهو عملية استخراج لفظ من لفظ آخر، أو صيغة من صيغة أخرى نتيجة  عوامل زيادة الثروة اللغوية،

  .لتصريف اللفظة وتقليباا املختلفة
                                                

75Jean Delise, La Traduction Résonnée, la presse de l'Université d'Ottawa 2003, p46 
  67ص، 2002 ،مكتبة لبنان ناشرون ،مصطلحات تعليم الترمجة ،مونيك كرومييه/هانيلور يل يانكي/كذلك دوليل 

 91ص، 2002 ،اشرونمكتبة لبنان ن ،مصطلحات تعليم الترمجة ،مونيك كرومييه/هانيلور يل يانكي/دوليل 76
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بنيانه من : اشتقاق الشيء" أخذ شيء من شيء، يقول ابن منظور رمحه اهللا: لغةواالشتقاق 

  ".أخذه منه: األخذ به مييناً ومشاالً، واشتقاق احلرف من احلرف: املرجتل، واشتقاق الكالم

أخذ صيغة من أخرى مع اتفاقهما معىن ومادة أصلية "هو: أما اصطالحا فيعرفه السيوطي قائالً

ألجلها اختلفا حروفا أو هيئته  وهيئة تركيب هلا، ليدل بالثانية على معىن األصل بزيادة مفيدة

  .77"كضارب من ضرب وحذر من حذَر

  :يقسم علماء الصرف االشتقاق إىل مخسة أنواع

وهو ما يتفق فيه املشتق واملشتق منه يف احلروف والترتيب مع التشابه يف املعىن : االشتقاق الصغري-أ 

 . عامل/مثل عمل

و املشتق منه يف احلروف الثانيـة مـع اخـتالف يف    وهو ما يتفق فيه املشتق  :االشتقاق الكبري- ب

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

: مثـل .املادة املتحدة احلروف املختلفة التركيـب جيمعهـا معـىن عـام يكـون كـاحملور هلـا       

اء و هو حياول إجياد املعىن العـام الـذي   ولقد استفاض فيه ابن جين اهل.هوى/وهى/وهم.جبذ/جذب

 78.تدور حوله تقليبات املادة

وهو ما يتفق فيه املشتق و املشتق منه يف بعض احلروف وخيتلف يف باقيها مع  :االشتقاق األكرب-  ج 

 .نعق وق ألن العني واهلاء حرفان حلقيان: احتادها يف املخرج مثل

                                                
الفضل إبراهيم و علي حممد اليحياوي، املكتبة  حممد جاد املوىل بك و حممد أبو:جالل الدين السيوطي،املزهر يف علوم اللغة و أنواعها،شرح و تعليق 77

 .346،ص)اجلزء الثاين(، ، 1986بريوت ،العصرية
 133/139، ص)اجلزء الثاين (بريوت ، ،عة و النشرحممد علي النجار، دار اهلدى للطبا: ، حتقيقصابن جين، اخلصائ 78
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نادر يف املتون اللغوية، ينتج من توليد اللفظ من لفظني فأكثر أو وهو اشتقاق  :االشتقاق الكبار- د  

 .بسملة: بسم اهللا/حوقلة: ال حول وال قوة إالّ باهللا:مبعىن آخر أن يؤخذ من كلمتني ومثال ذلك

وقد ظهر حديثاً، ألن التطور والضرورة العصرية فرضا االشتقاق من األعالم،  :اشتقاق األعالم- ه 

تدمقرط من الدميقراطية، جتزأر : ذلك باشتقاق صيغ من األمساء و األعالم مثل قولناومن صفام، و

اشتقت العرب من أمساء األعيان كالذهب والبحر و النمر واإلبل فقالت ذهب وقد  ،اخل...من اجلزائر

لربيد، كما اشتقت من أمساء األعيان املعربة كالدرهم، الفهرس، الديوان، ا ،اخل...تأبل أحبر و تنمر و

  .درهم، فهرس، دون، أبرد: فقالت

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

ملبنة، : من احليوان، النبات واجلماد، مثل: كما استعمل صيغة مفعلة ألمساء األعيان الثالثية ،املعرب

  .مزبدة، مبقرة، مقطنة

أمساء : رأسه، أذنه، عانه، كما اشتقت من كل من: ن أمساء األعضاء فقالتواشتقت العرب م

و اشتقت من االصوات  ثنية :، كما اشتقت من األعداد فقالتأصاف، أخرف، أربع، أصبح :الزمان

 :حروف املعاين ، كما اشتقت منجئ، جئ هلا دعوة اإلبل بالقول: ، جأجأ)ردد الفاء(فأفأ  :فقالت

بإضافة الياء والتاء ألخذ أمساء املعاين  كما استعملت العرب املصدر الصناعي ،، أنعمألسوف، أل

  79.فكرية، رمزية، خشبية، اشتراكية، مجالية: واألعيان مثل

  : اـاز3.3

                                                
 الشيخ حممد بن إبراهيم احلمد دراسات يف فقه اللغة موقع دعاة اإلسالم 79
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 لىتستعمل ع كما قداحلقيقة، األلفاظ على يعد ااز وسيلة من وسائل تنمية اللغة، وتستعمل 

  .إىل حقيقة وجمازااز أي أن الكالم ينقسم 

تدل على : أسد: استعمال اللفظ فيما وضع له يف األصل من غري تأويل مثل :تعريف احلقيقة.أ

  .اخل.....يدل على الكوكب املعروف: القمر /احليوان املعروف

  :تعريف ااز.ب

: ذ منوهو مأخو. كاملطاف واملزاز :، وهو اسم مكان اًواو ألفالمصدر ميمي انقلبت فيه  هو :لغة *

  .جاز هذا املوضع إىل هذا املوضع، إذا ختطاه إليه

و       80،"هو استعمال لفظ يف غري ما وضع له مع قرينة مانعة من إرادة املعىن األصلي" :اصطالحاً *

لفظ نقل من معناه األصلي اللغوي إىل معىن آخر اصطالحي : "بأنه علي عبد الواحدالدكتور  يعرفه

رأيت أسداً يقاوم العدو، واملقصود باألسد هو الرجل الشجاع : كأن تقول 81.لعالقة ما بني املعنيني

 .وليس األسد احلقيقي

على نقل الكلمات من معناها وألن ااز ميس املعاين االصطالحية يف كل العلوم، فإنه يساعدنا      

هو أداة ناجعة يف تنمية األصلي إىل معىن جديد خمتلف عن املعىن األول،كما انه يثري اللّغة باأللفاظ و

قد أسهم ااز حديثاً يف وضع العديد من مصطلحات ف .اللّغة وجعلها صاحلة الستيعاب العلوم احلديثة

  .وغريها...الفرس الشديد: السيارة وأصلها القافلة، الطيار: العلوم واملخترعات مثل

                                                
 الشيخ حممد بن إبراهيم احلمد دراسات يف فقه اللغة موقع دعاة اإلسالم 80
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أو   العام ااظ بتخصيص معناهإىل ااز يف استعمال األلف"وقد جلأت جلنة املعجم الطيب املوحد 

 ).املعجم الطيب املوحد، املقدمة( 82تعميم معىن جماور ملعناها اللغوي، أو نقلها إىل مدلول آخر أدق

  .فإن استحسن لفظة بقيت وإن استهجنها زالت؛ ويتوقف جناح ااز على الذوق االجتماعي

   :النحت والتركيب املزجي4.3

األجنبية بالنحت، و اعتربته من العوامل األساسية يف ترقية اللغة، فما لقد حفلت كثري من اللغات      

أحوجنا يف هذا العصر الستثمار النحت يف توليد املصطلحات العلمية العصرية،وهذا ما جيب أن تقوم 

به املؤسسات العلمية و الثقافية لسد النقص الذي تشتكيه اللغة العربية يف هذا اال قياسا باللغات 

  83.ميةالقد

والنحت طريقة يلجأ إليها واضع املصطلح إذا مل يوفق يف إجياد املصطلح العلمي باستعمال 

  .الطرق السابقة اليت تتمثل يف الترمجة، االشتقاق وااز

  .ويعد النحت وسيلة من الوسائل اليت تساعد وتساهم يف منو األلفاظ وإثراء اللغة باملصطلحات

  .حنت ينحت حنتاً، أي الشيء شقّه وبراه وهذّبه هو مصدر الفعل :لغةالنحت -أ

النون واحلاء والتاء كلمة تدل على جنر الشيء وتسويته : "- رمحه اهللا- يقول ابن فارس 

  84.حبديدة

  

                                                
 738/739ص ،)3اجلزء  75الد  (حممد الدايل، يف الطريق إىل مصطلح علمي، جملة جممع اللغة العربية بدمشق82
  .52-05، ص1986)3ط(بريوت  دار املشرق، ية،األب رفائيل خنلة اليسوعي، غرائب اللغة العرب 83

  663 ص1969/1972القاهرة  ،حتقيق عبد السالم هارون ،مقاييس اللغة ،ابن فارس 84
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  :اصطالحاً- ب

النحت ضرب من :"ى عبد القادر املغريب أنأرفتناول بعض اللغويني احملدثني مفهوم النحت، 

الصطالح أن تعمد إىل كلمتني أو مجلة فترتع من جمموع حروف و هو يف ا..." ضروب االشتقاق

وهو يف احلقيقة من قبيل االشتقاق و ...كلماا كلمة فذة تدل على ما كانت تدل عليه اجلملة نفسها

فهو طريقة من طرائق توليد األلفاظ قليل االستعمال يف اللغة العربية إضافة  85،"ليس اشتقاقا بالفعل

أو أكثر       وب االشتقاق األكرب ويتم باستخراج كلمة واحدة من كلمتنيإىل أنه ضرب من ضر

  .شريطة أن يكون توافق يف اللفظ واملعىن بني املنحوت واملنحوت منه

وقد أضحى النحت يف عصرنا هذا الرصيد املعريف الستخالص املصطلحات العلمية يف اللّغات املتقدمة 

عبدري من عبد  /عبشمي من عبد مشس :أمثلة النحت ما يليوخاصة اإلجنليزية والفرنسية، ومن 

  .الدار

وهذا  النوع من النحت هو مبثابة مجع بني حروف كلمتني فقط وقد حنت منهما الزوائد، 

جعلين اهللا فداك : جعفدة من: وهناك حنت من ثالث كلمات، لكن ال يشترط إدراجها مجيعا مثل

  .الكلمة املنحوتةاهللا مل يدرج ضمن " لفظ اجلاللة"فهنا 

  :ويتم النحت وفق الطرق اآلتية

  .برمائي: ، مثل)يف احلركات و احلروف(إلصاق كلمة بأخرى دون أي تغيري  §

  .شق  حطب: شقَحطَب: إلصاق كلمة بأخرى بتغيري بعض احلركات مثل §

                                                
  13ص 1947 ، طبعة ثانيةةعبد القادر املغريب، االشتقاق و التعريب، القاهر  85
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 .املشمش واللّوز: مشلْوز: إبقاء كلمة واختزال أخرى حنو §

 .عبد مشس: تعبشم: ن كل كلمة مثلاختزال بالتساوي بإدخال حرفني م §

 .سبحان اهللا: سبحل: اختزال غري متساو مثل §

ال إله إال : هيلل. أي أطال اهللا بقاءك: طلْبق: حذف بعض الكلمات إذا زادت عن اثنني مثل §

 2.اهللا

لقد كان النحت نادراً قدمياً، لكن احملدثني تنبهوا له وربطوه باالشتقاق وجعلوه لونا من ألوانه 

  .مالً من عوامل تنمية اللّغةوعا

. البسملة: كما أنّ هناك من يرى أن بعض أوجه النحت ليست إالّ ألفاظاً مولّدة مثل احلوقلة

  87.ورغم ذلك فقد أجازه امع اللّغوي وحدده بشروط

  شروط النحت- ج

احلاجة إىل ذلك املصطلح وعدم وروده، ينحت شريطة أن تكون األلفاظ املنحوتة : الضرورة §

 .ركبة من أصلها ومعبرة عن معان ال معربة وال مشتقّةم

مراعاة أساليب العرب يف النحت مثال إذا وجدت أكثر من كلمتني فال يشترط األخذ منها  §

 .كلّها

 .عدم اجلمع بني األصوات املتنافرة كالصاد واجليم يف الكلمة املنحوتة: التناسب الصويت §

                                                
 الشيخ حممد بن إبراهيم احلمد دراسات يف فقه اللغة موقع دعاة اإلسالم 86

www.toislam.net/files.asp?order=3&num=2540&per=1229&kkk=  
 739/740ص،) 3الجزء  75المجلد (مجلة مجمع اللغة العربیة بدمشق ، حممد الدايل، يف الطريق إىل مصطلح علمي 87

http://www.toislam.net/files.asp?order=3&num=2540&per=1229&kkk
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حدامها إىل األخرى وجعلها امساً واحداً سواء أكانت أما التركيب املزجي فهو ضم كلمتني إ §

الكلمتان عربيتني أم معربتني ويكون يف أعالم األشخاص واألجناس والظروف واألحوال 

 88.واألصوات واملركبات العددية والوحدات الفيزيائية

   : )التعريب(االقتراض اللّغوي 5.3

مستعارة أو تعبري مستعار من اللغة املصـدر إمـا    استخدام مفردة على هو ج يف الترمجة يعتمد     

 و يف هـذا البـاب  89.الفتقار اللغة اهلدف إىل مقابل وارد يف املعجم، وإما ألسباب إنشائية أو بالغية

وهي عملية عرفتها اللّغات عمومـا  : "يف كتابه مقدمة يف علم املصطلح علي القامسييقول الدكتور 

  90".استعارة ألفاظ من لغة أخرى عندما تدعو احلاجة إىل ذلكحيث يعمد الناطقون بلغة ما إىل 

انطالقاً من هذا التعريف نستنتج بأن التعريب إدخال لفظ أعجمي إىل اللغة العربية بعد إخضاعه 

للوزن الذي تقبله جبعل الصيغة األجنبية ذات جرس عريب، وميكن اللجوء إىل هذه الوسيلة اللّغوية إذا 

أو بااز أو     املصطلح توليد الكلمة بالنقل الداليل والنقل املباشر أو باالشتقاق تعذّر على واضع 

  :وقد استعمل التعريب للداللة على املعاين التالية .النحت

 .ترمجة معاين األلفاظ والعبارات إىل العربية- أ

                                                
 740ص) 3الجزء  75 الد( مصطلح علمي، جملة جممع اللغة العربية بدمشق حممد الدايل، يف الطريق إىل 88
  59ص، 2002، مكتبة لبنان ناشرو،مصطلحات تعليم الترمجة ،مونيك كرومييه/هانيلور يل يانكي/يلدول89

 581ص) 3اجلزء  75 دال(حممد ضاري محادي، وسائل وضع املصطلح العلمي، جملة جممع اللغة العربية بدمشق   90



 63

فيها بإدخال أفكار نقل الفكرة العامة أو العناصر الرئيسية لقصة أعجمية أو مسرحية والتصرف -ب

  91.جزئية عربية أي االقتباس

يئة للغة و تنميتها و تطويعها لتصري بنظامها قادرة على أن تقوم "وهناك من يرى أن التعريب 

  92بالوظائف التعبريية اليت تقوم ا لغات أخرى

باألمم ويف آخر املطاف نقول أن التعريب وليد احلاجة، أملته ضرورة اتصال األمة العربية 

األخرى وحاجتها إىل ألفاظ ال وجود هلا يف اللغة العربية، فهو بالتايل أوجد حلوالً كثرية ملشاكل 

 .أثرى اللّغة العربية يف مصطلحاا ووسع معجمهاوتعترض وصول التكنولوجيا إىل البالد العربية، 

يف املصطلح بعض املبادئ  وضع االختصاصيونوزيادة على األساليب املستقاة من علوم العربية فقد 

  :اليت يركز عليها يف وضع املصطلح العلمي وتتمثل فيما يلي

 .إثبات معىن أصل املصطلح يف اليونانية أو الالّتينية قبل وضع املقابل العريب §

 .احملاولة قدر اإلمكان، إرفاق كل معىن مبصطلح واحد يف حقل واحد §

ال تتيحه ويكون ذلك من خالل تفضيل الكلمة املفردة  تفضيل الكلمة اليت تتيح االشتقاق على اليت §

 .ألا تتيح االشتقاق واإلضافة والتثنية واجلمع

 .حماولة اختيار أقرب املفردات معىن من املصطلح األجنيب §

 .تفضيل املصطلحات التراثية على املولّدة §

                                                
 590إىل ص  587من ص ) 3اجلزء  75 دال(ة العربية بدمشق عبد احلليم سويدان، مبادئ يركز عليها عند وضع املصطلح ،جملة جممع اللغ 91

الد األول  (عبد القادر الفاسي الفهري،عربية النمو و املعجم الذهين، جملة أحباث لسانية، منشورات معهد الدراسات و األحباث للتعريب، الرباط 92 
                                                                                                                     .13،ص1996، مارس)العدد األول
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 .تفضيل الكلمات الشائعة الصحيحة والكلمات العربية الفصيحة على املعربة §

 .جتنب األلفاظ العامية إال للضرورة مع  وجوب اإلشارة إليها بني قوسني §

 .األخذ بعني االعتبار املصطلحات املعربة واملترمجة اليت اتفق على استعماهلا املختصون §

 .يف حال مصادفة ألفاظ مترادفة ينبغي حتديد حقل داللتها العلمية وانتقاء اللفظ العلمي املقابل §

  93.املعربة إىل قواعد اللّغة العامة إخضاع الكلمات §

لقد كانت هذه بعض التوصيات اخلاصة بوضع املصطلح العلمي العريب وقد أدت إىل نتائج 

إجيابية عادت على اللّغة العربية بفوائد مجة منها إثراؤها باملصطلحات إضافة إىل جتديد تراثنا الذي 

  .م يف العصر احلديث عند العربكان ضحية احنطاط البالد العربية وتدهور العلو

  الهيئات التي نهضت بوضع المصطلح.4

ومن أجل النهوض باللّغة العربية وباملصطلح العريب قام املختصون بعلم املصطلح واللغويون يف 

جمامع "البالد العربية بتأسيس مراكز خمتصة يف وضع املصطلحات العلمية ومسيت هذه املراكز ب 

  :رق إىل هذه جمامع واهودات اليت بذلتها يف ميدان املصطلح العلمي،و سوف نتط"اللّغة

  

  

  

                                                
 590ص  إىل 587من ص ) 3اجلزء  75 دال (جملة جممع اللغة العربية بدمشق،يركز عليها عند وضع املصطلح  مبادئ ،يدانسوعبد احلليم  93
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  اامع اللغوية1.4

  :94ع اللّغة العربية بدمشقمجم  -  أ

متوخياً إصالح لغة الدواوين ولغة  1919م وبدأ أعماله يف عام 1918تأسس امع عام 

ت آنذاك تعاين من خملّفات التتريك، كان التعليم والتدريس يف الكتب املدرسية، وألن اللّغة العربية كان

مهّهم الوحيد هو التعريب ، ولنجاح هذه العملية كان من الواجب أن تتوافر املصطلحات فراحوا 

  . يولّدوا مث يوحدوا

  95:جممع اللّغة العربية يف القاهرة  - ب

و جممع عاملي ، وه1934 ، وبدأ العمل فيه سنة1932تأسس جممع اللّغة العربية بالقاهرة سنة 

التكوين ال يتقيد جبنسية معينة أو دين معين، أو معيار االختيار فيه هو القدرة والكفاءة، وقد جاء 

نتيجة للفوضى اليت سادت اللّغة العربية آنذاك فقد اختلطت تراكيب اللّغة العربية الفصحى باأللفاظ 

  .عل مستقبل الثقافة واألمة العربية مهدداً باخلطرالعامية واألجنبية خاصة التركية واألوروبية مما ج

ومن أهم أهدافه احملافظة على سالمة اللّغة العربية وجعلها وافية مبطالب العلوم والفنون 

  .ومستحدثات احلضارة املعاصرة

  

  96:امع العلمي العراقي  - ت

                                                
 105ص )الد األول (، ة امع العلمي العريبجمل ،اامع العلمية يف العامل ،عيسى إسكندر املعلوف94
 .104ص  )الد األول (،جملة امع العلمي العريب،اامع العلمية يف العامل ،عيسى إسكندر املعلوف 95
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القاهرة بتخصصهما يف بغداد، يتميز وجممع  1948وهو جممع يهتم بدارسة اللّغة، تأسس عام 

  .يف قضايا املصطلح، وتعريب العلوم، وهلما أكرب رصيد يف هذا امليدان

ويعد امع العلمي العراقي صرحاً من صروح العلم واملعرفة يف العراق، فقد اهتم مبوضوع 

اظ على تطوير اللّغة العربية واحلرص على املرجعية يف املصطلح العلمي العريب وعلى نشر الثقافة واحلف

التراث فضالً عن تقدمي العون الكبري للباحثني والدارسني يف ااالت املختلفة وقام امع كذلك 

  .بدورة يف النشر والترمجة والتأليف

  :جممع اللّغة األردين  - ث

يهتم بترمجة الكتب العلمية  1972جممع يهتم بشؤون اللّغة العربية وبتطويرها، أسس عام 

  .نّ هذا امع يعترب فنيا مقارنة مبجاميع اللّغة العربية يف دمشق والقاهرة وبغداداجلامعية، إالّ أ

وكان من أهم أهدافه احلفاظ على سالمة اللّغة العربية وجعلها تواكب متطلبات اآلداب والعلوم 

لفنون، وكذلك والفنون احلديثة، إضافة إىل إحياء التراث العريب اإلسالمي يف اللّغة والعلوم واآلداب وا

من بني أهدافها توحيد مصطلحات العلوم واآلداب والفنون ووضع املعاجم واملشاركة يف ذلك 

  .97بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم واملؤسسات العلمية واللغوية والثقافية داخل اململكة وخارجها

  

                                                                                                                                                       
   59ص  ،جممع اللغة العربية يف ثالثني عاما  ماضيه وحاضره  ،مدكور مإبراهي 96
  3األول  ص  جملة امع العلمي العراقي الدكذلك  

   ،7-6ص، األردينجممع اللغة العربية  ،منشورات األول منجممع اللغة العربية األردين يف عامه  97
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  98إسهامات جمامع اللغة العربية يف وضع املصطلح العلمي

  .عد من أولوية األولوياتتعريب الطب ي §

و دراستها من حيث تعريفها عند املختصني  اومعجمي تعريف املصطلحات تعريفا علميا §

  .و البحث يف أصلها و نشأا

  تفضيل املصطلح العريب القدمي على املولد و املولد على احلديث إال إذا شاع احلديث §

و          ،ألعيان يف لغة العلوماعتماد االشتقاق و ااز و إجازة االشتقاق من أمساء ا §

  .االشتقاق من اجلامد للضرورة العلمية

   .األخذ مببدأ القياس و إجازة النحت و األلفاظ األعجمية و إباحة احملظورات §

تفضيل استعمال املصطلح العريب األصيل إذا كان األجنيب مقتبسا من اللغة العربية  §

  .كلفظة كحول

 .لميةاعتماد الترمجات يف اللغة الع §

   :مكتب تنسيق التعريب2.4       

ويوجد مقره باملغرب، جاءت فكرة إنشائه دف خلف جهاز عريب متخصص، يهتم بتنسيق 

جهود الدول العربية يف جمال تعريب املصطلحات احلديثة واملسامهة الفعالة يف استعمال اللّغة العربية يف 

                                                
  628-625/ 587، ص )3اجلزء 75الد (جملة جممع اللغة العربية بدمشق98
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ل األنشطة الثقافية والعلمية واإلعالمية ومتابعة حركة احلياة العامة ويف مجيع مراحل التعليم ويف ك

  .99التعريب يف مجيع التخصصات العلمية والتقنية

  :من ثـمار مكتب التنسيق

 Clairتكليف اجلامعات السورية بترمجة معجم املصطلحات الطبية الكثري اللّغات للدكتور  .1

Ville ل من نوعه يف سبيل توة، وقد كان هذا العمل األوحيد املصطلحات الطبي. 

إصدار املعجم الطيب املوحد حتت إشراف إحتاد العرب وبالتعاون مع جملس وزراء الصحة العاملية  .2

اإلجنليزية، "واملنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ويشتمل على املصطلحات الطبية باللّغات الثالث 

 ".الفرنسية، والعربية

  :صطلحات وتوليدها كاآليتوقد جاءت طريقة وضع امل

  .استعمال كلمة عربية واحدة مقابل التعبري األجنيب واالبتعاد عن الترادف إال للضرورة §

استعمال الكلمات الطبية القدمية إذا كانت تويف باملعىن والتخلي عن املصطلحات  §

  .الدخيلة

امسه أو التخلي عن املصطلحات الدخيلة إال إذا كانت امساً لشخص، أو مشتقة من  §

  ).متعددة(كانت شائعة يف لغات أخرى 

 .البحث دائماً على األسهل واالبتعاد عن األلفاظ الوعرة إال للضرورة §

 100.االبتعاد عن النحت والتركيب املزجي إال يف الكلمات الشائعة االستعمال §

                                                
  1ج ) 9الد (م 1972الرباط التعريب،املكتب الدائم لتنسيق  ،العريباللسان  99
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 .  اعتماد عدة لغات أجنبية كمصادر للمصطلحات §

 .ق واللواحق والصيغ القياسية اليت يعدها امع املوحدااللتزام بالقوائم الداللية والسواب §

  .استعمال الكلمات الدخيلة أو املعربة عند الضرورة شريطة إخضاعها لقواعد اللغة §

  :أساليب النهوض بالمصطلح.5

استغالل خصائص اللّغة العربية يف وضع املصطلحات، فإذا مل تتوصل إىل إجياد مصطلح  §

 .حت والترمجة وااز تلجأ إىل التعريبعن طريق االشتقاق والن

 .البت يف وضع املصطلح قبل أن يشيع املصطلح اخلاطئ §

يتم وضع املصطلح وتوليده بالتعاون بني املختصني يف اللّغة، واملختصني يف الترمجة  §

 .واملختصني يف العلم نفسه

بلها مثل الرجوع دائماً إىل رأي اتمع يف وضع املصطلح ألن مثة مصطلحات ال يتق §

فرغم وجود ما يقابلها يف العربية غري  "Fax"مقابل كلمة " الناسوخ"، "مثالة"كلميت 

هي الشائعة، فعاملية الكلمة املعربة جعلتها تقضي على الكلمة العربية " فاكس"أن كلمة 

ن لكن هذا مل مينع م. وحتل حملّها، ألنّ اللّغة العلمية ال حتيا إالّ بالتداول واالستعمال

اهلاتف حالياً : شيوع بعض املصطلحات، كانت قد استبدلت وقبلها اتمع مثل

وغريها،ومبا أن اتمع قد تقبلها ... والتلفون سابقاً، السكانية حالياً والدميغرافية سابقاً

                                                                                                                                                       
 630اىل ص629من ص) 3اجلزء 75الد (،جملة جممع اللغة العربية بدمشق ،السيد، املبادئ األساسية يف وضع املصطلح و توليده حممود امحد 100
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وتداوهلا فعلينا التخلي عن تلك الدخيلة، ومن الكلمات الدخيلة اليت انقرضت 

  .أوتوموبيل وجورنال

لتمحل يف وضع مصطلحات ال مسوغ الستخدامها، وفرضها على اآلخرين ألن عدم ا §

 .بقاء املصطلح يفرضه اتمع

أداء اإلعالم واجبه لتعزيز املصطلحات بنشرها وذلك بالتنسيق بني أجهزة اإلعالم  §

 .واامع واجلامعات

 .باجلامعات أخذ األعمال املترمجة بعني االعتبار ألا تساهم بقسط كبري يف التدريس §

تشجيع الترمجة يف اجلامعات واامع واملراكز بتخصيص جوائز لترمجة الكتب اليت  §

 .تعتمد مصطلحات مث إقرارها وقبوهلا

 ).توحيده(اعتماد نفس املصطلح يف الترمجة والتأليف والتدريس والبحث العلمي  §

 .ددة بالزوالالعناية بالتراث العلمي العريب واستخدام األلفاظ القدمية ألا مه §

تدريس اللّغة األجنبية واللّغة العربية على حد سواء وذلك يف ضوء نصوص وظيفية يف  §

 .جماالت االختصاص

 .حوسبة املعاجم والترمجة وتعليم اللّغة §

اعتماد األحباث املتطورة املتعلقة بآلية الترمجة اليت تدخل فيها اللّغة العربية شريكة مع  §

 .اللّغات األخرى
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الكتفاء باستهالك العلم، بل جيب إعادة زرعه عربياً ورصد األموال الكافية عدم ا §

  101.للبحث العلمي يف مجيع امليادين
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ادر المصطلحات الطبية                   مص

 االستعارة و الميثولوجيا اإلغريقية.1

تعترب االستعارة فنا قائما بذاته يف البالغة، فنا جديرا باالهتمام و الرعاية و الدرس،وهي من أهم      

غات و املسائل اليت شغلت الترمجة جبناحيها النظري و التطبيقي،كوا وسيلة تشترك فيها كل الل

الثقافات، و اللغة الطبية ثرية باملصطلحات املستعارة ألن اإلغريق يعتمدون يف تسمية األعضاء  و 

  .األمراض بالدرجة األوىل على االستعارة

وقد تطرق إىل مفهومها العديد من اللغويني العرب و العجم من بينهم السكاكي الذي عرف      

طريف التشبيه و تريد به الطرف اآلخر مدعيا دخول املشبه و هي أن تذكر أحد :" 102االستعارة بقوله

 ..."يف جنس املشبه به

هو أن يكـون الطـرف   "فعرف التصرحيية بقوله 103وقد قسم االستعارة إىل تصرحيية و مكنية،     

ج الناس من الَر كتاب أَنزلْناه إِلَيك لتخرِ" :كما يف قوله تعاىل"املذكور من طريف التشبيه هو املشبه به

ـ  "املكنية بقوله و عرف104،"الظُّلُمات إِلَى النورِ   ههو أن يكون الطرف املذكور هو الشبه مثـل قول

  105"َاَأللْواح ولَما سكَت عن موسى الْغضب أَخذ":تعاىل

    :قسم السكاكي االستعارة التصرحيية اىل حتقيقية و ختييلية
                                                

 198ص،ه1317) ط(سف السكاكي،مفتاح العلوم،مصر أبو يعقوب يو 102
   نفس املرجع 103
  1القرآن الكرمي، سورة إبراهيم، اآلية 104
  154األعراف، اآلية ةالقرآن الكرمي، سور 105
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  .ن املشبه املتروك متحققا إما حسا أو عقالفالتحقيقية هي ما كا

  .أما التخييلية فهي ما كان املشبه املتروك شيئا ومهيا حمضا ال حتقق له إال يف جمرد الوهم

كما قسمها إىل أصلية و هي ما كان املستعار فيها اسم جنس، و تبعية و هي ما تقع يف غـري أمسـاء   

  .األجناس كاألفعال و الصفات املشتقة منها

هذا و لقد كانت له عدة تقسيمات أخرى مل نتطرق إليها باعتبار أن االستعارة األصـلية هـي        

و تكشف دراسة املصطلحات الطبية يف اللغات األوربية مدى اتكائها على امليثولوجيا .موضوع حبثنا

  .اإلغريقية كما سيبني عرض أبرز االستعارات يف هذا الباب

  :الطبية املستعارة من امليثولوجيا اإلغريقية و هذه دراسة لبعض املصطلحات

   Achille106أخيل 1.1

أخيل ابن بيلوس واحلورية ثيتس، شخصية بارزة ورئيسية يف اإللياذة، بطل حرب طراودة، قام      

بقتل هكتور بن ملك طراودة انتقاما ألعز أصدقائه باتروكس الذي قتله هكتور ظنا منه أنه أخيل، غري 

هكتور، صوب سهمه حنو وتر أخيل فمزقه فسقط أرضاً، وتقول األسطورة أن أمه  أن باريس، أخو

قد غمرته يف ر سيتكس ليكتسب القوة وحتميه من األذى، وهي تغمره، فقد أمسكت بعقبه من 

الوتر فكان املكان الوحيد يف جسمه الذي مل يغمره املاء، وبالتايل كانت نقطة الضعف فيه، ومنها 

  ".وتر أخيل"ويقابلها يف اللغة العربية مصطلح  Tendon d’Achilleجاءت لفظة 

                                                
106. EDITH Hamilton, la Mythologie, Edition Marabout,1997,p15 
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 .عصبة يف أسفل الفخذ وبني الصفن :ووتر الفخذ .الفرد أو ما مل يتشفع من العدد :والوتر لغة

  .احلاجز من مقدم األنف دون الغضروف :والوتريةصلة بني املنخرين، الوترة يف األنف 

  107.ما بني األرنبة والسبلة الوترة

هو وتر عضلة :  Tendon Calenéenأو  Tendon d’Achilleأما يف الطب فوتر أخيل 

، تنشأ برأسني يبتدئان من الفخذ مث ينحدران ليكونا العضلة ةالساق، ويعرف باسم العضلة التوأمي

وقد مساه  .الظاهرة يف الساق من اخللف، وتنتهي هذه العضلة بوتر عريض متني وهو الوتر العقيب

 .الذي شرح ساقه بعد بترها 1663سنة " وتر أخيل"ن فرهايد

فإننا جند أنه كناية عن نقطة الضعف لدى الشخص فإذا أصيب " وتر أخيل"إذا تأملنا املصطلح 

 .فهذا يعين أن الشخص قد أصيب يف أضعف نقطة يف جسده" وتر أخيل"

الترمجة : وضعه باللغة العربية هيوالطريقة املعتمدة يف . وهو استعارة أصلية من امليثولوجيا اإلغريقية

          .أخيل Achilleوالتعريب باالفتراض بالنسبة لـ  ،وتـر Tendonباحلرف بالنسبة لـ 

               

   Aphrodite108أفروديت 2.2

إهلة احلب واجلمال، تدعى فينوس لدى الرومان، تقول األسطورة أا ولدت يف قربص بعد أن      

  ،"غايا"والده وهو إله إغريقي وأول زوج لـ" ألورانوس"العضو التناسلي  قطع كورنس االبن

                                                
  6129ص، م1970بريوت، دار لسان العرب،ديد يوسف خياط و ندمي مرعشلي،،جتابن منظور، أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم،لسان العرب107

  
 
108 EDITH Hamilton, la Mythologie, Edition Marabout, 1997, p25. 
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فتكونت  "Aphro"إهلة األرض وهو ابنها أيضا، فسقط الدم واملين يف البحر مكوناً بذلك رغوة      

ويقابلها يف اللغة  "Aphrodisiaque"بذلك اورديت من كامل الرغوة ومن هنا جاءت لفظة 

وقد استعمل هذا املصطلح يف الطب منذ قرون للداللة على  ".عوظ أو مثري للشهوةنا"العربية مصطلح 

  .مادة مهيجة أو مثرية للشهوة

فإننا نالحظ بأنه عبارة عن مصطلح مشتق من االسم  Aphrodisiaqueوإذا تأملنا مصطلح      

Aphrodite ب واجلمالوهي استعارة أصلية من امليثولوجيا اإلغريقية، حيمل اسم إهلة احل.  

كما نلحظ بأن هناك تتمرياً  .والطريقة املعتمدة يف وضع املصطلح العريب هي الترمجة بالتعادل     

  مثري للشهوة: مقابل Aphrodisiaque بالنسبة للمصطلح الثاين لفظني مقابل مصطلح واحد

   109Atlasأطلس  3.1

ني العمالقة الذين اكتسحوا أطلس واحد من العمالقة األقوياء كعنيت وهرقل، وهو كذلك من ب

اجلبل األومليب الذي حيضى مبكانة عظيمة يف امليثولوجيا اإلغريقية، وجزاًء لذلك فقد عاقبه الرب 

  .وحكم عليه بأن حيمل قبة السماء بنفسه" زوس"

يف علم التشريح ويقابله يف اللغة العربية الفقرة الرقبية األوىل  Atlasوقد استعمل مصطلح 

لكوا حتمل كرية الرأس، أما يف األصل فإن الفقرة الرقبية السابعة هي اليت كانت وتدعى أطلس 

وقد أعطاها جوليوس بولوكس هذه التسمية ألا حتمل الرأس والرقبة، أما غاليان " أطلس"تدعى 

  .وفيزال فيدعوان أطلس الفقرة الرقبية األوىل

                                                
109 EDITH Hamilton, la Mythologie, Edition Marabout, 1997, p36. 
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جيا اإلغريقية فهو يشبه الفقرة الرقبية اليت استعارة أصلية من امليثولو" أطلس"إن املصطلح الطيب 

حتمل الرأس ألن الرب زوس عاقبه وجعله حيمل قبة السماء فقبة السماء هي مبثابة الرأس يف جسم 

  .اإلنسان والفقرات هي أطلس الكائن اخلرايف

 .أطلس =Atlas. والطريقة املتبعة يف وضع املصطلح باللغة العربية هي التعريب باالقتراض

    110Atroposأتروبوس 4.1

أتروبوس هي املويرا ربة القدر واملوت والنوم واألحالم، ابنة ميتيس وزوس وهي أكرب بناته 

ويقابلها يف اللغة العربية  Atropineومنه كلمة  .الثالث يرمز هلا مبقص كانت تستعمله إلاء احلياة

  .مصطلح أتروبني

ومسيت ذا االسم  "Belladone"ة األطرب واألتروبني يف الطب مادة سامة تستخلص من نبت

وهي كذلك مادة شبه قوية سامة  .ألا مادة قاتلة تقوم بنفس املهمة اليت تقوم ا أتروبوس وهي القتل

  .تستعمل يف طب العيون ومعاجلة التشنج

، كما هو استعارة Atroposومصطلح أتروبني هو مصطلح مشتق يف اللغة األجنبية من مصطلح     

  . أتروبني Atropine= .والطريقة املتبعة يف وضع املصطلح العريب هي التعريب باالقتراض .صليةأ

   111Erosإيروس 5.1

                                                
110 EDITH Hamilton, la Mythologie, Edition Marabout, 1997, p50. 
111 EDITH Hamilton, la Mythologie, Edition Marabout, 1997, p117. 
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هو يف امليثولوجيا اإلغريقية إله احلب، ونظريه الروماين هو كيوبد ابن أفروديت، ميثل بطفل ذي      

مس "لغة العربية مصطلح ، ويقابله يف الErotomanieجناحني حيمل قوساً ومنه اشتق مصطلح 

  ".شبقي

مسمس الرجل  و. اجلنون :واملس .مسك الشيء بيدك :واملس .من مس الشيء ملسه :املس لغة

  .112إذا تخبط

وشبق الرجل بالكسر . شدة الغلمة وطلب النكاح، يقال رجل شبق وامرأة شبقة :الشبق لغةو

عباس أنه قال لرجل حمرم وطئ امرأته قبل  ويف حديث ابن. فهو شبق، اشتدت غلمته، وكذلك املرأة

ال يترك الغرية من عهد : اإلفاضة شبق شديد، وقد يكون الشبق يف غري اإلنسان قال رؤية يصف محارا

  113.الشبق

والثاين هو التوهم  .أما يف الطب فهو مصطلح ذو معنيني األول هو احنراف املدمنني على اجلنس

  .حبب شخص ما

  

وهي استعارة أصلية من  Erosهو مصطلح مشتق من االسم  Erotomanieومصطلح 

الترمجة بالتعادل فاملس الشبقي هو  :والطريقة املتبعة يف وضع املصطلح العريب هي .امليثولوجيا اإلغريقية

  .يف اللغة اإلغريقية هي اجلنون manieاجلنون من شدة شهوة الضراب و 

                                                
 5411م،ص1970ابن منظور، أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم،لسان العرب،جتديد يوسف خياط و ندمي مرعشلي،بريوت،دار لسان العرب،112
 2857م،ص1970مي مرعشلي،بريوت،دار لسان العرب،ابن منظور، أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم،لسان العرب،جتديد يوسف خياط و ند113

.  
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 Ero  .املس= جنون:manieدل أن هناك ترمجة بالتقابل لذا ميكن أن نقول إضافة إىل الترمجة بالتعا

وميكن أن نلحظ   Erosمن ايروس وترمجت بـ الشبق وهو شدة الغلمة وطلب النكاح وهذه صفة 

  .يف هذا املصطلح جمازاً

   Hermaphrodite 114هرمفروديت 6.1

) ة املاءإهل(هو ابن هارماس وأفروديت، وحسب األساطري اإلغريقية فإنّ سلماسيس احلورية 

وقعت يف حب هرمافروديت وكان احلب غري متبادل وصدفة قدم إىل النبع ليستحم فجرته يف قعر 

املاء وتضرعت إىل اآلهلة بأن جيمعوا جسديهما إىل األبد وبذلك اندجما وأصبحا يشكالن جسدا 

  . Hermaphrodismeومن هنا اشتق مصطلح  واحداً حيتوي على أعضاء ذكر وأعضاء أنثى،

من اخلنثى الذي ال خيلص لذكر وال أنثى، : والتخنث لغة .بله يف اللّغة العربية مصطلح ختنثيقا

واخلنثى الذي له ما للرجال والنساء . رجل خنثى؛ له ما للذكر واألنثى: وجعله كراع وصفا، فقال

  .أما يف الطب فهي لفظة تعين شخصاً ميتلك أعضاء تناسلية ذكرية وأخرى أنثوية .115مجيعاً

وهو كناية  عبارة عن استعارة أصلية من امليثولوجيا اإلغريقية، Hermaphrodismeمصطلح 

والطريقة املعتمدة يف وضع املصطلح العريب . عن شخص حيمل أعضاء تناسلية ذكرية وأخرى أنثوية

  .االشتقاق التخنث من خنثى اجلذر وكذلك الترمجة بالتعادل :هي

  

  
                                                

114 EDITH Hamilton, la Mythologie, Edition Marabout, 1997, p283. 
 1697ص ،197 أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم،لسان العرب،جتديد يوسف خياط و ندمي مرعشلي،بريوت،دار لسان العرب،ابن منظور، 115
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   Hygie 116هيجـا 7.1

من  Hygièneة الصحة، ابنة اسكليبيوس إهلة الطب عند اإلغريق وقد اشتق مصطلح إهل: هيجا

Hygie وهي فرع من علوم الطب يهتم بترقية الصحة واحلفاظ  .ويقابله يف اللّغة العربية علم الصحة

عبارة عن مصطلح مشتق كما أنه استعارة أصلية من امليثولوجيا  Hygièneعليها واملصطلح 

  . لطريقة املتبعة يف وضع املصطلح العريب هي الترمجة بالتعادلوا .اإلغريقية

   Hymen 117هيمن 8.1

إله الزواج حسب األساطري اإلغريقية، يتضرع إليه يف األناشيد اليت تردد عند مرافقة  :هيمن

املصطلح الطيب الذي يقابله يف اللغة العربية مصطلح غشاء  Hymenالعروس إىل بيت زوجها ومنه 

  .املهبل

وقد مسي هكذا . عبارة عن استعارة أصلية من امليثولوجيا اإلغريقية Hymenواملصطلح الطيب 

ألن غشاء املهبل هو الذي مييز املرأة العذراء من غري العذراء والزواج هو الذي مييز املرأة العذراء عن 

  .التعادلوالطريقة املعتمدة يف وضع املصطلح باللّغة العربية، الترمجة ب .غري العذراء

  

  

  

  

                                                
116EDITH Hamilton, la Mythologie, Edition Marabout, 1997, p333.  
117 Ibid p53 
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   Hypnos 118هبنوس 9.1

إله النوم عند اإلغريق ميثل بطائر ذي جناحني يلمس ما جباه البشر فينقلهم إىل عامل  :هبنوس

األحالم والسحر، وميثل كذلك بصيب غلب على عينيه النعاس الذي ميس رؤوس املتعبني فريسلهم إىل 

  .عصاه أثناء سفره مملكته، أو ميثل بصورة شيخ تعب من احلياة ينام على

 الذي يقابله يف اللغة العربية مصطلح التنومي املغناطيسي، Hypnos ومن هنا جاء املصطلح الطيب 

وهو دخول الشخص بنفسه وقدرته الذاتية يف حالة من الوعي  .وهذا املصطلح يستعمل يف علم النفس

ة ميكن من خالله إعطاء بعض يستعمل عالجاً لبعض األمراض واحلاالت النفسي والالّوعي الذهين،

  .اإلرشادات والنصائح اليت تساعد يف حتسني حالة املريض النفسية

وهو كناية كذلك عن . عبارة عن استعارة أصلية من األساطري اإلغريقية Hypnosومصطلح 

الشخص النائم واملستيقظ يف آن واحد ألنه ميثل بصيب ميس رؤوس املتعبني فريسلهم إىل مملكته مثل 

لتنومي املغناطيسي و هي عملية تنومي يقوم ا الطبيب أو غريه لشخص ما ونقله من الوعي إىل ا

  .الالّوعي فتجعله يتحدث ويفشي أسراراً وهو نائم

املصطلح  والطريقة املتبعة يف وضع املصطلح العريب، الترمجة بالتعادل إضافة إىل التتميري، ألن

  . عدة مصطلحات يف اللّغة العربيةالواحد يف اللغة األجنبية يقابله 

  

  

                                                
118 EDITH Hamilton, la Mythologie, Edition Marabout, 1997, p46. 
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    119Morpheeمورفيوس 10.1

ويقابلها  Morphineمورفيوس إله النوم واألحالم وهو كذلك ابن هبنوس ومنه اشتقت كلمة 

واملرفني فلويد طبيعي مستخلص من مثار نبات اخلشخاش األبيض  .يف اللّغة العربية مصطلح مورفني

  .وناملنوم وبالذات من عصارة األفي

األفيون مسكن أمل مركزي، ومنوم وحمدث لإلدمان وال يوصف إال بإشراف دقيق  :ويف الطب

ومصطلح مرفني  .من طبيب لبعض احلاالت خاصة احتشاء العضلة القلبية أو األمل احلشوي احلاد

ل يف من امليثولوجيا اإلغريقية، وهي استعارة مكنية  تتمث ةمشتق من اسم اإلله مورفيوس وهو استعار

والطريقة املعتمدة يف وضع  أنّ فعالية املورفني تتمثل يف التنومي كما هو احلال بالنسبة ملورفيوس،

  .املصطلح العريب، التعريب باالقتراض

    120Oedipeأوديب 11.1

أوديب هو ابن امللك اليوس وجاكوستا ملك طيبة، قبل والدة أوديب حذر العرافون امللك 

عه على يد ابنه، وبعد والدته أمر جاكوستا بأن تدق مسامري يف أقدام اليوس بأنه سوف يلقى مصر

املولود وبأن يرمى به من فوق اجلبل ولذا مساه أوديب، ومعناه يف اليونانية صاحب األقدام املتورمة، 

الذي جعل منه أمرياً، وملا كرب أراد أن يزور " كورنثيا"بعد رميه وجده الرعاة وأخذوه إىل ملك 

فلم ينصحه العراف بذلك وقال له لو ذهبت فسوف تقتل أباك، وتتزوج أمك، لكن أوديب  موطنه،

مل يأبه بذلك وذهب إىل طيبة، ويف طريقه صادف رجال، تشاجر معه حىت قتله، وقد كان ذلك 

                                                
119 EDITH Hamilton, la Mythologie, Edition Marabout, 1997, p137. 
120Ibid p333. 
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وكان يف طيبة آنذاك السفانكس وهو حيوان له رأس امرأة وجسد أسد . الرجل أباه لكنه مل يكن يعلم

ائر، كان يعذب أهايل طيبة أرسلته اآلهلة ليسأل الناس ألغازاً ومن مل حيلها قتله، فقرر خليفة وجناحا ط

امللك اليوس بأن خيلص طيبة من هذا الشرير ليتزوج من أرملة اليوس جاكوستا، ويتوىل العرش، 

ان الذي ما هو احليو: "وعند وصول أوديب إىل طيبة التقى بالسفانكس الذي ألقى عليه اللغز التايل

الطفل حيبو على أربع "ميشي على أربع صباحاً، وعلى اثنتني ظهراً وعلى ثالث مساًء؟ فأجاب أوديب 

  ".وعندما يكرب ميشي على اثنتني وعندما يشيخ يستعني بالعصا أي ميشي على ثالث

األوىل تقول بأنه انتحر بسماعه اجلواب والثانية أن : أما عن موت السفانكس فهناك روايتان

وبذلك توىل أوديب العرش وأصبح ملك طيبة وتزوج من جاكوستا دون أن يعلم بأا  .وديب قتلهأ

والدته، وأجنب منها أربعة أطفال، وعندما جاءه العراف وأخربه باحلقيقة عرفت زوجته بأا أمه 

  .فشنقت نفسها أما أوديب ففقأ عينيه

بله يف اللّغة العربية مصطلح ويقا Complexe D’Œdipeومن هذه األسطورة جاء مصطلح 

  ".عقدة أوديب"

مصطلح استوحاه فرويد من أسطورة أوديب، وهي عقدة  :وعقدة أوديب يف علم النفس هي

نفسية تطلق على الذكر الذي حيب والدته فيتعلق ا ويغار عليها من أبيه ويكرهه وهي املقابلة لعقدة 

  .اليكترا عند األنثى
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 ،عقدة = Complexeاملصطلح العريب هي الترمجة باحلرفة لكلمة  الطريقة املتبعة يف وضع

  Œdipe.= والتعريب باالقتراض بالنسبة لكلمة أوديب 

    121Panacéeبناسي 12.1

  ومن هنا بناسي هي إهلة الشفاء ابنة اسكليبوس إله الطب، أخت هيجا و هلما نفس النفوذ،     

  .العربية مصطلح الترياق يف الطب ويقابله يف اللّغة Panacéeجاء مصطلح 

الترياق بكسر التاء معروف، فارسي معرب، هو دواء السموم ، والعرب تسـمي   :والترياق لغة

ا تذهب اهلمم من األدوية واملعاجن ويقـال   .اخلمر ترياقاً وترياقة ألوالترياق ما يستعمل لدفع الس

  .122درياق بالدال أيضاً

مستعارة وذلك ألن الشخصية بناسي هي إهلة الشفاء عبارة عن لفظة  Panacéeومصطلح 

فبناسي عبارة عن عالج شاف لكل داء، والطريقة املتبعة يف وضع املصطلح العريب هي الترمجة 

  .بالتعادل

  Parthénon 123بارثينون 13.1

ة بارثنون معبد من معابد أثينا شيد فوق تل األكروبول ، أهداه البارثينيون إىل أثينا إهلة احلكم

، ويقابله يف اللّغة العربية Parthénogenèseومنها مصطلح  .والعلوم والفنون، وهي إهلة عذراء

                                                
121 EDITH Hamilton, la Mythologie, Edition Marabout, 1997, p363. 

122
 607م،ص1970منظور، أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم،لسان العرب،جتديد يوسف خياط و ندمي مرعشلي،بريوت،دار لسان العرب،ابن   

123 EDITH Hamilton, la Mythologie, Edition Marabout, 1997, p34. 
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: والتوالد من الولد، والوليد كثروا وولد بعضهم بعضاً،: توالدوا :والتوالد لغة .مصطلح توالد عذري

  .124الصيب يولد، الولد لألنثى من نفست به

لبكارة قال ابن األثري العذرة ما للبكر من االلتحام قبل العذرة و هي افهو من  عذري لغةأما   

ويف  مسيت البكر عذراء لضيقها، من قولك تعذر عليه األمر،: قال ابن األعرايب وحده ؛125االفتضاض

  .التوالد العذري عبارة عن محل دون إخصاب أو تلقيح: الطب

لك نسبة إىل أثينا وذ Parthénonمن اسم معبد أثينا  Parthénogenèseلقد اشتق مصطلح 

  .وهي استعارة مكنية استعملت لإلشارة إىل احلمل دون تلقيح اإلهلة العذراء،

نتج من  genèseالترمجة باملقابلة يف التوالد ألن : والطريقة املتبعة يف وضع املصطلح العريب هي

 –ينا معبد أث=  Parthénon: كما نلحظ تطويعاً بالنسبة ملصطلح عذري". ولد"لفظ مرادف لـ 

  .وهو كذلك جماز. آهلة عذراء

  

  

  

  

  

                                                
  6334م،ص1970مرعشلي،بريوت،دار لسان العرب،أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم،لسان العرب،جتديد يوسف خياط و ندمي ابن منظور، 124
 3696،صنفس املرجع125
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  126السوابق و اللواحق.2

 األصـل تحويـل  ب،   ألا تشتق بعض الكلم من بعض لغة اشتقاقية،  بأاتوصف اللغة العربية      

 إثراءوسائل  نوسيلة موهي  اإللصاقفتقتصر على طريقة  األوربيةاللغات  ،أماخمتلفة  أبنية إىلالواحد 

الكلمة زائدة يف صدرها تسمى سابقة، أو يف  أساس إىلزية أو الفرنسية، وتعين أن يضاف اللغة االجنلي

 إىلالسوابق واللواحق مقاطع كاملة حتمل بالقوة معىن وظيفة لغوية، تضاف و؛عجزها تسمى الحقة 

 اإللصاقفأو االجنليزية ذات النواة الثابتة وذا حنصل على قدر وفري من الكلمات،    الكلمة الفرنسية 

اللواصق الداللية، حيـث   إىلتلجأ كثريا  األجنبيةمجع بني عناصر خمتلفة يف تكوين واحد، و اللغات 

و اللواحق اإلغريقية املتعلقة            وهذا جدول يتضمن أهم السوابق .تشكل جزءاً من بنية الكلمة

 :باملصطلحات الطبية

  

  

  

  

 
  

                                                
126 LANDRIVON GILLES, Comprendre la Terminologie Médicale, Edition Frison Roche, PARIS 2000, p40-46 
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السابقة
 /

  الالحقة

 املعىن  املعىن املتداول
  اإلغريقي

الترمجة إىل   املثال بالفرنسية
  العربية

A/An غياب  غياب  A(zygos):وريد جامع وريد  
Acro اية/حد  أعلى  Acro(centrique): /محة  

 شوكة
طريف القسم 
  املركزي

Adéno نسيج /غدة ملفاوية
  غدي

  التهاب الغدد التهاب :Adén(ite)  غدة

Agogue جلب  تنبيه اإلفراز/  
  استدرج

 (Chola)gogue:مدر الصفراء  صفراء  

Algo ملأ  ملأ  Algo(gène): /احدث  
 ببس

  مسبب لألمل

Algie ملأ ملأ  (Cyst)algie: وجع املثانة املثانة  
Allo آخر  اختالف الطبيعة  All(ergie): رجيةأ العمل 
Ana  فوق  علوي/فوق/  

  علوي
Ana(phylaxie): /حافظ 

 حارس
  ضد تأقي

Angio وعاء  وعاء  Angio(plastie): /شكل 
  كون

ورم وعائي 
  خمي شبكي

Anti 
 
 
 
 
 
 
 
 

    معارض/ضد
 ضد
 
 
 

Anti(gène):  /أحدث 
 ببس

  مستضد
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  السابقة
 الالحقة

 
  املعىن املتداول

ملعىن ا
  اإلغريقي

 املثال بالفرنسية

 
 

الترمجة إىل 
  العربية

        
Ase 

  
  

  /فصل  مادة حمللة
  تفريق

 (Amyl)ase:ميالزألا  النشا  

Auto الشيء   بنفسه
  نفسه

Auto(psie): تشريح اجلثة النظر  

Bio  خاص بالكائنات
  احلية

 اختزاع  النظر:Bio(psie)  حياة

Blaste مضغي/جيين/  
  جرثومة

ورمة ألا  الغذاء :blaste(Tropho)  برعم
األدمي /الغاذية
  الغاذي

Brachy قصري قصري  Brachy(céphale)قصر الرأس  :الرأس  
Brady بطيء  بطيء  Brady(pnée): بطء التنفس التنفس  

Cata سفلي  حنو األسفل  Cata(rrhe):نزلة  سال  
Cèle ورم  اتساع/ورم/فتق  (Omphalo)cèle: ةفتق   سر

  والدي/سري
Chol الصفراء  الصفراء  Chol(édoque):قناة الصفراء  وعاء  

Claste منكسر  كسر  (Osteo)claste: ناقضة العظم  عظم  
Coque حبة/بزرة  بكترييا   (Staphylo)coque: 

  دالية/كرمة
  العنقودية

Cryo 
 
  

 بارد

  
  برد
 

Cryo(thérapie):  
 ةخدم

  معاجلة بالربد
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  السابقة
/  

 الالحقة

 
  املعىن املتداول

  
ملعىن ا

  اإلغريقي

 
  املثال بالفرنسية

 

 
الترمجة إىل 

  العربية

Crypto خمتف خمتف  Crypto(rchidie):  
 يةخص

اختفاء 
  اخلصية

Cyclo  
 

  سيكلوترون ظل :Cyclo(tron)  حلقة  حلقة
Cyte  

  
  

  /جوف  خلية
  يةخل

Leuco(cyte):كرية بيضاء  ابيض  

Cyto جوف   خلية
  خلية

Cyto(logie):سيتولوجيا   خطاب  

Dia عرب عرب  Dia(rrhée): /سال 
  جرى

 إسهال

Dolicho طويل  امتداد  Dolicho(céphale) :
 دماغ

  طويل الرأس

Dys  صعوبة  صعوبة/ اضطراب  Dys(prosodie): خلل الصوت بترة  
Ectasie توسع  توسع  (Bronch)ectasie:  

 قصبة الرئة
توسع 
  القصبات

Ecto خارجي  خارجي  Ecto(derme): األدمي الظاهر بشرة  
Ectomie 

 
 
 
 
 
 

  بتر
  
  

  

خارجي 
  عن القص

  
  

(Hystér)ectomie:  
 رحم

 
 

  

استئصال 
الرحم عرب 

البطن و 
  املهبل
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  السابقة
/ 

 الالحقة

املعىن   املعىن املتداول
  اإلغريقي

  

الترمجة إىل   املثال بالفرنسية
  العربية

Emie)h
(  

  فقر الدم  نقص:émie(An)   دم  دم

Endo داخل باطين/داخلي  Endo(scopie): تنظري داخلي تفحص  
Erythro امحر  امحرار  Erythro(cyte): جوف 

 
  كرية محراء

Esthési
e 

  :esthésie(Hyper)  إحساس  حساسية
  اإلفراط يف

  سفرط احل

Eu  
  
 

وظيفة /عمل 
  جيدة

 والدة/نفاس/  :Eu(tocie)  بانتظام
 وضع

  والدة سهلة

Gène  سبب  مسبب   (Œstro)gène:/هيجان 
  جنون

 استر وجني

Gramm
e 

 :gamme(Encéphalo)  كتابة  متثيل تصويري
  يف الدماغ 

  صورة الدماغ

Hémi نصف  نصف  Hémi(plégie): /إصابة  
 ضربة

شلل 
 فاجل/نصفي

Hémo دم  دم  Hémo(ptysie): نفث الدم بصق  
Hétéro آخر  خمتلف  Hétéro(zygote) : 

 القحة
خمتلف 
  االقتران

Histo 
 
 

  نسيج
 
 
 
 

  /نسيج
 كتان

Histo(logie:خطاب 
 

  /هستولوجيا
  م األنسجةعل
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  السابقة
/ 

 الالحقة

  
  املعىن املتداول

  
املعىن 

  اإلغريقي

 
 املثال بالفرنسية

 
الترمجة إىل 

  العربية

Homo نفسه  مشابه/مماثل  Homo(zygote) زجيوت  :القحة
متماثلة 
 الئلاأل

Hyper إفراط يف إفراط يف  Hyper(hydrose):  
  عرق

  فرط التعرق 

Hypo حتت  نقص/قصور  Hypo(plasie): /كون 
  شكل

  نقص التنسج

Iatre طبيب  طبيب  (Péd)iatre:طفل 
 

طبيب 
 األطفال

Iatro طبيب  طبيب  Iatro(gène)  /سبب: 
 احدث

  املنشأ عالجي

Iso ةمتساوٍ  طبيعة متشا  Iso(mère): مصاوغ جزء  
Leuco 

 
  ابيضاض الدم الدم :Leuc(émie)  ابيض  ابيض/بياض

Lepto دقيق/رقيق  دقة/رقة  Lepto(spire): /حلزون  
 لولب

  الربميية

Lipo شحم  دسم/شحم  Lipo(sclérose):  
 تصلب

تليف خلف 
  الصفاق

Logie علم/دراسة/  
  خطاب

مبحث   إشارة:logie(Séméio)  خطاب
 األعراض

Macro 
 

 مبلعو  أكل:Macro(phage) كبري كبري/متضخم
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  السابقة
/ 

 الالحقة

املعىن   املعىن املتداول
 اإلغريقي

  

الترمجة إىل  املثال بالفرنسية
  العربية

Mane جنون  جنون (Eroto)mane:حب/ 
 هوى

 سمهوو
  شبقيا

Méga يف منو (تضخم
  )عضو

  جنون العظمة  نجنو :Méga(lomane)  كبري

Mégali
e 

يف منو (تضخم
  )عضو

  :mégalie(Splanchno)  كبري
  حشو/عضو باطن

ضخامة 
  األعضاء

Mélano اسود  اسود  Mélan(ome):ورم ميالين  فكرة الورم  
Méso متموقع يف   وسط

  الوسط
Méso(colon) مسراق  :القولون

  القولون
Méta بعد  جتاوز/تغيري  Méta(mere): مصاوغ   جزء

  بنيوي
Micro  
    

  

 :Micro(céphalie)  صغري  مصغر/صغري
  رأس/ماغد

  صغر الرأس

Myo عضلة  عضلة  Myo(pathie): اختالل  معاناة
  عضلي

Néo  
  
  
  

 :شكل/ Néo(plasme)  جديد  جديد
  كون

  تورم/ورم

Nécro  
 
 
 
 
  

  شبح/ميت/جثة
  

 
 

  جثة
  
  

Nécro(psie): نظر/رؤية 
 
 
 

  تشريح اجلثة
 
 
 



 93

املعىن   املعىن املتداول  السابقة
  اإلغريقي

 

الترمجة إىل   ثال بالفرنسيةامل
 / العربية

 الالحقة

Noso مرض  مرض  Noso(logie)تصنيف   :خطاب
  األمراض

Oide  شكل  متشابه   (Arachn)oide:  
  عنكبوت

  العنكبوتية

Oligo كمية قليلة  كمية قليلة  Oligo(phrène): /ذكاء  
  فطنة

  أهبل

Ome ورم  وظيفة ورمية  (Liposarc)ome: ساركومة   شحم
  شحمية

Orthro مستقيم  منتظم/مستقيم  Ortho(pédie):/ طفل 
  رجل

  جراحة العظام

Ose  وظيفة
  مرض/فيزيولوجية

ازرقا(كدم
ق الدم من 

  )اللطم

(Hémat)ose: تنقية الدم  الدم  

Oxy حامض  محوضة  Oxy(dase): اكسيداز تفريق/  
  أنزمي

Pachy ثخني  تكاثف/ ختثر  Pachy(téne) التثخنطور  :شريط  
Pan الكل  جممل  Pan(créa):بنكرياس  اللحم  

Para جبانب  جبانب/جبوار  Para(site): طفيلي القمح  
Parésie ضعف  فاجل نصفي  (Hémi)parésie: شلل شقي  نصف  
Pathie 

 
 
 
 
 

  مرض/معاناة
  
  

  معاناة
  
  

(Psyco)pathe: نفس 
 
 
 

  معتل نفسيا
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  السابقة
/ 

 الالحقة

املعىن  املعىن املتداول
 اإلغريقي

 

الترمجة إىل  ل بالفرنسيةاملثا
 العربية

Pénie فقر  نقص  (Leuco)pénieنقص   :بيضأ
الكريات 
  البيضاء

Péri  حول  حول  Péri(oste): مسحاق  عظم  
Pexie تثبيت  تثبيت  (Orchido)pexie:  

  خصية
  تثبت اخلصية

Phile حب  شراهة/جشع  (Argyro)phile: جشع النقود  نقود  
Phobe خشية  رفض/  

  بهر
(Agora)phobieمكان :

 عام
رهاب 
  امليادين

Plasie كون  صنع/منو/  
  شكل

(Nypo)plasieنقص التشنج :حتت  

        
Plastie شكل  ترميم  (Tympono)plastieرأب الطبلة  :طبل  
Plégie ضربة فاجل/شلل  (Tétra)plégieشلل رباعي  :أربعة  

Poly متعدد  كمية كبرية  Poly(mélie) كثرة  :عضو
  األطراف

Proto  الذي يأيت يف
 املرتبة األوىل

احليوانات  حيوان :Proto(zoaire)  األول
  األوايل

Pseudo كذب  تظاهر  Pseudo(pode):قدم كاذبة  رجل/قدم  
Pyo إصابة/قيح/  

  عدوى
 تقيح البوق قناة :Pyo(salpinx)  قيح
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  السابقة
/ 

 الالحقة

املعىن   املعىن املتداول
 اإلغريقي

  

ة إىل الترمج املثال بالفرنسية
  العربية

Scléro صلب  تصلب  Scléro(dermie):تصلب اجللد  بشرة  
Sidéro حديد  حديد  Sidéro(penie):نقص احلديد  فقر  
Stéa(to

) 
  :سال/Stéato(rrhée)  دهن  دهن

 جرى
  إسهال دهين

Stéréo مكعب  بروز حجم/نتوء/  
  مكعيب

Stéréo(gnosie): معرفة  معرفة
  التجسيم

Stomie فم  مفاوهة   (Gastro)stomie:قعر املعدة  بطن  
Tachy سريع  سرعة  Tachy(phémie)تسرع الكالم  :قول  

Télé بعيد  عن بعد  Télé(médecine) تطبيب عن  :طب
  بعد

Tocie والدة  نفاس/والدة/  
  نفاس

(Dys)tocie: عسر الوالدة صعوبة  

Tomie قطع  فتحة جراحية  (Hystéro)tomie: بضع الرحم رحم  
Trope أدار  جماذبة  (Psycho)trope نفسي التأثري  :نفس 

Trophi
e 

    :trophie(Hyper)   غذاء  تغذية
 إفراط

  تضخم

Urie بول بول  (An)urie  انقطاع   : نقص
  زرام/البول

Xéno غريب  غريب  Xéno(greffe)طعم أجنيب   :طعم 
Zoo حي/كائن  كائن حي/حيوان  Zoo(psie): ترائي احليوان  نظر/رؤية  
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 الفصل الثاني

  الطبي في كتاب األلم المزمن المصطلح
 ملصدراملصطلح يف اللغة ا -

                                املصطلح يف اللغة اهلدف -

  تعليق على الترمجة -

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 97

  المزمن  المصطلح الطبي في كتاب األلم
   صـدر عـام     Richard THOMASكتاب لريتشارد توماس La Douleurأو : األمل املزمن     

 Hélène PROUTEAU يد إيلني بروتو على 2000بلندن، ترجم إىل اللغة الفرنسية سنة    1999

  :يتضمن هذا الكتاب ثالثة فصول. 2005ب اخلوري سنة.مث قام بنقله إىل اللغة العربية ج

يشرح ماهية األمل و سبب الشعور به كما يدرس طريقة تـأثريه يف أجهـزة   : الفصل األول •

  . اجلسم الرئيسية

  .يشرح الطرق التقليدية و البديلة اليت ميكن بواسطتها معاجلة األمل : فصل الثاينال •

  .يعرض عالجات عملية يسهل استعماهلا يف املرتل  مرفوقة بإرشادات طبية: الفصل الثالث •

الواردة يف كتاب األمل املزمن، ارتأيت أن اكتفي بعدد منها استعرضـها   تلكثرة املصطلحا نظراً     

ات تقضي بذكر املصطلح يف اللغة املصدر و ترمجته إىل اللغة اهلدف مث التعليق على ترمجته، وفق خطو

     .حىت يتسىن يل متابعة املصطلحات املدروسة متهيدا للنظر إليها نظرة مشولية
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*Acné : 

  املصدراملصطلح يف اللغة  
 
 

nom féminin Dermatose due à une inflammation des follicules pilo-

sébacés, caractérisée par des boutons (comédons, papules, nodules, 

pustules), siégeant principalement sur le visage127. 

 

، "مسـار دقيـق  "، "ما أتلف: "عدة معان منها ويعطينا، AKME كلمة مأخوذة من اجلذر اليوناين

   128.وغريها ،"رأس"

اللفظ األجنيب يف اللغة العربية مصطلح يف اللغة العربية مصطلح حب  يقابل: اهلدفاملصطلح يف اللغة 

  129.الشباب

مرض جلدي ينشأ عن التهاب الغدد الذهنية يظهر بشكل حبـوب     أو   :وحب الشباب اصطالحا

بثور تنتشر يف وجه الشبان ما بني اخلامسة عشر واخلامسة والعشرين، إذ متتلئ هذه احلبوب بـالقيح،  

عدم انتظام عملية اهلضـم، و   :أسبابه و. 130البشرات الدهنية أكثر عرضة هلذا املرضويكون أصحاب 

  .اضطراب يف عمل الغدد الصماء و الكسل واخلمول و اإلمساك الشديد

  

 

                                                
127 Le petit Larousse, 2004, p36 

128 Racines et étymologie biotop georges.dolisi.free.fr/Terminologie/Menu/racines_et_etymologie_G.htm 
  71ص، 2005)1ط(ج ب اخلوري، األمل املزمن،مارشال ملتد لندن مكتبة لبنان ناشرون 129

 
  - /www.Almhml.com/tib املوسوعة الطبية امليسرة 130

 

http://www.Almhml.com/tib/
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  تعليق على الترمجة

حب الشـباب     الترمجة بالتعادل، رغم أن املصطلحني الطريقة املعتمدة يف وضع هذا املصطلح هي    

من ناحية معىن اجلذور جنـده   املصطلح األجنيب يؤديان املعىن نفسه فإننا إذا فككنا Acnéو مصطلح 

ال ميت بأي صلة إىل املصطلح العريب حب الشباب وهلذا هناك تعادل يف املعىن فلكل لغة طريقتـها يف  

 املفهـوم ( الصياغة احلرفية للمصطلح ولكل جمتمع صيغته اخلاصة غري أما يؤديان نفـس الداللـة  

  ).االصطالحي

كما نلحظ أن هناك تتمرياً فاملصطلح األجنيب عبارة عن مفردة واحدة يف حني أن املصـطلح العـريب   

لفظة الشباب ليميز هذا املرض اجللدي عن غريه ألن البثور عديدة، ومبـا   فقد أضيفت يضم لفظتني،

  .أن هذا املرض يصيب الشباب أضيفت لفظة الشباب

  

*Ampoule 

  ملصدراللغة ااملصطلح يف    

nom féminin  

1. Dispositif d'éclairage constitué d'une enveloppe de verre, transparente 

ou translucide, étanche aux gaz, renfermant un corps lumineux.  

2. Cloque de la peau, pleine de sérosité et due à des frottements trop 

prolongés. Se faire des ampoules aux mains.  

3. Tube de verre effilé aux extrémités, destiné à contenir un médicament 

liquide ; contenu de ce tube.  
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4. HISTOIRE La sainte ampoule : vase contenant le saint chrême pour 

sacrer les rois de France131. 

و             وتعين حول، حميط " amp"إغريقية تتكون منوهي كلمة : Ampolla و أصل اللفظة

"olla"132"مزهرية ذات بطن"  .وتعين مزهرية  

  اهلدفاملصطلح يف اللغة 

133"نفطات"يقابله يف اللغة العربية مصطلح 
  

هو ما يصيبها بني : نفطت يده نفطا ونفطا وتنقيطا و تنفطت جرحت من العمل، وقيل: والنفطة لغة

  .د أنفطها العمل، ويد نفطة و نفيطة و منفوطةاجللد واللحم، وق

نفطت، تنفط، : إذا كان بني اجللد واللحم ماء قيل .والنفطة بثرة خترج من اليد من العمل مليئة باملاء

  134.نفطا و نفيطا

فهي فقاعات أو مناطق منتفخة يف اجللد تنتح من اإلثارة أو اإلصابة أو االلتـهاب  أو  : أما اصطالحا

  .135فيلي،  متتلئ بالسائل وهي مؤملة حني حيتك اجللد بسطح صلب أو يتعرض للحرارةاإلنتان الط

  تعليق على الترمجة

الطريقة املتبعة يف وضع هذا املصطلح هي الترمجة بالتعادل، فإذا تأملنا معاين جـذور املصـطلح       

فطات وعادلوه مـع  األجنيب وجدناها ال متت بصلة إىل التسمية العربية، فالعرب اختاروا مصطلح الن

  .نفسه املصطلح األجنيب فلغة املصطلحني خمتلفة لكنهما اصطالحا يؤديان املعىن
                                                

131 Le petit Larousse, 2004, p62                                                                                                        
 132Racines et étymologie biotop georges.dolisi.free.fr/Terminologie/Menu/racines_et_etymologie_G.htm  

  100ص 2005/ 1ط، ج ب اخلوري، األمل املزمن،مارشال ملتد لندن مكتبة لبنان ناشرون 133
  5801صم،1970،مكرم،لسان العرب،جتديد يوسف خياط و ندمي مرعشلي،بريوت،دار لسان العربابن منظور،أبو الفضل مجال الدين حممد بن  134
 100ص 2005/ 1ج ب اخلوري، األمل املزمن،مارشال ملتد لندن مكتبة لبنان ناشرون، ط 135
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*Amygdalite 

  صدراملصطلح يف اللغة امل
 

 

nom féminin  

ANATOMIE  

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 rhino-

pharynx, en arrière des fosses nasales. (Quand elles sont hypertrophiées, 

les amygdales pharyngées sont dénommées végétations adénoïdes .)  

 Amygdale linguale : amygdale située à la base de la langue136.  

وتدل على األمراض " itis"  ةويعين اللوز والالحق Amygdaleيتكون املصطلح من اجلذر اليوناين  

  .137االلتهابية

  اهلدفاملصطلح يف اللغة 

عقدتان ملفاويتان تقعان على احللق يف :واللوزتان 138.التهاب اللوزتني: يقابله يف اللغة العربية مصطلح 

  .ية جلسم من جهة الفم واألنفالقسم اخللفي من الفم مها بوابة احلما

مرض مؤمل ناتج عن إصابة إحدى اللوزتني أو كليهما بالبكترييـا أو الفريوسـات   : التهاب اللوزتني

العمرية إصابة بااللتهاب مابني العاشرة واألربعني، تسببه عدوى بكترييـة أو عـدوى    توأكثر الفئا
                                                

136 Le petit Larousse, 2004, p62                                                                                                         
137 Racines et étymologie biotop georges.dolisi.free.fr/Terminologie/Menu/racines_et_etymologie_G.htm  

  108ص 2005،  )1ط(ج ب اخلوري، األمل املزمن،مارشال ملتد لندن مكتبة لبنان ناشرون  138



 102 

 يف احللق، وصعوبة يف البلع، وتشتهر أهم أعراض اإلصابة هو ظهور انتفاخ مصحوب بأمل. فريوسية

احلاالت املزمنة منه بالصداع واألمل يف الظهر والشعور بالغثيان وتشنج يف الرقبة، كما يربز يف احللـق  

  .139جبانب أحد اللوزتني) جتمع صديدي(خراج

                          تعليق على الترمجة  

بلفظـة   Amygdaleرمجة احلرفية اليت قابلت لفظـة  هي الت:الطريقة املعتمدة يف ضع املصطلح     

بلفظة التهاب و قد أضيفت عالمة التثنية لوجود عقدتني ملفاويتني و قـد   itisلوزة، و قابلت لفظة 

  .استعملت االستعارة يف وضع املصطلح للشبه بني العقدتني و اللوزتني يف الشكل

                                                             *Angine de poitrine 

  درصاملصطلح يف اللغة امل

angine  

nom féminin  

1. Inflammation aiguë du fond de la bouche et du pharynx.  

2. Angine de poitrine : syndrome caractérisé par des douleurs aiguës de la 

poitrine, dû à une insuffisance coronaire, et pouvant évoluer vers 

l'infarctus.  
140angor:  SYNONYME 

و تعين خنق، ضـيق   و هي كلمة مأخوذة من اجلذر الالتيين ،Angina- Angere:و أصل اللفظة

احللقـوم جمـرى الـنفس             :أو احللقوم ورد ما يلي يف لسان العـرب احللق  و عن 141.احللق وشده

                                                
 www.k44l.com/vb/archive/index.php?f-69.html املوسوعة الطبية الشاملة 139

 
140 Le petit Larousse, 2004, p65                                                                                                        

141Racines et étymologie biotop georges.dolisi.free.fr/Terminologie/Menu/racines_et_etymologie_G.htm  

http://www.k44l.com/vb/archive/index.php?f-69.htm
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، ليس دونه من ظاهر باطن العنق إال جلد، وطرفه األسفل يف فأو السعال من اجلوف أطباق غراضي

  .الرئة وطرفه األعلى يف أصل عكرة اللسان ومنه خمرج النفس والريح والبصاق والصوت

  اهلدفاملصطلح يف اللغة 

  142يف اللغة العربية مصطلح الذحبة الصدرية Angine de poitrine لويقاب

  .داء يأخذ يف احللق، يقال أخذته الذُّحبة والذِّحبة: بفتح الباء :الذحبة لغة

  .وجع يأخذ يف احللق من الدم، وقيل قرحة تظهر فيه فينسد معها وينقطع النفس فتقتل: والذُّحبة

  .                                          143جع يف احللق كأنه يذبحو: و الذُّباح والذِّحبة والذُّحبة

فالذحبة الصدرية تصلب الشريان الناجي  بسبب تسرب املواد الدهنية عليـه فحينئـذ    :أما اصطالحا

يفقد قدرته على توصيل الدم إىل القلب فيؤدي إىل إجهاد القلب مولدا أملا قويـا يعـرف بالذحبـة    

  144.الصدرية

  على الترمجةتعليق 

  :الطريقة املعتمدة يف وضع املصطلح هي    

  .صدرية:de poitrineالترمجة باحلرف -1

                                                
  126ص ،2005 )1ط(مكتبة لبنان ناشرون،  ،ج ب اخلوري، األمل املزمن،مارشال ملتد لندن 142
 1962م،ص1970ابن منظور،أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم،لسان العرب،جتديد يوسف خياط و ندمي مرعشلي،بريوت،دار لسان العرب، 143

  - /www.Almhml.com/tib املوسوعة الطبية امليسرة 144
 

http://www.Almhml.com/tib/
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 وذلك نظرا ملا سببه هذا املرض من أمل فكأنه ذحبة سكني، و ألن    الذحبة" الذحبة"االستعارة يف -2

املـرض   ولكن اصطالحا يصيب هـذا . لغة ختص احللق، فاألمل الذي يصيب احللق كأنه ذحبة سكني

  .القلب والقلب موضعه الصدر فهو جماز كذلك أساسه ذكر الكل نيابة عن اجلزء

  

*Appendicite 

  ملصدراملصطلح يف اللغة ا

appendice  

nom masculin  

1. Partie qui complète, prolonge une partie principale.  

ANATOMIE Appendice iléo-cوcal ou vermiculaire : diverticule creux, en 

forme de doigt de gant, abouché au cوcum.  

- Expansion articulée, généralement paire, du corps des insectes et des 

crustacés, jouant un rôle dans la détection et le toucher (antennes), la 

locomotion (pattes), la nutrition (pièces buccales).  

2. Ensemble de notes, de notices, de documents placés à la fin d'un 

ouvrage145.  

ويعين ما يضاف إىل الشيء زيادة فيـه،     "Appendix "   الالتيينيتكون هذا املصطلح من اجلذر  

  146.وتدل على األمراض االلتهابية" Itis:" والالحقة

  اهلدفاملصطلح يف اللغة 

   147".التهاب الزائدة الدورية"ة مصطلحيقابله يف اللغة العربي 

                                                
   145Le petit Larousse, 2004, p77                                                                                                         

   146Racines et étymologie biotop georges.dolisi.free.fr/Terminologie/Menu/racines_et_étymologie_G.htm  
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الزائدة الدورية عضـو دودي الشـكل مـرتبط     :هلذا املرضالتايل  وقد ورد التعريف االصطالحي 

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

التـهاب   :بة بالتهاب الزائدة الدودية وهي على نوعنيواإلنسان معرض يف مجيع مراحل عمره لإلصا

   148.حاد والتهاب مزمن

وقد جاءت تسمية الزائدة ألن وظيفة هذا العضو مل تعرف بعد واستئصاله ال يسبب أي مـرض وال   

أما الدودية فنظرا لشكلها امللتوي الذي يشبه الدودة، لكن هناك من يرفض تسـمية الزائـدة    .يضر

  .خاطئا ألن اهللا عز وجل ال خيلق شيئا دون وظيفةويعتربه مفهوما 

  تعليق على الترمجة

  :الطريقة و املتبعة يف وضع املصطلح هي    

بلفظـة   Appendixالنقل باحلرف بالنسبة لالحقة والترمجة بالتقابل يف اجلذر؛ فقد قوبلت لفظـة  

ت إضافة لفظة الدودية لتـدعم  بلفظة التهاب، إضافة إىل التتمري، فقد مت Itis زائدة، و قوبلت لفظة

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

  .ألن املعي ملتوي الشكل و كذلك الدودة ملتوية الشكل. الدودة فهي استعارة

                                            

*Asthme 

  درصللغة املاملصطلح يف ا
 

                                                                                                                                                       
  15ص، 2005 )1ط (مكتبة لبنان ناشرون، ،ألمل املزمن،مارشال ملتد لندنج ب اخلوري، ا 147
  - /www.Almhml.com/tib املوسوعة الطبية امليسرة 148

  

http://www.Almhml.com/tib/
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nom masculin  

Maladie de cause souvent allergique, caractérisée par des accès de gêne 

expiratoire, dus à un spasme bronchique149.  

  150.ويعين حدة التنفس أو التنفس بصعوبة" Asthma "مصطلح مأخوذ من اجلذر اليوناين 

  

  اهلدفاملصطلح يف اللغة 

  .151للغة العربية مصطلح الربويقابله يف ا    

ربا السويق  وحنوه ربوا، صب عليه املاء فانتفخ، وقوله غز وجل يف صـفة األرض  : ربو :الربو لغةو

  152.التنفس العايل: والربو .قيل معناه عظمت وانتفخت" اهتزت وربت"

ـ  فهو: أما اصطالحا دو هـذا  مرض يصيب اجلهاز التنفسي، أسبابه كثرية وأمهها العامل التنفسي يب

 تيف التشعيبا ةاملرض على شكل نوبات مصحوبة بصعوبة يف التنفس وذلك ناجم عن انسدادات مؤقت

  153.اهلوائية، فال حيصل املريض على اهلواء، ويسمع له أثناء النوبة صفريا شبيه باحلشرجة

  تعليق على الترمجة

 حـدة  Asthme   =Asthma/ الترمجة بالتقابل :الطريقة املعتمدة يف وضع هذا املصطلح هي     

  .الربو والذي بدوره يعين النفس العايل =التنفس بصعوبة =التنفس

  .فالربو مرادف لكلمة حدة التنفس واليت هي معىن اجلذر األجنيب والنفس العايل هو تنفس بصعوبة،

                                                
 149 Le petit Larousse, 2004, p93                                                                                                          

 150  Racines et étymologie biotop georges.dolisi.free.fr/Terminologie/Menu/racines_et_etymologie_G.htm 
  120ص، 2005 )1ط(ج ب اخلوري، األمل املزمن،مارشال ملتد لندن مكتبة لبنان ناشرون،  151
 2050م،ص1970مرعشلي،بريوت،دار لسان العرب، ابن منظور،أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم،لسان العرب،جتديد يوسف خياط و ندمي 152

  - /www.Almhml.com/tib املوسوعة الطبية امليسرة 153

http://www.Almhml.com/tib/
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 *Bronchite 

  درصملاملصطلح يف اللغة ا

Bronche  

nom féminin  

Conduit par lequel l'air est transféré de la trachée aux bronchioles154  

قصبة الرئة أو الشعبة والالحقة  ويعين ،"Bronche":يتكون هذا املصطلح من اجلذر اإلغريقي 

  155.وتعين األمراض االلتهابية Itis اإلغريقية

  اهلدفاملصطلح يف اللغة 

  156.يقابله يف اللغة العربية التهاب الشعب اهلوائية    

التهاب الشعب اهلوائية مرض يصيب الغشاء املخاطي للشعب  :عب اهلوائية، اصطالحا هووالتهاب الش

اهلوائية يف الرئتني ينتج االلتهاب الشعيب بسبب التهاب الشعب اهلوائية، وزيادة إفراز املخـاط الـذي   

مـن  خيرج يف عملية السعال فااللتهاب الشعيب قد يكون حادا لفترة قصرية أو مزمنا ملـدة طويلـة،   

   157.أعراض االلتهاب الشعيب املزمن ارتفاع درجة احلرارة وآالم الصدر

  تعليق على الترمجة

متـأت مـن   Bronchite الترمجة احلرفية فمصطلح الطريقة املعتمدة يف وضع هذا املصطلح هي     

و يقابلها لفظ التـهاب، و بـذلك    Itis و تقابلها لفظة شعبة، و الالحقة Broncheلفظة :لفظتني

                                                
 154 Le petit Larousse, 2004, p156                                                                                                     

 155  Racines et étymologie biotop georges.dolisi.free.fr/Terminologie/Menu/racines_et_etymologie_G.htm  
  116ص 2005 ،)1ط(ج ب اخلوري، األمل املزمن،مارشال ملتد لندن مكتبة لبنان ناشرون،  156

 
  www.k44l.com/vb/archive/index.php?f-69.html املوسوعة الطبية الشاملة 157

 

http://www.k44l.com/vb/archive/index.php?f-69.html
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، فقد أضاف واضع املصطلح كلمـة  حظ إضافة إىل الترمجة احلرفية التتمري الذي عمد إليه املترجمنال

فلو اكتفى بالتهاب الشعبة لكان املعىن ناقصا فكلمـة   هوائية لتدعيم معىن املصطلح وليميزه عن غريه،

  .اهلوائية دعمت املعىن وميزا عن غريها من الشعب كالشعبة اليت هي صدع يف اجلبل

  

Boutons de fièvre*  

  ملصدراملصطلح يف اللغة ا

Bouton  

nom masculin  

1. Bourgeon dont l'éclosion donne une fleur.  

2. Petite lésion cutanée.  

3. Petite pièce de matière dure servant à orner ou à fermer un vêtement.  

4. Saillie ronde d'un objet.  

 

5. Pièce mobile servant à actionner manuellement un mécanisme (serrure, 

ressort, etc.) ou un appareil électrique. Bouton de porte. Bouton d'ascenseur.  

 

6. INFORMATIQUE élément d'une interface graphique sur lequel 

l'utilisateur peut cliquer pour déclencher une action158. 

  اهلدفاملصطلح يف اللغة  

  159.يقابل املصطلح األجنيب يف اللغة العربية مصطلح عقبوالت الشفة    

                                                
158 Le petit Larousse, 2004, p151                                                                                                      

  110ص ،2005 )1ط(، ج ب اخلوري، األمل املزمن،مارشال ملتد لندن مكتبة لبنان ناشرون 159
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   -مجع عقابيل -يقابل العلة والعداوة وما خيرج على الشفة،حىت احلمى والشدائد : والعقبولة لغة

  161.الغب آخر احلمى .160العقبول ما يثري احلمى بالشفتني يف غبها:عقبل

 :هناك نوعان من العقبوالت :ف كالتايلأما اصطالحا فتعر

وتظهر على الفم      أو " 1"نقطات أو قروح شديدة العدوى تنتج عن فريوس احلأل البسيط-1     

  . الشفتني أو اخلدين أو األصابع

 ". 2"نفطات وقروح تظهر على األعضاء التناسلية يسببها فريوس احلأل البسيط -2    

ني أن يسبب قروحا يف الوجه أو يف املناطق التناسلية، ويعود السبب يف غري أن من شأن كال الفريوس

هذه القروح إىل أسباب عديدة كاإلرهاق، اإلكثار من التعرض للشمس، الرشـوحات األنفلـونزا،   

  .162املناعة املنخفضة، احلرارة املرتفعة

  تعليق على الترمجة

" فحسب املترجم فـإن املصـطلح   .بالتعادلالترمجة  الطريقة املعتمدة يف وضع هذا املصطلح هي     

Boutons de fièvre  "عقبوالت الشفة يف اللغة العربية فقد تكونت لديه فكرة وصـورة  : يعادله

لكن هذه الترمجة  حمددة تتمثل يف أن هذه القرحات ال ختص إال الشفتني ولذا ترمجها بعقبولة الشفة،

  :خاطئة من جهتني

                                                
 3923م،ص1970مرعشلي،بريوت،دار لسان العرب، ابن منظور،أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم،لسان العرب،جتديد يوسف خياط و ندمي 160
  4138م،ص1970ابن منظور، أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم،لسان العرب،جتديد يوسف خياط و ندمي مرعشلي،بريوت،دار لسان العرب،161

 
  110ص ،2005)1ط(ج ب اخلوري، األمل املزمن،مارشال ملتد لندن مكتبة لبنان ناشرون،  162
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بقايا العلة، وما خيرج على الشفة، فتعريفهـا ينحصـر يف   : العرب ألن العقبولة حسب لسان-1    

ألنه حشو وزيادة والزيادة نوع من أخطـاء  " عقبولة الشفة"الشفة، فال داعي إىل إضافة كلمة الشفة 

 .الترمجة

إذا تأملنا مصطلح العقبولة من حيث املفهوم العلمي، فإننا نرى بأن هذه القـروح ال ختـص      -2     

  .، فقد تظهر على الفم كما قد تظهر على اخلدين واألعضاء التناسلية واألصابع وغريهاالشفتني

  .وهذا خطأ ثان ويسمى باخلطل فتسمية املصطلح أدت إىل معىن خاطئ

. غب احلأل البسـيط  :ومبا أن هذه القروح تنتج عن احلأل البسيط فإنين أقترح مصطلحا آخر يتمثل يف

  .و الغب هو عاقبة الشيء

ا أن هذه القروح تنتج من فريوس احلأل البسيط فهذا الغب يدل على ما خلفه هذا الفريوس مـن  ومب

  .قروح واهللا أعلم

  " .الترمجة بالتعادل: "والطريقة اليت اتبعتها يف وضع أو باألحرى اقتراح املصطلح هي

  

Cancer*  

  ملصدراملصطلح يف اللغة ا

nom masculin 

1. Ensemble de cellules indifférenciées qui, échappant au contrôle de 

l'organisme, se multiplient indéfiniment, envahissent les tissus voisins en 

les détruisant, et se répandent dans l'organisme en métastases ; la maladie 

qui en résulte.  
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SYNONYME : tumeur maligne.  

2. Au figuré Mal insidieux. Le cancer de la drogue.  

). Cancerconstellation et signe du zodiaque (Voir  : Le Cancer 3. 

 

 Par extension Un Cancer : une personne née sous le signe du Cancer163. 

وتعين  Karkinos، وتعين سرطان، ومن اجلذر اإلغريقي cancriكلمة مأخوذة من اجلذر الالتيين  

  164.كذلك السرطان

  اهلدفاملصطلح يف اللغة 

  165.يقابلها يف اللغة العربية مصطلح السرطان 

ومحر يشبه  ورم سوداوي يبتدئ مثل اللوزة وأصغر، فإذا كرب ظهر عليه عروق خضر: والسرطان لغة

   166.أرجل السرطان، ال مطمع يف برئه، وإمنا يعاجل لئال يزداد

فهو عبارة عن تكاثر خلوي فوضوي وغري طبيعي وينتقل إىل األنسجة ااورة، وهـو  :أما اصطالحا

ينتقل بطرق عديدة، فإما أن يكون انتشاره مباشر أو عن طريق اللمفاوي والدم والتجاويف والقنوات 

   167.ة التالمسوأخريا بواسط

  تعليق على الترمجة

  .الطريقة املتبعة يف وضع هذا املصطلح هي الترمجة باحلرف     

                                                
 163  Le petit Larousse, 2004, p171                                                                                                      

 164  Racines et étymologie biotop georges.dolisi.free.fr/Terminologie/Menu/racines_et_etymologie_G.htm 
  170ص ،2005 )1ط(ملتد لندن مكتبة لبنان ناشرون،  ج ب اخلوري، األمل املزمن،مارشال  165
  2615،ص1970مجال الدين حممد بن مكرم،لسان العرب،جتديد يوسف خياط و ندمي مرعشلي،بريوت،دار لسان العرب،أبو الفضل ابن منظور، 166
  - /www.Almhml.com/tib املوسوعة الطبية امليسرة167

   

http://www.Almhml.com/tib/
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    .و تعين كذلك السرطان Karkinos و تعين سرطان أو من cancriمنحدر من Cancer فاملصطلح

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

لشكل كل من الكائن احلي والداء واألمل واملضـرة   ظهر التطابق يف أوجه الشبه، فهي استعارة نظرا

 فاألمل الذي ينجم عن هذا املرض كأنه سرطان يلتهم ويفترس األمعـاء واألحشـاء،   النامجة عنهما،

  :يبني ذلك اجلدولوكذلك أوعيته الدموية املنتفخة حول الورم تشبه أطراف سرطان البحر؛ كما 

  الداء  احليوان

  شكله كاللوزة عند الوالدة-

  له أرجل عديدة-

  له قدرة على االفتراس-

  شكله كاللوزة عند بدء اإلصابة به-

  له عروق محر وخضر تشبه أرجل السرطان-

  له قدرة على القضاء على االنسان-

  

Colite*  

  ملصدراملصطلح يف اللغة ا

 Côlon  

nom masculin  

Partie de l'intestin comprise entre l'intestin grêle et le rectum. (On le divise 

en côlon ascendant , côlon transverse , côlon descendant et côlon sigmoïde .)  

.168gros intestin:  SYNONYME  

                                                
168 Le petit Larousse, 2004, p232                                                                                                      
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وتعين أمـراض   Itis اإلغريقية ةويعين معي والالحقColonيتكون هذا املصطلح من اجلدر اإلغريقي 

   169.التهابية

  اهلدفاملصطلح يف اللغة 

  170.التهاب القولون: يقابله يف اللغة العربية مصطلح

والتهاب القولون مرض ينتج عنه هيجان القولون أو أجزاء أخرى من املعي الغليظ، وتوجد ثالثة 

 171.التهاب القولون املخاطي التهاب القولون األميبيب، التهاب القولون التقرحي،: أنواع رئيسية منه

  تعليق على الترمجة

الترمجـة   و Colon التعريب باالقتراض لكلمـة  :الطريقة املعتمدة يف وضع هذا املصطلح هي     

  :كما يبني ذلك التمثيل التايل Itis باحلرف لالحقة

Colon                    =االقتراضتعريب ب    قولون   
                          Colite  التهاب القولون 

         itis =التهاب   ترمجة باحلرف       
                               

  

  

Conjonctivite*  

  ملصدراملصطلح يف اللغة ا

                                                
169 Racines et étymologie biotop georges.dolisi.free.fr/Terminologie/Menu/racines_et_etymologie_G.htm  

  153ص، 2005 )1ط( ج ب اخلوري، األمل املزمن،مارشال ملتد لندن مكتبة لبنان ناشرون، 170
171 Racines et étymologie biotop georges.dolisi.free.fr/Terminologie/Menu/racines_et_etymologie_G.htm 
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Conjonctive  

nom féminin  

1. ANATOMIE Membrane recouvrant la face postérieure des paupières et 

la face antérieure de la sclère (blanc de l'œil).  

GRAMMAIRE Proposition conjonctive172. 

 ويعين مجع،أحلق" Conjunger "من "Conjunctus"يتكون هذا املصطلح من اجلذر اإلغريقي 

  173.وتعين األمراض االلتهابيةItis  والالحقة اإلغريقية

  اهلدفاملصطلح يف اللغة 

  174"التهاب امللتحمة"يقابله يف اللغة العربية مصطلح 

     175معناه إلتزق: وقولنا التحم اجلرح لفظة مشتقة من اجلذر حلم،: وامللتحمة لغة

التهاب امللتحمة يسمى أيضا بالعني الوردية إذا كان االلتهاب حاداً، وهو مـرض  فإن : أما اصطالحا

ي يغطي اجلزء األبيض من العني والبطانة الداخلية للجفن، وهذا الغشـاء يسـمى   يصيب الغشاء الذ

امللتحمة، تسبب املرض بعض أنواع البكترييا والفريوسات، أو قد حيدث نتيجة احلساسية، وتتمثـل  

ة تعاجل االلتهابات البكتريية منه باملضادات احليوي. األعراض يف احلرقان واحلكّة والتدميع وامحرار العني

  176.وسرعان ما تزول

  تعليق على الترمجة

                                                
172 Le petit Larousse, 2004, p249                                                                                                    

173Racines et étymologie biotop georges.dolisi.free.fr/Terminologie/Menu/racines_et_etymologie_G.htm  
 

  105ص، 2005 )1ط(مكتبة لبنان ناشرون،  ،ج ب اخلوري، األمل املزمن،مارشال ملتد لندن174
  5170م،ص1970لي،بريوت،دار لسان العرب،ابن منظور،أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم،لسان العرب،جتديد يوسف خياط و ندمي مرعش 175
  www.k44l.com/vb/archive/index.php?f-69.html املوسوعة الطبية الشاملة 176

  

http://www.k44l.com/vb/archive/index.php?f-69.html


 115 

امللتحمة ألن االلتحام لغة  االعتماد على ااز يف استعمال: الطريقة املتبعة يف وضع املصطلح هي     

هو االلتزاق، مبا أن املصطلح األجنيب يعين اجلمع وااللتحاق فهذا يعين أن هناك عالقة متاسك بني العني 

  .وهذا العضو فهي صفة

التحاق، التزاق، التحام كلها مترادفـات بينـها   : ا ميكن أن تكون ترمجة بالتقابل ألن األلفاظكم   

 Itisفوارق دقيقة، و برد املصطلح األجنيب إىل جذوره تظهر إمكانية ترمجته باحلرف بالنسبة لالحقة 

  :أو عن طريق التعادل كما يبني ذلك التمثيل اآليت

Conjunctus                              =تقابل، جماز)   التزاق(احلاق  
Conjonctivite   التهاب امللتحمة    

Itis                                          =ترمجة حرفية    التهاب  
                                          

Cystite*  

  ملصدراملصطلح يف اللغة ا

Vessie 

nom féminin  

1. Poche du petit bassin où s'accumule entre deux mictions l'urine amenée 

par les uretères, et communiquant avec l'extérieur par le canal de l'urètre.  

2. ZOOLOGIE Vessie natatoire : expansion de l'œsophage de certains 

poissons, formant une poche, remplie de gaz, qui joue un rôle dans 

l'équilibre hydrostatique.  

3. Vessie desséchée d'un animal et gonflée d'air.  
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 Familier Prendre des vessies pour des lanternes : se tromper 

grossièrement177.  

  178.وتعين االلتهابItis وتعين املثانة والالحقة Kustisيتكون هذا املصطلح من اجلذر اإلغريقي  

  اهلدفاملصطلح يف اللغة 

  179.التهاب املثانة: يقابله يف اللغة العربية مصطلح

  180.مستقَر البول وموضعه من الرجل واملرأَة معروفة: لغة املَثانةو

أشكال التهاب املسالك البولية ينتج من إنتان بكتريي يف املثانـة،   هو أحد :التهاب املثانة اصطالحا

أعراضه يف األمل واإلحساس باحلريق عند التبول، أو احلاجة املتكررة إىل التبـول، والشـعور    تتمثل

وكذلك تشتد رائحـة البـول    باستمرار بامتالء املثانة حىت بعد التبول وظهور الدم يف البول أحيانا،

  181.ويف احلاالت احلادة قد يرافق التهاب املثانة محى وأمل يف الظهر وتصبح كريهة

  تعليق على الترمجة

  :يف وضع املصطلح هي الترمجة باحلرف، كما يبني ذلك الشكل التايل ةالطريقة املعتمد     

Kustis                 =مثانة    ترمجة باحلرف  
Cystite                                                التهاب املثانة  

                    Itis  =ترمجة باحلرف  التهاب                                          
                                                    

                                                
177 Le petit Larousse, 2004, p239/1063                                                                                             

178 Racines et étymologie biotop georges.dolisi.free.fr/Terminologie/Menu/racines_et_etymologie_G.htm   
  154ص، 2005 )1ط(ج ب اخلوري، األمل املزمن،مارشال ملتد لندن مكتبة لبنان ناشرون، 179

  5327م،ص1970لسان العرب، أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم،لسان العرب،جتديد يوسف خياط و ندمي مرعشلي،بريوت،دارابن منظور، 180
  154ص، 2005 )1ط(ج ب اخلوري، األمل املزمن،مارشال ملتد لندن مكتبة لبنان ناشرون،  181
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*Diverticulose Colique  
  ملصدراملصطلح يف اللغة ا

Diverticule 
 
 

nom masculin  

1. ANATOMIE  

Petite cavité en cul-de-sac communiquant avec un organe creux. Diverticule 

vésical.  

 Diverticule de Meckel : petit diverticule d'origine embryonnaire appendu 

à la portion terminale de l'intestin grêle, et qui n'existe que chez 1 % des 

individus.  

2. Subdivision, ramification d'un ensemble plus vaste, dans une 

configuration donnée de lieux, de terrain. Les diverticules d'un fleuve dans un 

delta.  

- Spécialement Voie secondaire, chemin, sentier qui s'écarte d'une voie plus 

importante.  

3. Couloir séparant deux salles dans un réseau souterrain182.  

  :يتكون هذا املصطلح من لفظتني

 Diverticulose : تتكون من اجلذرDiverticulum     ،ًوهو جذر التيين يعين مكانـاً منعـزال

  Colique ولفظـة . 183وتدل على األمراض غري االلتهابية أو على احلاالت املزمنة Osisوالالحقة 

  .ويعين معي Colon ذر اإلغريقيصفة مأخوذة من اجل

  اهلدفاملصطلح يف اللغة 

                                                
182 Le petit Larousse, 2004, p342                                                                                                      

183 Racines et étymologie biotop georges.dolisi.free.fr/Terminologie/Menu/racines_et_etymologie_G.htm 
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الباب املغلق، وعليه باب صغري : الرتج لغة و  184"التهاب الرتج" يقابله يف اللغة العربية مصطلح      

  .الطرق الضيقة: املراتج

خلـه  يقال للحامل مرتج ألا إذا عقدت على ماء الفحل، انسد فم الرحم، فلـم يد : وقال األزهري

   185.الرتاج الصخور املتراصة و.وكأا أغلقته على مائه

هو التهاب األمعاء الغليظة الناشئ عن استقرار كتل من النفايات املنتنـة يف   :التهاب الرتج اصطالحا

   186.أجزاء جدار األحشاء وهو نتيجة اإلمساك املزمن وحركة األمعاء غري املنتظمة

  

  تعليق على الترمجة

نوع من أخطاء (فإننا جنده ترمجة خاطئة ألن فيها خمالفة " التهاب الرتج"ا جيدا املصطلح إذا تأملن     

  :، فقد قام واضع املصطلح مبا يلي وفق الشكل التايل)الترمجة

  Diverticulose              Diverticulum =  تجترمجة بالتعادل الر       
        colique                    Osis =  التهاب الرتج  ترمجة باحلرف        لتهاب  ا  

                                         Colique = )تنحيل )   مل تترجم  
                                          

                                                
  153ص ،2005 )1ط(مكتبة لبنان ناشرون،  ،ج ب اخلوري، األمل املزمن،مارشال ملتد لندن 184
  2086م،ص1970،دار لسان العرب،ابن منظور،أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم،لسان العرب،جتديد يوسف خياط و ندمي مرعشلي،بريوت 185
  153ص، 2005 )1ط(ج ب اخلوري، األمل املزمن،مارشال ملتد لندن مكتبة لبنان ناشرون،  186

 
 



 119 

تدل على األمراض  ose =Osisفالالحقة  ،(contresens)لكن املترجم مل يوفق ألنه وقع يف خمالفة

يف حني أنه جعلها مرضا التـهابيا فااللتـهاب خيـص     كما تدل على احلاالت املزمنة، لتهابيةغري اال

  ". Itis "الالحقة

 وذلك وهي ترمجة بالتعادل إضافة إىل التتحيل، داء الرتج،: بافتراح مصطلح ميكننا تصحيح الترمجةو 

انفتاق الطبقـة العضـلية    فعبارة عن جيوب ناجتة عن أما داء الرتج ألن هذا املرض يصيب القولون،

  ).أماكن مرور األوعية الدموية املغذية للطبقة املبطنة من خالل الطبقة العضلية(املبطنة لألمعاء 

*Engelure 

  ملصدراملصطلح يف اللغة ا

nom féminin  

Plaque rouge, gonflée et douloureuse des extrémités (mains, pieds, nez, 

oreilles), provoquée par le froid187.  

  188.ويعين مجد" gelare"واجلذر الالتيين " بالداخل"وتعين " In"يتكون من السابقة الالتينية 

  اهلدفاملصطلح يف اللغة 

  .189يقابلها يف اللغة العربية مصطلح الشرث 

غلظ الكف والرجل وانشقاقهما، وقيل هو تشقق األصابع، وقيل هو غلظ ظهر الكف : الشرث لغة 

  190.تاء، وقيل تفتق النعل املطبقةمن يرد الش

                                                
187 Le petit Larousse, 2004, p381                                                                                                      

188 Racines et étymologie biotop georges.dolisi.free.fr/Terminologie/Menu/racines_et_etymologie_G.htm  
  124ص، 2005 )1ط(ج ب اخلوري، األمل املزمن،مارشال ملتد لندن مكتبة لبنان ناشرون،  189
  2903م،ص1970وت،دار لسان العربأبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم،لسان العرب،جتديد يوسف خياط و ندمي مرعشلي،بريابن منظور، 190



 120 

واألنف واألذنني قد تكون منتفخة ومتشققة تسبب  ففهي بقع محراء تظهر على األطرا أما اصطالحا

  191.تعرض األطراف إىل الربد القارس مما يسبب فيها نقصا يف التورية الدموية حكا وحرقا، و سببه

  تعليق على الترمجة

ملصطلح هي الترمجة بالتعادل فمن الناحية اللغويـة املصـطلحان ال   الطريقة املتبعة يف وضع هذا ا    

بالكلمة العربية الشرث  engelureيؤديان نفس املعىن أما اصطالحا فيؤديانه فترفق الكلمة األجنبية   

  .ألن هلما نفس الداللة يف علم الطب

  

  

Erythème*  

  ملصدراملصطلح يف اللغة ا
 

nom masculin  

MةDECINE Rougeur de la peau due à une congestion (par opposition à 

purpura)192.  

 

   193.االمحرار وهي كلمة إغريقية تعين  Eruthema: و أصل اللفظة 

  اهلدفاملصطلح يف اللغة 

  .194يقابله يف اللغة العربية مصطلح طفح احلرارة 
                                                

  124ص، 2005 )1ط(مكتبة لبنان ناشرون،  ،ج ب اخلوري، األمل املزمن،مارشال ملتد لندن 191
 
 

192 Le petit Larousse, 2004, p395                                                                                                      
193 Racines et étymologie biotop georges.dolisi.free.fr/Terminologie/Menu/racines_et_etymologie_G.htm 
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يفيض طفحه وطفّحـه   امتأل، وارتفع حتى: طفح اإلناء والنهر، يطفح طفحا وطفوحا: والطفح لغة

: طافحة /تسطع ا: والريح تطفح القطنة زيد القدر،: الطفاحة مأله حتى ارتفع، و: تطفيحا، أطفحه

  195.يابسة

فهي بقع محراء غري مرحية تظهر على سطح اجللد وكلما ازداد اجللد رقة كلما ازدادت : أما اصطالحا

  196.رضة لطفح احلرارة من الرجاليبدوا أن األطفال والنساء أكثر ع احساسية اجللد، لذ

  تعليق على الترمجة

  :الطريقة املعتمدة يف وضع املصطلح    

وهـذه البقـع    قد تكون استعارة ألن الطفح هو االمتالء، واالرتفاع، والطفاحة هي زبد القدر، -  

  .شبيهة بزبد القدر وهي متأل سطح اجللد

املفهوم اللغوي واملفهوم االصطالحي، ألن املعىن كما قد تكون ترمجة بالتعادل وذلك انطالقا من  -  

األجنيب ال عالقة له باملصطلح العريب وهناك تتمري ألن املصطلح العريب يتكون من لفظتني مقابل لفظة 

  .واحدة يف املصطلح األجنيب

  

*Eczéma  

  ملصدراملصطلح يف اللغة ا
 

nom masculin  

                                                                                                                                                       
  100ص، 2005 )1ط(املزمن،مارشال ملتد لندن مكتبة لبنان ناشرون،  األملج ب اخلوري،  194
  3468م،ص1970،بريوت،دار لسان العرب،ابن منظور،أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم،لسان العرب،جتديد يوسف خياط و ندمي مرعشلي 195
  100 ص، 2005 )1ط(املزمن،مارشال ملتد لندن مكتبة لبنان ناشرون،  األملج ب اخلوري، 196
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Dermatose allergique très fréquente, caractérisée surtout par une rougeur, 

de fines vésicules, des squames ainsi que des démangeaisons197.  

  198.ثار، غلى، فار: و هي كلمة يونانية وتعين Oekzeinو أصل اللفظة  

  اهلدفاملصطلح يف اللغة 

مـومسي ينـتج   مرض جلدي  :واإلكزميا اصطالحا .199يقابله يف اللغة العربية مصطلح اإلكزميا     

بسبب احلساسية الزائدة، ينتشر بني الصغار والكبار سواء فيصيب مكانا معينا من اجلسم حيث تظهر 

  200.عليه بقع محراء مع نقط صغرية

  تعليق على الترمجة

  .التعريب باالقتراض :الطريقة املتبعة يف وضع املصطلح هي

  

*Furoncle 

  ملصدراملصطلح يف اللغة ا 
 
 

nom masculin  

Infection aiguë et suppurée d'un follicule pilo-sébacé par un 

staphylocoque. 

 

follicule  

nom masculin  

                                                
197 Le petit Larousse, 2004, p362                                                                                                      

198 Racines et étymologie biotop georges.dolisi.free.fr/Terminologie/Menu/racines_et_etymologie_G.htm  
  97ص ،2005)1ط(ج ب اخلوري، االمل املزمن،مارشال ملتد لندن مكتبة لبنان ناشرون،   199
  - /www.Almhml.com/tib املوسوعة الطبية امليسرة 200

  

http://www.Almhml.com/tib/
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1. BOTANIQUE Fruit sec déhiscent, s'ouvrant par une seule fente, 

correspondant à un des carpelles. Follicule de pivoine.  

2. HISTOLOGIE Structure macroscopique ou microscopique en forme de 

sac (follicule pileux , par exemple) ou constitué d'un amas de cellules 

(follicule ovarien , par exemple)201. 

  

  202.وتعين اخلراج أو الدمل Fûrûncûlusو هي لفظة مقتبسة من اجلذر الالتيين  

  اهلدفاملصطلح يف اللغة 

من دمل، واندمل اجلرح، متاثل، والدمل : والدمامل لغة .203يقابله يف اللغة العربية مصطلح الدمامل 

  .204واحد دماميل، القروح

كتريي، تظهر على شكل بثور محراء مؤملة حتتوي فهي التهابات جلدية ناجتة من إنتان ب: أما اصطالحا

  . 205على صديد، وحيتوي مركزها شعرة وتصيب عادة الوجه، العنق وبقية األطراف يف بعض األحيان

  تعليق على الترمجة

  الطريقة املعتمدة يف وضع املصطلح هي الترمجة باحلرف كما يظهر ذلك جتسيد الترمجة     

     Furoncles      Fûrûncûlus =دمامل/ خراج.  

املعىن األول للمصطلح األجنيب هو اخلراج و الدمل و قد نقـل   من املترجم أن و ما يربر هذا املسلك

                                                   .املصطلح إىل اللغة العربية كما هو و مل يطرأ عليه أي تغيري
                                                

201 Le petit Larousse, 2004, p456                                                                                                      
202 Racines et étymologie biotop georges.dolisi.free.fr/Terminologie/Menu/racines_et_etymologie_G.htm  

  101ص ،2005 )1ط(شرون، مكتبة لبنان نا ،ج ب اخلوري، األمل املزمن،مارشال ملتد لندن  203
  1887م،ص1970ابن منظور،أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم،لسان العرب،جتديد يوسف خياط و ندمي مرعشلي،بريوت،دار لسان العرب، 204
  101ص، 2005) 1ط( ،مكتبة لبنان ناشرون ،ج ب اخلوري، األمل املزمن،مارشال ملتد لندن  205
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*Gastro-entérite 

  رملصداملصطلح يف اللغة ا 
 

nom féminin  

Inflammation simultanée de la muqueuse de l'estomac et de celle de 

l'intestin grêle206.  

  :و هو عبارة عن اسم مركب من 

Gastr :  من اجلذر اليوناينgastêr معدة و طنب:  ويعين ،entérite :  وتتكون بدورها من اجلذر

 .207وتعين االلتهاب" Itis "الحقة والذي يعين املعي وال "enteron" اإلغريقي

  اهلدفاملصطلح يف اللغة 

       208."التهاب املعدة واألمعاء" يقابله يف اللغة العربية مصطلح 

وهو مجيع مـا يف  : قال األزهري. واحد األمعاء يقال معى ومعيان وأمعاء، وهو املصارين :املعي لغة 

   209.البطن مما يتردد فيه من احلوايا كلها

مرض ناتج عن إنتان بكتريي يسببه الطعام واملاء امللوث، يسبب : املعدة واألمعاء اصطالحا والتهاب 

  . 210إسهاال وأملا معويا حادا أو محى وصداعاً وتعباً، وكثريا ما يصيب الناس يف أسفارهم

  تعليق على الترمجة

  :التبيني التايلالترمجة باحلرف، كما ميثل ذلك : الطريقة املعتمدة يف وضع املصطلح هي     

                                                
206 Le petit Larousse, 2004, p476                                                                                                      

207 Racines et étymologie biotop georges.dolisi.free.fr/Terminologie/Menu/racines_et_etymologie_G.htm 
 

208   
  5459ص،م1970،العرب،جتديد يوسف خياط و ندمي مرعشلي،بريوت،دار لسان العرب ابن منظور، أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم،لسان 209

  152 ص، 2005) 1ط(ج ب اخلوري، األمل املزمن،مارشال ملتد لندن مكتبة لبنان ناشرون،  210
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Gastêr                               = ترمجة باحلرف    بطن /معدة  

Gastro        enteron entérite =التهاب املعدة واألمعاء                                                   ترمجة باحلرف   معي

                                Itis=  ترمجة باحلرف  التهاب         

                                                     

*Grippe  

  ملصدراملصطلح يف اللغة ا

nom féminin  

1. Maladie infectieuse, contagieuse et épidémique, d'origine virale, 

généralement caractérisée par de la fièvre, de la fatigue, des céphalées, des 

courbatures, une rhinite et une bronchite.  

2. Prendre en grippe : se mettre à éprouver de l'antipathie pour211.  

وتعـين   "gripan) "فرنسك لغة أملانية يتكلمها اإلفـرنج (وهي كلمة مأخوذة من اللغة الفرنسكية  

، ألن املرض يصيب الفـرد فجـأة   1743نة ، وقد استعمل هذا املصطلح يف الطب س"أمسك بـ"

  .212)ميسك به فجأة(

  اهلدفاملصطلح يف اللغة 

  213.الزكام: ويقابلها يف اللغة العربية مصطلح    

األرض أي الداء املعروف فيقال لبه الزكـام واألرض، وقـد زكـم    : الزكمة والزكام: والزكام لغة

  .214وهو امللء والزكام مأخوذ من الزكم و الزكب .وزكمه اهللا زكما
                                                

211 Le petit Larousse, 2004, p492                                                                                                      
212 Racines et étymologie biotop georges.dolisi.free.fr/Terminologie/Menu/racines_et_etymologie_G.htm  

  109ص ،2005 )1ط(ج ب اخلوري، األمل املزمن،مارشال ملتد لندن مكتبة لبنان ناشرون،    213
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  .215حتلب فضول رطبة من بطين الدماغ املتقدمني إىل املتخرين: الزكمة

، واحلمات الغدية Rhinovirusفهو مرض تسببه الفريوسات وأمها احلمات الراشحة : أما اصطالحا

 Adenoviruses  ،واحلمات نظرية األنفلونزا ،Purainfluenza Virus  ويبدو املرض علـى ،

الغشاء املخاطي يف األنف فيزداد إفرازا السائل املخاطي، مما يسـاعد يف منـو    شكل احتقان يصيب

  .216اجلراثيم املوجودة يف األنف فيزداد بذلك إفراز األنف ويتحول إىل إفراز صديدي

  تعليق على الترمجة

  : والطريقة املتبعة يف إجياد هذا املصطلح هي     

كام يف لسان العـرب يعـادل معنـاه التعريـف     الترمجة بالتعادل فقد يبني أن الزكمة أو الز -

  ". Grippe "االصطالحي للمصطلح األجنيب

ب ألن  أمسـك =  gripanكما نالحظ أن اللفظة األجنبية يف حد ذاا فيها نوع من ااز  -

  .هذا املرض ميسك فجأة باإلنسان

*Hémorragie 

  ملصدراملصطلح يف اللغة ا 
 
 

nom féminin  

1. MEDECINE écoulement de sang hors des vaisseaux qui doivent le 

contenir.  

                                                                                                                                                       
  1236م،ص1970لسان العرب،جتديد يوسف خياط و ندمي مرعشلي،بريوت،دار لسان العرب،ابن منظور،أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم، 214
  419ص 2007 ) 2ط(بادي،القاموس احمليط،حتقيق خليل مأمون شيحا،دار املعرفة آجمد الدين الفريوز  215

 - /www.Almhml.com/tib املوسوعة الطبية امليسرة 216
 

http://www.Almhml.com/tib/
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2. Au figuré Perte importante en vies humaines ; fuite, perte importante de 

quelque chose. Une hémorragie de devises217. 

  218.وتعين التوقف rhagé ، ووتعين الدم haimaيتكون املصطلح من  

  

  دفاهلاملصطلح يف اللغة 

  .219يقابله يف اللغة العربية مصطلح الرتف 

نزفت البئر نزفا، إذا نزحته كله، ونزفت هي،ونزفت أيضا ويف احلديث زمـزم ال  : يقال :الرتف لغة

نزف فالن دمه يرتفه نزفـا إذا اسـتخرجه    و. ترتف وال تذم أي ال يفىن ماؤها على كثرة االستسقاء

، وهذا هو من املقلوب الذي يعرف معناه، واالسم من ذلـك  حبجامة أو فصد، ونزفه الدم يرتفه نزفا

  .220يقال نزفه الدم إذا خرج منه كثري حتى يضعف’كله الرتف

أو    زقهـا ويكـون الـرتف داخليـا     فهو خروج الدم من األوعية الدموية بسبب مت :أما اصطالحا

   221 .خارجيا

  تعليق على الترمجة

فإذا تأملنا  الترمجة بالتطويع وهي التعبري عن الشيء بعكسه، :الطريقة املتبعة يف إجياد املصطلح هي 
املصطلح األجنيب وجدنا أنه يدل على توقف الدم بسبب تدفقه خارج األوعية الدموية، مما يعين توقفه 

  .عن الدوران والسريان يف األوعية الدموية

                                                
217 Le petit Larousse, 2004, p506                                                                                                      

218 Racines et étymologie biotop georges.dolisi.free.fr/Terminologie/Menu/racines_et_etymologie_G.htm  
  61ص، 2005 )1ط (ج ب اخلوري، األمل املزمن،مارشال ملتد لندن مكتبة لبنان ناشرون،   219

 5659م،ص1970ابن منظور، أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم،لسان العرب،جتديد يوسف خياط و ندمي مرعشلي،بريوت،دار لسان العرب،220
  www.k44l.com/vb/archive/index.php?f-69.html املوسوعة الطبية الشاملة 221

 

http://www.k44l.com/vb/archive/index.php?f-69.htm


 128 

فـإن املصـطلح األجـنيب     وذا أما املصطلح العريب فهو الرتف ويعين التدفق من األوعية الدموية،

  .نفسه واملصطلح العريب يؤديان املعىن

  

*Laryngite 

  ملصدراملصطلح يف اللغة ا 
 

nom masculin  

Partie des voies respiratoires située entre le pharynx et la trachée, 

intervenant dans la phonation222.  

وتعين  Itisويعين احللقوم أو احلنجرة والالحقة  " Larynx" يتكون هذا املصطلح من اجلدر اليوناين 

  .223االلتهاب

  اهلدفاملصطلح يف اللغة 

طَبقَان من أَطباق احلُلْقُوم مما يلـي  : واحلَنجرةُ ،224"التهاب احلنجرة"ويقابله يف اللغة العربية مصطلح  

جوف احللقـوم، وهـو احلُنجـور،    هو : احلَنجرةُ رأْس الغلْصمة حيث حيدد، وقيل: الغلْصمةَ، وقيل

رجن225.واجلمع ح 

مرض يصيب أنسجة احلنجرة أو الصندوق الصويت، ويعتقد األطبـاء أن  فهو  : أما التهاب احلنجرة  

  .التهاب احلنجرة يسببه استعمال مواد مهيجة مثل التبغ والكحول أو استنشاق مواد مهيجة

                                                
222 Le petit Larousse, 2004, p587                                                                                                      

223 Racines et étymologie biotop georges.dolisi.free.fr/Terminologie/Menu/racines_et_etymologie_G.htm 
 108ص، 2005 )1ط(ج ب اخلوري، األمل املزمن،مارشال ملتد لندن مكتبة لبنان ناشرون،    224

  1379م،ص1970أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم،لسان العرب،جتديد يوسف خياط و ندمي مرعشلي،بريوت،دار لسان العرب،ابن منظور، 225
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ندما يبدأ االلتهاب وسرعان ما يصبح املـريض أجـش   تبدأ أنسجة احلنجرة باالنتفاخ ع: األعراض 

الصوت وإذا استمرت احلالة على ما هي عليه فقد يغيب الصوت بشكل مؤقت ألن األحبال الصوتية 

تصبح مسيكة وال تستطيع االهتزاز إلخراج الصوت، ويف احلاالت احلادة قد مينع االنتفاخ مرور اهلواء 

  .226عرب احلنجرة

  تعليق على الترمجة

  :  الطريقة املتبعة يف وضع املصطلح ترمجة باحلرف كما يبني ذلك الشكل التايل     

Larynx                         = حنجرة   ترمجة باحلرف  
Laryngite     التهاب احلنجرة  

                          Itis  =       التهاب   ترمجة باحلرف  
               

ىن األول للمصطلح األجنيب هو احلنجرة و قد نقل إىل اللغة العربية كما هو ومل يطرأ و نالحظ أن املع

  .عليه أي تغيري

  

*Migraine  

  ملصدراملصطلح يف اللغة ا

nom féminin  

1. MةDECINE Affection caractérisée par des accès de maux de tête intenses 

touchant la moitié du crâne.  

                                                
  www.k44l.com/vb/archive/index.php?f-69.html املوسوعة الطبية الشاملة226
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2. Courant, abusif en médecine. Mal de tête en général227.  

ويعين ما  Kranion    نصف الشيء، واجلذر تعينو   Hemi   ابقةيتكون هذا املصطلح من الس 

   228.يتعلق باجلمجمة

  اهلدفاملصطلح يف اللغة 

شقا مصدر قولك شققت العود :من الشق:  والشقيقة لغة 229.يقابله يف اللغة العربية مصطلح الشقيقة 

  .واحد الشقوق وهو يف األصل مصدر: الشق .والشق الصدع البائن وقيل هو الصداع عامة

  .الشقاق شقق اجللد من برد أو غريه يف اليدين والوجه والشقيقة الفرجة بني الرمال

و هـي  / صداع يأخذ يف نصف الرأس والوجـه  او230.داء يأخذ يف نصف الرأس والوجه: الشقيقة

    231.عرض يف مقدمة الرأس وإىل أحد جانبيهنوع من الصداع ي كذلك

فالشقيقة  عبارة عن نوبة من األمل الشديد النابض يف جانب واحد من الـرأس وقـد   : أما اصطالحا

تستمر هذه النوبة ملدة تتراوح ما بني أربع ساعات إل عدة أيام ولكنه ليس فقط نوبات من األمل بـل  

االنزعاج واخلوف من الضوء والصوت  بالغثيان و اإلحساس تشمل هو حاالت متكررة من األعراض

232.تدعى أيضا بالصداع النصفي اضطرابات بالرؤية مثل وميض الضوء واأللوان و و
  

  تعليق على الترمجة

                                                
227 Le petit Larousse, 2004, p653                                                                                                      

228  Racines et étymologie biotop georges.dolisi.free.fr/Terminologie/Menu/racines_et_etymologie_G.htm 
  114ص، 2005 )1ط(ج ب اخلوري، األمل املزمن،مارشال ملتد لندن مكتبة لبنان ناشرون،    229

 2999م،ص1970ابن منظور،أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم،لسان العرب،جتديد يوسف خياط و ندمي مرعشلي،بريوت،دار لسان العرب، 230
 www.Lessan.org/arablex/query.jsp قاموس عريب عريب:الباحث العريب معجم التهذيب 231
  mashy.com/index.pl/health_pedia2 موسوعة األمراض 232
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  :الطريقة املتبعة يف وضع املصطلح هي    

  .مصطلح شقيقة مشتق من الشق: االشتقاق -1

 .الترمجة بالتقابل -2

Hemi                       = ترمجة بالتقابل   نصف  
Migraine                                                  شقيقة  

 Kranion                    = ترمجة بالتقابل   مججمة            
           
  .صداع نصفي= نصف الرأس = نصف اجلمجمة = الشقيقة 

  

*Nerf sciatique 

  ملصدراملصطلح يف اللغة ا   

Sciatique  

adjectif  

Rare Qui a rapport à la hanche.  

 Nerf sciatique, ou sciatique (nom masculin) : nerf sensitif et moteur qui 

innerve la cuisse, la jambe et le pied.  

 

nom féminin  

Douleur sur le trajet du nerf sciatique, due le plus souvent à son irritation 

au niveau de la colonne vertébrale (hernie discale, par ex.)233.  

 

  :من لفظتني هذا املصطلح يتكون
                                                

233Le petit Larousse, 2004, p693                                                                                                        
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Nerf -1     : الالتيينمن اجلدر Nervus  ويعين عظم، رباط، وتر وكل األعضاء اليت تأخذ شكل

  .234)الوعي واحلركة(مبيض، يؤدي إىل اإلدراك ) فتيل(حبل صغري 

Sciatique -2     :  من الكلمة الالتينيةScieaticus    ومـن اإلغريقيـةISKHIADIKOS 

  .235وعظم املعقدة) احلق(ورك واليت تعين ما يتصل بال

 اهلدفاملصطلح يف اللغة 

  236.عرق النسا: يقابله يف اللغة العربية مصطلح

عرق من الورك إىل الكعب، ألفه منقلبة عن واو لقوهلم نسوان يف التثنية وقد ذكرت أيضا : النسا لغة

بالفتح مقصور بوزن العصا، عرق خيـرج مـن   : ساالن: قال األصمعي. منقلبة عن الياء لقوهلم نسيان

، مث مير بالعرقوب حتى يبلغ احلافر،فإذا مسنت الدابة انفلقت فخذاها بلحمـيت  )بطن الفخذين(الورك 

  .عظميتني وجرى النسا بينهما واستبان

  237 .يقال رميت سهيل فالن يوم بدر فقطعت نساه واألفصح أن يقال له النسا ال عرق النسا

عرض يطلق على آالم متتد من الظهر إىل الرجـل وهـو يسـبب ضـغط      :نسا اصطالحاوعرق ال

   238.الغضروف املرتلق على بداية هذا العصب

  تعليق على الترمجة

                                                
234  Racines et étymologie biotop georges.dolisi.free.fr/Terminologie/Menu/racines_et_etymologie_G.htm 

 
235  Racines et étymologie biotop georges.dolisi.free.fr/Terminologie/Menu/racines_et_etymologie_G.htm 

  130 ص، 2005 )1ط(، ج ب اخلوري، األمل املزمن،مارشال ملتد لندن مكتبة لبنان ناشرون 236
  5659م،ص1970لسان العرب، ابن منظور،أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم،لسان العرب،جتديد يوسف خياط و ندمي مرعشلي،بريوت،دار 237
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 قعر للفظة معادلة Nerfالترمجة بالتعادل يف جعل لفظة  الطريقة املعتمدة يف وضع املصطلح هي       

النسا كما قد تكون ترمجة بالتعادل إضافة إىل االسـتعارة  =  Sciatique الترمجة بالتقابل ملصطلح و

  .المه كل مرض آخر يزامنهآل بأنه مسي بعرق النسا ألنه ينسى من شدة يقفقد املكنية 

  ةنقد الترمج

ألن النسا يف حد ذاته عرق فال داعي لوضع مصطلح  إن مصطلح عرق النسا فيه نوع من احلشو،     

والزيادة خطـأ مـن أخطـاء     .وهذا حشو وزيادة" عرق عرق النسا"ى عرق ألننا بذلك حنصل عل

االكتفاء مبصطلح النسا وذا حنصل على تنحيل أي وضـع مصـطلح    الترمجة، و عليه فالصواب هو

و بذلك نتفادى خطأ مثـل هـذه      Nerf sciatique مصطلح النسا مقابل واحد مقابل مفردين؛

ملتصق التصاقا كليا باملصطلح األجنيب مما جيعلـه يقـع يف    أن واضع املصطلح الترمجة اليت تدل على

  .                        اخلطأ

هناك نظرية أو قاعدة يف وضع املصطلح مفادها أن املصطلح حيدده اتمع فصالحيته تتوقـف  *     

غـري أنـه   على شيوعه يف اتمع، ومبا أن املصطلح الشائع هو عرق النسا فيمكننا أن نعتربه صحيحا 

  .عبارة فيها حشو لكن هذا ال مينعنا من استعماهلا
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Nevrite*  

  ملصدراملصطلح يف اللغة ا

Nerf  

nom masculin  

1. Cordon blanchâtre composé de fibres nerveuses, conduisant les 

messages moteurs du système nerveux central vers les organes, et les 

messages sensitifs et sensoriels en sens inverse.  

 

2. (Abusif). Dans la viande, ligament ou aponévrose. Viande pleine de nerfs.  

 Nerf de bœuf : cravache, matraque faite d'une verge de bœuf ou de 

taureau étirée et desséchée.  

3. Ce qui fait la force de quelque chose, l'énergie physique ou morale de 

quelqu'un. Moteur qui manque de nerf. Il a du nerf.  

4. Ce qui est à la base, au principe d'une action efficace.  

 Le nerf de la guerre : l'argent.  

5. RELIURE Chacune des nervures transversales disposées parfois sur le 

dos d'un livre relié239  

وتعين  Itis وهو العصب والالحقة اإلغريقية Neuronيتكون هذا املصطلح من اجلذر اليوناين 

   240.االلتهاب

  اهلدفاملصطلح يف اللغة 

                                                
239 Le petit Larousse, 2004, p694                                                                                                      

240 Racines et étymologie biotop georges.dolisi.free.fr/Terminologie/Menu/racines_et_etymologie_G.htm  
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. عصـب اِإلنسـان والدابـة   : لغةً العصب و 241.التهاب العصب: ويقابله يف اللغة العربية مصطلح 

صاباملَ: واَألع قَبأَطنابها، وليس بالعدشها وتبين الئميكون ذلك لِإلنسان، وغـريه  . فاصل اليت ت

 242.كاِإلبل، والبقر، والغنم، والنعم، والظِّباِء، والشاِء

مرض أو إصابة مؤملة قد تؤثر على عصب واحد وعدة أعصاب وقد ختتلط أحيانا :والتهاب العصب 

لبكترييا والفريوسات ونقص الغداء والفيتامينات التهاب مع خلل يسمى األمل العصيب ميكن أن تسبب ا

العصب والعدوى مثل الدرن والزهري واحلأل املنطقي ميكنها أن تغـزو العصـب بسـب التـهاب     

  .243العصب

  تعليق على الترمجة

  :الطريقة املتبعة يف وضع املصطلح هي الترمجة باحلرف كما يبينه الشكل  

Neuron                              =ترمجة باحلرف    عصب  
         Nevrite                                      التهاب العصب  

                             itis =تهاب     ترمجة باحلرفال       
                                      

إىل اللغة العربية كمـا هـو و مل   ألن املعىن األول للمصطلح األجنيب هو العصب و قد نقل املصطلح 

  .يطرأ عليه أي تغيري

  

                                                
  130ص ،2005 )1ط(ج ب اخلوري، األمل املزمن،مارشال ملتد لندن مكتبة لبنان ناشرون،   241

 3839صم،1970،لعربابن منظور، أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم،لسان العرب،جتديد يوسف خياط و ندمي مرعشلي،بريوت،دار لسان ا242
  www.k44l.com/vb/archive/index.php?f-69.html املوسوعة الطبية الشاملة 243
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*Prostatite 

  ملصدراملصطلح يف اللغة ا

Prostate  

nom féminin  

Glande de l'appareil génital masculin, qui entoure la partie initiale de 

l'urètre, sous la vessie, et sécrète certains composants du sperme244. 

"  itis"ويعين ما حينو إىل األمام،والالحقـة    Prostatês ن هذا املصطلح من اجلذر اإلغريقييتكو

  .245وتعين االلتهاب

  اهلدفاملصطلح يف اللغة 

غدة حبجم اللوزة تقع على بعـد  : والربوستاتا .246يقابله يف اللغة العربية مصطلح التهاب الربوستاتا 

 .جرى البول اخللفي و حيدها جدار الشرج األمـامي سم من فتحة الشرج عند الذكور، حتيط مب1.5

تفرز هذه الغدة سائال محضيا شفاف اللون حيتوي على كمية من أمـالح الصـديوم، والبوتاسـيم،    

والكالسيوم إضافة إىل بعض اإلنزميات كما حيتوي على بعض املركبات الربوتيدية الـيت تسـاعد يف   

سبب يف التهاا إىل إنتان مما يؤدي إىل رجفـة ومحـى وأمل   ويعود ال .مقاومة اجلراثيم والقضاء عليها

  .247وخباصة يف أسفل

  تعليق على الترمجة

                                                
244 Le petit Larousse, 2004,p831                                                                                                       

245 Racines et étymologie biotop georges.dolisi.free.fr/Terminologie/Menu/racines_et_etymologie_G.htm 
 

  162ص، 2005) 1ط(ج ب اخلوري، األمل املزمن،مارشال ملتد لندن مكتبة لبنان ناشرون،    246
  www.k44l.com/vb/archive/index.php?f-69.html املوسوعة الطبية الشاملة 247

  162ص، 2005 )1ط(ندن مكتبة لبنان ناشرون، ب اخلوري، األمل املزمن،مارشال ملتد لج 
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التعريـب   وitis الترمجة باحلرف بالنسبة لالحقـة   :الطريقة املعتمدة يف وضع هذا املصطلح هي     

  :مما يعطي الشكل التايل للترمجة Prostôtês باالقتراض بالنسبة للفظة الربوستاتا

Prostôtês                       = تعريب باالقتراض   بروستات 
Prostatite                                                    التهاب الربوستاتا  

                              Itis = فترمجة باحلر    التهاب  
                                                       

عند البعض  ةوقع االختيار على لفظة الربوستاتا، ألن للمثانة معنيني عند العرب قد ختص الرجل واملرأ 

  .أما البعض فريى أن املثانة عضو يوجد عند الذكر فقط ولذا يتعذر وضع مصطلح املثانة لالرتياب

*Psoriasis  

  ملصدراملصطلح يف اللغة ا
 

nom masculin  

Dermatose chronique caractérisée par des plaques rouges recouvertes 

d'épaisses squames blanches248. 

  .249ويعين القمل، ظهور القمل psoraمن اجلذر اإلغريقي  

  اهلدفاملصطلح يف اللغة 

  250."الصدفية"يقابله يف اللغة العربية مصطلح  

  .أعرض: به وصدف عين و أصدف عنه وعدل .امليل عن الشيء: من صدف، الصدوف:الصدفية لغة

                                                
248 Le petit Larousse, 2004,p834                                                                                                      

249 Racines et étymologie biotop georges.dolisi.free.fr/Terminologie/Menu/racines_et_etymologie_G.htm 
  

  98ص، 2005) 1ط(، ج ب اخلوري، األمل املزمن،مارشال ملتد لندن مكتبة لبنان ناشرون  250
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وقيل أن مييل خف . عوج يف اليدين، وقيل ميل يف احلافر إىل اجلانب الوحشي: والصدف اصطالحاً 

إقبـال إحـدى   : وقيل الصدف ميل يف القدم، وقيل. البعري من اليد أو الرجل إىل اجلانب الوحشي

  .يف التواء من الرسغنيوقيل الصدف تداين العجابتني وتباعد احلافرين . الركبتني على األخرى

والصدف غشاء خلق يف البحر تضمه صدفتان مفروجتان عن حلم فيه روح يسمى احملـار ويف مثلـه   

النقرتان اللتان فيهما مغرز رأسي الفخذين وفيهمـا  : والصدفتان .والصدف حمار األذن .يكون اللؤلؤ

  .251عصبة إىل رأسهما

يا اجللد بسرعة متناهية، وهي مرض مزمن قد ينشأ إصابة ناجتة من تكاثر خال: الصدفة :أما اصطالحا

على أي جزء من اجلسم، وإن كان يرى عادة على الرأس يف أسفل الظهر، والـركبتني واملـرفقني،   

  252.ويتميز ببقع جافة حممرة تعطيها حراشف فضية تنمو على اجللد

  تعليق على الترمجة

  :الطريقة املعتمدة يف وضع املصطلح

)                      املخلوق البحري الذي حيوي اللؤلؤ(ود تسمية املصطلح إىل شكل غشاء احملارةتع: االستعارة -1

  .أي من الصدف: فقد اشتق مصطلح الصدفية منه

فهـي   لغة تعين القمل أما الصدفية   Psoriasisكما ميكن أن نسمي هذا ترمجة بالتعادل فكلمة -2

  .ث املفهوم االصطالحي فهما متساويتانحملار لكن من حياغشاء  تعين الصدف من

  

                                                
  3143 م،ص1970أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم،لسان العرب،جتديد يوسف خياط و ندمي مرعشلي،بريوت،دار لسان العرب،ابن منظور،251
  98 ص، 2005 )1ط(لندن مكتبة لبنان ناشرون، ج ب اخلوري، األمل املزمن،مارشال ملتد 252
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*Sinusite  

  ملصدراملصطلح يف اللغة ا
 

nom féminin  

MEDECINE Inflammation des sinus osseux de la face. 

Sinus  

nom masculin  

1. ANATOMIE  

Cavité, canal naturel communiquant avec un autre par une partie rétrécie ; 

portion dilatée d'un canal.  

 Sinus carotidien : portion dilatée de l'artère carotide, contenant des 

récepteurs sensibles à la pression du sang.  

 Sinus de la face, ou sinus : cavité creusée dans certains os de la tête 

(frontal, par exemple), remplie d'air et communiquant avec les fosses 

nasales.  

 Sinus veineux, ou sinus : canal ayant la fonction d'une veine, en particulier 

dans le crâne.  

1. MATHةMATIQUES Fonction associant à un arc de cercle ou à 

l'angle au centre correspondant le quotient des mesures 

algébriques de OQ et de OB, où Q est le projeté orthogonal de M sur 

le diamètre OB perpendiculaire à OA (symb. sin)253. 

  

                                                
253 Le petit Larousse, 2004, p934                                                                                                      
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يعين طية كما يشري إىل كامـل جتـاويف   الذي   "Sinus"اجلذر الالتيين منهذا املصطلح  تشكلي 

تهاب وهي الحقة تدل على االل"  itis" الالحقةمن  و األنفو عرمتةو ال بطنو الوف، يف اجل:اجلسم

  254.أو األمراض االلتهابية

  اهلدفاملصطلح يف اللغة 

 ألن :التهاب اجليوب األنفية اصطالحا و.255"التهاب اجليوب األنفية"ويقابله يف اللغة العربية مصطلح

حتيط بـالعينني  ) مساحة مليئة باهلواء(اجليوب األنفية عبارة عن شكل من التجاويف اململوءة باهلواء، 

عظام اجلمجمة، التهاب اجليوب األنفيـة هـو التـهاب الغشـاء احملـيط       واألنف، وتوجد داخل

  .256باجليوب

  تعليق على الترمجة

كما يبني  Sinus ، و Itisبالنسبة لالحقة  الترمجة باحلرف :الطريقة املتبعة يف إجياد املصطلح هي     

  :الشكل التايل

Sinus                      = ترمجة باحلرف   اجليوب  
Sinusite                                               اجليوب األنفية  التهاب                          

Itis                       =ترمجة باحلرف  التهاب  
                                                     

                                                
254  Racines et étymologie biotop georges.dolisi.free.fr/Terminologie/Menu/racines_et_etymologie_G.htm 

  104ص، 2005) 1ط(، ج ب اخلوري، األمل املزمن،مارشال ملتد لندن مكتبة لبنان ناشرون   255
  www.k44l.com/vb/archive/index.php?f-69.html املوسوعة الطبية الشاملة 256

 

http://www.k44l.com/vb/archive/index.php?f-69.html
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التـهاب أي   عن ا مما يطرح سؤاالغامض باحلرف جتعله املصطلح ترمجة لكن واضع املصطلح رأى أن

لذا أضاف كلمة أنفية  ،العرمتة والبطن  و يف اجلوف ، فقد سبقت اإلشارة إىل أن هناك جيوباًجيوب

  .وهي نعت للجيوب

كلمات املصطلح العريب يفوق عدد كلمات املصطلح  ديف الترمجة ألن عد تتمرياًوهذه اإلضافة تسمى 

  .ضاح الفكرةاألجنيب وذلك إلزالة الغموض وإلي

وميكننا أن نضيف بأن هناك استعارة تتمثل يف اجليوب ألن هذه الفراغات املوجودة باجلمجمة حـول  

  .األنف تشبه اجليوب يف شكلها

  

 *Sida 

  ملصدراملصطلح يف اللغة ا

(acronyme de syndrome d'immunodéficience acquise)  

nom masculin  

Maladie infectieuse contagieuse, transmissible par voie sexuelle ou 

sanguine, représentant la phase terminale de l'infection par le VIH257.  
  :حنتا من التعبري Sidaيعد مصطلح 

Syndrome d’immuno déficience acquise 

 

 

  

                                                
257 Le petit Larousse, 2004, p939                                                                                                       
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  :ا مكونات هذا التعبري فهيأم

Syndrome_ :من اجلذر اإلغريقي "sundromê" ماع، مسابقة، جمموعة األعـراض  وتعين اجت

  .258اليت حتدد املرض

Immuno_ :ة  : نع وأصبحت اليوم حتمل معىنامل تعينأو      مدى قدرة العضو على مكافحة مـاد

  .259جسم خارجي

- déficience :مأخوذة من اجلذر الالتيين deficuns 260وتعين غياب. 

  اهلدفاملصطلح يف اللغة 

 Syndrome d’immuno أمـا تعـبري  261.ية مصطلح سيدايف اللغة العربSida يقابل مصطلح  

déficience acquise و يعود اطالق تسمية  .الزمة فقدان املناعة املكتسبةتم :فيقابله التعبري العريب

  :املتالزمة ألن

 اًوهو مصطلح حديث النشأة واملتالزمة ليست مرض" ل ز م" مصطلح مشتق من اجلذر: املتالزمة-   

جمموعة من األعراض املرضية يظهر أغلبها أو بعض منها يف حـاالت مرضـية    هاذاته، ولكن حديف 

 مـن أغلب املتالزمـات  تنتج  و ،عنها اًعلمي اًنشر حبثي عادة ما تسمى باسم الشخص الذيو معينة، 

  .262اجلينات و الكروموزومات، أو املورثات أو عيوب يف الصبغيات

                                                
258 Racines et étymologie biotop georges.dolisi.free.fr/Terminologie/Menu/racines_et_etymologie_G.htm 
259 Racines et étymologie biotop georges.dolisi.free.fr/Terminologie/Menu/racines_et_etymologie_G.htm 
260 Racines et étymologie biotop georges.dolisi.free.fr/Terminologie/Menu/racines_et_etymologie_G.htm  

  160ص، 2005 )1ط(ج ب اخلوري، األمل املزمن،مارشال ملتد لندن مكتبة لبنان ناشرون،   261
  www.skaka7.com/vb/showthread.php?t=18113 املتالزمات 262

 

http://www.skaka7.com/vb/showthread.php?t=18113
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 :السيد اصطالحا  -

 Aquired immuno-deficiency :احلروف األوىل للكلمات التالية تتألف من: السيدا أو االيدز

syndrom  مة فقدان املناعة املكتسبةزمتال ينعتو.  

وهو مرض يصيب جهاز املناعة، سببه فريوس يتأثر باحلرارة واملواد الكيماوية، حيـث يغـزو   

حطمها، وهو قـادر علـى   اجلسم ويلتصق باخللية التائية املنشطة اليت تنظم دفاعات اجلسم ومناعته في

ينتقل عـرب الـدم،    .مهامجة اخلاليا اللمفاوية، اخلاليا البلعمية، اخلاليا العصبية، خاليا النواة الكبرية

  263 .اللعاب، السائل املنوي

  تعليق على الترمجة

اتبع يف ترمجة املصطلح و التعبري الدال عليـه جمموعـة مـن     :الطريقة املتبعة يف وضع املصطلح     

  :اليب منهااألس

ـ   = aidsكلمة السيدا، و = Sida تراض لكلمةقالتعريب باال-1    هاإليدز وهي يف الوقـت نفس

  .تحنتعريب لل

   .متالزمة اليت تعين Syndrome لكلمةالتعادل الترمجة ب -2  

 .اليت قوبلت باملناعة immuno :يف ما يقابل لفظة االشتقاقالترمجة احلرفية ب -3  

 .فقداناليت تعين  déficience: للفظةابل التقالترمجة ب-4  

  .مكتسبة اليت تعين  acquise ترمجة باحلرف لكلمةال-5  

                                                
 - /www.Almhml.com/tib املوسوعة الطبية امليسرة263

   

http://www.Almhml.com/tib/
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Syndrome=ترمجة بالتعادل عن طريق االشتقاق  متالزمة.  

Immuno=ترمجة باحلرف عن طريق االشتقاق فقدان.  

 Déficience=ترمجة بالتقابل باستعمال املترادفات املناعة. 

 Acquise= ة حرفيةترمج       ملكتسبةا  

*Syndrome du canal carpien 

  ملصدراملصطلح يف اللغة ا

Syndrome  

nom masculin  

1. MéDECINE Ensemble de signes, de symptômes, de troubles dont les 

). (La maladiecauses sont inconnues ou multiples (par opposition à 

distinction entre syndrome et maladie est parfois appliquée d'une façon 

approximative dans le langage médical.)  
 

2. Au figuré Ensemble de comportements particuliers à un groupe humain 

ayant subi ou subissant une même situation traumatisante. Le syndrome du 

Viêt Nam. 

carpien, carpienne  

adjectif  

ANATOMIE  

Du carpe.  

 Canal carpien : anneau situé devant le carpe, fermé en avant par un 

ligament et contenant des tendons et le nerf médian264. 

  

                                                
264 Le petit Larousse,2004,p181                                                                                                      
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  :يتكون هذا املصطلح يف اللغة املصدر من العناصر التالية

1- Syndrome : من اجلذر اإلغريقيSundromê  وتعين اجتماع، مسابقة جمموعة األعراض

  265.اليت حتدد املرض

2- canal  من اجلذر الالتيينcanalis 266وتعين قناة.  

3- carpien  من اجلذر اإلغريقيKarpos ق باهليكل العضمي لليد، مفصل ، يتعلويعين مفصل

  .267اليد الرسغ

  اهلدفاملصطلح يف اللغة 

  :اليت تتضمن268متالزمة النفق الرسغي،: يقابله يف اللغة العربية مصطلح

  269.املتالزمة مشتقة من الفعل لزم وهو مصطلح حديث النشأة سبقت اإلشارة اليه -

 270.سرب يف األرض مشتق إىل موضع آخر: النفق -

هو مفصل مابني : وقيل. جمتمع الساقني والقدمني: فصل ما بني الكف والذراع وقيلم: الرسغ -     

الساعد والكف والساق والقدم، وهو املوضع املستدق الذي بني احلافر وموصل الوظيف مـن اليـد   

  271.والرجل

                                                
265  Racines et étymologie biotop georges.dolisi.free.fr/Terminologie/Menu/racines_et_etymologie_G.htm 

 
266 Racines et étymologie biotop georges.dolisi.free.fr/Terminologie/Menu/racines_et_etymologie_G.htm 

 
267  Racines et étymologie biotop georges.dolisi.free.fr/Terminologie/Menu/racines_et_etymologie_G.htm 

 
 133ص، 2005)1ط( ،لبنان ناشرونمكتبة  ،ج ب اخلوري، األمل املزمن،مارشال ملتد لندن  268
  www.skaka7.com/vb/showthread.php?t=18113 املتالزمات 269

 
  5803م،ص1970أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم،لسان العرب،جتديد يوسف خياط و ندمي مرعشلي،بريوت،دار لسان العرب،ابن منظور، 270

http://www.skaka7.com/vb/showthread.php?t=18113
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النفق الرسغي مساحة صغرية تتكون بني عظام الرسغ واألربطة، ومير يف هـذه املسـاحة     :اصطالحا

يقة العصب األوسط والعديد من األوتار، وحتاط هذه األوتار بغشاء من النسيج ويقوم العصـب  الض

  .األوسط بالتحكم يف حركة اإلام والسبابة والوسطى وجزء من اخلنصر

تطهر أعراض النفق الرسغي نتيجة ملرض أو نشاط معني يسبب ضغطاً على العصـب األوسـط        

ج عنه التنميل واألمل واإلحساس بإرهاق اليد أو الساعد بشـكل عـام   ويقلل وصول الدم إليه مما ينت

مرض قصور الدرقية أو التهاب املفاصل، و قد يزيد تورم األطراف الناتج عن : والسبب يف آالمه هي

  :احلمل من إصابة األوتار املتواجدة يف النفق الرسغي، و من العوامل املسببة لإلصابة به

  .رم األوتار والغشاء احمليط اإصابة الرسغ والعظام وتو -

مرض السكر نظرا ألنه يؤثر يف األعصاب بشكل سليب مما جيعل العصـب الرسـغي أكثـر     -

  .حساسية

 . 272التدخني والتخمة تزيد من خطر اإلصابة -

  تعليق على الترمجة

  :الطريقة املتبعة يف إجياد املصطلح هي

  .هي اشتقاق من اجلذر لزمكما .  ومتالزمة Sundromê الترمجة بالتعادل يف كلمة  -

 .نفق فهي شبه مترادفات= قناة =  canal: الترمجة بالتقابل -

                                                                                                                                                       
 2170م،ص1970لعرب،جتديد يوسف خياط و ندمي مرعشلي،بريوت،دار لسان العرب،أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم،لسان اابن منظور، 271

 
 mashy.com/index.pl/health_pedia2 موسوعة األمراض 272
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 .                الرسغ=  Karpos  ألنcarpien" "الترمجة باحلرف ملصطلح   -

 Syndrome =ترمجة بالتعادل عن طريق االشتقاق  متالزمة.  

Canal = ترمجة بالتقابل باستعمال املترادفات       نفق.  

 Carpien  =ة حرفيةترمج   سغير.  
*Tuberculose  

  ملصدراملصطلح يف اللغة ا
 

nom féminin  

Maladie infectieuse et contagieuse, commune à l'homme et aux animaux, 

due au bacille de Koch et touchant principalement les poumons273.  

" Osis" ويعين ورم صغري والالحقـة  " Tuberculum" يتكون هذا املصطلح من اجلذر الالتيين  

  274.وتدل على األمراض غري االلتهابية واألمراض املزمنة

  اهلدفاملصطلح يف اللغة 

  .275ويقابله يف اللغة العربية مصطلح السل

و هو قرحة حتدث يف الرئة تعقـب ذات الرئـة وذات   . انتزاع الشيء وإخراجه يف رفق: والسل لغة

  276 .ام والنوازل أو السعال الطويل وتلزمها محى هادئةاجلنب أو الزك

                                                
273 Le petit Larousse, 2004, p1038                                                                                                    

274 Racines et étymologie biotop georges.dolisi.free.fr/Terminologie/Menu/racines_et_etymologie_G.htm  
  122 ص، 2005 )1ط(مكتبة لبنان ناشرون،  ،ج ب اخلوري، األمل املزمن،مارشال ملتد لندن 275
  2715م،ص1970 مرعشلي،بريوت،دار لسان العرب،ابن منظور،أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم،لسان العرب،جتديد يوسف خياط و ندمي 276
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هو داء قدمي تسببه بكترييا امليكروبكترييوم، وهو مرض معد ينتقـل   )قدميا" الدرن: ("السل اصطالحا

، وغالبا ما يصيب )كاأللبان(من مريض إىل آخر عن طريق اهلواء، وبعضه عن طريق تناول أكل ملوث

يصيب أي عضو آخر يف اجلسم مبا فيه العظـام، وخاصـة العمـود     وقد ).الرئتني(اجلهاز التنفسي

  277.الفقري

  تعليق على الترمجة

الطريقة املتبعة يف وضع املصطلح هي الترمجة بالتعادل ألن معىن اجلذور األجنبية حرفيا يعين ورم      

  .و ألن األورام عديدة فإن املعىن ال يكتمل. غري التهايب/ صغري مزمن

املعىن االصطالحي األجنيب هو نفسه املعىن االصطالحي العريب رغم أن األلفاظ خمتلفة  و مع ذلك فإن 

  .فاللفظتان خمتلفتان من حيث املعىن اللغوي ومتساويتان من حيث املعىن االصطالحي .املعاين

  

*Urétrite  

  ملصدراملصطلح يف اللغة ا
 

nom féminin  

Inflammation de l'urètre, en particulier au cours d'une MST. 

urètre  

nom masculin  

ANATOMIE Canal allant de la vessie au méat urinaire, servant à 

l'écoulement de l'urine et, chez l'homme, au passage du sperme278.  

                                                
 www.k44l.com/vb/archive/index.php?f-69.html املوسوعة الطبية الشاملة 277

 
278 Le petit Larousse,2004,p1048                                                                                                    

http://www.k44l.com/vb/archive/index.php?f-69.htm
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يـة إىل  الكلالقناة اليت تنقل البول من :ويعين ما يتعلق باحلالب  ourêterيتكون من اجلذر اإلغريقي 

  .279وتعين االلتهاب itisوالالحقة  .املثانة

  اهلدفاملصطلح يف اللغة 

  .280اإلحليل: يقابله يف اللغة العربية مصطلح

ثقبة على ذكر : وإحليل الذكر .خمرج البول من اإلنسان وحمرج اللنب من الناقة، وغريها: اإلحليل لغة

أمحد إليكم غسـل اإلحليـل أي غسـل    : الرجل وفرج املرأة ومنه حديث ابن عباس رضي اهللا عنه

  .281الذكر

  .فهو األنبوب الذي ميتد من املثانة إىل اخلارج :أما اصطالحا

حيدث التهاب اإلحليل التهاب نتيجة ممارسة عملية اجلماع بني الزوجني إذ قد يكـون أحـدمها       

د يكون السبب أحيانـا  مصاباً بااللتهاب، وقد ينتج االلتهاب عند املرأة نتيجة كدمة أثناء اجلماع وق

نتيجة التهاب خارجي يدخل عن طريق اجلهاز التناسلي، وغالبا ما يصاب النساء ذا االلتهاب أكثر 

من الرجل نظرا لوقوع مدخل اإلحليل عند فتحة الشرج وهذا يسهل انتقال اجلـراثيم إىل اإلحليـل   

  282.الواصل إىل املثانة واإلحليلوبالتايل إىل املثانة خاصة عندما يكون هناك خلل يف عمل الصمام 

  تعليق على الترمجة

                                                                                                                                                       
 

279 Racines et étymologie biotop georges.dolisi.free.fr/Terminologie/Menu/racines_et_etymologie_G.htm 
 

  154ص، 2005 )1ط(مكتبة لبنان ناشرون،  ،ج ب اخلوري، األمل املزمن،مارشال ملتد لندن   280
 1326م،ص1970لي،بريوت،دار لسان العرب،ابن منظور، أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم،لسان العرب،جتديد يوسف خياط و ندمي مرعش281

   
  www.altebalarabi.net/new_page_15.htm الشيخ زياد عزام ،شبكة الطب العريب 282
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 ، وااللتهاب=  itis =ite الترمجة باحلرف بالنسبة لالحقة :الطريقة املعتمدة يف وضع املصطلح هي   

   . ourêter الترمجة بالتقابل بالنسبة لـ 

Ourêter                                   = ترمجة بالتقابل  إحليل  
               Urétrite       التهاب االحليل  

                                   itis = باحلرف ترمجة         التهاب  
                                            

  حصالة جمدولة للمصطلحات املدروسة

  مالحظة  طريقة الترمجة  املصطلح العريب  ملصطلح األجنيبا

Acné    حب الشباب  

  

  التتمري/رمجة بالتعادلت

  

  

Ampoule     نفطات  

  

  ترمجة بالتعادل

  

  

Amygdalite    التهاب اللوزتني  

  

ترمجة 

  االستعارة/باحلرف

  

  

Angine de 

poitrine  
  

  
  

  الذحبة الصدرية

  

ترمجة /ترمجة بالتعادل

  جماز/باحلرف

  

  

Appendicite   التهاب الزائدة  

  الدودية

  

ترمجة /ترمجة باحلرف
  استعارة/تتمري/بالتقابل

  

Asthme  
  
  

  الربو

  

  ترمجة بالتقابل
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Boutons  

de fièvre 

          

  قبوالت الشفةع

  

  ترمجة بالتعادل

  

  

أخطاء يف ترمجة 

  )خطل+زيادة(املصطلح

  
Bronchite  التهاب الشعب اهلوائية  

  

    تتمريو  ترمجة باحلرف

Cancer  السرطان  

  

  استعارة/ترمجة باحلرف

  

  

Colite  تهاب القولونال  

  

تعريب /ترمجة باحلرف

  باالقتراض

  

  

Conjonctivite  التهاب امللتحمة  

  

ترمجة /جماز

ترمجة /اشتقاق/بالتقابل

  باحلرف 

  

  

Cystite    التهاب املثانة  

  

    ترمجة باحلرف

          

Diverticulose  

  colique   
  

  التهاب الرتج

  

ترمجة /ترمجة بالتعادل

  تنحيل/باحلرف

  

  )خمالفة(الترمجةيف  أخط

  

Engelure  الشرث 

  

    ترمجة بالتعادل
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Erythème  طفح احلرارة  

  

  تتمريو  استعارة

  

  

Eczéma     التعريب باالقتراض  كزمااإل  

  

  

Furoncles  الدمامل  

  

  ترمجة باحلرف

  

  

Gastro-

entérite      
  

  التهاب املعدة و األمعاء

  

  ترمجة باحلرف

  

  

Grippe    الزكام  

  

 ادلترمجة بالتع
  جماز/اشتقاق

  

Hémorragie  عترمجة بالتطوي  الرتف  

  

  

Laryngite  ترمجة باحلرف  التهاب احلنجرة  

  

  

Migraine  الشقيقة  

  

ترمجة /الشتقاقا

  بالتقابل

  

  

Nerf 

sciatique      
  عرق النسا

  

    ترمجة بالتعادل

  وترمجة بالتقابل

  

  )زيادة(يف الترمجة أخط

Névrite  التهاب العصب  

  

  احلرفترمجة ب

  

  

Prostatite  ترمجة باحلرف  التهاب الربوستات   

  تعريب باالقتراض
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Psoriasis  الصدفية  

  

ترمجة و  استعارة

  بالتعادل

  

  

Sinusite    التهاب اجليوب األنفية 

  

  تتمري ترمجة باحلرف

  استعارةو 

  

  

Sida    السيدا  

  

 تعريب باالقتراض

    ترمجة بالتعادل

   ترمجة باحلرف

  وترمجة بالتقابل اشتقاق

  

  

Syndrome du  
  canal carpien  

  متالزمة النفق 

  الرسغي

  

ترمجة /ترمجة بالتعادل

  ترمجة باحلرف/ بالتقابل

  

  

Tuberculose    ترمجة بالتعادل  السل  

  

  

Urétrite  حليلإلالتهاب ا  

  

  ترمجةو  ترمجة باحلرف

  بالتقابل 
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  خالصة حول االستعماالت المتعددة للجذور 

  المتعلقة    بالمصطلحات الطبية

  :الجذور اإلغريقية التشابه بين.1

1.1Phase283.  

  يف اللغة الطبية مبعنيني Phase ترد الالحقة

  .ظهور جنمة-أ

    Télophaseومنها مصطلح 

  .الطور اإلنتهائي يف االنقسام الفتيلي أو اخللويويقابله يف اللغة العربية مصطلح 

  الكالم-ب

وهو فقدان القدرة على التعبري بالكالم أو الكتابة أو عدم القدرة على فهم : aphasieومنها مصطلح 

  "حبسة"معىن الكلمات املنطوق ا ويقابله غي اللغة العربية مصطلح 

2.1 Lipo.284  

  :بعدة معان منهايف اللغة الطبية   Lipo السابقةترد 

  .الشحم-أ
                                                

283 LANDRIVON GILLES, Comprendre la Terminologie Médicale, Edition Frison Roche PARIS 2000 P31 
284 LANDRIVON GILLES, Comprendre la Terminologie Médicale, Edition Frison Roche, PARIS 2000, P31 



 156 

وهو ورم خبيث ينشأ يف النسيج العام، ويقابله يف اللغة العربية  Liposarcomeومنها مصطلح 

  .وهي اللحم املمزقSarcome ".شحمية ةساركوم" مصطلح  

  .فقدان-ب

تعين النفس ويقابلها يف اللغة العربية مصطلح فقدان  thymieو  Lipothymieومنها مصطلح 

  .الوعي

3.1    Hémo,Hémi 285و émie.  

  .وهي الحقة إغريقية تعين النصفHémi -أ

  النظر فقدان أو غياب: nopsieنصف، :Hémianopsie: Hémiومنها مصطلح 

  .يف اللغة العربية مصطلح عمى  شقي Hémianopsie ويقابل مصطلح

           Hémorrhoïdeوهي سابقة إغريقية تعين الدم ومنها مصطلح  Hémo -ب

    rroideتعين جريان ويقابلها يف اللغة العربية مصطلح الباصور أو البواسري.  

الحقة إغريقية وتعين الدم غري أن هناك فرق طفيف بينهما حيث أن تتعلق بالنفس  Emie -جـ

  . اجلافية أو الصلبة

وتعين أبيض ويقابلها يف اللغة العربية مصطلح ابيضاض الدم  Leucémie :Leuc ومنها مصطلح

  .يف اللغة العربية فقر الدم ويقابلها   anémie وكذلك مصطلح

Hydr4.1  286وHidr   

                                                
285 LANDRIVON GILLES, Comprendre la Terminologie Médicale, Edition Frison Roche, PARIS 2000, P32 
286 LANDRIVON GILLES, Comprendre la Terminologie Médicale, Edition Frison Roche, PARIS 2000, P32 
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  وتعين العرق  Hidr -أ

  )اإلفراط: Hyper( .ويقابله يف اللغة العربية فرط التعرق Hyperhidroseومنها مصطلح 

  ويعين املاء Hydro -ب

  .لعربية مصطلح ثرمائيتعين جريان ويقابله يف اللغة ا Hydrorrhée  ،orrhéeومنها مصطلح 

   Pod 5.1 287و Ped   

  وتعين القدم Pod -أ  

  .خطاب ويقابله يف اللغة العربية مصطلح علم األقدام:Podologie  :Logieومنها مصطلح    

  تعدد ويقابله يف اللغة العربية مصطلح سليلة: Polype :Lype  وكذلك مصطلح   

  .بالالتينية وتعين القدم Ped  -ب  

  ويعين العناية  Curareمن   Pédicure  :Cure  ها مصطلحومن   

  .اختصاصي العناية باألقدام/ العناية باألقدام: العربية مصطلح ةويقابله يف اللغ    

  وتعين الطفل:   ped      -جـ    

  ويعين الطبيب iatrosمن Pédiatre ،iatre: ومنها مصطلح

  .ويقابله يف اللغة العربية طبيب األطفال

  .حمب ويقابلها يف اللغة العربية مصطلح لوطي:Péderaste:  éraste لك مصطلحكذ

    . مبعىن تربية، ذيب Ped -د

                                                
287 LANDRIVON GILLES, Comprendre la Terminologie Médicale, Edition Frison Roche, PARIS 2000, P32/33 
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ويعين مستقيم، ويقابله يف اللغة العربية مصـطلح جراحـة    orthopédie  ،orthoومنها مصطلح 

  .العظام

6.1  Poli  ،Poly  288و Polio  

  .وتعين املدينة Poli -أ

  .السرير ويقابله يف اللغة العربية مصطلح عيادة شاملة: Policlinique: cliniqueومنها مصطلح  

  .متعدد: Poly -ب

يساعد يف اهلضم، ويقابله يف اللغة العربيـة عديـد   :polypeptide     :peptide ومنها مصطلح

  .البيبتيد

  .وهو الرمادي Polio-جـ

  النخاع: poliomyélite، myéliteومنها مصطلح  

 .اللغة العربية مصطلح التهاب سنجابية النخاع شلل األطفال ويقابله يف

Gone 7.1  ،Gon، (o)  Gon 289و Gonie    

  .الركن أو الزاوية Gone:  -أ

الرأس ويقابله يف اللغة العربيـة  :  céphaléeثالثة،: Trigonocéphalie  :Tri ومنها مصطلح

  .مصطلح مثلثية الرأس واملثلث حيتوي على زوايا

  )مفصل(عين الركبةوت gon -ب

                                                
288 LANDRIVON GILLES, Comprendre la Terminologie Médicale, Edition Frison Roche, PARIS 2000, P33 
289 LANDRIVON GILLES, Comprendre la Terminologie Médicale, Edition Frison Roche, PARIS 2000, P34 
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  .ويعين األمل ويقابله يف اللغة العربية مصطلح أمل الركبة... من  gonalgie  :algie  ومنها مصطلح

  .وتعين والدة Gon (o) -جـ

  .جريان ويقابله يف اللغة العربية مصطلح داء السيالن gonorrhée: rrhéeومنها مصطلح 

  .وتعين والدة إجناب gonie -د

  مين، وهي حويصلة منوية يقابلها يف اللغة العربيـة :spermatogonie، spermaومنها مصطلح 

  .مصطلح بزرة النطفة

8.1Cyst   وCyte 290 وCyt(o)  

 - Cytologie سابقة إغريقيـا تعـين جتويـف، خليـة غشـاء ومنـها مصـطلح       Cyt(o) -أ

logie:خطاب،موضع وتقابله يف اللغة العربية مصطلح السيتولوجيا.  

 leucocyte"   leuco "إغريقية تعين جتويف، خلية غشاء ومنـها مصـطلح   الحقة  Cyte  -ب

  .أبيض ويقابله يف اللغة العربية مصطلح كرية بيضاء:

وتعين األمل ويقابلـه يف   algosمن  cystalgie، algieوتعين املثانة، ومنها مصطلح  Cyst -جـ

  "أمل املثانة"اللغة العربية مصطلح 

9.1 centése 291وsynthèse  

الغشاء الذي حييط باجلنني : amniocentèse    :amnioمبعىن لقح ومنها مصطلح   centése -أ

  .ويقابله يف اللغة العربية مصطلح نزل السلى) السابياء(

                                                
290 LANDRIVON GILLES, Comprendre la Terminologie Médicale, Edition Frison Roche, PARIS 2000,P34  
291LANDRIVON GILLES, Comprendre la Terminologie Médicale, Edition Frison Roche, PARIS 2000, P35  
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  مبعىن ركب، مجع: synthèse -ب

  .العظم:ostéosynthèse: os ومنها مصطلح

  . تثبيت طريف العظم: ويقابله يف اللغة العربية مصطلح

CHeir 10.1 ، CHeil ،292 Chel  

  وتعين اليد  Kheirosمن  CHeir -أ 

  .اجلراحة: العمل، ويقابله يف اللغة العربية مصطلح: chirurgie ،urgieومنها مصطلح 

  .وتعين الشفة CHeil  -ب

  .خياطة ويقابله يف اللغة العربية مصطلح وقو الشفة cheilorraphie :orraphieومنها مصطلح 

  .مشبك ملقط،  Chel:  -جـ

  .الشكل ويقابله يف اللغة العربية مصطلح جذرة:chéloïde  ،oideومنها مصطلح 

pil(o)11.1   ،pyel(o)،  pylor(o)  ،pyr(o) 293  و pyo  

  ويعين الشعر  pilusمن اجلذر الالتيين  pil(o) -أ

  .يف اللغة العربية مصطلح كثافة الشعر ويقابله pilosité ومنها مصطلح

  . حوضويعين pyel(o) -ب

الكتابة ويقابله يف اللغة العربية مصـطلح تصـوير   :   pyélographie: graphieومنها مصطلح 

  .احلويضة

                                                
292LANDRIVON GILLES, Comprendre la Terminologie Médicale, Edition Frison Roche, PARIS 2000, P35  
293 LANDRIVON GILLES, Comprendre la Terminologie Médicale, Edition Frison Roche, PARIS 2000, P35/36 
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  .النار:  pyr(o) -جـ

  .يف اللغة العربية مصطلح مولد للحمى ه، سبب، ويقابلثأحد ،pyrogène ،gène ومنها مصطلح

  .فم املعدة pylor(o) -د

شكل ويقابله يف اللغـة العربيـة مصـطلح رأب    :  pyloroplastie : plastie :ومنها مصطلح

  .البواب

  .قيح pyo -هـ

  .قناة ويقابله يف اللغة العربية مصطلح تقيح البوق: pyosalpinx: salpinx ومنها مصطلح

Post   Posth12.1 :294   

 ويقابله يف اللغة العربية تال للجراحـة  Postopératoire وتعين بعد وهي التينية ومنها مصطلح -أ

  .أو بعد اجلراحة

  .جلدة عضو التناسل: قفلة:Posth -ب

قطع، استئصال، بتر، ويقابلـه يف اللغـة العربيـة    :Posthectamie ،ectomie ومنها مصطلح

  .اخلتان: مصطلح

13.1 Théle  ،Télo  ،295Télé  

  بعيدا  Télé: -أ

                                                
294 LANDRIVON GILLES, Comprendre la Terminologie Médicale, Edition Frison Roche, PARIS 2000, P36 
295 LANDRIVON GILLES, Comprendre la Terminologie Médicale, Edition Frison Roche, PARIS 2000, P36/37 
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ـ : ectasieوعاء، :   Telangiectasie :angiومنه مصطلح  ة العربيـة  اتساع ويقابله يف اللغ

  .مصطلح توسع الشعريات

  .إمتام:.Tél (o)-ب

العربية مصطلح الطور النهائي  ةظهور جنمة ويقابله يف اللغ: télophase   :phaseومنها مصطلح 

  .يف االنقسام اخللوي

  .حلمة Thél  (o) -ج

مل أ"وهو األمل ويقابله يف اللغة العربيـة مصـطلح    algos من thélalgie: algie ومنها مصطلح

  ".احللمة

14.1 Ana  296،وAn  

  .صوتية= nغياب و =  An ،a -أ

  .األمل ويقابله يف اللغة العربية مصطلح مسكن األمل:Analgésie   :algésieومنها مصطلح 

  .يف األعلى: Ana -ب

، حراسة حفاظ ويقابله يف اللغة العربية مصطلح تأق  Anaphylaxie  ،phylaxieومنها مصطلح 

  ).فورية للحساسيةتظاهرات شديدة و(

15.1 Sthen ،Sten297   

  ضيق: Sten -أ

                                                
296 LANDRIVON GILLES, Comprendre la Terminologie Médicale, Edition Frison Roche PARIS 2000 P37 
297 LANDRIVON GILLES, Comprendre la Terminologie Médicale, Edition Frison Roche PARIS 2000 P37 
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  .أمراض غري التهابية وحاالت مزمنة:Stenose  ،oseومنها مصطلح 

  ويقابله يف اللغة العربية مصطلح تضيق

  .القوة: Sthen  -ب

   .وهن العربيةغياب ويقابله يف اللغة : asthenie، a ومنها مصطلح

:                                                                                                                            الطبيـة  بالمصـطلحات  لقةالمتع للجذور المتعدد االستعمال.2

 :para, méta, cata 298  السابقة 2.1

 ولـذا  طـيب  حمصطل املائيت يقارب ما تركيب يف تساهم واالستعمال التداول كثرية سوابق هي

  :معانيها تتعدد

   :Cata السابقة -أ

  :كمايلي فترد الثانوية املعاين أما" التحت يف" وتعين عام معىن" Cata" للسابقة

 اللغة يف ويقابلها األسفل حنو جيري ما وهو: Catarrhée:مثل احلركة فكرة وجود مع األسفل حنو*       

 .الرتلة: مصطلح العربية

 .كمادة مصطلح العربية اللغة يف ويقابلها Cataplasmeحنو: دض*

 .زحف: مصطلح العربية اللغة يف يقابلها متاما وحل أذاب تعين: Catalyseمثل تقهقر إكمال،*

                                                
298 LANDRIVON GILLES, Comprendre la Terminologie Médicale, Edition Frison Roche, PARIS 2000, P48/49 
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  :méta لسابقةا-ب           

  :كاآليت فترد الثانوية املعاين أما" بعد" وهو عام معىن méta للسابقة

 .عبالسن وتترجم الرسغ وراء métacarpe مثل)  الفضاء يف(  الحقا*

 .التالية الكلية ب وتترجم الكلية حوول عن ناجم:  métanéphrosمثل)  الزمان يف(  الحقا*

 .ولوح ب وتترجم خمتلفة نشوية تشكيل،:  métaplasie:التغيري مع الحقا*

  :paraالسابقة-ج          

  :وهي ثانوية ومعان" جبانب" وهو عام معىن para للسابقة

  :ألولا املعىن*

  .قيريبالد وتترجم الغضروف جبانب: parathyroïde مثل جبانب

  :الثانوية املعاين* 

 ".البزل"ب وتترجم اجلانب على لسعة paracentèse:مثل اجلانب على-

 :  ب وتترجم املعي خارج parentéral مثل خارج-

 ."طفيلي" ب وتترجم الغذاء من بالقرب :parasite مثل مقابل، يف/  من بالقرب-

 ".الودي"ب وتترجم للسمبثاوي مقابل: parasympathiqueمثل مواجه،/  مقابل-

 ".سفلي شلل" ب وتترجم ناقصة سكتة أو نوبة: paraplégie مثل ناقص/  نام غري-
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 .يةفالتي باحلمى وتترجم:paratyphoïde: حنو/  تقريبا-

  ."انتياب" ب وتترجم احلاد وراء: paroxysme:مثل خلف/  وراء-

  genèse:299 و gène لالحقةا 2.2

" سببي" السببية فكرة يف يتمثل رئيسي لوأ معىن genèse و gène الالحقتني من كل تكتسي     

  :كاآليت املعاين وترد أخرى، جبذور إحلاقه بعد ثانوية أخرى ومعاين

  .املنشأ عالجي مصطلح العربية اللغة يف ويقابله الطبيب سببه:  iatrogène: مثل من نتج-أ

  Parthénogenèse  :أو      "بكري توالد" مصطلح العربية اللغة يف ويقابله الشابة سببته 

  .ريعذ

 استر مصطلح العربية اللغة يف ويقابله) اجلنون( للهيجان مسبب: œstrogène مثل ل مسبب-ب

 .وجني

Pyrogène  :احلمى مولد مصطلح العربية اللغة يف ويقابله للحمى مسبب.  

Algogène  :لألمل مسبب:  مصطلح العربية اللغة يف ويقابله لألمل مسبب.  

"  مصـطلح  العربيـة  اللغة يف ويقابله املنوي احلوين إنتاج: spermatogenèse مثل ل منتج-ج

 ".اإلنطاق

Urogenèse  :البول إنتاج:  مصطلح العربية اللغة يف ويقابله البول إنتاج.  
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  pathogénie:300 ومصطلح:physiopathologieمصطلح 3.2

 أن حبيـث  املعـىن  يف pathogénie مصطلح و physiopathologie مصطلح من كل يتقارب

  . الفرد لدى املرض بتطور يتعلق كليهما

            Pathogénie -أ         

 أو          املـرض  تكون ميكانيزمات إىل املصطلح هذا يشري كما .املرض والدة: الكلمة هذه تعين

  . وثهحد و ظهوره تسبب باألحرى

 مصـطلح  العربيـة  اللغة يف يقابله و للمرض مسببة قوة يعين" pathogenecité فمصطلح ذا و

  "املرضية الفيزيولوجيا"

 اجلهـاز ( اجلسم وظائف على تطرأ اليت التغريات دراسة وهي: physiopathologie-ب

  .املرض عن النامجة)العضوي

  الطبيعية:physioاجلذر يعين.املرض بنتائج املصطلح هذا يتعلق و

   301).العلة أو(املرض أسباب معرفة تعذر عند تستعمل مصطلحات 4.2 

 هذه من واحدة استعمال إىل يلجأ أن بإمكانه فإنه املرض ميكانيزمات أو أسباب الطبيب جيهل عندما

  :الصفات

  :جزأين من املصطلح هذا يتكون:  idiopathique-أ
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-idio خاص، تعين و "pathie  "من" اةاملعان"تعين و "pathos."  

 حالـة  يف املصطلح هذا يستعمل و  السبب جمهول: العربية اللغة يف idioptithiqe  مصطلح يقابل

  .ما ظهور سبب معرفة تعذر

 والدة يعين génétique خمتبئ يعين و crypto من املصطلح هذا يتكون: cryptogénétique-ب

  .وإنتاج

 غامضة علة إىل لإلشارة املصطلح هذا يستعمل و السبب لجمهو: العربية اللغة يف املصطلح هذا يقابل

  .سببها يعرف مل

 وهـو  معروف سبب عن النامجة غري األمراض على للداللة املصطلح هذا يستعمل: primitive-ج

  .الثانوية األمراض عكس

  .بدئية: العربية اللغة يف يقابله 

 أنه أي املرضية احلاالت نع متاما لمنفص مرض على للداللة املصطلح هذا يستعمل :essentielle-د

  .أساسي:العربية اللغة يف يقابله و آخر مرض عن ينجم مل
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  302:عامة لمصطلحات خاصة استعماالت.3

Eclampsie 1.3  

 استعمل املصطلح هذا لكن واللمعان الضوء سطوع هوéclampsie   لكلمة احلقيقي املعىن إن    

" قـام  فقـد  بالضوء يتعلق الذي األول  معناه من نطالقاا وذلك آخر معىن فاكتسب طبية ألغراض

François Brossier sauvage "علـى  يدل أنه على اساس الطبية املصطلحات ضمن بإدخاله 

  .الرؤية جمال يف ضوئية ومضة بوجود اإلحساس

  ، و من هنااحلامل املرأة كلية تصيب صرع كنوبة وهي للمرأة حتدث مشاة ظاهرة هناك

 و ،        احلمـل  خالل الكلوية املضاعفات على دلي أصبح فقد ياً،ثان معىن املصطلح هذا باكتس

  ".ارتعاج"مصطلح العربية اللغة يف يقابله

Herpès2.3  
 اجللديـة  األمـراض  على للداللة قدميا أبوقراط استعمله فقد ،حمدد مفهوم املصطلح هلذا يكن مل    

   . القراض و  الصداف األكزمييا، مثل البشرة تصيب اليت باألمراض اًتعلقم وبقي االلتهابية،

 اجللد بأمراض يتعلق ضيقا مفهوما لديه وأصبح استعماله وقلص اًواحد معىن لمصطلحل جعل بعدها و

 وعـدم  اللبس إىل ألدى اجللد أمراض بكل يتعلق Herpès مصطلح بقي فلو اجلراثيم مصدرها اليت

  .االلتهابية اجللد أمراض تصنيف صعوبةو واملعلومات املعاين يف واختالط الفهم

  .هربس أو حأل مصطلح العربية اللغة يف ويقابله
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  303.خاصة لمصطلحات عامة استعماالت.4

Nausée1.4:  اإلغريقي اجلذر من مأخوذ مصطلح وهو  Nausea    ويعين سفينة شراعية كما

 وبعـدها  البحـر  ركـوب  عند به شعرن الذي الدوار على للداللة أبوقراط استعمله لذايعين الدوار 

 حبالـة  يـرتبط  عاماً وأصبح واسعا مفهوما املصطلح هذا اكتسى عشر السادس القرن يف وبالضبط

  ".الغثيان" مصطلح العربية اللغة يف هويقابل .التقيؤ تسبق اليت التوعك

Epithélium2.4: السابقة من املصطلح هذا يتكون Epi واجلـذر  فوق، ويعين   thelium 

 تسـمية  1700 سـنة  روشـي  فريـدريك  اهلولنـدي  التشـريح  عامل أعطى قد و .مةحل ويعين

Epithélium مبثابـة  تعـد  الـيت  األخرى اخللوية واملساحات مةلللح السطحية اخللوية للطبقات 

  . سيةئيرلا احللمة لطبقات مماثلة حليمات

 اخللويـة  الطبقـات  كـل ب يرتبط وجعله املصطلح بتعديل األملاين التشريح عامل هنلي قام بعدها     

  .واملعدة األمعاء وخطوط البشرة طبقات ذلك يف مبا السطحية

  ". هارةظال" مصطلح العربية اللغة يف ويقابله

Nystagmus3.4 : اإلغريقي اجلذر من "nystagmos "نعاس غفوة، ويعين.  

 وإطـراف  الـرأس  طأطأة يف تتمثل واليت النوم كيفية هو Nystagmus ملصطلح القدمي املعىن    

 أن ميكـن  والـيت  اجلانية املتواترة الالإرادية األعني حركة فهو احلديث املعىن أما .فإغماضها األعني

  .عمودية تكون
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  ".الرأرأة" مصطلح العربية اللغة يف ه ويقابل

  304اًمعنى جديد مصطلحات طبية اكتست.5

:Asphyxie1.5 السابقة من املصطلح هذا يتكون (a) واجلذر امانعد وأ غياب وتعين "sphuxis 

  .النبض توقف= a+sphuxis النبض ويعين" 

 غيـاب  أن ومبا. النبض غياب أو ضعف إىل لإلشارة asphyxie مصطلح القدماء استعمل وقد 

 معىن عنه وخلع التنفس، صعوبة معىن تدرجييا املصطلح ىاكتس فقد التنفس عملية بتوقف يرفق النبض

  .النبض توقف

  ".االختناق" مصطلح العربية اللغة يف Asphyxie مصطلح ويقابل

Flegmatique2.5   "اجلذر من "phlegme " مصـطلح  يـدل  ، كمـا االلتـهاب  ويعـين 

flegmatique باردال زاجاملو والالمباالة األعصاب برودة على.  

 أبوقراط يصفه الذي األنف فجريان ،واقعي هو مما أكثر ومهيا املصطلح استعمال يف التناقض يبدو     

  .املخاطي الغشاء يف احتراق أو التهاب عن ناتج أنه ،أدرك املزاج برودة أو الطبع نثور أنهب

  ".   بلغمي" مصطلح العربية اللغة يف Felgmatique مصطلح يقابل
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   305فيها مبالغ استعماالت.6

 كـن ومي فيهـا  مبالغ استعماالا تصبح وبذلك معينة سياقات يف ترد عندما معناها تفقد لواحق هناك

  .عنها التخلي

  :ترد يف اجلمل اآلتية حيث :  Logie الالحقة1.6

                   ? "Quelle est la methodlogie utilisée dans cet article "      

 املنهجية هي اجلملة هذه يف ا املقصودغري أن  ،املنهجية علم تعين  méthodologie   رغم أن لفظة

 السـياق  هذا يف تعتربو منعدم   logie الالحقة فمعىن .الفرنسية اللغة يف Méthode يعادل ما أي

 واإلام الغموض لتفادي وذلك méthode ب   Méthodologie كلمة استبدال ميكن لذا زائدة

  .املعىن فهم للمترجم وليتسىن

"Dans ce pays ,cette pathologie est fréquente       " .  

 هو اجلملة هذه يف املصطلح ذا املقصود أن إال ،األمراض علم تعين pathologie   رغم أن لفظة    

 كـذلك    logie الالحقة فمعىن .الفرنسية اللغة يف maladie يعادل ما أي ذاا حد يف األمراض

.                         الترمجة عملية لتسهيل maladie ب pathologie مصطلح استبدال وميكن زائدة، فهي منعدم

 

  "Ce malade présente une symptomatologie variée "                                    
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غري أن املقصود ا هنا هو األعـراض   ،األعراض علم تعين Symptomatologie :رغم أن لفظة  

ـ  هنـا ذات  logie يف حد ذاـا، لـذا فالالحقـة     ىن منعـدم وميكـن اسـتبدال مصـطلح    مع

Symptomatologie مبصطلح symptôme إلزالة الغموض وتسهيل الترمجة.  

 

" On observe chez ce patient une sémiologie riche "                                        
  تظهر    املريض أن هو هنا معناها أن إال ،علم دالالت األمراض تعين sémiologie  رغم أن لفظة

  .املريض وليس اال هذا يف معرفته يستعمل الذي هو واملالحظ األمراض دالالت عليه

  .النقل وتسهيل الغموض إلزالة عالمة signe مبصطلحsémiologie   مصطلح استبدال ميكن وهلذا

"Quelle est l’étiologie de cette maladie ?"                                              

    étiologie  ا، األسباب ومبحث علم األمراض تعين و  بسبال هو اجلملة هذه يف غري أن املراد

 السـبب  العربيـة  اللغة يف ويقابله cause مبصطلح استبداله ميكننا لذا األمراض أسباب مبحث ليس

  .الترمجة وتسهيل الغموض إلزالة وذلك

" cet enfant a une morphologie d’adulte ? "                                     

املقصود هنا أن هلذا الطفل بنية قويـة   إال أن، علم الشكلتعين Morphologie  رغم أن لفظة     

  .الكهل بنية مثل ميلك بنيةليس معناه أن هذا الطفل  و كأنه كهل

  

  306)فونولوجية(استعماالت صوتية .7
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Onomatopée     كلمة تنقسم إىلonoma  و" االسم"وتعين يف اليونانيةtopée   ،وتعين عمـل

  .العربية مصطلح احملاكاة الصوتيةويقابلها يف اللغة  ،أجنز

  .ار ألفاظ يوحي صوا مبعناها وميكن حماكاة األشياء واحليوانات والبشريواحملاكاة الصوتية اخت

كذلك حتتوي على بعض منها تسـتعمل  وإذا كانت لغة األطفال غنية باحملاكاة الصوتية، فاللغة الطبية 

  :للتعبري عن أصوات صادرة من القناة اهلضمية ونذكر من بينها

Gargarisme1.7 نوع من الدواء يستعمل ألالم احللق والفم، ميتص وال يبلع. 

من فكرة التضييق والضغط واالنقباض اليت جندها " G"يعود استعمال هذا املصطلح ملا حتتويه الصامتة 

فهذا مينـع  " G"كذلك عندما ننطق ب  angoisse, gorge , gosierق، احللق، احللقوم يف القل

  .تسرب اهلواء والريق إىل املرئ مثله مثل هذا الدواء حبيث ال ميكن بلعه 

  .الغرغرة: يف اللغة العربية Gargarismeويقابل مصطلح 

Borborygme2.7 صوت األمعاء. 

  .جدة يف األمعاءوهو الصوت الذي حتثه الغازات املتوا

  .وهو صوت الغازات يف القناة اهلضمية Rو  Bوهي حماكاة صوتية فيها تكرار لـ  

  .يقابلها ففي اللغة العربية مصطلح قرقرة

Coccyx3.7  ويعين يف اللغة اإلغريقية طائر الوقواق كما يعين عظم العجز.  
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ار الغازات والصـوت الـذي   وهي حماكاة صوتية مبدأها أن عظم العجز يشترك مع الشرج يف إصد 

   .حتدثه هذه الغازات يشبه صياح طائر الوقواق

  .ويقابله يف اللغة العربية مصطلح العصعص 

 Ptysie4.7  منHémoptysie   

Hema تعين الدم .Ptysie وتعين البصاق.  

مصدره األسنان والبصـاق   Tصوت مصدره الشفاه وال pوهي حماكاة صوتية مبدؤها أن حرف ال 

  .لى النحو التايل اخلروج من األسنان فالشفاه يكون ع

   ".نفث الدم"يف اللغة العربية مصطلح   Hémoptysie ويقابله مصطلح
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  الخاتمة         
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شهد الطب تطورا سريعا مما جعل ترمجة املصطلحات ضرورة ملحة و ذلك لربط العامل العـريب      

وجلعل اللغة العربية لغـة  -نا يعين املتخصص و غري املتخصصن الطب جزء من حياتأل–ذا التطور 

  .حية تتماشى و متطلبات العصر و االختراعات و االكتشافات اليت هي يف تزايد مستمر

لقد حاولت يف دراسيت هذه للمصطلح الطيب أن امتص خصوبة املنت االصطالحي لفائدة الترمجـة  و 

هذه مع املصطلحات الطبية حمللة و ناقدة إياها كمـا   اسيتوقد تعاملت يف در ،الطبية و اللغة العربية

خاطئا فكشفت بذلك عن بنية املصطلح األجنيب و العريب وفكرة تسميته وقد منها  صححت ما ورد 

  :توصلت من خالل ذلك إىل عدة نتائج منها

كان لألطباء العرب فضل كبري يف تطور الطب يف العصر احلديث ألم سبقوا غريهم يف  •

  شاف العدد من األمراض و األعراض و العالجاتاكت

  .لقد كانت الترمجة سببا يف تطور العلوم و خاصة الطب •

      .   أسهمت اامع اللغوية يف إثراء اللغة العربية باملصطلحات العلمية و خاصة الطبية •

  أسهمت امليثولوجيا اإلغريقية يف وضع املصطلحات الطبية •

 يف ترمجة املصطلحات الطبية ألنه يفكك الرمـوز و بالتـايل   لعلم أصول الكلمات دور كبري •

 .يسهل الفهم و الترمجة

و  ترمجة املصطلح الطيب ليست باألمر اهلني ما مل يكن واضع املصطلح على علم مبعاين اجلـذور  •

  .ةالسوابق و اللواحق اإلغريقية و الالتيني
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ىل الفهم اخلاطئ وبالتايل الترمجـة  بإمكان اجلذور و السوابق و اللواحق اإلغريقية أن تؤدي إ •

اخلاطئة نظرا للتشابه الكامن بينها، كما ميكن للمصطلحات الطبية يف حد ذاا أن تـؤدي إىل  

الترمجة اخلاطئة الن هناك مصطلحات عامة دخلت عامل الطب، كما  إىل سوء الفهم و بالتايل

كتسـت مفهومـا   أن هناك مصطلحات طبية أصبحت تستعمل يف غري ختصصها و أخرى ا

 اخل...جديدا

يـه  تن اتمع هو الذي حييي املصطلح أو ميألتؤدي املنظومة اللغوية دورا يف وضع املصطلح  •

فكلما كان أكثر شيوعا كلما زادت قيمته و نلحظ ذلك يف بعض املصطلحات املعربة فهـي  

صطلح العـريب  فرغم وجود امل" كزماإلبا"و هو ما يعرف " النملة"شائعة أكثر من العربية مثل 

خالفـا   نعنيهنه غري مستعمل ألنه غري شائع فعندما نلفظه فالعديد من الناس جيهلون ما أغري 

  .كزما إلللمصطلح املعرب ا

ن العامل العريب يعاين نقصا يف املصطلحات الطبيـة و  ألن املصطلح الطيب جدير بالدراسة فإ اًخريأو    

ترمجة أمهات الكتب الطبية يف عصر اخلالفة األموية كـان   ذلك لتدهور العلوم فيه ألننا ال ننسى أن

ي أو حنن اليوم يف حاجة ماسة إىل الترمجة أكثـر مـن   ، مبثابة أساس تطور الطب يف العصر العباسي

  .وقت مضى
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  ملحق          
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Résumé 
 
 
 
 

Dans la préhistoire, les capacités de diagnostiquer une maladie et de la traiter 

étaient très limitées, car la médecine ne disposait que de moyens rudimentaires. 

 

Par suite de l'évolution de l'industrie, elle commençait à se doter de nouveaux 

instruments qui ont permis de découvrir de nouvelles maladies et de leur trouver 

des remèdes. 

 

Ces découvertes ont conduit à l'apparition d'une diversité de termes médicaux 

ayant engendré des difficultés de compréhension et ce, au regard des 

différences linguistiques entre les peuples. 

   

Pour étudier la terminologie médicale, j'ai été amenée à procéder, d'abord, à une 

étude théorique puis à une étude pratique. 

  

L'étude théorique se résume en trois chapitres dont le premier s'intitule  "la 

traduction et la médecine", qui se compose de trois sous chapitres dont le 

premier s'intitule  "les théories de la traduction" là où j'ai donné un bref aperçu sur 

les théories de la traduction en commençant par la classification élaborée par 

Ladmiral où il définit deux courants théoriques: sourcier/cibliste. 

  

Sourciers, dont la tâche consiste à traduire mot à mot et dont les partisans sont 

H. Meschonnic, G Steiner, P.Newmark et G.Mounin. 
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Ciblistes, là où l'on s'accordait une marge plus au moins importante de liberté par 

rapport au texte original, dont les partisans sont E. Nida, J.R.Ladmiral, 

D.Selescovitch et C.Durieux. 

 

Quant à Stefanink, il considère que la réflexion contemporaine sur la traduction a 

été déclenchée par William Weaver. Il distingue cinq approches théoriques : 

 

• approches basées sur des théories linguistiques : structuralisme, 

linguistique pragmatique, linguistique du texte ; 

• approches basées sur des théories littéraires: “Translation Workshops” aux 

Etats-Unis (Ezra Pound), “Polysystem theory” (“manipulation school”), 

l’Ecole tchèque ; 

• approches basées sur des théories philosophiques : Steiner (Heidegger), 

Paepcke et Stolze (Gadamer), Benjamin, romantiques allemands ; 

• approches basées sur la pratique : Ecole de Paris, Seleskovitch, Lederer, 

E.S.I.T. ; 

• approches empiriques basées sur l’examen des procédures de traduction : 

Krings, Loerscher. 

 

De ce qui précède, on conclu que les théories de la traduction ont dépassé la 

classification sourciers/ciblistes en y parvenant à d'autres basées 

essentiellement sur les fondements scientifiques, linguistiques, 

psycholinguistiques empiriques, philosophiques et voire  des théories 

générales et partielles. 

 

Quant au deuxième sous-chapitre intitulé "l'essor de la médecine arabe", il 

porte sur l'histoire de la médecine arabe.  

 

La médecine a existé depuis l'ère du temps ; elle est née avec la  naissance du 

premier être humain sur terre : Adam en fut le premier à la pratiquer en aidant sa 

femme Eve à accoucher. 
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Tous les peuples ont contribué à l'essor de la médecine notamment le peuple 

arabe. 

  

Les médecins arabes se sont basés en premier lieu sur la civilisation du "pays 

d'entre les deux fleuves" qui considérait la médecine comme étant un art associé 

à la religion et en second lieu sur la civilisation égyptienne qui a découvert 

différents types de maladies avec leurs traitements, malgré son tendance sur les 

puissances surnaturelles. 

 

Les maladies s'apparentaient, alors, à des prêtres et à des sorciers, mais ça 

n'empêche que les babyloniens sont parvenus à la découverte de quelques 

maladies et à l'étude du fonctionnement des organes. 

 

Quant à la médecine durant la période antéislamique, elle était associée à la 

charlatanerie qui a donné naissance à deux catégories de guérisseurs. 

 

La première adopte l'idée de l'inspiration divine , les songes, le hasard, etc. en 

utilisant des formules héritées des chefs de tribus associées à des phylactères et 

des amulettes, la seconde des  prescriptions phytothérapiques.  

 

Durant cette période les arabes ont découvert plusieurs maladies avec leurs 

traitements et c'est durant cette époque que la variole et la rougeole sont 

apparues pour la première fois. 

 

Avec l'apparition de l'Islam les sciences ont évolué grâce à la parole divine et à la 

parole prophétique qui contiennent toutes les informations relatives aux sciences.  

 

L'islam a ainsi offert l'occasion aux médecins de s'épanouir en prohibant la 

charlatanerie et le sortilège et a exhorté les gens à se rendre chez les médecins 

en cas de maladie. 
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La médecine prophétique, à son tour, a pris part quant à la guérison de plusieurs 

maladies. 

  

L'époque des Ommeiades  était considérée comme la période de l'expansion des 

arabes, où ils ont fait un pas dans la carrière scientifique. Ils ont traduit les 

œuvres d'alchimie et les plus anciens livres de médecine en passant du grec au 

syriaque et du syriaque à l'arabe. 

  

L'époque des abbassides était l'époque de l'épanouissement et de la 

renaissance, car les médecins se sont basés sur les traductions des anciennes 

œuvres en corrigeant quelques notions, en développant d'autres et en les 

ajoutant à leurs découvertes en matière de médecine. 

 

Le troisième sous-chapitre porte sur "l'histoire de la traduction médicale". 

 

La traduction médicale a débuté après la conquête islamique, pendant la période 

des Ommeiades, mais elle était limitée car pratiquée seulement par quelques 

savants venant de l'école d'Alexandrie. 

 

Durant la période des Abbassides, la traduction s'est développée. On a traduit 

les œuvres de Galinus et celles de Hippocrate. 

Les occidentaux, à leurs tours, ont traduit les œuvres de médecins arabes. 

 

Les sciences ont évolué grâce à la traduction, notamment la médecine 

occidentale qui a adopté les œuvres des anciennes civilisations.     

  

Le deuxième chapitre intitulé la  "terminologie" comporte quatre sous-chapitres 

dont le premier porte sur "le terme et sa définition". 
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La terminologie en étant une des sciences appliquées du langage, étudie la 

compilation des termes spécialisés et concourt avec la lexicographie à la 

conception des dictionnaires. 

  

La terminologie est née de la nécessité manifestée par les spécialistes de mettre 

de l'ordre dans la dénomination des systèmes de notations, afin d'améliorer la 

communication professionnelle.  

  

La terminologie moderne apparaît grâce aux travaux de Wuster et de Schlomann 

qui ont participé à l'ouverture du symposium d'Infoterm. 

 

La terminologie définit les termes nécessaires aux usages dans une langue de 

spécialité. 

 

Felber définit le terme comme un ensemble conventionnel représentant une 

notion définie dans un certain domaine du savoir. 

 

El Djourdjani, quant à lui, a défini le terme comme étant une appellation 

conventionnelle d'un objet après l'avoir éloigné de son premier contexte et 

considère que l'appellation du terme dépend de la communauté linguistique : 

c'est elle qui met le terme dans son contexte. 

 

Les terminologues attestent que la meilleure définition du terme est celle de 

Cobki qui considère le terme comme un mot ou une expression complexe ayant 

un sens invariable dans un système de langage défini. 

 

Le deuxième sous-chapitre porte sur la "structure des termes" 

  

L'objet de notre travail porte sur la traduction des termes médicaux à travers les 

racines et les affixes grecs. 

 



 184 

Il s'agit, pour ce faire, de savoir comment définit-on les racines et les affixes. 

  

La racine d'un mot (ou radical) est la partie du mot qui est porteuse du sens 

principal du mot. 

  

Un préfixe est un élément qui s'ajoute au début d'un mot et qui en modifie le 

sens. 

  

Un suffixe est un élément qui s'ajoute à la fin d'un mot et qui en change le sens. 

  

Les affixes et les racines grecs sont les rudiments des termes médicaux. 

 

Le troisième sous-chapitre porte sur les "procédés de la terminographie". 

 

Pour parvenir à des résultats tangibles, j'ai étudié les termes médicaux en 

adoptant l'idée de Peter Newmark qui conçoit la traduction comme activité qui 

sert à véhiculer le sens d'un texte qui s'estime entre un mot et un livre,d'une 

langue vers une autre pour des néophytes. 

        

Il existe plusieurs méthodes de formation des termes : la traduction, la dérivation, 

le sens figuré, le mot forgé et la combinaison mixée.  

  

La traduction comprend elle-même plusieurs procédés : adaptation, étoffement, 

traduction littérale, traduction mot à mot, traduction calque, équivalence, 

modulation, emprunt, correspondance, périphrase, économie, etc. 

 

La traduction n'est toujours pas réussie, le terminologue ou le traducteur peut se 

tromper du choix du terme en commettant l'une des fautes suivante : sur-

traduction, faux sens, sous traduction, contresens, omission, non sens, 

impropriété, ajout, etc. 
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Quant au quatrième sous chapitre il donne un bref aperçu sur la contribution des 

académies de langue arabe et le bureau de coordination et d'arabisation en 

matière de terminologie. 

 

Pour relever le niveau de terminologie, il est indispensable de mettre au point des 

procédés qui se résument à la création et la bonne traduction des termes en se 

basant sur son acceptabilité par la communauté linguistique, en collaborant avec 

des linguistes et des traductologues ainsi que les spécialistes de chaque 

domaine. 

 

Il faut aussi que les moyens d'information contribuent à la vulgarisation des 

nouveaux termes en les standardisant, et on doit encourager la traduction, 

informatiser les lexiques et prendre en considération les anciens termes. 

  

Le troisième chapitre intitulé la "lexicologie" comprend quatre sous chapitres dont 

le premier porte sur la "naissance de la science et son essor" 

  

Au sens de divers chercheurs et auteurs, la lexicologie est une des approches 

permettant d'étudier les mots, le lexique et le vocabulaire d'une langue et qui a 

pour tâche d'établir la liste des unités qui constituent le lexique, et décrire les 

relations entre ces unités. 

 

La lexicologie date depuis très longtemps, car on a découvert le plus antique 

lexique dans un pays arabe. Il s'agit d'un ouvrage englobant les signes 

cunéiformes et leurs équivalents et significations en assyrien. 

 

Quant à la lexicologie arabe, elle n'a pas eu son caractère officiel qu'avec 

l'apparition de l'Islam. Elle est passée par trois phases : 
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La première phase débute avec l'intérêt considérable qu'ont porté les musulmans 

pour la parole divine et pour la parole prophétique, en identifiant ce qu'on a du 

mal à comprendre. 

 

La deuxième phase se distingue par les efforts des linguistes arabes en côtoyant 

les nomades pour constituer la langue arabe en la collectant dans des lettres 

thématiques. 

 

La troisième phase est marquée par l'émergence des lexiques unilingues et 

bilingues complets portant des noms propres, mais l'appellation "lexique" n'a eu 

lieu qu'avec les académies arabes. 

 

Le deuxième sous-chapitre porte sur la "définition du lexique et du dictionnaire" 

  

Plusieurs linguistes tels que Hidjazi et autres ont défini le lexique. À partir de 

leurs définitions ont est parvenu à cette définition : "le lexique est un ensemble 

des mots, d'une époque au moyen desquels les membres d'une communauté 

linguistique communiquent entre eux". 

  

Si le lexique est un ensemble des mots qu'une langue met à la disposition des 

locuteurs, peut on l'appeler un dictionnaire ?  

 

Pour répondre à cette question, il y a lieu de définir le mot dictionnaire : "le 

dictionnaire est un recueil des mots d'une langue dans un ouvrage de type 

linguistique et encyclopédique, classé par ordre alphabétique ou thématique". 

  

On peut appeler un lexique un dictionnaire mais on peut pas appeler un 

dictionnaire un lexique car le lexique est un dictionnaire succinct. 

 

Le troisième sous-chapitre porte sur la "lexicographie et les différents types de 

lexiques". 
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La lexicographie arabe s'effectue par cinq étapes : la première étape est de 

recueillir des mots et des informations, la deuxième consiste à choisir les 

entrées, la troisième classe les informations, la quatrième consiste à rédiger les 

index et la cinquième édite le travail final. 

  

Il existe plusieurs confections des dictionnaires : dictionnaires  monolingues, 

dictionnaires bilingues, dictionnaires multilingues, étymologiques, dictionnaires 

terminologiques, dictionnaires normatifs, dictionnaires synchroniques, 

dictionnaires modaux, dictionnaires orthographiques, etc. 

  

Notre objectif est d'étudier les dictionnaires bilingues thématiques pour révéler le 

rôle de la traduction quant à la confection des dictionnaires. 

  

Il en existe trois types : 

 

• lexique édité sous forme de livre ; 

• banque terminologique ; 

• lexique de traduction automatique. 

  

L'étude pratique se compose à son tour de trois chapitres. 

 

Le premier chapitre s'intitule les "ressources de la terminologie médicale". 

 

Le premier sous-chapitre traite de "la métaphore et la mythologie grecque". 

 

Selon Essakaki la métaphore est une comparaison dont l'un de ses éléments est 

absent. Il en cite ses différents types y compris la métaphore originale qui 

consiste à désigner un objet par son créateur. 
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La mythologie grecque à travers le vocabulaire médical est particulièrement riche 

en métaphore, et il est donc naturel que le vocabulaire médical ait puisé dans 

cette littérature. 

 

Certains termes médicaux issus de la mythologie grecque sont très anciens, 

d'autres dans la mythologie des prototypes de comportements anormaux.  

 

Pour bien montrer le concours de la mythologie grecque j'ai fait allusion à 

quelques personnages de la mythologie grecque dont : Tendon d'Achille, 

aphrodisiaque, atlas, atropine, érotomanie, hermaphrodisme, hygiène, hymen, 

hypnose, morphine, complexe d'oedipe, panacée, parthénogenèse. 

 

Le deuxième sous-chapitre porte sur les "suffixes et les préfixes grecs". 

  

La terminologie médicale est faite à la fois de mots très anciens et de mots de 

création récente 

 

Il est essentiel pour bien la comprendre de connaître le rôle joué par les affixes 

dans la composition des mots et leur signification. 

 

Cette partie présente les affixes grecs les plus couramment utilisés dans le 

langage médical cités dans un tableau comprenant les affixes et leurs sens 

évoqués, le mot d'origine grecque assorti d'un exemple et d'une traduction. 

  

Le deuxième chapitre porte sur les termes médicaux figurant dans un ouvrage 

intitulé "la douleur". 

  

Dans ce chapitre, j'ai choisi une trentaine de termes que j'ai définis, d'abord, dans 

la langue source ensuite dans la langue cible, puis j'ai appliqué les procédés de 

la terminographie et notamment les procédés de traduction et, enfin j'ai 
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commenté leurs traductions vers la langue arabe en corrigeant les fautes 

décelées. 

   

Remarque Procédé de traduction Equivalent arabe Mot 

français  

  Equivalence/étoffement شبابحب ال  Acné 

  Equivalence نفطات  Ampoule  

  Traduction littérale/métaphore التھاب اللوزتين  amygdalite  

  Equivalence/traduction 

littérale/sens figuré 

 Angine de  الذبحة الصدرية

poitrine  

  Traduction 

littérale/correspondance/étoffem

ent/métaphore  

  appendicite  وديةالتھاب الزائدة الد

  Correspondance الربو  asthme  

Sur 

traduction/ 

faux sens 

Equivalence                                 

                      

 Boutons de  عقبوالت الشفة

fièvre  

    

Traduction littérale/étoffement 

 bronchite  التھاب الشعب الھوائية

  Traduction littérale/métaphore السرطان  cancer 

  Traduction littérale/emprunt التھاب القولون  Colite  

  S 

figuré/correspondance/dérivatio

n/t littérale  

conjonctivit  التھاب الملتحمة

e 

  Traduction littérale التھاب المثانة  Cystite  

  

Contre sens 

Equivalence/t littérale/économie  التھاب الرتج  Diverticulos

e colique 

  équivalence  الشرث  engelure  

  Métaphore /étoffement طفح الحرارة  érythème  

  emprunt االكزيما  eczéma  

  Traduction littérale الدمامل  Furoncles  



 190 

  Traduction littérale  التھاب المعدة و األمعاء  Gastro-

entérite  

  Equivalence/dérivation/sens 

figuré 

  Grippe  الزكام

  Modulation النزف  hémorragie  

  Traduction littérale  التھاب الحنجرة  laryngite 

  Dérivation/correspondance  الشقيقة  migraine  

  Sur traductionEquivalence/correspondance عرق النسا  Nerf 

sciatique 

  Traduction littérale   العصبالتھاب  névrite 

  Traduction littérale/emprunt التھاب البروستاتا  Prostatite 

  Métaphore/équivalence 

  

  psoriasis  الصدفية

  Traduction 

littérale/étoffement/métaphore  

  sinusite  التھاب الجيوب االنفية

  Emprunt/équivalence/t 

littérale/dérivation/correspondan

ce/mot forgé 

  sida  السيدا

    

Equivalence/correspondance/t 

littérale  

 Syndrome  متالزمة النفق الرسغي

du canal 

carpien  

  Equivalence  السل  tuberculose 

  Traduction 

littérale/correspondance 

  urétrite  التھاب االحليل

 

 

Le troisième chapitre consiste en un résumé sur les "différentes utilisations des 

racines et affixes grecs et des termes médicaux". 

 

Dans ce chapitre, j'ai évoqué des racines grecques pouvant prêter à 

confusion ensuite les différentes utilisations des racines relatives aux termes 
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médicaux, utilisations spécifiques des termes généraux, utilisations générales 

des termes spécifiques, utilisations abusives qui mentionnent quelques 

glissements sémantiques, utilisations phonétiques. 

 

Après étude et recherche, je suis parvenue aux résultats suivants : 

 

• les médecins arabes ont contribué à l'essor de la médecine contemporaine ; 

• certains termes médicaux sont issus de la mythologie grecque;    

• l'étymologie contribue beaucoup à la compréhension des termes médicaux 

voire leurs traduction car elle dévoile le sens des suffixes et des préfixes 

grecs ; 

•  la société joue un rôle très imminent quant à la longévité du terme. 

 

En dernier lieu, on doit considérer que la médecine a connu une évolution 

accélérée, ce qui a fait de la traduction des termes médicaux une nécessité 

absolue, pour conglomérer le monde arabe à cet essor et faire de la langue 

arabe une langue vivante et véhiculaire. 

 

On doit reconnaître aussi que le monde connaît une détérioration au niveau des 

sciences et des technologies et que son essor est lié à la traduction. 
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Summary 
 

Medicine is undergoing an evolutionary change; physician’s informational 

media has become richer in complex terms resulting in the accumulation of 

levels of medical terminology and information.  This has led to an increased 

difficulty of comprehension, made more complicated by the linguistic difference 

between different peoples.  

 

In the study of medical terminology I begin with a theoretical basis, which will be 

explained in three chapters; the first is called “medicine and Translation” which 

contain three sections: 

 

The first section consists of a brief overview of theories of translation.  This 

chapter begins with the classification dowser/ciblist elaborated by LAdmiral 

which defines two theoretical currents. Dowser and ciblist, the chapter 

continues with Stefanink:  he sees an influence on contemporary translation 

that has been triggered by William Weaver, and distinguishes five theoretical 

approaches based on: 

 

• Linguistic theories; 

• Literary theories ; 

• Philosophical theories ; 

• Approaches based on practice ; 

• Empirical approaches based on the review of procedures for translation. 

 

The second section is entitled “The Rise of Arabic Medicine” and covers the     

history of Arabic medicine, its origins in and influence on several different 

civilizations. 

 

The third section focuses on the history of medical translation which began after 

the Islamic conquest, during the Ommiades caliphat, and grew during the 
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Abbasids reign, with the translation of works by Galinus and Hippocratic authors, 

which in turn were translated by westerners from  Arabic. 

 

The second chapter is entitled Terminology; this chapter has five sections, the 

first of which focuses on the word “term” and its definition.  

 

This modern terminology appears thanks to the work of Wuster and Schlomann 

who participated in the opening of the symposium Infoterm.  

This might be summarized as: the language defines the terms necessary to 

practice in a language specialty. How this discipline does define the term? 

    

Several definitions are given by different sources; terminologists attest that the 

best definition of the term is that of Cobki who considers the term as a word or 

phrase complex with a sense that is invariable in a defined system.  

 

The second section deals with the structure of words:  

The roots, prefixes and suffixes of Greek and Latin play a very important role with 

regard to training in medical terminology, and their understanding facilitates 

translation. 

 

  The third section deals with the processes of terminography.  

There are several methods for the training of terms:  

the bypass, figuratively speaking, is a coined word that and is a combination of 

others.  

  

Translation itself includes several processes: 

• adaptation ; 

• expansion ; 

• literal translation; 

• word translation ; 

• translation layer ; 
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• equivalence ; 

• modulation ; 

• borrowing ; 

• correspondence ; 

• periphrasis  ; 

• economy  

Translation is not always successful. The terminologist or translator can be 

mistaken in the choice of the term by committing one of the following errors:  

• wrong direction ; 

• oxymoron ; 

• omission ; 

• nonsense ; 

• inappropriateness ; 

• additions and others 

 

The fourth section deals with issues and measures for raising the standard for 

terminology.  

 

  The third chapter is entitled Lexicology. It includes four sections. The   first 

focuses on the birth of lexicology as a science and its development.  Under 

various researchers and authors, lexicology is one of the approaches to the 

study of words: the lexicon, the vocabulary of a language, is the task of drawing 

up a list of the units that constitute the lexicon, and describing the relationship 

between these units.  

 

The lexicology of Arabic has had its official beginning with the advent of Islam. It 

has gone through three phases: the first phase begins with Islam.  

The second phase: contact of nomads to form the Arabic language in the letters 

in collecting themes.  

The third phase : the emergence of complete monolingual and bilingual 

glossaries. 
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The second section deals with the definition of the dictionary and glossary:  

Several linguists have identified from several definitions that the lexicon can be 

deduced to be a set of words, in an age, by which members of a linguistic 

community communicate with each other.  

 

If the lexicon is a set of words that language provides speakers, can we call it a 

dictionary? 

 

To answer this question one has to define the word dictionary. So what is a 

dictionary? According to several attempts we can say that : lexicon can be 

called dictionary, but we can not call a dictionary lexicon since the lexicon is a 

brief dictionary. 

 

 

 

Third section focuses on lexicography, and the different types of lexicons, there 

are several types of dictionaries: 

monolingual dictionaries, bilingual dictionaries, multilingual dictionaries, 

terminology etymological dictionaries, dictionaries normative synchronic 

dictionaries, dictionaries modal, spelling dictionaries.  

 As for bilingual dictionaries, there are three types:  

1-lexicon published in book form  

2-terminology bank  

3-automatic translation lexicon  

 

The practical study consists of three chapters: 

The first chapter is entitled resources of medical terminology which 

concerns the metaphor and Greek mythology and Greek affixes. The medical 

vocabulary & the Greek mythology: 
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Greek mythology is particularly rich in metaphor; I allude to a few characters 

from Greek mythology in order to show its contribution to medical terminology. 

 

The second section deals with suffixes and prefixes Greek:  

This section presents the commonly use Greek affixes used in medical 

language cited in a table which includes affixes and their meaning, the Greek 

meaning, and an example and its translation.  

 

The second chapter deals with medical additional terms in the book entitled" 

PAIN".  In this chapter I've chosen thirty terms, defining them in the source 

language and then in the target language, and then applying the processes of 

terminography including translation processes and I give commented 

translations.   

 

The third chapter is a summary of the different uses of roots and affixes, from 

Greek, as well as medical terms.  

According to the study conducted on the translation of medical terms I have 

reached the following results:  

medicine has seen a rapidly changing environment, which has made the 

translation of medical terms an absolute necessity for the Arab world to keep 

pace, and to maintain Arabic as a living language and vernacular.  

Arab Doctors have contributed to the development of contemporary medicine.  

The etymology contributes significantly to the understanding of medical 

terminology and even their translation, as it unveils the meaning of prefixes and 

suffixes Greek.  

Finally we must recognize that the world advancement is related to the 

translation. 
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  الملخص
  

ـ       و           اتإن أهم ما مييز عصرنا هو انفجار التكنولوجيا و قد أدى ذلك إىل تراكم املعلوم

املصطلحات خاصة يف العلوم الطبية و بالتايل صعوبة التواصل بني الشـعوب، و هلـذا بـات مـن     

  .  الضروري االهتمام بالترمجة لنقل هذا التطور إىل الدول اليت هي بأمس احلاجة إليه

معتمـدة   -ألن الطب يشغل حيزا كبريا يف حياة اإلنسان-ترمجة املصطلح الطيب ثلقد تناولت بالبح

  : اخلطة اآلتية

  :الدراسة النظرية و تنقسم إىل ثالثة فصول

  :يتمثل الفصل األول يف الطب و الترمجة و يضم تصنيفني ألهم تيارات الترمجة    

 ليضم هذا التيار كيتمثل األول يف أهل املصدر :تصنيف الدمريال و الذي يسلم بوجود تيارين: أوال

  .و بيتر نيومارك و جورج مونان من هنري مسكونيك و جورج شتاينر

و جون رونيه   أما التيار الثاين فيتمثل يف دعاة أهل اهلدف و يضم هذا التيار كال من يوجني نيدا     

  .الدمريال و دانيكا سليسكوفيتش و كريستني دوريوه

  :ومييز بني مخس مقاربات نظرية تتمثل فيما يلي تصنيف ستيفانينك: ثانيا 

  .النص سانياتل ة،رباغماتيال سانياتالل البنيوية، و تتضمن :ية سانلى نظريات لعتقوم  مقاربات-

يف الواليات " الترمجة ب اخلاصة  حلقات العمل"  و حتوي : أدبية ياتعلى نظر مقاربات تقوم- 

  .التشيكية، املدرسة " األنظمة املتعددة نظرية" ، ) عزرا باوند(املتحدة 
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  غادامري ،هييدجير ،شتاينر و تضم العديد من املنظرين مثل؛  الفلسفية على النظريات تقوم مقاربات -

   . وغريهمبنجامني ، 

املدرسة العليا للترمجة الشفهية و الترمجة مدرسة باريس  تتمثل يف: املمارسة مقاربات أساسها-

  .الكتابية اليت تضم كل من ليديرار وسلسكوفيتش

  .من روادها كرينغس  و لورشرة يلترمجا على اإلجراءات ستندمقاربات جتريبية ت -

إىل احلديث عن تطور الطب عند العرب، فقد كان األطباء العرب ممن أسـهموا   اوانتقلت بعده   

  .بقسط كبري يف ذلك

  

لقد اختلط الطب قدميا بالكهانة والشعوذة، مث تطور بشكل كبري مبجيء اإلسـالم    و يعـود       

 و سنة حممد صلى اهللا عليه و سلم مبا يف ذلـك الطـب النبـوي    الفضل يف ذلك إىل القران الكرمي

أما يف العصر األموي فلم يتطور بشكل كبري ألن األطباء آنذاك كانوا مهتمني بـاالطالع  . الشريف

على أمهات الكتب الطبية و ترمجتها مما جعله يبلغ أوجه يف العصر العباسي بعدما عدلوا اآلراء القدمية 

  .طرق إعداد األدوية و اآلالت اجلراحية و اهتموا باملستشفيات و غريهااخلاطئة و طوروا 

و    ، لقد انطلقت حركة الترمجة الطبية يف العصر األموي ةانتقلت بعدها إىل تاريخ الترمجة الطبي   

هذا و كان الغرب كذلك قد ترمجوا أهم كتـب كبـار أطبـاء    . توسعت أكثر يف العصر العباسي

  .األندلس
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لفصل الثاين فيتعلق بعلم املصطلح و قد اهتم العديد من اللغويني مبفهوم املصطلح من بينـهم  أما ا   

فيلرب و اجلرجاين و كوبكي الذي يعد صاحب أحسن تعريف فهو يعترب املصطلح كمفهوم مفـرد أو  

  .عبارة مركبة استقر معناها يف داللته املتخصصة الضيقة

  .كون عادة من اجلذر و سوابق و لواحقأما بالنسبة لبنية املصطلح فهو يت    

الترمجـة و االشـتقاق و اـاز    : ولوضع املصطلحات ج العلماء و املترمجون أساليب تتمثل يف 

 : والنحت و التركيب املزجي التعريب باالقتراض، كما هناك أساليب لترمجة املصـطلح تتمثـل يف  

و التطويع و غريها، كما ميكن للمترجم أن يقع  التكيف والترمجة احلرفية و الترمجة بالنسخ و التقابل

  .و غريهـا  يف أخطاء من بينها التجاوز و اخلطـل و القهقـرى واللحـن و اهلـراء   و التنـافر      

ومن أجل النهوض باملصطلح قام املصطلحيون و اللغويون العرب بتأسيس مراكز خمتصة يف وضع     

ب تنسيق التعريب وقد وضعت خطة للعمل من اجل املصطلحات من بينها جمامع اللغة العربية و مكت

  .النهوض باللغة العربية

أما الفصل الثاين فيهتم باملعجمية، كوا علما مستقال فقد حظيت باهتمام الكثري من اللغويني من    

بأا علم حديث يعىن بدراسة معىن و شكل الوحـدات   ةالذي يعترب املعجمي" نيكوال ساملينان"بينهم 

  .ة للغة معينةاملعجمي

      ن آلقد مرت املعجمية بثالثة أطوار، يتمثل الطور األول يف عناية املسلمني مبعرفـة غريـب القـر       

كانت كلمة معجم آنذاك تستخدم لوصف الكتب املتخصصة يف تلك األعمال  وو غريب احلديث، 

  .املعجمية
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ملعجمية و تصنيفها حسـب ملواضـيع يف   أما الطور الثاين فتميز مبشافهة األعراب جلمع املادة ا    

  .رسائل حتمل عنوان كتاب

 .للطور الثالث فقد اتسم بظهور املعاجم العامة ةأما بالنسب   

واملعجم كما يعرفه الدكتور عبد القادر عبد اجلليل عبارة عن مرجع ذو وحدات لغويـة و نظـام   

  .تبوييب و شرح داليل

و      فرق بينه و بني القاموس فهناك من يرى بأما رديفانلقد اختلف العديد من اللغويني يف ال   

  .هناك من يرى عكس ذلك

و         و الثنائية اللغة واملتعددة اللغات ةهناك عدة أنواع من املعاجم منها  املعاجم األحادية اللغ  

و       شكل كتاب و معجم بنك املصطلحات     كما هناك معاجم يف.اخل...التأصيلية و املفهرسة

  .معاجم الترمجة اآللية

  :و تتضمن كذلك ثالثة فصول ةالدراسة التطبيقي

مـن امليثولوجيـا    ةيتمثل الفصل األول يف دراسة ألهم مصادر املصطلح الطيب و هي االسـتعار     

  .اإلغريقية و السوابق و اللواحق اإلغريقية

ة حبثت فيه عن معىن املصطلح يف أما الفصل الثاين فيتمثل يف دراسة بعض املصطلحات الطبي     

  . فمعناه يف اللغة اهلدف مث علقت على الترمجة راللغة املصد

  .أما الفصل الثالث فيتضمن خالصة حول استعماالت املتعددة للمصطلحات و اللواصق الطبية     
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هي  من خالل هذه الدراسة املعمقة للمصطلح الطيب توصلت إىل عدة نتائج أمهها أن الترمجة     

  .مفتاح العلوم و هي أساس تطورها
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 ماضيه وحاضره  ،جممع اللغة العربية يف ثالثني عاما  ،إبراهيم مدكور .2

دار اهلدى للطباعة و النشر، اجلزء : حممد علي النجار، بريوت :ابن جين، اخلصائص، حتقيق .3

 الثاين

 ه1317أبو يعقوب يوسف السكاكي،مفتاح العلوم،مصر ط  .4

 1987ط دار الغرب اإلسالمي:امحد الشرقاوي إقبال، معجم املعاجم،بريوت .5

 1449ط دار الكتب العلميةاجلوهري  طريفي الصحاح  ، ،قوبإميل بديع يع .6

 الترمجان احملترف، دار الراتب اجلامعية، لبنان .7

 2005ب اخلوري، األمل املزمن،مارشال ملتد لندن مكتبة لبنان ناشرون، ط  .ج .8
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و   حممد جاد املوىل بك:ها،شرح و تعليقجالل الدين السيوطي،املزهر يف علوم اللغة و أنواع .10

، املكتبة العصرية، اجلزء 1986ط حممد أبو الفضل إبراهيم و علي حممد اليحياوي، بريوت

 الثاين

  1950ط مجال الدين أبو احلسن القفطي،أنباء الرواة على أنباء النحاة،القاهرة .11

حلديث، أطروحة لنيل جواد حسين عبد الرحيم مساعنة،املصطلحية العربية بني القدمي و ا .12

   1999ط دكتوراه الدولة من شعبة اللغة العربية وآداا،الرباط
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الد (منشورات جامعة قار يونس بنغازي،تاريخ اجلراحة يف الطب العريب،حسن الشطشاط .13

 1999 ط)األول

 مونيك كرومييه مصطلحات تعليم الترمجة مكتبة لبنان ناشرون/هانيلور يل يانكي/دوليل .14

   2002ط

 مشلب الترمجان احملترف صناعة الترمجة و أصوهلا دار الراتب اجلامعيةر  .15

 م 1937ط احلليي القاهرة مطبعة مصطفى البايب ،مفتاح العلوم ،السكاكي .16

و   عبد اللطيف الصويف، اللغة و معامجها يف املكتبة العربية،دار طالس للدراسات و الترمجة  .17

 1986النشر،دمشق،ط

، قضية التعريف يف القواميس العربية احلديثة، حبث لنيل دبلوم امللكعبد اهللا ولد حممد عبد   .18

 1999الدراسات العليا من شعبة اللغة العربية الرباط

عمان دار صفاء للنشر و  ،املدارس املعجمية دراسة يف البنية التركيبة ،عبد القادر عبد اجلليل .19

 م 1999التوزيع ط 

املعجم الذهين، جملة أحباث لسانية، منشورات معهد  عبد القادر الفاسي الفهري،عربية النمو و .20

 العدد األول،  ،الد األول ،الدراسات و األحباث للتعريب، الرباط

 1947 عبد القادر املغريب، االشتقاق و التعريب، القاهرة، طبعة ثانية  .21

 1994ط مكتبة لبنان بريوت  عدنان اخلطيب،املعجم العريب بني املاضي و احلاضر، .22

 1991  2ط.1975لقامسي ،علم اللغة و صناعة املعجم ،لرياض جامعة الرياض علي ا .23
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 2003علي القامسي املعجمية العربية بني النظرية و التطبيق،بريوت مكتبة لبنان ناشرون ط  .24

 علي عبد الواحد وايف، فقه اللغة واملصطلحات العلمية .25

26. امع العلمية يف العامل ، جملة الد األولعيسى إسكندر املعلوف،امع العلمي العريب ا. 

 القرآن الكرمي .27

  .و النشرو التوزيع األسس اللغوية لعلم املصطلح،دار غريب للطباعةحممود فهمي حجازي، .28
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 معجم مجهرة اللغة طبعة بريوت عن طبعة حيدر آباد .8

 1950فيشر معجم فيشر مقدمة و منوذج منه .9

 1970، القاهرة، 1م جممع اللغة العربية، املعجم الكبري .10

 1967املعجم اللغوي التارخيي، فيشر .11
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