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الدكتور محمد األخضر صبيحي : أتوجه بامتناني وشكري إلى األستاذ المشرف 

كما أتوجه بجزيل الشكر والتقدير إلى . على كل النصائح والتوجيهات التي أفادني بها 

أستاذي الدكتور عمار ويس رئيس قسم الترجمة ، للرعاية التي أحاطنا بها في إشرافه 

ولى من مدرسة الدكتوراه من خالل التوجيهات والتسهيالت الكبيرة على تأطير الدفعة األ

  التي قدمها لنا 

  

  كما أتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى كل أساتذتي داخل الوطن وخارجه 

  

وأتوجه بالشكر والتقدير إلى كل األساتذة الذين تلقوا أسئلتي واستفساراتي بصدر 

سهم األستاذ الدكتور رابح دوب ، و األستاذ رحب ولم يبخلوا علي بنصائحهم ، وعلى رأ

  .  زين الدين بن موسى 

  
  
  
  
  
  
  
  



  

  

  

  

  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

   :مقدمة

على الدور الريادي الذي  أمتنا العربية، ايشهد التاريخ الحضاري لكل األمم، ومنه

لقد كانوا والزالوا الوسطاء األمناء . يلعبه المترجمون في تحقيق أي نهضة علمية و فنية

ن الشعوب؛ إذ يعود إليهم كل الفضل في تيسير التواصل الفكري و تذليل الحواجز بي

  .اللغوية التي تفصل بينها

ويقوم المترجم بدور هام في عمليات التبادل و التالقح بين الحضارات، وخاصة 

فقد سمح االنفجار اإلعالمي . في هذه األلفية الثالثة؛ عصر الثورة العلمية و التكنولوجية

مما مكّن األفراد المنتشرين في العالم من  االتصال السريع ظهور طرقواكب بالم

   .االطالع المباشر على المعرفة و التقدم العلمي و التقني

حررها األحيان، نفسه في مواجهة نصوص كثير من  العربي، فيالمترجم  يجدو

لصرامة يعتمدون االصطالح وسيلة للتواصل بينهم؛ بحثا عن الدقّة و ا مختصون

فالعقبة األولى التي . المطلوبة للمعلومة العلمية و بغية الوصول إلى تفاهم أكبر بينهم

   .سيواجهها المترجم مع هكذا نصوص  ذات طبيعة مصطلحية

شكاالت، و يثير يطرح التعامل مع االصطالح و المصطلح عديد التساؤالت واإل

جزئياتها و اتسعت ميادين البحث  فقد تشعبت العلوم، و تفرعت. قضايا و تحليالت  ةعد

فيها  فأصبح من الضروري اللجوء إلى  وسيلة لتنظيمها و ضبط تفرعاتها بغية تيسير 

       على الباحثين والدارسين، فلم تكن هذه الوسيلة إال المصطلحات المتخصصة  راألم



  

ن من فال مجال للحديث عن التخصص في ميدان أو حقل علمي دون التمك). العلمية( 

  .همفاتيحه؛ و مفتاح كل علم مصطلحا ت

تعدد االستعماالت و اختالفها من قطر عربي  المصطلح العلمي العربي من ييعان

 ةآلخر، و يعد عدم االستقرار الطابع المميز لما يوضع من مصطلحات عربية مترجم

تلف ما عن اللغات األجنبية؛ فالمصطلح األجنبي الواحد تقابله عدة ترجمات عربية تخ

و المغرب العربيين، وتختلف حتى في داخل القطر الواحد؛ و هذا ما    بين المشرق 

،أي تعدد المصطلحات العربية المقابلة "الترادف"ظاهرة :  يطلق عليه اللغويون اسم

  .  األجنبي الواحد حللمصطل

د تُحتِّم دقة العلوم توخي الدقة في توظيف المصطلحات العلمية بالتزام وجه واح

من هذا المنطلق يعد . العلمي يحمل معنى واحدا مناسبا ال يتغير حلالستعمال، فالمصطل

الترادف من اإلشكاليات المطروحة التي تعيق تحقيق الدقّة المرجوة في االصطالح 

  .العلمي

اختالف المصطلحات العربية المترجمة من مترجم إلى يدرس هذا البحث إشكالية 

الواحد يعود إلى صطلح األجنبي للمترجمات عدة وضع أن  آخر ، و ينطلق من فرضية

عدم إتباع وسائل مضبوطة متّفق عليها عند ترجمة المصطلحات العلمية من اللغات 

 . األجنبية إلى اللغة العربية



  

وقد قصرت دراستي هذه على عينة من المصطلحات العلمية في ميدان علوم 

لكثرة ما كتب في هذا " علوم الوراثة"ي اخترت الميدان الفرعوالطبيعة و الحياة؛ 

  . االختصاص في اللغة العربية

الحظته من فوضى و تشويش  ما و تعود أسباب اختيار هذا الموضوع إلى

غالب  يفق معجمان اثنان، ف، إذ ال يتّةكبيرين في    المعاجم المتخصصة الثنائي

  . للمصطلح األجنبي ةواحد ةعربيترجمة  ىاألحيان، عل

فيعود " علوم الطبيعة و الحياة "ختياري لدراسة عينة من مصطلحات ميدان وأما ا

جت منه منذ ،و تخر"البيولوجيا" "علوم الطبيعة والحياة" قسم يلكوني كنت طالبة ف

  . سنوات

و قد تناولت هذا الموضوع عديد الدراسات و تعرضت مؤلفات كثيرة إلشكالية 

المجامع العلمية  ها جليا من خالل ما تقوم بويظهر هذ. عدم استقرار المصطلح العربي

للغة العربية و مكتب تنسيق التعريب من خالل نشر المعاجم الموحدة للمصطلحات 

" محمد سويسي" صكما خص. ومحاوالت نشر كل جديد في مجال توحيد المصطلح

إلشكالية الترادف في مصطلحات " لغة الرياضيات في العربية"مبحثا في رسالته 

بعض مصطلحات علوم  لو قام األستاذ زيد العامري الرفاعي بدراسة حو. ضياتالريا

، قدمت إلى مؤتمر التعريب األول "المصطلح الوراثي، تعدد واضعيه"الوراثة بعنوان 

  . بليبيا



  

إضافة جهد إلى وأما عن أهداف هذا البحث، فيمكن القول أنني حاولت 

لح العربي، وهذا ما ظهر جليا من خالل التي تبذل في سبيل توحيد المصط اتجهودمال

المدونة التي قمت بدراستها؛ إذ الحظت فوضى كبيرة في وضع المصطلحات العربية 

ومن هنا جاءت هذه الدراسة كمحاولة لتأكيد الجهود . المقابلة للمصطلح األجنبي الواحد

ة صياغة اللغوية في سبيل توحيد و تنميط المصطلحات العلمية العربية؛ فقمت بدراس

هذه المصطلحات وحاولت المفاضلة بين المترادفات منها، أمال في إضافة محاولة جادة 

  .   في هذا الميدان

   : في ثالث فصول، فصالن نظريان و فصل تطبيقي هذا البحثجاء و قد 

  :، و يضم مبحثين"لغات التخصص و المصطلحية"و عنونته بـ  :الفصل األول -

، و يتناول تعريف لغة "لغات التخصص و المفاهيم"ل عنوان و يحم :المبحث األول *

أوردت كما . التخصص و مميزاتها، و يستعرض أنواع الخطاب العلمي و خصائصه

في هذا المبحث تعاريف تتعلق بالمعنى و المفهوم و الداللة و أهمية التعريف 

   .المصطلحي

تعريف : يتطرق إلى ؛"أساسيات في المصطلحية" و يحمل عنوان :المبحث الثاني* 

المصطلح العلمي و صفاته، و يستعرض مقارنة بين األلفاظ العامة و المصطلحات 

  .كما يتناول مفاهيم تتعلق بعلم المصطلح. العلمية



  

:        ؛ و يضم مبحثين"الترجمة في مجال المصطلح وإشكاالتها"وعنونته بـ: الفصل الثاني-

تعريف : ؛ و يتطرق إلى"ة والمصطلحالترجم"و يحمل عنوان : المبحث األول* 

الترجمة        و منهجها لدى القدماء العرب من خالل تعريف المنهج الحرفي و 

كما يتناول هذا . المنهج المعنوي           و مقارنته بالمناهج السائدة حاليا لدى الغرب

المبحث الطرق المتعارف عليها في وضع المصطلح العربي من اشتقاق و نحت و 

تركيب و مجاز و تعريب،            و يستعرض أهمية االختصارات العلمية و 

  .  ضرورة توخي الدقة في ترجمتها

؛ و "المصطلح العربي و إشكالية عدم استقراره"و يحمل عنوان  :المبحث الثاني* 

، من "الترادف" يتناول ظاهرة عدم استقرار المصطلح العربي أو ما يسميه اللغويون

ريف الترادف و حصر أسبابه، و ذكر سلبياته، و إيراد أمثلة له في ميادين خالل تع

كما يستعرض هذا المبحث . علمية مختلفة، مع اإلشارة إلى آراء مختلفة في الترادف

صعوبات تنسيق و توحيد الجهود في وضع المصطلح العلمي العربي، و يقترح منهجية 

  .           التنميط لمواجهة هذه الصعوبات

أحادية المفهوم األجنبي و تعدد " و أما القسم التطبيقي فيحمل عنوان 

" علوم الوراثة"و قد قمت فيه بدراسة بعض مصطلحات  ؛"المصطلحات العربية

 ؛" Principles of Genetics ":كتابباالعتماد على بعض النصوص التي أخذتها من 

 .األساتذة في مصر ترجمة مجموعة من جاردنر وبيتر سنستاذ،.الدون ج:تأليف



  

من خالل هذه النصوص المترجمة، من جرد مجموعة من  وقد تمكنّت،

ليزية وترجماتها المقترحة في اللغة العربية؛ وذلك جالمصطلحات األجنبية في اللغة اإلن

ألن المترجمين يقومون في غالب األحيان بإيراد المصطلح األجنبي المقابل للمصطلح 

  .ترجمةمأو المصطلحات العربية ال

، اعتمدت على كتب أخرى في الوراثة، ةالمترجمنصوص ال هوبالموازاة مع هذ

في  مقابلة للمصطلحات األجنبية ةمترادفترجمات عربية سمحت لي بالحصول على عدة 

   .االنجليزية

؛ فأوردت الترجمات العربية المقترحة لها والمصطلحات األجنبية قمت بدراسة و

بين  وازنةر اصطالحيا للمصطلح األجنبي، ثم قمت بالمأوال تعريفا لغويا و آخ

" رشاد الحمزاوي" ذكرها على مقاييس التنميط التي المترادفات العربية باالعتماد أساسا 

وهذه المقاييس  ،" المنهجية العامة  لترجمة المصطلحات وتوحيدها وتنميطها"في كتابه 

المقاييس،  هذه تسمحإذ . الحوافز و، المالئمة، يسر التداول، االطراد أو الشيوع: هي

  .األجنبي الواحد صطلحالعربية المتعددة للمين الترجمات بالمفاضلة ب

ق بدراسة بنية المصطلحات وقد اتبعت في هذه الدراسة منهجا وصفيا فيما تعلّ

كما لجأت . مقارنتها من حيث بساطتها وتعقيدها و المقابلة، العربية الترجماتاألجنبية و

لية تحليل الصياغة المتبعة في وضع المصطلح العربي وقمت بالموازنة بين إلى عم

  .    العربية المترادفة تالمصطلحا



  

و قد واجهتني عديد الصعوبات خالل مراحل إعداد هذا البحث؛ إذ لم يكن من 

السهل تحديد النقاط الواجب تناولها و اإلسهاب فيها في الجانب النظري، إذ كان 

حا بين التطرق إلى المفاهيم و المصطلحات و بالتالي تناول علم اختياري  متأرج

المصطلح بكل حيثياته، و بين تناول قضية ترجمة المصطلح في إطار ما يعرف 

بالترجمة المتخصصة أو الترجمة التقنية، و بالتالي التعرض إلى مختلف اآلراء التي 

خير على الشكل الذي قدمته أحاطت بهذا النوع من الترجمة؛ و قد وقع اختياري في األ

  .في هذا البحث

أما في الجانب التطبيقي فقد كان من الصعب جدا تناول مفاهيم علمية دقيقة و 

. الوضوح و المالئمة و االختصار: لها تستجيب إلى معايير ثالثة فمحاولة وضع تعاري

وانبه ورغم ذلك حاولت، جاهدة، اإلحاطة بدقة المفهوم و صياغته في تعريف يلم بج

  .                              األساسية

كما لم يكن من اليسير بمكان تطبيق قواعد التنميط على الترجمات العربية 

المختلفة للمصطلح األجنبي الواحد، إذ كان من الصعب في حاالت كثيرة تفضيل و 

  .          اختيار إحدى المترادفات على حساب األخرى

ات البحث يوجب تعاون وتضافر جهود عدة، فإنه ال ألن كل مسار من مسارو

الدكتور محمد : األستاذ المشرفه بامتناني و شكري إلى يفوتني في هذا السياق أن أتوج

كما أتوجه بجزيل . األخضر صبيحى على كل النصائح و التوجيهات التي أفادني بها



  

رعاية التي أحاطنا بها الشكر و التقدير إلى رئيس قسم الترجمة، الدكتور عمار ويس لل

من خالل التوجيهات و  هفي إشرافه  على تأطير الدفعة األولى من مدرسة الدكتورا

كل عمال كما ال يفوتني أن أتوجه بكلمة شكر إلى . التسهيالت الكبيرة التي قدمها لنا

مكتبة جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية، وعلى رأسهم محافظ المكتبة، الذين 

 .هناك سمحوا لي باالستفادة من عديد الكتب القيمة
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  :مقدمة

عنها في ميدان لغات تلقى قضية المصطلحات العلمية اهتماما كبيرا و يكثر الحديث     

التخصص، فمن هذا المنطلق حاولت في هذا المبحث أن أسلّط بعض الضوء على هذا 

أن اللغة واحدة إذ تعرضت إلى االستعمال العام و الخاص للغة مع التأكيد على . الجانب

ومفردات اللغة، أي مادتها التعبيرية واحدة وهي . في مادتها الصوتية والبنائية والداللية

  .ملك مشاع لجميع ناطقي اللغة مهما تباينت اهتماماتهم وتعددت اختصاصاتهم

ثم تناولت تعريف لغات التخصص و استعرضت أهم مميزاتها، و تطرقت إلى الخطاب  

  . العلمي كنوع من أنواع لغات التخصص

و تعرضت في نهاية هذا المبحث إلى تعاريف تتعلق بالمعنى و المفهوم و الداللة و  

 . لتعريف المصطلحي و أهميتها في لغات التخصصا

  :االستعمال العام والخاص للغة)1

  نعني و ؛االستعمال العام واالستعمال الخاص:  نانوع االستعمال اللغوي يشيع في   

التواصل جميع ناطقي اللغة في مجاالت بين  ةشتركالم ةاليومياللغة باالستعمال العام 

التحيات والمجامالت وعمليات البيع والشراء واالستفسار و  تبادل المعلوماتاليومية ك

عمومية أو شيوع مفرداته اللغوية العام يعود إلى  فهذا االستعمال ؛واألحاديث الجارية

 أو يختلف هذا االستعمال عن توظيف اللغة لدى الروائي في مؤلفاتهو .المتكلمينبين 

هنا يظهر ف م؛حقول تخصصهوث في عند كتابة بح قانونيال و مهندسالو  الطبيبلدى 



  

من السياق الخاص  نابعةإضافية  بمعانالمفردات شحن ت للغة، حيث خاصالاالستعمال 

االنكليزية  "cell" فظةلف بمثال بسيط؛ او يمكن أن نستدل على هذ .1لذلك الموضوع

 ،علوم الحياةيتصل بفي بحث تتعدد وتتنوع دالالتها باختالف السياق الذي ترد فيه؛ ف

عن  النحلعالم في بحث عن تدل ة الحية، و أصغر جزء من المادتشير إلى فإنّها  مثال ،

تعني أصغر غرفة أو زنزانة يوضع فيها السجين منفردا في  و ،أصغر وحدة تنظيمية

 تختلف مندالالت بمعاني وكلمة واحدة السياق  يغنىوهكذا  ،2السجون عنيتحدث بحث 

   .تخصصي إلى آخرموضوع 

، فحينما نوظف اللغة في اآلداب بأنواعها، وفي البحوث المتخصصة من نكذا إذو ه 

  .ميادين مختلفة فقد استعملنا اللغة استعماال خاصا

  :ات التخصصلغ الحاجة إلى)2

يطور األشخاص الذين يزاولون نشاطات متخصصة مصطلحات وعبارات تقنية    

كبر؛ ومثل هذه أب وتواصل اوتجتساعدهم على االقتصاد في الكالم وتحقيق ) فنية(

المفردات المتخصصة ما يستعمله الصيادون والنجارون وعمال المناجم والحرفيون 

وتنتمي  .عامة، والتي تساهم في تمييز اللهجات المختلفة في كل المنظومات الكالمية

المفردات الخاصة والعبارات المستخدمة في مختلف الميادين العلمية إلى هذا النوع 

تخصص، ويتسع مجال هذه المفردات العلمية ويصبح أكثر تخصصا كلما تعدت الم
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إذ يلجأ أهل االختصاص إلى استحداث وخلق . 1الحقائق العلمية اهتمامات الحياة العادية

االت المتعددة للغة ظهرت االستعم ههذ و من؛ مفردات وألفاظ لتعبر عن احتياجاتهم

  .  صلغات التخص

 :التخصص تلغا )3

  :عريف لغة التخصصت 3-1

  :لغة التخصص كما يلي AFNOR2" أفنور" يعرف 

« Sous-système linguistique qui utilise une terminologie et d’autres 

moyens linguistiques et qui vise la non-ambiguïté de la 

communication dans un domaine particulier ». 

  :القائ Dubois3" دوبوا"و يعرفها 

« On appelle langue de spécialité un sous-système linguistique tel 

qu’il rassemble les spécificités linguistique d’un domaine 

particulier… ».    

  :مميزات لغة التخصص -3-2

، المختلفةمصطلحاتها يتمثل في ساسي في كل لغات التخصص األجزء الال شك أن    

كل لغة تخصصية خصائص صرفية  تحمل تشكل لغة؛ إذلحات وحدها ال ولكن المصط

                                                
1Bloomfield, L ; Linguistic Aspects of Science, 1939, p42. 
2cité par: Durieux, Christine ;"Pseudo-Synonymes en Langue de Spécialité", C.I.E.L., 
Université de Caen. P90. 
3Ibid. 



  

المصطلحات هما يتمثل في أن الفرق األساسي بينف. 1من اللغة العامة مستمدة و نحوية 

في اللغة  ال تتكون إالّفالخصائص الصرفية والنحوية  اأم التخصص، تتكون داخل لغة

  . 2صيستخدم منها فقط ما يفي بحاجات التخصالعامة، و

اء و اإليحبعيدا عن  الدقة و الداللة المباشرةإلى تحقيق لغات التخصص تهدف    

  العموم،

المصطلحات أن تكون  ينبغي ذإ  .العلمية و التقنية للمصطلحات مميزةات سمهي و 

التي كلمات التكتسب كما  .عن اللغز و الغموضة بعيد دقيقة و مباشرة في داللتها، 

محددة؛ خاصة و داللة  وذ اا جديداستخداملغة التخصص إلى ة من اللغة العامتنتقل 

وإضافة إلى  .3ستعمال العامالاصطالحية بعيدة عن تلك التي تحملها في اداللة شحن بفت

بتراكيب واضحة ، فإنها تتسم أيضا التخصصالمصطلحات المحددة المميزة للغات 

، 4للغة الوظيفي باألسلوعن  المنطلق نتحدث او من هذ تخدم هدفا لغويا محددا؛ ؛بسيطة

   . ينقل خطابا ال لغة مبالتالي نتحدث عن خطاب و ليس عن لغة؛ فالمترج و

تخصص األسلوب المهني في التعامل العام في ماليمكن أن نميز في الخطاب و  

العمل و في التناول المباشر للموضوعات العملية، و األسلوب العلمي في مجاالت 

                                                
.14،ص.)ت.د.(األسس اللغوية لعلم المصطلح،مكتبة غريب،القاهرة،محمد فهمي ؛حجازى 1  

.14األسس اللغوية لعلم المصطلح،ص،محمد فهمي ؛حجازى 2  
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التقسيم تتّسع رقعة ا ؛ و اعتمادا على هذ1وضوعات العلميةالمالتعبير عن شتّى 

كل وينبغي في  ية،المصطلحاالستعمال المصطلحي وتتنوع المفردات و العبارات 

المحددة و الواضحة  للمصطلح لتحقيق تواصل فعال وتفاهم  األحوال مراعاة الداللة

األسلوب  يسلوب الثاني، أو ألن المدونة المختارة في هذه الدراسة تنتمي إلى األ. أكبر

   .الخطاب العلميالعلمي، فسنتطرق فيما يلي إلى 

  :ىالخطاب العلم )4

   :ىأنواع الخطاب العلم - 1- 4

خطاب و يرسمخطاب علمي : لمي إلى نوعينالخطاب العإلى تقسيم  2دلبلومفييعمد    

مضافا إليها على لغة عامة فيعتمد الرسمي غير الخطاب العلمي ؛ فأما رسميعلمي غير 

مناسب كلمات وعبارات تقنية، مع إتباع قيود أسلوبية ونحوية بغرض إحداث تجاوب 

 يةنحوقوانين وفي المقابل يستخدم الخطاب العلمي الرسمي مفردات و. لدى المتلقي

القوانين المتعارف احترام في إطار  أخرى محددة تحديدا صارما، وينتقل من جملة إلى

  . عليها

   :لخطاب العلمىميزات ا -2- 4

لغة إخبارية تقصد إلى التعبير الموضوعي عن " في مجمله  العلمي تميز الخطاب   

ا المفردات في مواقعها على نسق هوقائع العلوم في تراكيب لغوية بسيطة تتوالى في
                                                

.المرجع نفسه  1  
2Bloomfield, L; Linguistic Aspects of Science, p43. 



  

معتاد، يندر فيها أن يتأخر لفظ عن موقعه أو يتقدم، واأللفاظ فيها تؤدي المعنى المقصود 

   .1"ال إيحاء فيها وال ظالل وال زخرفة لفظية وال حشوامباشرة ف

و روح مطابقة الخطاب العلمى ل على ضرورة 2يؤكد عبد العزيز محمد حسنو   

، لداللةواضحة ا محددةمن خالل استخدام ألفاظ  اهذ، ويتطرق إليهاالعلوم التي طبيعة 

في ابه لفظه و شاع  كل ما تشعن  االدقة والوضوح بعيدمع توخي ، في أسلوب مبسط 

  .غات العامةاللّ

لذي يلبسه خطاب العلماء فهو اأما  ،ليس للعاطفة دور في النص العلمي وال للخيال "و 

لفظة دقيقة وعبارة واضحة تنفذ إلى مسامع القارئ لتنفعه : ثوب بعيد عن الصنعة

  .3" بصدقها وصحتها

  :صفي لغات التخص المعنى والمفهوم والداللة 3- 4

    :المعنى 3-1- 4

   تعريقول إذ  فه كل منهم على شاكلته؛ض عديد اللغويين إلى قضية المعنى و عر

هي الصورة الذهنية حيث إنه وضع بإزائها " المعاني ، إن4الجرجاني في التعريفات

  ..." األلفاظ والصور الحاصلة في العقل، فمن حيث أنها تقصد باللفظ، سميت مفهوما

                                                
.286،ص1990.دار الفكر العربي ؛ التعريب في القديم و الحديث،عبد العزيز، محمد حسن 1  

.216ص  ،السابق المرجع 2  
-370،ص ص76الثاني، عدد ء، الجز2001.مجلة مجمع اللغة العربیة بدمشقالعربیة لغة العلم، شحاذة؛ الخوري،

371. 3  
.104ص .2005،)1ط.(،الدار البیضاء المركز الثقافي العربي؛منھاج المترجم الدیداوى،محمد، 4  



  

المعاني قائمة في صدور الناس، : " ، أن1كتاب البيان والتبيين أما الجاحظ، فيذكر في

وهي قصور في أذهانهم، وإنما يحي تلك المعاني ذكرهم لها وإخبارهم عنها واستعمالهم 

  ..." إياها، وتكون بإظهار المعنى والداللة الظاهرة بدال عن المعنى الخفي

ة في األذهان عن األشياء المعاني هي الصور الحاصل" : فيقول 2أما القرطاجني  

فكل شيء له وجود خارج الذهن فإنه إذا أدرك حصلت له صورة .الموجودة في األعيان

في الذهن تطابق ما أدرك منه، فإذا عبر عن تلك الصورة الذهنية الحاصلة عن اإلدراك 

د فصار للمعنى وجو. أقام اللفظ المعبر به هيئة تلك الصورة في أفهام السامعين وأذهانهم

  ...".  آخر من جهة داللة األلفاظ

. ر ومجهولق ومقدمحقّ:" المعاني و جعلها في أنواع ثالثة 3وقد صنف ابن خلف  

 ر هو الذي توهموهق هو الذي عرفه أهل اللغة فوضعوا له اسما يدل عليه، والمقدفالمحقّ

سما إذ لم له اسما يدل عليه على جهة التوهم لمعنى، والمجهول لم يضعوا له ا فقدروا

  ".يخطر لهم ببال

يمكن الحديث عن ضربين من المعاني وفقا لما اقترحه المعجميون  ،أخرى ةومن جه  

                                                 4:و المصطلحيون

من وضع  ضرب وجوده ضرورة و ال يمكن االستغناء عنه في اللغة، فال مفر - 

  .مصطلح له
                                                

.المرجع نفسھ 1  
.104منھاج المترجم ،ص  ؛الدیداوي، محمد 2  
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 .ة إليه كثيرا، ولذا ال يلزمنا إال عند الحاجةوضرب ال تدعو الضرور - 

وألن الترجمة في جوهرها نقل المعنى، فحتما هناك معاني مولدة، فما الذي يعنيه توليد 

  المعنى يا ترى؟

إخراج الشيء من معناه اللغوي إلى معنى " المعاني المولدة لدى المفكرين العرب هي   

استخراج " و  2"اسم ينقل عن موضعه األولتسمية الشيء ب" ، و 1"آخر لبيان المراد

قد يكون اللفظ  و. 4"تسمية الشيء باسم منقول عن شيء آخر "و 3"معنى من معنى سابق

المنقول من معناه األول إلى معنى آخر مفردة من مفردات اللغة العامة كما قد يكون 

  .تخصصمالالخطاب مصطلحا في 

 :المفهوم 3-2- 4

مادة فكر،  هوم تصور أو فكر، في حين أن المصطلح لفظ أوالمفأن  5يعتبرالديداوي  

ويختلف المصطلح من شعب آلخر، في حين أن المفهوم واحد ألنه فكرة عن شيء يعبر 

استبعاد المعاني المشتركة واالقتصار على من المفهوم يمكّن و. عنها باصطالح محدد

  .معنى واحد للفظ الواحد

  :الداللة  3-3- 4
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  1وهي فاظ على المعاني إلى ثالثة أقسام،داللة األل م البالغيونقس :  

   .المساواة، حيث يكون المعنى مساويا للفظ - 

  .يكون اللفظ زائدا على المعنىحيث والتذييل،  - 

  .واإلشارة، حيث المعنى زائد على اللفظ - 

قارن و ي، المفرد اللغوي والمصطلح العلميعلى أهمية التمييز بين  2و يؤكد االدريسى  

إن المفرد اللغوي ينطلق الفكر فيه من اللفظ إلى المعنى أو التصور الذي  " :هما قائالبين

ا المصطلح فإن الفكر يتجه فيه من التصور أو المعنى أو الشيء قد نجده في المعجم، أم

  ".الجديد الناجم ليبحث عن اللفظ المناسب للداللة عليه ولتخصيصه به

  :التعريف 4-4

مما يسمح حدد معالمه لحي، إذ يحصر إطاره ويتاح المفهوم المصطمف فالتعري يعتبر  

   .3"صورلفظي للتّالوصف الّ" يعرف على أنه كما بتصوره و تقريبه من المدارك؛ 

وتكمن أهمية تعريف المصطلح في أنه يميزه ويخصصه فيجعل له داللة مالزمة له في 

   .اوبيان اإيضاح الرازي يعتبرهكما  الخطاب المتخصص؛

على ضرورة أن يستجيب تعريف  Robert Dubuc 4و يؤكد روبار دوبوك   

 . الوضوح،و المالئمة، و اإليجاز: ثالثة رالمصطلح لمعايي

                                                
.107؛ منھاج المترجم، ص الدیداوي، محمد 1  

.111ص  ،السابقالمرجع  2  
.115 ص  ،المرجع نفسھ  3  

4 Robert, Dubuc ; Manuel Pratique  de Terminologie Générale, linguatech, 4edition ; 
2002, p95.   
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  :مقدمة

و اإلشكاالت التي يطرحها التعرض إلى  العلميالحديث عن ترجمة المصطلح يوجب   

المفاهيم األساسية المتعلقة به؛ فاستعرضت في هذا المبحث تعاريف مختلفة للمصطلح 

وألن . العلمي، و تطرقت إلى ميزاته و داللته الدقيقة مقارنة بألفاظ اللغة العامة

اسات الحديثة قد تناولت المصطلح و إشكاالته في إطار علم المصطلح كان البد من الدر

التطرق إلى تعريفه و أقسامه، وأسسه؛ كما أشرت في معرض حديثي هذا إلى علم 

  .   المصطلح العربي و مجاالت البحث فيه

  :المصطلح العلمي )1

  :تعريف المصطلح 1-1

بين المصطلحات األخرى وقع المصطلح الواحد معلى  د تعريفات حديثة للمصطلحتؤكّ  

المصطلح اسم قابل للتعريف في نظام  :"منها التعريف التالي و، داخل التخصص الواحد

) أي في نسق متكامل ( ، ويكون منظما)تسمية لشيء( متجانس ، يكون تسمية حصرية 

  .1"ويطابق دون غموض فكرة أو مفهوما 

مة أو مجموعة من الكلمات من لغة متخصصة كل"...و يعرف المصطلح كذلك بـ   

يوجد موروثا أو مقترضا و يستخدم للتعبير بدقة عن المفاهيم و ...) علمية أو تقنية(

  .2"ليدل على أشياء مادية محددة
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و يتفق المتخصصون في علم المصطلح على أن أفضل تعريف أوروبي للمصطلح   

ة أو العبارة االصطالحية مفهوم مفرد أو الكلمة االصطالحي: " يتمثل في التعريف التالي

عبارة مركبة استقر معناها أو باألحرى استخدامها و حدد في وضوح، هو تعبير خاص 

ضيق في داللته المتخصصة وواضح إلى أقصى درجة ممكنة، و له ما يقابله في اللغات 

لك األخرى، و يرد دائما في سياق النظام الخاص بمصطلحات فرع محدد فيتحقق بذ

  .   1"وضوحه الضروري 

داخل النظام الذي في  ره للتخصص نفسه، و ال يتحدد إالّيخضع المصطلح في تطوو

طبيعة "...: ، قائال2محمد كامل حسين ر عن هذه الفكرةعبيو  ،لك التخصصيكونه ذ

المصطلحات تجعلها صورة حية لتطور العلوم، و هي تدل على ما في تاريخ العلم من 

و تاريخ المصطلحات . طأ، و هي جزء ال يتجزأ من أساليب التفكير العلميةصواب أو خ

هو تاريخ العلوم، و كل علم جديد يحتاج إلى مصطلحات جديدة، وكل تصور جديد 

ومن صفات العلوم الطبيعية أنها دائمة النمو، . يدعو صاحبه إلى خلق مصطلحات جديدة

دى؛ لذلك كان من الضروري أن تكون للعلوم وأنها دقيقة منظمة، قابلة لالمتداد بعيد الم

هذه المصطلحات نفسها، فيجب أن تكون دقيقة وأن تكون منظّمة و أن تكون قابلة 

 ."للنمو
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  :ىصفات المصطلح العلم 1-2

عبارة طويلة تصف الشيء و ال  لمصطلح العلمي أن يكون لفظا أو تركيبايفضل في ا  

؛ إذ ي يدل عليهعن كل صفات المفهوم الذ حيعبر المصطلأن ، وال يتوجب توحي به

مثال " ارةسي"فكلمة  ،لك المفهوميكفي أن يشير إلى صفة واحدة على األقل من صفات ذ

 ير وما أكثر المركبات و الكائناتوهي السمن صفات المدلول صفة واحدة  عبر عن ت

داللة مباشرة ها كمكانالداللة العرفية االصطالحية بشيوع استعمالها تأخذ و  التي تسير

كما يشيع أيضا استعمال . 1للكلمة األصل اللغويو يغيب عن األذهان  على المفهوم كله

على ى تواصل سريع و فعال الحاجة إلبداعي  عديد االختصارات في االصطالح العلمي

، فمن الضروري مصطلح الواحدالعلى أو بضعة حروف دالة نحو يجعل حرفا واحدا 

ويتحدد ، هيم في وضوحة على المفاحتى تكون دالّوتنسيقها رات المختصتنظيم هذه 

  .بذلك مكانها في منظومة المصطلحات لكل تخصص

ه غة العامة داللتز المصطلح عن باقي الكلمات في اللّمات التي تميالس أهممن  و  

ووضوح . في داخل التخصص الواحدو التي تضمن له مكانة  ،المحددة الواضحة

يتحدد في إطار  و يدل عليه،ي الذ تبط في المقام األول بوضوح المفهومالمصطلح ير

الوسائل الصرفية المختلفة لتكوين  وحي تو  .2داخل التخصص الواحدنظام المفاهيم في 

 المصطلح و لكنّها ليست األساس في تحديدها؛ داللةبشيء من  المصطلحات

                                                
.16مرجع السابق، صال 1 

13 -12ص صاألسس اللغویة لعلم المصطلح، حجازي، محمد فھمي؛   2 



  

هي ال  وطار نظرية متكاملة، إة تتحدد دالالتها و عباراتها في فالمصطلحات العلمي

المصطلح يخضع في تطوره فان  من ثم وتظهر إال بوصفها عناصر مكملة للنظرية، 

  .1للتخصص نفسه، و ال يتحدد إالّ في داخل النظام الذي يكونه ذلك التخصص

ه الداللة في أصلية في اللّغة العامة ثم تتخصص هذة داللة لغوي ،ةعاد لّلفظة،و يكون   

ولكن  لغة العامةإلى الّالتخصص العلمى وقد ينتقل المصطلح من  صطالح العلمى؛اال

  . العامالمصطلحي التخصصي و االستعمال  اختالف بين االستعماليظل هناك 

  :بين األلفاظ العامة و المصطلحات العلمية مقارنة) 2

  :2عامةبين المصطلحات العلمية و األلفاظ الالتالية  تقاالفرو مالحظة  يمكن  

 - وحدة األلفاظ العامفالطفل، الصب( د المصطلحات العلمية؛ ة و تعدتدل ) ، الغالمي

بإمكان المتكلم أن ف...استعمالها ال يكون في نفس المستوى غير أن ،مفهوم واحد على

في لك ن ذوال يكو. ه الكلمات حسب الظرف الذي يتحدث فيهيستعمل كل كلمة من هذ

  .ه المصطلحات مرتبط بعدد ميادين النشاط العلميألن عدد هذ المصطلحات العلمية،

تتميز المصطلحات العلمية  اسبي، بينمصف األلفاظ العامة بنوع من االستقرار النّتتّ -

  .بالحركة السريعة

- ر عن عدد من المعاني ال يمكن حصرها نتيجة لقدرة المتكلم على األلفاظ العامة تعب

  .لفاظ نفسهاوضع جمل جديدة بتركيب األ
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فكثيرا ما تنتقل من االستعمال المتخصص،  وما بين االستعمال العام  تتناوب األلفاظو 

داللة على مفهوم ما لتكون ص للفتأخذ األلفاظ من اللغة العامة و تخص مكان إلى آخر،

كان هناك  االعام، وربم ىو قد تشيع لفظة اصطالحية فتستخدم على المستومصطلحا؛ 

المستويين  أو تستعمل على التخصصيةشترك فيها األلفاظ بين العامة وتحالة وسطي 

   .معا

  :1ثالثة أنواعفي الخطاب العلمي إلى األلفاظ و يمكن تقسيم 

  .الخاصة به هشديدة التخصص، فلكل علم مصطلحاتمصطلحات  -1

  .مصطلحات يمكن أن توجد في أكثر من علم مثل األكسجين -2

عان علمية معينة من قبل العلماء و التقنيين داخل مجموعة ألفاظ عامة استعملت لم -3

  .معينة من المعارف

المصطلحات بصورة أساسية بالبحث اللغوي، ولكن يختلف في الوقت  البحث في يتعلق 

ذاته عن علم اللغة، باإلضافة إلى عالقته بعدد من العلوم األخرى، وحاجته إلى باحثين 

نه علم إ العلم من العلوم اللغوية الحديثة؛ اذه رمن اختصاصات مختلفة، ويعتب

  .المصطلح

 :علم المصطلح)3
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  :تعريفه 3-1

األسس  إذ يتطرق إلىعلم اللغة التطبيقي، ل ةثيحداألفرع المن فرعا علم المصطلح يعد   

أن وضع المصطلحات لم يعد من هنا يظهر العلمية لوضع المصطلحات و توحيدها، و 

يتم بصورة انفرادية، ولكن وفقا لمعايير أساسية تنبع من  في ضوء المعايير المعاصرة

ه ومات و من التخصصات المعنية؛ و هذعلم اللغة و من المنطق و من نظرية المعل

1ن اإلطار النظري و األسس التطبيقية لعلم المصطلحالمعايير تنمو بالتطبيق لتكو.  

نما نموا كبيرا  ذ، إاللغة المعاصرالمفاهيم الحديثة نسبيا في علم هذا العلم من  يعتبرو   

النفجار المعرفي الحديث، مما نتج عنه تلبية للحاجات التي ولّدها اخالل العقود الماضية 

ما ال يعد وال يحصى من المصطلحات للتعبير عن المستجدات الحديثة في العلوم 

  .المختلفة

ين ذعلماء المن أوائل ال scholmann 3)(و شولمان  wuster  2)(ويعتبر ووستر 

 holmstorm 4)( و يعد هولمستورم. ساعدوا على تأسيس علم المصطلح المعاصر

  أول من عمل 

العلوم والثقافةي منظّمة األمم المتحدة للتربية و ان عمله ففي تأسيس علم المصطلح إب. 
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  :أقسام علم المصطلح 3-2

  :يشيع في الدراسات المصطلحية تقسيمان اثنان

  :لح العامعلم المصط 3-2-1

 ، أو النظرية العامة لعلم المصطلح، وضمنهاحدد ووستر مجاالت علم المصطلح العام  

وصف المفاهيم من  و هانظمفيما بينها و  عالقاتالو  هاو خصائص طبيعة المفاهيم،

و عالقاتها الممكنة  ،عة المصطلحات و مكوناتهاو طبيخالل تعريفها و شرحها؛ 

العالقات و الرموز و التخصيص الدائم و الواضح  إلى باإلضافة  ها، واختصارات

 ووتوحيد المفاهيم و المصطلحات  وأنماط الكلمات و المصطلحات، للرموز اللغوية،

إضافة إلى كل ما يتعلق بتدوين المصطلحات و إعداد الدولية؛ مفاتيح المصطلحات 

  ه القضايا المنهجيةفهذ .المعاجم

  .1ا فهي من علم المصطلح العامو لهذ بموضوع بعينه،ال ترتبط بلغة مفردة أو  عموما

  :علم المصطلح الخاص 3-2-2

 لالقواعد الخاصة بالمصطلحات في لغة مفردة، مثبدراسة علم المصطلح الخاص يهتم  

داخل  العلمية في كما يتناول دراسة المصطلحات. الفرنسيةاللغة اللغة العربية أو 

ومن شأن البحث في علم اتها و قضاياها، الواحد من خالل التعرض لسم التخصص

المصطلح الخاص أن يقدم لعلم المصطلح العام نظريات و تطبيقات تثرى البحث و 
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و علم المصطلح التمييز بين علم المصطلح العام ويوحي  .1التطبيق على مستوى عالمي

ن التمييز بين علم اللغة العام من جانب وعلم اللغة الخاص بلغة واحدة مالخاص ب

   .الجانب اآلخر

  :أسس علم المصطلح 3-3

  :2عدة جوانب منها ىعلمبادئه األولى علم المصطلح في رتكز ي  

  .ة عليهاإيجاد المصطلحات الدقيقة الدالّ بغرض تحديدا دقيقا، المفاهيم تحديد-

  .ر عن المفاهيم المنشودةالمفردات التي تعبحصر البحث في -

 محاولة إيجادد عالقاتها القائمة ويحدتفاهيم و بحث الحالة المعاصرة لنظم الم -

  .لهامصطلحات دالة مميزة 

  .المصطلحات الدالة الموحدة؛ في إطار االتفاق عليها ىالوصول إلمحاولة -

تنمية اللغات الوطنية الكبرى في دول أفريقيا و آسيا لتصبح وافية العمل على -

   .بمتطلبات االتصال العلمي و التقني

 الواحدمصطلحات المجال مما يسمح بتتابع طلحات في مجاالت محددة، المصتصنيف -

تحديد داللة الكلمة في مبدأ  ىعلتؤكد الدراسات اللغوية الحديثة ف ؛على أساس فكري

  .الداللي اإطار مجاله

  :3ييلما، اعتمادها عند وضع المصطلحاتووستر   اقترحمن األسس التي و   
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  .شكل واضح و مباشرأن يعبر المصطلح عن المفهوم ب-

  .أن نضع في االعتبار البناء الصوتي و الصرفي للغة المنقول إليها المصطلح-

  .أن يكون المصطلح قابال لالشتقاق ما أمكن دلك-

  .عدم التعبير عن المفهوم الواحد بأكثر من مصطلح -

  .أن يعبر المصطلح عن معنى واحد فقط-

  .ان خارج السياقأن تكون داللة المصطلح واضحة، حتى وإن ك-

  .لك، دون إخالل بالمعنيأن يكون المصطلح قصيرا ما أمكن ذ-

  : يعلم المصطلح العرب) 4

أساس  األسس الخاصة بوضع المصطلحات على يتناول علم المصطلح العربي  

كان من الممكن في اللغة إيجاد كلمات متعددة لمفهوم واحد عل  محدد، فإذامعياري 

رب الداللي فان البحث المعياري يتطلب إيجاد مصطلح واحد سبيل الترادف أو التقا

  إذاو. للمفهوم الواحد

ي علم المصطلحات المعيار إنطلحات فكانت اللغة تسمح بوسائل كثيرة لتكوين المص

  .1ه الوسائلالموجهة الستخدام كل وسيلة من هذ يحدد الضوابط

 تعددربي للتخلّص من مهما في علم المصطلح العالمصطلحات موضوعا يعد توحيد  

االستعماالت الراجع إلي تعدد األقطار العربية أو تعدد المؤلفين، إذ ترمى الدراسات في 
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أساس إيجاد  ىإيجاد الحلول للمشكالت الحاضرة والمستقبلية عل إلىعلم المصطلح إطار 

  .الضوابط الخاصة بوضع المصطلحات و طرق توحيدها و تنميتها

المعاصرة للمصطلحات بهدف معياري في القضايا لعربي المصطلح ا معل ينظر   

نظم تقترب من العالمية و إمكانات تقنية تجعل التعاون بين األقطار  باالعتماد على

العربية و التعاون الدولي من القضايا الضرورية من أجل ضبط المصطلحات و 

  .1مقابالتها على أدق نحو ممكن

   :البحث في المصطلحات العربية 1- 4

ع الطرق تتبل بنية المصطلحات بدراسة البحث في المصطلحات العربية يهتم  

العربية و المؤلفين  ىالمستخدمة لتكوين المصطلحات العلمية من طرف المترجمين إل

و يتناول هذا البحث أيضا دراسة داللة المصطلحات للتعرف على طرائق التغير  .بها

ا ورد في النصوص العربية المتخصصة من ا من خالل مذو ه الداللي، كالمجاز مثال،

  . 2العامةمصطلحات كثيرة اختلفت داللتها فيها عن داللتها في اللغة 

المصطلحات في التراث  :نين أساسييلبحث في المصطلحات العربية مجالو يتناول ا  

 .العربي و المصطلحات في العصر الحديث
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  :التراث العربىفي مصطلحات ال 4-1-1

قطاعات معرفية محدودة،  ىصر البحث في المصطلحات في التراث العربي علال يقت   

بداية  ذعدة قرون من ىمد ىبل يتناول كل فروع المعرفة المدونة باللغة العربية عل

 إذ. الحركة العلمية في إطار اإلسالم و حتى بداية االتصال الحديث بالحضارة الغربية

مفردات و عبارات اصطالحية في الكتب تشمل الدراسة المصطلحية كل ما ورد من 

وهي كتب في العلوم الطبية و الكيمياء و  ؛ه الفترة الزمنيةالمترجمة في هذو العربية

العربية من اللغة اليونانية و  ىنقلت إل ،كثيرة ىالرياضيات و الفلك و مجاالت أخر

  . 1الفارسية و السنسكريتية و الالتينية

وثة للتعبير عن مفاهيم جديدة مع بداية العصر استخدمت كلمات عربية مورقد و 

تكثيف العمل في المعجمات  الخاصة بالمصطلحات التراثية في مما دفع إلى   ،الحديث

ألعمال بالنسبة لتكوين ه اهذ وإن كان بعض الباحثين يشكك في جدوى .مجاالتبعض ال

عتمادها ضرورة حصر هده المصطلحات ال ىمعظم اآلراء عل ، فقد اتفقتالمصطلحات

  .2كرصيد ثمين يمكن اإلفادة منه

  :المصطلحات في العصر الحديث 4-1-2

مفردات و كل ما ورد من في العصر الحديث العربية البحث في المصطلحات  يشمل  

ظم الجديدة و المفاهيم الحضارية نقل العلوم و النّاستخدمت في عبارات اصطالحية 
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ه المجاالت ذكانت حركة الترجمة و التأليف في هف ؛اللغة العربية ىاألوروبية الحديثة إل

  . 1كتب بلغات أوروبية حديثة ىتعتمد عل

ما  ىجمهم في الطب و النبات علاعند تأليفهم لمع او قد اعتمد مؤلفون كثيرون حديث

    .أحاطوا به من مصطلحات تخصصية واردة في التراث العربي
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  :موضوعات المبحث األول
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  :مقدمة

في هذا المبحث التطرق إلى الترجمة عموما و أهم المناهج التي سادت  حاولت  

أوردت تجربة العرب القدامى ممارستها منذ القدم؛ فقدمت تعريفات مختلفة للترجمة ثم 

في ترجمة العلوم المختلفة، و أهم الطرق التي اتبعوها في منهجهم الترجمي و مقارنتها 

كما تعرضت إلى أهمية تصنيف . مع المناهج السائدة حاليا في الدراسات الغربية الحديثة

  .مةتحديد طريقة الترجمة المالئالنصوص بالنسبة للمترجم، الشيء الذي يعينه في 

وتناولت قضية ترجمة المصطلح وبعض اآلراء التي سادت في هذا المجال، و أشرت  

كما تعرضت إلى أهمية . إلى مختلف الطرق المستخدمة في وضع المصطلح العربي

  .و ضرورة توخي الدقة في ترجمتها المصطلحية تاالختصارا

   :تعريف الترجمة  )1

   فهي نشاط ؛ وسيلة تحاور بين الثقافاتوصل بين الحضارات وهمزة الترجمة  تعد

ىخراأل ضفّةاإلبحار إلى المحاولة ها إنّ ،في حياة األمم قديما وحديثا مهم.          

ر؛ وتعنى والترجمان المفسوتشير لفظة ترجمة في أصل معناها اللغوي إلى التفسير،   

فها جرجي عر وقد. فظ أو األلفاظ بألفاظ لغة أخرىاصطالح اللغويين نقل المعنى للّفي 

  ". أللفاظ من لسان بألفاظ لسان آخر الترجمة هي تفسير معاني ": قائال 1زيدان

                                                
. 60، ص)1996(دكتوراه غير مطبوعة ةمشكلة المولد في اللغة العربية؛ رسال:في رسالته شامية أحمد: كرهذ 1 



  

؛ إذ لعبت دورا الترجمة في إزالة الحواجز اللغوية بين الشعوب المختلفةساهمت ولقد   

في العصر العباسي عندما  ةوخاص ،في الشرق كما في الغرب القدممنذ ناجعا و مهما 

لومها المختلفة في الطب عرب على ثقافات األمم األخرى، وقاموا بنقل عانفتح ال

ة استمرار االنفتاح على الحضارة الغربيمع وال تزال الترجمة . والكيمياءوالطبيعة 

  .لمسايرة التطور العلمي الحديث مثلىالحديثة الطريقة ال

ات كثيرة؛ عوبديث صالترجمة في العصر الحة لمهم اوالذين تصدت أولئك قد واجهلو  

ومصطلحات تقابل األلفاظ  ألفاظفكان المترجمون العرب يعانون األمرين في إيجاد 

ي المعنى عجزوا عن العثور على لفظ عربي يؤدصطلحات األوروبية، وإذا ما والم

ذلك لالمطلوب نقلوا اللفظ أو المصطلح الجديد كما هو، ورسموه بحروف عربية وشفعوا 

   .لتقريبه من األذهان الجديد بتفسير المصطلح

نقل معنى نص قد يكون مفردة أو كتابا من :"... الترجمة، قائال 1و يعرف نيومارك   

تستعمل الترجمة :" 2و جاء في تفسير ابن كثير ".لغة إلى أخرى من أجل قارئ جديد 

 ."في لغة العرب بمعنى التبيين مطلقا 
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  :الترجمة عند القدماء) 2

فهي حاضرة في الغرب كما في الشرق،  ،ة دون أخرىلترجمة على أما تقتصر ال  

فتتحول ؛ و يسمح هذا النشاط الفكري ببعث و إحياء اللغة وفي الشمال كما في الجنوب

  .واصل إلى مصدر فكري وثقافي هاممن أداة للتّ

باألمم  تهم بفعل احتكاكهمالترجمة إلى العربية نشاط قديم؛ إذ عرفها العرب في جاهليو  

  .األخرى، وفي صدر اإلسالم برزت باعتبارها حاجة دينية وسياسية

وقد عرف العصر العباسي حركة نشيطة على مستوى النقل و الترجمة، وشاهدنا على   

 للهجرةخالل القرنين الثالث و الرابع المأمون عهد هبي في ذلك عصر الترجمة الذ

مة ة منظّسة علميل مؤسام المأمون أوحكمة أيكانت دار القد ف). دالتاسع والعاشر للميال(

في لغة العربية هات الكتب إلى الّنقل أم ىاك عل؛ وانصبت الترجمة آنذلترجمة العلوم

إضافة إلى كتب الطبية، مؤلفات الالرياضية و الفيزيائية و العلوم  الفلك، و الهندسة و

بنت عليه أوروبا لذي اساس األالترجمات ، فكانت هذه الفلسفة و الطبيعة اليونانية

ي إليها الرافد األساس لنظريات و ت هي وما أضافه العقل العربنهضتها العلمية، وظلّ

تطبيقات الرياضيات و الكيمياء و الطب والجغرافيا و الفلسفة في أوروبا ألكثر من 

 . 1سبعة قرون

  

                                                
.15،ص1983.بغداد رجمة العلمية،؛ التالواسطى،سليمان 1  



  

  :منهجية الترجمة لدى القدماء) 3

على دراية كافية بمفاهيم كثر ، ي العصر العباسيف ،لقد كان المترجمون األوائل   

فعلى رأي شيخ ؛ " النص الهدف" و  "النص المصدر" الجدل حولها حديثا مثل 

، ليس الشكل المادي "النص المصدر"ما يحدد معنى  إنف 1المترجمين حنين ابن إسحاق

ز للكلماتأي التسلسل الدقيق و المتمي ،محتوياته هم اه المؤلف بل األالذي يمنحه إي

حتى عمل الترجم ين إلى أهمية معرفة لمكما أشار أيضا  .جلهاوالفائدة التي كتب من أ

  2".النص الغائي"نوعيته و إنتاج ما يعرف بـ من ضبطن مكّنت

وزمالؤه في القرن الرابع  حنين للترجمات التي أنجزهايعود المستوى الرفيع و  

ا بدوره يعود إلى ره سخاء الداعمين وهذالذي يس افعالعاشر الميالدي إلى الد/ الهجري

  .اإلعجاب والتقدير الذي القته األعمال المترجمة 

الواحد حرفي : لك العصراتّبعهما المترجمون في ذن للترجمة يأسلوب 3يلصفدويذكر ا  

  .واآلخر معنوي

  : المنهج الحرفي 3-1  

ابن ناعمة الحمصي وفرقتهما طريق يوحنّا بن البطريق و" المنهج الحرفي في  يتمثّل

وذلك أنهم كانوا ينظرون إلى كل لفظة مفردة من الكلمات اليونانية أو غيرها من الّلغات 
                                                

235،ص2003،)1ط.( ع.و.د.م .بيروت نقوال زيادة،. ت ،الفكر اليوناني والثقافة العربية في دمتري غوتاسذكره  1  
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األخرى وما تدل عليه من معنى فيأتون بلفظة مفردة من الكلمات العربية ترادفها في 

حتى ينتهي الداللة على ذلك المعنى فيضعونها في مكانها ثم ينتقلون إلى غيرها، وهكذا 

نقل الكتاب على هذه الصورة، وال شك أن هذه الطريقة عقيمة جدا و من الرداءة في 

أقصى حد ألن النّاقل قد يضطره عدم إحاطته باللغة العربية ووقوفه على سائر مفرداتها 

 –التي تقابل الكلمات األعجمية، إلى ترك الكثير من هذه الكلمات كما هي على عجمتها

وقد وقع من هذه الترجمة خلل كثير  –الكتاب ال هو عربي وال هو أعجمي وهنا يصبح

فيما ترجم من الكتب على هذه الطريقة، وظلّت فيها أكثر الكلمات اليونانية، هذا فضال 

على أن خواص التراكيب والنسب اإلسنادية في أي لغة كثيرا ما ال يتفق مع ما في أي 

من الخلل عند استعمال المجازات و اإلستعارات لغة أخرى من هذه الخواص بل ما يقع 

"1.  

  : يمعنوالمنهج ال 2- 3

طريق حنين بن إسحاق و العباس بن سعيد الجوهري، مولى " و يمثل هذا المنهج   

وذلك أن يقرأ الناقل جملة الكالم فيحصل مفادها  –المأمون، وغيرهما ممن نحا نحوهما

بجملة تطابقها سواء ساوت األلفاظ أم خالفتها  في ذهنه ويعبر عنها من اللغة العربية

وهذه الطريقة أجود من غيرها بال مراء ولهذا قالوا إن كتب حنين بن إسحاق لم تحتج 
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ألنّه لم يكن قيما بها بخالف كتب الطب والمنطق إلى تهذيب إالّ في العلوم الرياضية 

  .1..."حفإنّه ما عربه منها لم يحتج إلى إصال الهىواإلوالطبيعي 

الطّريقتان أساس المذهب التّرجمى الذي اتّبعه المترجمون األوائل إلى  نوتعتبر هاتا  

، و تعد الدراسات الترجمية الحديثة في الغرب و ما يطبعها من تنظير امتدادا 2العربية

لهذا المذهب؛ إذ تختلف ما بين مؤيد لنظرية المعنى، التي تدعو المترجم إلى اإلحاطة 

تقديم متطلبات اللغة الهدف " النص األصل و إعادتها في النص الهدف مع " معنى"اربأفك

على متطلّبات اللغة المصدر و مستلزماتها ) الثقافة و العادات و التقاليد( و مستلزماتها

؛ ومؤيد لقداسة النص األصل 3"فيشعر القارئ و كأن النص المترجم كُتب أصال بلغته

يدعو أنصار هذه المقاربة من منظّرين و " ؛ حيث"بالحرفالترجمة "فيما يعرف بـ

مترجمين إلى إخضاع اللغة الهدف لقيود لغة النص المصدر بغية حمل القارئ الهدف 

  .4"على تذوق التراكيب األصلية الخاصة بالنص األجنبي على ما تحتويه من غرابة

  في عصره فكانتالمترجمين واطّلع على ما شاع من ترجمات  5وقد خالط الجاحظ  

) الترجمان(وينبغي أن يكون :"... 1تأمالته مصدر العديد من آرائه، ومن بينها قوله 

  ".أعلم الناس باللغة المنقول عنها والمنقول إليها حتى يكون فيهما سواء وغاية 

                                                
  .16ص ،نفسهالمرجع 1

  2 .  22، ص1986.، دار ومطابع المستقبلالقاهرة.فن الترجمة في األدب العربي حسن، محمد عبد الغنى؛

.47،ص2002.جينا أبو فاضل وآخرون،بيروت.ليم الترجمة؛ ت، مصطلحات تعالفيدرالية الدولية للمترجمين 3  
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  :أهمية تصنيف النصوص للمترجم)4

النسبة إلى المترجم، يفته الخطابية بوظو على طبيعة النصمن األهمية بمكان التعرف  

تحدث عادة عن التقسيم نإذ تعينه هذه المعرفة على تحديد طريقة الترجمة المالئمة، و

  :2التالي

 .تحمل وظيفة تعبيرية  و النصوص األدبية ذات اللمسات الشخصية، -

التقارير والبحوث العلمية والفنية حيث يتم التركيز النصوص و و المقاالت الصحفية -

 .فهذه ذات وظيفة إعالمية ، قعلى الحقائ

 ستمالة والدعاية،حيث يسود اإلقناع واإل ةمجال اإلعالن والكتابات الجماهيريو أما  -

  .عائيةدلالوظيفة افيمثّل 

   :طريقتين في الترجمة 3صالية الخطابية يقترح نيوماركظر إلى هذه الوظائف االتّوبالنّ  

ائه ، ر الذي يحدثه النص األصلي في قريلتأثتؤكد على أهمية ا: الترجمة االتصالية -

 . اء في اللغة الهدفر على القريوضرورة وعي المترجم بإعادة هذا التأث

تؤكد على أهمية احترام فحوى الرسالة في النص األصلي : الترجمة الداللية -

 .وضرورة إعادتها كاملة في النص المصدر في إطار ما تسمح به قواعد اللغة الهدف

 

                                                                                                                                               
  .17ص، لغة الرياضيات في العربية سويسي،محمد؛1

.49محمود إسماعيل صيني، دار المريخ للنشر، ص.اتجاهات في الترجمة،ت نيومارك، بيتر؛  2  

. 50، ص بقالمرجع السا    3  



  

 :ترجمة المصطلح  )5

ربية أسلوب حنين في اختيار المرادفات الععلى 1نعبد الصبور شاهيثنى ي  

 تاجتهد حنين في اختيار الكلما:" للمصطلحات اليونانية في ميدان العلوم الطبية، قائال

عليها هذه الصناعة الحضارية الطبية فقدم إلى األجيال مصطلحات  العربية التي تقوم 

وال ريب أن ...ا في مدلولها الذي دلّت عليه منذ العهد األول حتى اآلنظلت تستخدمه

هذا المسلك حيال المصطلحات اليونانية أفضل بكثير من مسلكنا نحن تّجاه المصطلحات 

األجنبية فقد استأثرت هذه باهتمامنا بنصيب األسد، وذكرت في الكتابات العلمية 

 ".إالّ هامش لها  -إن وجدت -باعتبارها هي األصل وما الكلمات العربية

ستعمال المتخصص في المجاالت العلمية إلى المصطلحات ذات اال 2"نيومارك" يشيرو  

المصطلحات "باسم عهااالنشاطات المهنية بكل أنو، ووميادين الفنون ،والتكنولوجية

 :الهدف ةفي اللغالّلفظ المناسب د على ضرورة ترجمة هذه المصطلحات بيؤكّ و ".الفنية

“Terms of art must be translated by the appropriate term in the TL 

provided they are used as terms of art… If however they are used 

figuratively, or in a more general way they become non-

standardized language, and may be variously translated…”  

  و بالتالي يرى  ترجمة المصطلح جزءا أساسيا من ترجمة النص، 3اوىويعتبر الحمز

                                                
.104-103ص ،ص1990.دار الفكر العربي ؛ التعريب في القديم و الحديث،عبد العزيز، محمد حسن :ذكره 1  

2Newmark, Peter; Approaches to Translation, Pergamon Press, Oxford، pp139-140.     
.47ص).1986(دار الغربيروت،ب.المنهجية العامة لترجمة المصطلحات و توحيدها و تنميطها:رشاد،الحمزاوي 3  



  

يرى أن المصطلحات و ضرورة االعتماد على ضوابط تضمن سالمة و دقة هذه العملية؛

اإلجراءات المترجمة حديثا قد خضعت إلى بعض التقنيات العملية المستوحاة من 

األسلوبية المقارنة للفرنسية و "  :قترحها فيني و داربيلني في كتابهمااالترجمية  التي 

    :1ما يلى و يذكر ،"اإلنغليزية 

  :وتشمل ؛الترجمة المباشرة -

و يتم اللجوء إلى هذا اإلجراء عند وجود  : emprunt"2"تقابل مصطلح االستعارة .

عن هذا  3ا، و يعبر األستاذ عبد الرزاق بنّورغة المترجم إليهللفي افراغ اصطالحي 

بأنها وجود مفهوم يناسبه "و يعرفها " الثغرة المعجمية"أو " الخانة الفارغة"الفراغ بـ 

  4Bloomfieldويؤكد ".مصطلح في اللغة المصدر و ال يناسبه مصطلح في اللغة الهدف

 :، في قولهاقتراض بعض الكلمات إن دعت الضرورة إلى ذلكعلى إمكانية 

« …European and American scientists freely coin words by 

derivation and composition of Latin and ancient Greek stems; such 

words, with adaptations of grammar and phonetics, are accepted as 

loan-words in the scientific dialects of the several languages… ».                                        

                                                
.55- 53 ؛ ص صنفسه المرجع 1  

2 Vinay, J.P.et Darbelnet, J.;Stylistique Comparée du Français et de l’Anglais, Didier, 
1977, p47. 

.4تونس األولى، ص ةجامع ؛"في الترجمة "الخانات الفارغة"ما حقيقة " اق؛الرز دور، عببنّ 3  
4 Bloomfield, L., linguistic Aspects of science.1939.p42.  



  

فيها ستعارة الخاصة تستوجب وهو نوع من اال ،calque"1"و يقابل مصطلح : سخالن.

  .ايبدو غريب ،إدخال استعمال جديدالترجمة 

  .من كلمات اللغة المترجم منهالغة المترجم إليها كلمات أكثر تستعمل الّحيث  :التضخيم.

   .م مع زيادة في األلفاظيالتضخنوع من وهي : حشيةالتّ.

  .التحوير و المؤالفة و التكافؤ: ؛ و تشملجانبيةالترجمة ال -

 :طرق وضع المصطلح العربي 5-1

   :، منهاتعتمد اللغة العربية على عدة طرق في وضع المصطلحات العلمية والتقنية

  :االشتقاق 5-1-1

شتقاق قياسيا يعتبر االشتقاق الوسيلة األساسية لتكوين المصطلحات سواء كان اال  

غير قياسي كاالشتقاق من أسماء كان روفة في علم الصرف أو حسب القواعد المع

2يغ الجديدة للمصادر واألسماء واألفعالاألعيان و الص.   

شيء من ع كلمة من كلمة أخرى على أن يكون بينهما انتزا بأنه االشتقاقيعرف و  

 ،األفعال المزيدة من المصدرود الفعل المجرإذ يشتق  .تناسب في اللفظ والمعنىال

صفة المفعول، الاسم  ،فاعلالاسم : والمزيد المشتقات الثمانية دمن المجر وتصاغ

. لةاآلزمان، واسم المكان، واسم المبالغة ، واسم الوزن و ،تفضيلالهة، واسم مشبال

وإذا كان .وتتضمن المشتقات الحروف األصلية عددا وترتيبا وهذا هو االشتقاق الصغير

                                                
1 Vinay, J.P.et Darbelnet, J.; op.cit, p47. 

.101مشكلة المولد في اللغة العربية؛ ص:أحمد ،شامية 2 



  

ب في اللفظ والمعنى مع اختالف في ترتيب ة تناسالمشتقّمة الكلبين الكلمة األصلية و

  .1فوطا بذ، طفا،جمثل جذب، ؛ األحرف، فهو االشتقاق الكبير أو القلب

لة لتعريب المصطلحات العلمية وخصوصا لدى المجامع الطريقة المفضويعد االشتقاق   

ن مائتي لفظ من كل يدّل الحساب على أنه يمكن اشتقاق أكثر م" ، كمااللغوية العربية

  .2"مصدر

   :النحت والتركيب 5-1-2

 3لتكوين كلمة جديدةكلمة ووضعه مع جزء من كلمة أخرى جزء من  النحت هو أخذ  

وكلمة من سمعي و بصري " سمعبصري"و كلمة " بسم اهللا"كلمة بسملة من  نحت مثل

  . من بر و مائي "برمائي"

  تركيب كلمة  : مثل 4تكوين كلمة جديدةالتركيب فيشير إلى وضع كلمتين معا لأما   

  .الحرارة  مقياس 

ية بكلمتين جنبفكثيرا ما تكون ترجمة الكلمة األالضرورة فقط، النحت ب يرتبط استعمال  

ومن خالل المدونة التي اعتمدتها في .عربيتين أصلح وأدل على المعنى من النحت

  . المصطلحات العربية المترجمةالدراسة التطبيقية، الحظت اعتماد التركيب بكثرة في 
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المركّب :منها و يمكن تصنيف المصطلحات العربية المركبة في صور مختلفة،  

  .1المزجى العربي والمركّب المزجى المختلط، و التركيب الوصفي و التركيب اإلضافي

   :المجاز 5-1-3

ير عن معنى للتعب) قائمة أو بائدة(استخدام مفردة من مفردات اللغة  يقصد بالمجاز  

التي تستخدم اآلن للداللة " ةرذَ"ومثال ذلك كلمة  ؛جديد لم يكن ضمن دالالتها في السابق

فهنا أضيف معنى  ،"صغار النمل"تعني أصال " ةرذَ"بينما كلمة  رية،على النواة الذَ

  .2إلى المعنى األصلي للكلمة" مجازي"

  :تعريبال 5-1-4

تصبح  أو استعارة كلمات أجنبية، بحيثاقتراض يشير مصطلح التعريب إلى عملية   

المفردة  تمركثيرة حاالت وفي . ظم للتعبير عن معاني معينةمستخدمة بشكل منت

ضة ببعض التعديالت الصوتية والصرفية لكي تتناغم مع النظام الصوتي أو المقتر

في األصوات وغالبا ما يتم التعديل . ، وهذا شائع في اللغات كلهاالعربيةالصرفي للغة 

في اللغة اإلنكليزية " v"ضة، ومثال ذلك حرف التي ال يوجد لها مقابل في اللغة المقترِ

 .3 "فيديو"في العربية للتعبير عنه كما في كلمة " ف" الذي يستخدم الحرف
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  :حيةالمصطل تختصارااالترجمة  5-2

طلحات العلمية اختصاصاته مجموعة هائلة من المصو تفرع عن تطور العلم  ألقد نش  

يصل عدد قد  ب عادة من كلمتين أو أكثر ون المصطلح األجنبي  المركّيتكو و ؛بةالمركّ

  .بت في اللغة األجنبية لتكون بمثابة مصطلح علمي واحدكِّر ،كلمات 6أو  5كلماته إلى 

ب و صعوبة تكراره عندما يستخدم ا المصطلح المركّونظرا لصعوبة نطق مثل هذ  

العلماء والمختصون إلى اختصار الكلمات التي يتألف منها المصطلح  ألج فقد ،كثيرا

 .1نة للمصطلحفي حروف بسيطة هي عبارة عن أوائل حروف الكلمات المكو المركب

بدل ؛ وقد اعتُمدت "الموجز االصطالحي"هذه االختصارات  2ويسمي بوبكري فراجي

  .  را للفهمو تيسي وتوفيرا للوقت والجهد تفاديا لتكرارهالمصطلحات المركبة التي تقابلها ا

 وتواجه ترجمة هذه المختصرات إلى العربية صعوبات عدة؛ و نأخذ مثال  

إذ يقترح جالل . DNAالذي يختصر بـ « Deoxyribonucleic acid »:مصطلح

منزوع اوكسي رايبي الحامض " بـالمركب المصطلح ترجمة هذا  3محمد الصالح

الذي يقرأ على ) م ح ن(بول هذه الترجمة يصبح المختصر العربي فإذا تم ق" ، "لنوويا

في حالة إبقائه مختصرا، أو يتم تحويله إلى منحوت بذوق ) ميم حاء نون(النحو
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و من خالل المدونة التي قمت بدراستها وجدت أن هذا المصطلح األجنبي .  1"مناسب

هنا، و في غالب األحيان  تقابله ترجمات عربية عديدة تختلف عن الترجمة المقترحة

أنّه يتوجب، عند ترجمة  2و يقترح صادق الهاللي. يستعمل المختصر األجنبي كما هو

االختصارات المصطلحية، كتابة المصطلح المركب كامال في اللغة األجنبية ووضع ما 

أي (لحروف العربية بدال من صيغته األجنبية المختصر بايقابله في العربية    ثم كتابة 

  ). تعريبه
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  :مقدمة

ترجمة المصطلح العلمي األجنبي إلي اللغة العربية عديد الصعوبات و تواجه   

مة في المشاكل، إذ يعانى المصطلح العربي من عدم االستقرار و تطبعه فوضى عار

من هذا المنطلق، تناولت في هذا المبحث إشكالية الترادف في االصطالح . االستعمال

العلمي العربي؛ من خالل استعراض أسباب هذه الظاهرة، و التقسيمات اللغوية لها في 

وأوردت أمثلة للترادف في عدة ميادين علمية، كما حاولت التطرق إلى . اللغة عموما

وتعرضت كذلك إلى الصعوبات التي . لظاهرة قديما و حديثاآراء مختلفة حول هذه ا

تواجهها محاوالت التنسيق و التوحيد في ميدان وضع المصطلح العلمي العربي، و 

و في نهاية . أوردت بعض األمثلة عن أهمية توحيد ترجمة السوابق و اللواحق األجنبية

لغويين بهدف توحيد و هذا المبحث استعرضت منهجية التنميط التي يقترحها عديد ال

  .تنسيق العمل المصطلحي العربي

   : عدم استقرار المصطلح العربي)1

تعانى المصطلحات العربية المترجمة من عدم استقرارها؛ و تعد آفة الترادف، و هو   

داللة لفظين أو أكثر على معنى واحد، من أعوص المشكالت التي تواجه المصطلح 

  . 1العربي
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  :أسباب الترادف 1-1

  : 1يرجع الديداوى هذه الظاهرة إلي

  .وضع مصطلحات في حقل معرفي معين دون التأكد مما قد يكون موجودا.

  .تعدد الجهات و المؤسسات الواضعة للمصطلح.

  .االستعجال في وضع المصطلحات في ميادين معرفية مستجدة.

  :عن أسباب هذه الظاهرة، قائال 2و يعبر محمد سويسي  

ون في المشرق، منذ أمد بعيد ، بأعمال كثيرة كانت مفيدة وأكب العديد من قام الباحث"...

األخصائيين جاهدين على إنماء ما يقابل في العربية المصطلحات العلمية الجاري بها 

العمل، ولكن هذه المساعي كانت مشتتة، وكانت نتائجها متباينة مختلفة، فصار المعجم 

بعديد األلوان، وهو مائج متحرك، يعرض من  العربي الحديث ملفقا تلفيقا مصطبغا

المستحدثات أفواجا من األلفاظ المشتركة التي قد توازي المدلول المقصود موازاة تامة 

أو هي ال توازيه، والتي تختلف باختالف البيئات واألشخاص، فعرب كل أخصائي 

ي لغة بعض مصطلحات اختصاصه، متأثرا باللون الذي طغى على اللفظ المستعمل ف

األصل التي استند إليها وجعلها أساسا في بحثه، فتراكمت المفردات وتعددت ألداء 

 "....المفهوم الواحد أو لوصف الظاهرة الواحدة
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 :أنواع المترادفات 2- 1

  : 1وهي ،المترادفات إلى تسعة تقسيماتيقسم أولمان 

-One term is more general than another. 

-One term is more intense than another. 

- One term is more emotive than another. 

- One term may imply moral approbation or censure. 

- One term is more professional than another. 

- One term is more literary than another. 

- One term is more colloquial than another. 

- One term is more local or dialectal than another. 

          - One of the synonyms belongs to child talk. 

  :2و ينقل الديداوى هذه التقسيمات كما يلي

  .لفظ أكثر عمومية من لفظ آخر  - 

 .ة من لفظ آخر دولفظ أكثر جِ - 

 .ولفظ أكثر عاطفية من لفظ آخر  - 

 .ولفظ ربما يتضمن استهجانا أو استحسانا أخالقيا - 

 .ولفظ أكثر تخصصية  - 

 .ولفظ أكثر أدبية  - 

                                                
1 Ullmann, Stephen; Meaning and Style, Oxford. 1973, pp57-58. 

.122-121 ؛ منهاج المترجم، صالديداوى، محمد 2  



  

 .ولفظ عاميا أكثر  - 

 . ولفظ أكثر محلية أو لهجية - 

  .وكون أحد المترادفين من لغة األطفال  - 
  :سلبيات الترادف) 2

يخلق الترادف في المصطلحات نوعا من التشويش والضبابية في فهم المعنى   

و يحول تعدد المصطلحات للمعنى الواحد دون فهم المعنى المقصود فهما  ،المقصود

بل إنه . راء اللغويسمة من سمات الثالترادف يعتبر كان حيث ولقد مضى الوقت  .دقيقا

 1و هذا ما يشير إليه سويسي محمد. مس دقة التعبير فيهايؤثّر في مجال العلوم وي

بل هو يدل  ،وال يدل هذا االزدحام وهذا الخصب الظاهر على السعة والثراء :"...قائال

إن كان ال بد من دليل على ما يسود طرق العمل من فوضى وعلى عيب أساسي هو 

المنطقي والخلو من النظرات الفلسفية العامة في ميدان الترجمة إلى فقدان األسلوب 

  ".العربية

  :أمثلة عن المترادفات )3

عند ( علم اللغة واللسانيات واأللسنية وفقه اللغة : و نذكر مثال المصطلحات التالية  

 محمد سويسي في و قد ذكر  ،"Linguistics"، كلها تقابل مصطلح2)بعض الدارسين 
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ورد بعض األمثلة في اللغة يأمثلة عن آفة الترادف؛ و ته حول لغة الرياضيات رسال

 :1الفرنسية و مقابالتها في اللغة العربية

  ...شاقولي قائم، عمودي، رأسي،: بـ"vertical" كلمةتترجم  . 

   ...تماثل، تناظر، وتقابل: ـلفرنسية با"  Symétrie"كلمة  تترجمو. 

والغموض وعدم الدقة وحتى صعوبة التواصل بين البالد يؤدي إلى الفوضى  ا ماذوه

فمصطلح أمثلة عن الترادف في ميدان الفيزياء،  2و يذكر خليفة محمد .العربية

"Diode"  ات التاليةمصطلحاليترجم ب: و ،ثنائي المسار ،وم ثنائياصموهذا نمط  .امصم

، وفردية العمل ميةتيجة لعدم تضافر الجهود الترجم داخل الترجمة نتمن الترادف 

وقد يأتي الترادف نتيجة للتداخل بين  .لترجمي للمترجمين أفرادا وهيئات ومؤسساتا

الذي يترجم مرة  "Transistor" الترجمة والتعريب كما هو الحال بالنسبة لمصطلح

قْبمومصطلح، ب أخرى بترانزيستورحل ويعر"Electron"  هروب كالذي يترجم مرة

وي3رونب أخرى بإلكتعر. 

 

 

 

 

  

                                                
.517-516؛ لغة الریاضیات في العربیة، ص ص سویسي ،محمد 1  
66- 65دار الغرب للنشر، ص ص  ،2002 ،6مجلة المترجم،عدد ، "واألدبيةالترجمة العلمية "،خليفة، محمد  2 

.نفسه ع، المرجخليفة، محمد  3 



  

  :آراء في الترادف) 4

إذ أن  ؛تعتبر الدراسات اللغوية الحديثة أن كثرة المترادفات مشكلة عويصة تتطلب حال

د دون داللة ومجرمن مع تنوع األفكار وإال كان الكالم  تنوع األلفاظ يتناسب طرديا

  .1حروف مصفوفة

اختالف العبارات و األسماء  إن: "...في قوله 2و هو ما يعبر عنه أبو هالل العسكري  

يوجب اختالف المعاني، و ذلك كون االسم كلمة تدل على معنى داللة اإلشارة و إذا 

، و "...أشير إلى الشيء مرة واحدة فعرف، فاإلشارة إليه ثانية و ثالثة غير مفيدة

ال يجوز أن يكون اللفظان يدالن على معنى واحد ألن في ذلك تكثيرا للغة :"...يضيف

  .3"ما ال فائدة فيهب

و هذا ما  .و يعتبر الكثير من اللغويين أن الترادف المطلق بين الكلمات غير موجود

 :4في قوله'' Alise Lehmann''يعبر عنه أليز ليمان 

   « L’identité de sens (ou synonymie absolue) est un leurre »                            

      

  )". أو الترادف المطلق(ء الحديث عن التشابه في المعنى من اإلغوا:"بمعنى

 : قولهفي  Dumarsais''5''الكاتب الفرنسي دومارسي وهذا ما يؤكده  

                                                
.123؛ منهاج المترجم،ص الديداوي، محمد 1 
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  « S’il  y’ avait des synonymes parfaits, il y’aurait deux langues dans une 

même langue ».    
  ."ك لغتين في داخل اللغة الواحدة لهنا تك مترادفات تامة، لكانلهنا تلو كان:" بمعنى

ن واحد في مجال المصطلحات العلمية آالمترادفات نعمة ونقمة في  1يعتبر القاسميو  

نقمة إذا تعتبر استعملت للتفريق بين المفاهيم المتقاربة و  انعمة إذإذ تعتبر  ؛والتقنية

  .االستعمال وتعدده  إلى اختالف ييؤدمما وضع عدد منها مقابال للمفهوم التقني الواحد 

  :صعوبات التنسيق في وضع المصطلح العلمي العربي) 5

حاالت وضع المصطلحات العلمية والتقنية في الوطن العربي في تعود الفوضى في   

عديدة إلي غياب التنسيق بين الجهات المعنية، و يواجه هذا التنسيق صعوبات عدة، 

  :تعدد مصادر المصطلحات 1-5: منها

مصدر فأصبحت  ،م اللغة الفرنسية لغة ثانية في أقطار المغرب العربيستخدتُ  

لك ذاالنجليزية هي التي تقوم ب نإالمصطلحات هناك أما في أقطار المشرق العربي ف

ا فان استخدام لغتين أجنبيتين مختلفتين مصدر المصطلحات في الوطن ولهذ .الدور

 االنجليزيةفي ) nitrogen(  صطلح مفمثال  ؛ازدواجية في المصطلحيؤدى إلى  العربي

فشاع بلفظهما  مصطلحانال ارةاستعتمت وقد  ،الفرنسيةفي ) azote(يقابله مصطلح 

  .2اللغة العربيةفي ) نتروجين ( و )  تأزو(( استعمال 
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 : ازدواجية المصطلح في لغة المصدر  2- 5

في لغة ية المصطلح قد تنجم ازدواجية المصطلح الواحد في اللغة العربية عن ازدواج  

نجليزية مثال قد يستعمل العلماء األمريكيون مصطلحا غير المصدر، ففي حالة اللغة اإل

إذ :ونذكر المثال التالي .الذي يستعمله زمالؤهم البريطانيون للداللة على المفهوم ذاته

يه على الشيء الذي يسمelectronic tube ((األمريكيون تعبير نيطلق الفيزيائيو

العربي الذي المترجم  يحصلا ولهذ ،) electronic valve(ؤهم البريطانيونزمال

بينما يتوصل  ،لكترونيةإأنبوبة : ةالعربيعلى الترجمة ستخدم المصدر األمريكي ي

، لكترونيإام صم :العربيةترجمة إلى الالمصدر البريطاني يعتمد العربي الذي  المترجم

 .1الواحدنواجه مصطلحين عربيين للمفهوم وهكذا 

 : الترادف في لغة المصدر 3- 5

لغة المصدر صعوبة أخرى من صعوبات نقل المصطلحات ال يشكل الترادف في  

  لميةالع

من طرف عدة مترجمين  ةفإذا ما ترجمت المترادفات المختلف ؛والتقنية إلى اللغة العربية

 ةطلحي في اللغومن دون أن يدركوا أنها تشير إلى نفس المفهوم، فإنه سيقع ازدواج مص

على  للداللة: 3و من األمثلة على الترادف في اللغة الفرنسية نذكر ما يلي. 2العربية

                                                
.82- 81، ص ص مقدمة في علم المصطلح القاسمى، على؛ 1  

.85- 84، ص ص المرجع نفسه 2  
3 Depecker, Loïc; Entre Signe et Concept, Eléments de Terminologie Générale; Editions 
Presses Sorbonne Nouvelle, Paris, 2002.p132. 



  

مفهوم                                                                                                                      

« fragment d’ADN susceptible de se déplacer d’un endroit du 

génome à un autre »                                               

              

 élément transposable, élément  »:  المصطلحات التاليةترِد في اللغة الفرنسية 

mobile, élément instable, transposon, gène mobile, gène sauteur… » 

ترجع في مجملها إلى اللغة المترجم عنها؛ و توجد مشاكل  و نالحظ أن هذه الصعوبات  

                       :           1أخرى تعيق تنسيق و توحيد الجهود في وضع المصطلح العربي، وهي

و أ ةمع لغويامجإن وجود عدة  :تعدد واضعي المصطلحات في الوطن العربي 4- 5

هذا أصبحت وبفي الوطن العربي أدى إلى تشتيت الجهود للترجمة والتعريب ان لج

  .منها مفر  ة الازدواجية المصطلحات مسأل

يدافع عديد اللغويين عن التراث العربي المصطلحي  :غفال التراث العلمي العربيإ 5- 5

العلمية أوال عند البحث عن مرادف للمصطلحات ه الرجوع إليو يدعو معظمهم إلى 

  . األجنبية

و يعود هذا إما لعدم اطّالع الجمهور : عدم االستفادة من المصطلحات الجديدة 6- 5

عليها لغياب النشر و اإلعالم و إما لوجود مصطلحات تفي بالغرض وال حاجة إلى ما 

  . يوضع من جديد

  
                                                

.90- 87ص ص  ،المرجع السابق؛ القاسمى، على 1  



  

  : ترجمة السوابق و اللواحق )6

إلى اللغة العربية عدة صعوبات، إذ نادرا ترجمة السوابق و اللواحق األجنبية  تواجه  

و هذا ما الحظته في الدراسة التطبيقية؛ إذ تتعدد . ما يتفق على ترجمة موحدة

المصطلحات العربية المقابلة للمصطلح األجنبي بتعدد الترجمات المقترحة للسابقة أو 

  .الالحقة األجنبية

  : 1و فيما يلي بعض األمثلة

: ما يليب تترجم إلى اللغة العربيةو. عن مفهوم الضدية والتقابل  -antiتعبر السابقة .

شفيرة مضادة و : الذي يترجم بـ anticodon 2المصطلح  :نذكر مثال .مضاد، مقابل

  .رامزة مقابلة

نصف  تترجم إلى العربية بـعن مفهوم المناصفة والمشاركة، و semi-السابقة  عبرت .

و نذكر مثال . ونصف غير مترادفين شبه، إذن ةعن مفهوم المشابهشبه تعبر  .أو شبه

التضاعف النصف : الذي يترجم بـ semiconservative replication 3المصطلح 

  .محافظ و التكرر شبه المحافظ

تترجم إلى العربية بعدة صيغ؛ مثال و عن مفهوم المشاركة، و  -coتعبر السابقة .

    .التعادلية و السيادة المساعدةالسيادة : الذي يترجم بـ  codominance 4مصطلح 

                                                
 1 .120، 112، 102؛ األسس اللغوية لعلم المصطلح، ص ص حجازي، محمد فهمي

.راجع دراسة هذا المصطلح في القسم التطبيقي 2 

.راجع دراسة هذا المصطلح في القسم التطبيقي 3  

.راجع دراسة هذا المصطلح في القسم التطبيقي 4  



  

من خالل هذه األمثلة البسيطة تظهر أهمية توحيد ترجمة السوابق و اللواحق األجنبية   

   .للوصول إلى توحيد المصطلحات العربية المترجمة

و في هذا اإلطار، يقترح المهتمون بالمصطلح العلمي العربي وضع نظام لتوحيد   

 1لمقترحات قواعد التنميط التي يدعو إليها الحمزاويو من بين هذه ا. المصطلحات

                                                                                             .      Robert Dubuc  2مستوحيا إياها من معايير التنميط التي ذكرها 

  : منهجية تنميط المصطلحات) 7

مقاييس الختيار المصطلحات مع تصنيف تلك المقاييس وضبط بالتنميط وضع يراد   

  فالهدف من . أفضل بين مستعمليها والمتخاطبين بها بهدف تحقيق تواصل اهميادين تطبيق

   .3تجنب االعتباطيةإذن  التنميط

ا يعني بتوحيد طرق وضع معوعلى هذا األساس، يختلف مفهوم التنميط في معناه 

، كما يختلف تماما عن توحيد ... اق ونحت وتعريبالمصطلحات من مجاز واشتق

التنميط يفيد اختيار شكل، أو استعمال، أو مصطلح لغوي دون ف .مناهج الترجمة وفنياتها

ات السائدة في ميدان معين وذلك غيره من األشكال أو االستعماالت أو المصطلح

                                                
  1 .65- 63توحيدها و تنميطها؛ ص ص  العامة لترجمة المصطلحات و ة؛المنهجيالحمزاوي، محمد رشاد

2 Robert, Dubuc ; Manuel Pratique  de Terminologie Générale, linguatech, 4edition ; 
2002, pp125-127.  

.60العامة لترجمة المصطلحات و توحيدها و تنميطها؛ ص ة؛المنهجيالحمزاوي، محمد رشاد  3  



  

اللزوم متوفر  عتماد بالخصوص على مقاييس تعتبر شرط كفاية، نظرا إلى أن شرطالا

  . 1في طرق الوضع ومناهج الترجمة

   :مبادئ التنميط 7-1

   :2يعتمد التنميط على أربعة مبادئ

   :اطراد أو شيوع المصطلح 1-1- 7

و يعتمد عموما رواج المصطلح بين المستعملين له عند عامة الناس أو عند 

   .المتخصصين

  :يسر التداول 1-2- 7

يسر التخاطب والتواصل، ولذا يستحسن أال يكون ومعنى ذلك أن يكون اللفظ سهال ي

 .معقد الشكل

   :المالئمة 1-3- 7

وهنا ينظر في  ،أن يالئم المصطلح المترجم المصطلح األجنبي وال يتداخل مع غيره  

 . عدد الميادين التي يستعمل فيها المصطلح

 

 

 

                                                
.61، صالسابقالمرجع  1  

.65-64، صالسابقالمرجع   2  



  

  :الحوافز 1-4- 7

، صيغته البسيطة: لك من ذ ،ز المستعمل على اختيار المصطلحكل ما يحفّو يقصد به 

   ...الطول والغرابة، بعده عن تركيبه الصرفي الواضح  ،شتقاققابليته لال
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
  



  

  
  :تقديم منهجي )1

مجموعة من المصطلحات العلمية في علم الوراثة في دراسة  فصلفي هذا ال حاولت   

هذا وقد وقع اختياري على  .جمات العربية المقابلة لهااللغة االنجليزية و التر

التي عديد المؤلفات  و االختصاص لكثرة ما كتب في اللغة العربية في علم الوراثة

الكتاب الرئيسي الذي اعتمدت  ومن بين هذه الكتب المترجمة. الميدانفي هذا ترجمت 

الدون : ليفتأ ،" Principles of Genetics " :وهو هفي علي بعض النصوص

 .ترجمة مجموعة من األساتذة في مصر جاردنر وبيتر سنستاذ،.ج

، من جرد مجموعة من المصطلحات ه النصوص المترجمةمن خالل هذ وقد تمكنّت،   

ألن  ذلكاللغة العربية، ولها في المقترحة الترجمات ليزية و جاللغة اإلنفي األجنبية 

لمصطلح أو المقابل لد المصطلح األجنبي المترجمين يقومون في غالب األحيان بإيرا

  :وأشير إلى أنني قمت بجرد المصطلحات كما يلي .ةترجمالمصطلحات العربية الم

أخذت المصطلحات األجنبية والترجمات العربية في صيغة المفرد، فما وجدته في .

ع صيغة الجمع حولته إلى صيغة المفرد إال ما وجدته متداوال في الغالب في صيغة الجم

 ."eucaryotes"و " prokaryotes" فقد تركته على حاله؛ كمصطلحات 

استعملت المصطلحات في صيغة النكرة إال في حاالت حيث توجب وضع أداة .

  .التعريف



  

في حال ورود المصطلح األجنبي مركبا في عبارة طويلة، أقوم بجرد المصطلح .

  .رديةالمقصود مع التأكد من تداول هذا المصطلح بصيغته الف

، من أخرىنصوص عربية ، اعتمدت على ةمالمترج نصوصاله مع هذ وبالموازاة   

عربية ترجمات سمحت لي بالحصول على عدة  ،الوراثةخالل بعض الكتب العربية في 

وقد راعيت في جرد هذه المترادفات التطابق الدقيق للسياق . جنبي الواحدللمصطلح األ

مع السياق الذي ترد فيه المصطلحات  ةمالمترج وصنصالذي يرد فيه المصطلح في ال

، في غالب خيرةتُورد هذه األإذ  .نصوص العربية الموازيةالعربية المرادفة في ال

فهي . ترجمبعه بالمصطلح العربي المتْتُليزية ِلفي اإلنجاألحيان، المصطلح األجنبي أوال 

وما  فاألصل إذن أجنبي ؛إلى العربية ليزيةجبنقل علم من اإلنساس تقوم في األ

وقد أخذت هذه النصوص من  .المصطلحات العربية إالّ ترجمة للمصطلحات األجنبية

  :الكتب التالية

، ديوان المطبوعات محي الدين عيسىمبادئ علم الوراثة، تأليف الدكتور  -  

   .1989، )2ط. (الجامعية، الجزائر

  .1985، )1ط( ،مانع ،د الهاديعائدة وصفي عبأساسيات في علم الوراثة، تأليف  -

 ،شيباني عبد الوهاب تأليف الوراثة لطلبة التدرج في البيولوجيا والعلوم الطبيعية، -

  .)2000( ديوان المطبوعات الجامعية،



  

دار الفجر  محمد عثمان علي،مبادئ علم الوراثة الخلوية واألنسجة واألجنة، تأليف  -

  .)2006(، 1للنشر والتوزيع، ط

  :ت في حاالت نادرة إلى الكتابين التاليينوقد رجع

 ،سمار معمر ومازوزي عبد الكريم وطيبي مولود تأليف المنير في العلوم الطبيعية،-

  .وهو كتاب لتالميذ السنة الثالثة ثانوي ، )2003(دار هومه، 

 1ط ،بيروت فؤاد شاهين،ترجمة  جيرار سيغان،أساسيات علم الوراثة، للمؤلف -

)2003(.  

في  الترجمات المقترحة و) ليزيةجاإلنفي (مصطلحات األصلية البعد القيام بجرد و   

فأوردت أوال تعريفا لغويا و آخر . لمترادفات العربيةادراسة ومقارنة بالعربية، قمت 

المترادفة  اصطالحيا للمصطلح األجنبي، ثم قمت بالموازنة بين الترجمات العربية

المنهجية "في كتابه رشاد الحمزاوي ذكرها تنميط التي باالعتماد أساسا على مقاييس ال

  : 1وهذه المقاييس هي ،" العامة  لترجمة المصطلحات وتوحيدها وتنميطها

 .درجة رواج إحدى المصطلحات بين المستعملين ، ونعني بهاالطراد أو الشيوع -

 .ونعني به سهولة اللفظ وعدم طوله مما ييسر تداوله يسر التداول،  -

من حيث أن المصطلح يعبر عن المفهوم األجنبي بدقّة وال يتداخل مع  المالئمة، -

 .غيره في ميادين أخرى

                                                
دار :بیروت.1986،)المیدان العربي(المنھجیة العامة لترجمة المصطلحات و توحیدھا و تنمیطھا:الحمزاوي،رشاد1

                                                                                                               .68- 63ص.الغرب اإلسالمي
                                                   



  

عني به الصيغة البسيطة للمصطلح والتي تسمح بالحصول على ون الحوافز، -

 .مشتقات عديدة

بالمفاضلة بين الترجمات العربية المتعددة للمفهوم  ، نظريا،المقاييس هذه تسمح و 

  .األجنبي الواحد

  :علم الوراثة في عموميات  )2

علم الوراثة هو العلم الذي يدرس انتقال الخصائص الوراثية من جيل إلى جيل، إذ    

يعد من العلوم الحيوية الحديثة التي تطورت تطورا مذهال في السنوات األخيرة خاصة 

 أدق الحديثة التي مكنّت العلماء من الوصول إلى تمع تطور التقنيات والتكنولوجيا

ات التوريث من اآلباء إلى األبناءفي   اتالجزئيعملي.  

البحث في يهتم علم الوراثة بدراسة التشابهات واالختالفات الوراثية بين األفراد و و   

. كما يهتم بدراسة الطريقة التي تنتقل فيها هذه الصفات من جيل إلى آخر ؛أسبابها

اها إلى دراسة بل يتعد ،قال العوامل الوراثيةعلى دراسة انتعلم الوراثة وبذلك ال يقتصر 

فيها الصفات الوراثية عن وجودها خالل مراحل تشكل الفرد عبر الطريقة  التي تُ

  1.ونموه

  : تنقسم المصطلحات التي قمت بدراستها في هذا القسم التطبيقي إلى و  

                                                
                                                                                                                              .5ص. 1989، ) 2ط(، مبادئ علم الوراثة؛ ديوان المطبوعات الجامعية، عيسى، محي الدين 1



  

ة ويعود هذا االسم  مصطلحات في ميدان الوراثة القديمة، أو ما يسمى بالوراثة المندلي- 

 جريجور مندلوهو العالم النمساوي  إلى أول عالم قام بدراسات أولى في هذا الميدان،

 .1ل إليها قواعد علم الوراثةوصتوتشكل النتائج التي  ،"والد علم الوراثة"الذي يلقب بـ

وع أصناف مختلفة لن ؛ إذ قام بتهجين"البازالّء"وقد قام بتجاربه األولى على نباتات 

صنف نباتات بازالّء طويلة الساق مع صنف في صفة واحدة، كتهجين  تختلف البازالّء

أي أنّها تحافظ على مر (تكون هذه األصناف نقية ، مع مراعاة أن آخر قصير الساق

كما درس صفات أخرى مثل صفة لون البذور . 2)األجيال على صفاتها وال تتغير

و عند ترك هذا  ج من هذا التهجين الجيل األول،فيسمى الجيل النات... وشكل البذور

ثم قام ... الجيل الثاني وهكذا تسمى األفراد الناتجةقوم بعملية تلقيح ذاتي طبيعي الجيل ي

من من خالل تجاربه هذه تمكّن  و بعملية التهجين بين نباتات تختلف في صفتين وأكثر،

لتوزيع المستقل، باإلضافة إلى قانون االنعزال وقانون ا، كتوصل إلى عدة قوانينال

 3...لصفات السائدة والصفات المتنحية، و غيرهامفاهيم ا

ومصطلحات في الوراثة الحديثة التي ظهرت مع تطور العلم والتقنيات الحديثة - 

مثل مع منتصف القرن الماضي، مندل ف األسس الجزيئية الدقيقة لقوانين ااكتشو

                                                
                                                                                                                                                                   

لعابدين عبد السالم و علي زين ا.،مبادئ علم الوراثة؛تجاردنر، الدون ج و سنستاد، بيتر  1
            .29،ص1999،)4ط(آخرون،

                                                                                                                                                                                                            
  .38؛المرجع السابق،صجاردنر و بیتر سنستاد.الدون ج 2
  .                    المرجع نفسھ،الصفحة نفسھا 3



  

، جيل إلى آخر ت االنقسام الخلوي وانتقال المادة الوراثية منالمورثات والصبغيات وآليا

  .وآليات تنظيم العمل المورثى

إلى أنني درست هذه المصطلحات في ترتيب يراعي تسلسل  في األخير أشيرو   

 المفاهيم في ذهن القارئ، دون غموض أو إبهام

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

                                      دراسة المصطلحات)  3
  
1aryotes (n)1)Prok  

  :التّّعريف اللّغوي
    .2قبل، أمام، سابق :وتعني pro-السابقة.  : هذا اللّفظ من يتكون 

 .3نواة، نوى :ويعني نيوأصله التي -karyالجزء .    

  .4تستعمل لتشكيل األسماء ote–النهاية .    
  :التّعريف االصطالحي

لكائنات الّتي ال تحتوي خالياها على نواة مميزة بغشاء يطلق هذا االصطالح على ا 

فتتم عمليتا النسخ والترجمة عند  .مثال كالجراثيمالدقيقة وهي عادة الكائنات  ،5نووي

  6.تصنيع البروتين في نفس المكان والزمان

      :التّرجمات المقترحة
    .7أولية النّواة.
  .8الكائنات غير مميزة النّواة.
  .9نّوىطالئعيات ال.
 .1الكائنات أولية األنوية.

                                                
 .170ص ؛ الوراثةمبادئ علم  ،، بيترسنستاد إلدون ج و، جاردنر 1
دار الغرب .،بيروت)الميدان العربي(المنهجية العامة لترجمة المصطلحات وتوحيدها و تنميطها ،رشاد ،الحمزاوي 2

 .109ص اإلسالمي
  .107،صالمرجع نفسه 3
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  .2طليعيات النّوى. 

للمصطلح ترجمة ك" بدائي النّواة" العربيالمصطلح  3يقترح المعجم الطبي الموحد

  .« procaryote »األجنبي

،          مصطلحات عربية مركبة وطويلة المصطلح األجنبي لفظة مفردة تقابلهنالحظ أن   

بية ترجمات حرفية للمصطلح األجنبي من خالل الرجوع إلى و تبدو التركيبات العر

في " الكائنات" عن لفظة ستغناء يمكن االو. ترجمة األجزاء المكونة للمصطلح األجنبي

دون أن يغير ذلك شيئا في المعنى، بل تجعل التركيب العربي المصطلحات الطويلة 

واستعمالها هكذا شائع  .اةت النّوغير مميزاأوليات النواة، : ل تداوال، فتصبحأبسط وأسه

  .في النصوص العربية

  :فيالعربية االختالفات بين هذه المصطلحات وتظهر   

 ...أولي، طالئعي، طليعي، بداّئي: بعدة ألفاظ proترجمة السابقة -

" و "النواةأولية " :مثال دون أدنى دقّة لغوية،" نواة"مال صيغ المفرد والجمع لكلمة استع-

 ."األنويةأولية 

                                                                                                                                               
  .534المرجع السابق؛ ص  ،، بيترسنستاد إلدون ج و، جاردنر1

ديوان المطبوعات الجامعية، . 2000الوراثة لطلبة التدرج في البيولوجيا و العلوم الطبيعية،  ؛عبد الوهاب ،شيباني 2
  .136ص

العلوم الوراثية مالحظات حول مصطلحات علم الوراثة و : "في مقالسفيان  ،العسولي صادق و ،الهاللي: ذكره 3
  .182ص.،الرباط1983- 22،1982، مجلة اللسان العربي،عدد"ومقترح لمصطلحات علوم الوراثة



  

وص العربية، وحتى في داخل النص صطلحات العربية مستعملة في النصكل هذه الم-

  .الواحد تستعمل عدة مترادفات

، و لو "prokaryotes"أكثر مالئمة للمصطلح األجنبي "  بدائيات النواة"ويبدو مصطلح 

  .أكثر شيوعا" أوليات النواة"أن المصطلح العربي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
  



  

  
  
  
1(n)Eukaryotes2)  

  :التّّعريف اللغوي
.2سوي، اعتيادي، جيد:وتعني eu-السابقة - :منالتيني الصل األيتكون هذا اللّفظ ذو  

    
 .3نواة، نوى:ويعني ،)(karyلجزءا-                              

  :التّعريف االصطالحي

وهي ؛ على نواة مميزة، حقيقية هاخاليا يطلق هذا االصطالح على الكائنات الّتي تحتوي

حيث تتم عمليتي النسخ و الترجمة عند تصنيع البروتين بالتتابع،  ،4عادة الكائنات الراقية

  . 5في النواة ثم في السيتوبالسم

      :التّرجمات المقترحة

    .6الكائنات حقيقية النّواة.

  .7الكائنات مميزة النّواة.

  .8الكائنات حقيقية النّوى.

                                                
 .816ص ؛ مبادئ علم الوراثة ،، بيترسنستاد إلدون ج و، جاردنر1
 .105المنهجية العامة لترجمة المصطلحات وتوحيدها و تنميطها، ص ،رشاد الحمزاوي،2
   .107المرجع نفسه،ص3

4 Sugden, Andrew; Longman illustrated Dictionary of Botany, p16. 
.102؛ صمبادئ علم الوراثة دین،ال محي عیسى، 5  

  .168ص المرجع السابق،  ،، بيترسنستاد إلدون ج و، جاردنر6
  .المرجع نفسه7

  .177المرجع نفسه، ص 8



  

حقيقي النّواة كمقابل لـ  :المصطلح العربي 1ترح المعجم الطبي الموحديق

« eukaryote ».  

  

يبدو أن المصطلحات العربية ترجمات مباشرة للمصطلح األجنبي الذي يتركب من    

  ".جذر+ سابقة"

فتصبح المصطلحات العربية أبسط وأسهل " الكائنات"يمكن االستغناء عن لفظة و  

 :مميزة النّواة والجمع؛ و حقيقيات النواة: حقيقية النّواة والجمع: لي، كما يللتداول

  .مميزات النّواة

" صيغة مال في النّصوص العربية، ولو أنوكّل هذه المقابالت العربية شائعة االستع  

 .أكثر شيوعا و تداوال" حقيقيات النواة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                

  .170، ص"طلحات علم الوراثةمالحظات حول مص: "في مقالسفيان  ،العسولي صادق و ،الهاللي :ذكره 1



  

 
: (n)1opulationP3 )  

                                                          :التعريف اللغوي
 

Population  :2تعني مجموعة عناصر، سكان.  

  :التعريف االصطالحي

 « Population (n) a group of individuals of the same species living in 

the same place or area, close enough to breed together » 3 

راد من نفس النوع، تعيش في نفس المكان أو المنطقة، قريبة من مجموعة من األف" 

 .∗" بعضها بما يكفي لتزاوجها معا

  :الترجمات المقترحة

  4عشيرة.

 5جماعة .

 .نجماعة، مجموعة، سكا: العربية ترجماتال 6يقترح المعجم الطبي الموحد

مصطلح ن نالحظ أن المصطلحات العربية ترجمات مباشرة للمصطلح األجنبي؛ كما أ

" ، هذا األخير يشيع استعماله في مجال"عشيرة"مقارنة بمصطلح  لفظ عام" جماعة"

  .، و هو متداول بكثرة في النصوص التي رجعت إليها"الوراثة المندلية
                                                

  .935؛ صمبادئ علم الوراثة ،، بيترسنستاد إلدون ج و، جاردنر 1
 .573ص  .، دار الكتب العلمية؛ بيروت2004.انكليزي مزدوج-عربي: القاموس 2

3Sugden, Andrew; Longman illustrated Dictionary of Botany, p59. 
  .ترجمة شخصية للتعريف باالنجليزية   ∗
  .474المرجع السابق، ص  ؛، بيترسنستاد إلدون ج و، جاردنر 4
   .19ص  ،مبادئ علم الوراثة دین ،ال محى عیسى،5

   180ص ،"مالحظات حول مصطلحات علم الوراثة: "في مقالسفيان  ،العسولي صادق و ،الهاللي:ذكره  6



  

  :و قد ورد في معجم المورد

 clan 1:لفظ عشيرة يقابله.

 group,community 2:لفظ جماعة يقابله.

 population 3:لفظ سكان يقابله.

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
  
  
  
  
  
  

                                                
. 763ص.م للمالییندار العل:بیروت. 1994. 6انكلیزي،ط-المورد،قاموس عربي ،روحي ،البعلبكي  1  

. 429المرجع نفسھ،ص 2  
  3 .619ص، المرجع نفسھ



  

  
4:(n) 1 Gene)  

  :التعريف اللغوي
التي تدل على الميالد والعرق والصنف  genusمشتقة من الكلمة الالتينية  Geneلفظة 

  3.يولد: تعني genو  2والجماعة 

 : التعريف االصطالحي
“gene (n) a length of DNA in a chromosome. A gene codes for a 

particular character of the cell or organism, and can be regarded as a 

unit of inheritance”4  
شفر لصفة معينة من في الصبغى، ت  DNAقطعة من "إلى  geneيشير مصطلح 

  .∗"كوحدة الوراثة اصفات الخلية أو العضوية، ويمكن اعتباره

  :الترجمات المقترحة
  5جين .

 6مورثة .

يضع المعجم الموحد لمصطلحات كما . "جين"مصطلح  7لطبي الموحديقترح المعجم او

  ."جينة"مصطلح  1علم النبات

                                                
                                                                                                                    

.30؛ صمبادئ علم الوراثة ،، بيترسنستاد إلدون ج و، جاردنر    1  
  .36، ص .)ت.د. (مكتبة غريبالقاهرة،  األسس اللغوية لعلم المصطلح،:ميمحمد فه ،حجازي 2
  .106صالمنهجية العامة لترجمة المصطلحات وتوحيدها و تنميطها، :، رشادالحمزاوي 3

4 Sugden, Andrew; Longman illustrated Dictionary of Botany,p41  
   .ترجمة شخصية للتعريف االصطالحي األجنبي ∗
  .30، صالمرجع السابق ،، بيترسنستاد إلدون ج و، جاردنر 5
  .87ص  ،مبادئ علم الوراثة دین ،ال محى عیسى، 6
  .171ص  ،"مالحظات حول مصطلحات علم الوراثة: "في مقالسفيان  ،العسولي صادق و ،الهاللي: رهذك 7



  

  :نالحظ على الترجمات العربية المقترحة ما يلي

المصطلح  من مزايا هذا ."مصطلح مقترض"، فهو دخيل  لفظ معرب  "جين"مصطلح -

كما أنه يسمح باشتقاق  ".للغويا زاإليجا"فهو لفظة مفردة تحقق مبدأ  ؛أنه سهل التداول

شائع االستعمال لدى " جين"كما أن مصطلح . والجمع وصيغة النسبةتثنية صيغ ال

 .المختصين و العامة

، وقد صيغ على "ثور"عربي، وضع بطريقة االشتقاق من الفعل " ثةروم"مصطلح -

داخل مع غيره من مزايا هذا المصطلح أنه يالئم المصطلح األجنبي وال يت". ةلعفَم"وزن 

يسمح و .كما أن هذا المصطلح العربي لفظة مفردة سهلة التداول. من ميادين أخرى

هذا المصطلح كما يتمتع  .والجمع والنسبة تثنيةال :باشتقاق عدة صيغ" مورثة"مصطلح 

  .امةرواج نسبي لدى المستعملين المختصين أو العبالعربي 

ميال واضحا  نالحظ " مورثة"و" جين"من خالل مقارنة بسيطة بين هذين المصطلحين 

لها اوإلى سهولة تد ،هذا يعود، على ما يبدوو" جين"إلى استعمال الصيغة المعربة 

   ."مورثة" ـوبساطتها مقارنة ب

ت إلى حين وضع ل صيغة دخيلة فهذا إجراء مؤقّاستعماعند من المتعارف عليه أنه   

  األنسب للفظة" مورثة" العربي طلحالمص؛ فيبدو إذن أن العربي المناسب مصطلحال

 "gene ".  

  
                                                                                                                                               

  .171نفسه، صالمرجع صادق الهاللي و سفيان العسولي،:ذكره  1



  

Alleles 5) 1: (n.pl)  
                                                                                        :التعريف اللغوي

           
       .2....آخر، مختلف: وتعني allel-مشتقة من األصل اليوناني " allele" لفظة 

                                                          .3خر أو الشكل المغايرالشكل اآل: ، وتعني"allelomorph" صار للفظةوهي اخت

  :التعريف االصطالحي
  

“ alleles (n.pl) two genes, each occupying the same position or locus 

on two homologous chromosomes. Alleles may have small 

differences in the sequence of bases in their DNA”4 

كل من المورثين اللتين تحتالن نفس الموقع على "إلي " alleles "يشير مصطلح 

 بسيطة في سلسلة القواعدا بعض االختالفات المتكون له قدو  المتماثلين، الصبغيين

  .∗"في كل منهما DNAجزيئتي الـ ل

  : ةالترجمات المقترح
 ؛5 )أليل.م( تأليال.
 ؛6)بديل.م(ل ائبد.

 
 

                                                
                                                                                                                    

                     .669ص ؛مبادئ علم الوراثة ،، بيترسنستاد إلدون ج و، جاردنر1       
2Fowler, H.G., The Concise Oxford Dictionary of Current English, p26. 
3 Ibid. 
4Sugden, Andrew; Longman illustrated Dictionary of Botany, p43. 

  .ترجمة شخصية للتعريف االصطالحي األجنبي  ∗
  .30ص المرجع السابق، :، بيترسنستاد إلدون ج و، جاردنر5
  .45، سلطنة عمان، ص1985، )1ط(، أساسيات في علم الوراثة  ةعائد، وصفي عبد الهادي6



  

 
 1المورثات المتقابلة.

  ."أالئل"والجمع  ،"أليل"مصطلح  2يقترح المعجم الطبي الموحد 

 :و نالحظ على الترجمات المقترحة ما يلى

فهو لفظ يسير التداول، بسيط في ". نقحرةال"مصطلح معرب صيغ بطريقة " أليل. "

شائع بين المستعملين، كما يسمح هذا المصطلح باشتقاق صيغة كما أنه مصطلح . تركيبه

  ".أالئل"هي الصيغة الشائعة مقارنة بـ " أليالت"الجمع صيغة كما أن  ،والجمع يةثنتال

؛ وهو يشرح تماما "ايفوص اتركيب"مصطلح عربي مركب " المورثات المتقابلة. " 

فإنه بالمقابل ال  ايا هذا المصطلحالمفهوم العلمي ويعبر عنه؛ فإذا كانت هذه مزية من مز

ليس سهل التداول كالمصطلح ؛ مصطلح مركبأنه  ، كمايسمح باشتقاق صيغ جديدة

 .ا يجعل المصطلح العربي قليل االستعمال و غير متداولكل هذ ،" أليل"المعرب 

  .حرفيا " allele"غير شائع، فهو محاولة فردية لترجمة " بديل"مصطلح .      

الشيوع، ويسر التداول :أنسبها لكونه يحقق مبدأ " أليل" المصطلح المعرب ن فيبدو إذن أ

 .والمالئمة

  

  

  

                                                
.22، 10ص،مبادئ علم الوراثة ، دینال محى عیسى، 1 

  .161ص ،"مالحظات حول مصطلحات علم الوراثة: "في مقالسفيان  ،العسولي صادق و ،الهاللي :ذكره2 



  

 
1: )n(enotype6 ) G  

                                                                       :التّّعريف اللّغوي

    .2دلِّمو:وتعني  - genالسابقة :.يتركب هذا اللّفظ من
  .3راز، نمطط :ويعنيtype زءالج.      

  :التّعريف االصطالحي

الّتي يحويها الفرد لصفة " األليالت"نمط المورثات "يطلق هذا االصطالح على  

  .4"ما

      :التّرجمات المقترحة

    .5ركيب وراثيت.

  .6ابع وراثيط.

  .7تركيب جيني.

  .8نمط جيني.
عجم الموحد لمصطلحات نمط جيني، ويذكر الم :مصطلح 9المعجم الطبي الموحديقترح 

  .المظهر أو المجموعة الوراثية :مصطلح1علم النبات

                                                
 .929ص علم الوراثة؛ مبادئ ،سنستاد بيتر و إلدون .ج رجاردن 1
 .106ص المنهجية العامة لترجمة المصطلحات وتوحيدها و تنميطها؛ رشاد، اوي،زمحال2

  .413ص.، دار العلم للماليين1980.عربي-انكليزي:قاموس،المورد القريب؛ منير ،كيالبعلب 3
  .21؛ صيةا والعلوم الطبيعالوراثة لطلبة التدرج في البيولوجي؛ عبد الوهاب،شيباني  4
  .41ص المرجع السابق؛ ،سنستاد بيتر و إلدون .ج جاردنر 5
  .158ص ،مبادئ علم الوراثة ؛محي الدين ،عيسى6
  .142ص أساسيات في علم الوراثة، عائدة؛ ،وصفي عبد الهادي7

.23،صالمرجع نفسه 8  
  . 171؛ ص"علم الوراثة مالحظات حول مصطلحات":في مقال ،العسولي سفيان الهاللي صادق و :ذكره9



  

و واضح أن . العربية مصطلحات مركبة ترجماتصطلح األجنبي لفظة مفردة بينما المال

  :و نالحظ ما يلي. المصطلحات العربية ترجمات حرفية للصيغة األجنبية

 كيب عربية والف ما بين تر، وتخت"اوصفي اتركيب"المصطلحات العربية مركبة . 

وأما السابقة . نمط طابع، تركيب،: تترجم بـ typeفاللّفظة األجنبية . مختلطةتراكيب 

gen -  ب " وراثي"فتترجم حينا بـل الصيغة العربية ؛ و ن"جيني"ينا آخر حوتعرفض

  .على المختلطة

هوم العلمي واضح ودقيق ويوحي بالمف وهو شائع ومتداول،" تركيب وراثي"مصطلح .

  .للمصطلح األجنبي

و يشيع استعمال كل هذه التراكيب المصطلحية في النصوص العربية التي اطَّلعت 

  .أكثرها مالئمة" تركيب وراثي" عليها، و يبدو مصطلح 

  

  

  

  

  

  

  
                                                                                                                                               

.المرجع نفسه 1  



  

 

1)nPhenotype(7 )    

                                   :                                             التّّعريف اللّغوي

  .  1مظهر:وتعني – phenالسابقة . :يتركّب هذا اللّفظ  من جزئين

 .2طراز نمط،:عني يو typeالجزء .               

  :التّعريف االصطالحي

وقد  .3"محصلة نواتج المورثات المعبر عنها في بيئة معينة"يطلق هذا االصطالح على

دعرف هذا الناتج مباشرة بالعين الميطول  شكل البذُور، مثل لون األزهار، ةجر

ارات بوفي أحيان أخرى يستدعي إجراء بعض االختبارات الخاصة مثل اخت...الساق

يشير إذن هذا االصطالح إلى الصفات التي  .4الكشف عن مجاميع الدم لدى اإلنسان

  .5تظهر في الكائن الحي بفعل تأثير التّراكيب الوراثية والبيئة

      :مات المقترحةالتّرج

  6شكل مظهري.

  7الطّابع الظّاهر.

  8الطابع الظّاهري.
                                                

 .107صالمنهجية العامة لترجمة المصطلحات وتوحيدها وتنميطها؛ ؛ الحمزاوي،رشاد1
  .413ص.انكليزي- عربي:قاموس؛ المورد القريب ر،كي،منيلبالبع2

.21الوراثة لطلبة البیولوجیا و العلوم الطبیعیة؛ص، عبد الوھاب ،شیباني 3  
  .المرجع نفسه4

5 Sugden, Andrew; Longman illustrated Dictionary of Botany, p41. 
  .41ص المرجع السابق،سنستاد، بيتر،  و  إلدون .جاردنرج6
  .158ص  ؛مبادئ علم الوراثة ،سى، محي الدينعي7

.21ص  ؛المرجع السابق ،عبد الوهاب ،شيباني 8  



  

  
  :العربية التّالية ترجماتال 1يذكر صادق الهاللي

  .نمط مظهري.

  .النّمط الظّاهري.

  .مظهر.
.         "اوصفي اتركيب"مصطلحات عربية مركبة يترجم بالمصطلح األجنبي لفظةٌ مفردة 

  : ما يلىعلى هذه الترجمات  و نالحظ 

 ترجمتف phen-السابقة  طابع، نمط، طراز، فئة؛ أما ،شكل :بـ "type"ة اللفظ ةترجم.

  ...مظهري، ظاهر، ظاهري :إلى صفة ذات صيغ مختلفة

كّل هذه المصطلحات شائعة ومتداولة وهي مستعملة في كّل النصوص العربية التي .

ماد على التّرجمة الحرفية للمصطلح ها يرجع إلى االعتعددوتَ اعتمدتها في هذا البحث،

   .لكل منها ةعوض، إذ تتعدد الترجمات الموtype و-phen :بجزئيهاألجنبي 

  .إلى المفهوم العلمي للمصطلح األجنبي وتوحي بههذه التراكيب العربية تشير كّل 

ذه ترجمة فه ؛للمصطلح األجنبي بالتركيب اللّفظي" مظهر"المصطلح العربي  تقيدوال ي

 هل التداول،و س بسيط و لفظ مفردو من مزايا هذا المصطلح العربي أنه .ر مباشرةغي

  . متداول غيرإال أنه  يالئم المفهوم العلمي و

  .أكثر شيوعا" الطّابع الظاهري"و" شكل مظهري"المصطلحات العربية المركبة ف  

  

                                                
.180، ص"راثيةلعلوم الومالحظات حول مصطلحات علم الوراثة و ا" ،سفيان ،صادق و العسولي ،الهاللي 1 



  

  

    )Chromosome (n8 ) 1  
  :التعريف اللغوي

  .2غببمعنى لون، ص : -chrom لسابقةا.: هذا اللفظ منيتركب 

             3وتعني جسم، جسد، جسدي :- someالالحقة .                      

»soma : 4"جسم الحيوان أو النبات بأكمله دون الخاليا التناسلية): سوما(جسد  

  : التعريف االصطالحي

الخلية أثناء  نواة أجسام خيطية الشكل ترى بوضوح داخليطلق هذا االصطالح على  

لصفة مورثة يحمل منها كل ، كروموميراتحبيبات صغيرة تدعى بالحمل انقسامها، وت

ثابت في خاليا جسم الكائن الحي للنوع الواحد، باستثناء الخاليا هذه األجسام وعدد  .5ما

  .6عدد الموجود في باقي الخاليا الجسميةالالتناسلية التي تحتوي على نصف 

  : ترحةالترجمات المق

 7كروموسوم.

.صب8يغ   
 

                                                
   .925ص مبادئ علم الوراثة؛ ،و سنستاد بيتر الدون .،ججاردنر  1
  .103ص ؛هجية العامة لترجمة المصطلحات وتوحيدها وتنميطهاالمن، رشاد،الحمزاوي2
  .110؛ صالمرجع نفسه3
  .22، ص19مجلد .مجمع اللغة العربية، القاهرة ،مجموعة المصطلحات العلمية والفنية4
  .152ص أساسيات في علم الوراثة؛ :عائدة ،وصفي عبد الهادي5
  .152ص المرجع نفسه،6
  .33ص المرجع السابق؛ر،و سنستاد، بيتإلدون  .ج جاردنر7
  .47؛ صمبادئ علم الوراثة، محي الدين، عيسى8



  

  ."صبغي"مصطلح  1يضع المعجم الطبي الموحد 

  :نالحظ على هذه الترجمات المقترحة ما يلي

دون  ير، فهو لفظ دخيل استع"ةرحنق= نقل حرفي" بعرمصطلح م" كروموسوم" .

يسمح هذا و .صيغته الصرفية طويلة وغريبة عن األوزان العربية المعروفةو تحوير،

كروموسومان، : والنسبة على التوالي والجمعية ثنتصطلح باشتقاق صيغ الالم

 ؛"مبدأ الشيوع"ويالحظ أن هذا المصطلح المعرب يحقق  .كروموسومات، كروموسومي

سواءعلى حد  العامةورائج االستعمال لدى المختصين  إذ يعد.   

عربي  بإضافة ياء النسبة، فهو مصطلح" صبغ"لفظة  مشتق من" صبغي"مصطلح .

  :ه أنهومن مزايا. فصيح

  .شائع االستعمال نسبيا. 

 ."اللغوي زيجااإل"يسير التداول، فهو لفظة مفردة، يحقق مبدأ  .

 .مفهوم الجذر األصليب" صبغي"مصطلح يوحى يالئم المصطلح األجنبي، إذ  .

 بغيات وصبغىصبغيان، ص :والجمع والنسبة على التوالي تثنيةيسمح باشتقاق صيغ ال .

.  

أن " صبغي"و" كروموسوم"يظهر من خالل هذه المقارنة البسيطة بين مصطلحي و 

كليهما االستعمال قد أقر .  

                                                
 ،"راثيةلعلوم الومالحظات حول مصطلحات علم الوراثة و ا" ،سفيان ،صادق و العسولي ،الهاللي :ذكره-  1
  .166ص



  

 ح على اللفظ الدخيل، ولكون عمليةإال أنه و بحكم أننا نفضل اللفظ العربي الفصي

إلى حين وضع اللفظ المناسب في اللغة " مرحلية"من اللغات األخرى خطوة " االقتراض"

المقابل األنسب لمصطلح " صبغي"؛ لكل هذه األسباب يعد المصطلح العربي األم

"chromosome ."  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
9 ) : (n)1 Locus  

  :                                   التعريف اللغوي
 .  2بمعنى مكان، موضع -looذات أصل التيني، فهي مشتقة من  Locusلفظة  

  3.يق للشيءالموقع الدق: Locusو 
  : التعريف االصطالحي

  4" المكان الذي تشغله المورثة على الصبغي"يطلق هذا االصطالح على  
  الترجمات المقترحة 

 5موقع .

 6موضع وراثي.

 7موقع جيني.

 8مورثيمحل .

   ."موضع"مصطلح  9يضع المعجم الطبي الموحد

 ."موقع الجين"المقابل العربي  10كما يذكر صادق الهاللي

فهي  ،"موضع"و " موقع" يتل كل هذه الترجمات المقترحة نالحظ شيوع لفظمن خال

  ." Locus" ترجمات مباشرة للمصطلح 

                                                
.  236؛ صمبادئ علم الوراثة ،بيتر ،سنستاد الدون و.ج جاردنر 1  

  .108صلترجمة المصطلحات وتوحيدها؛  ، المنهجية العامةرشاد، الحمزاوي2
3Hornby, A.S., Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English.5th edition 
(1995), Oxford press; p691. 

  .56الوراثة لطلبة التدرج في البيولوجيا والعلوم الطبيعية، ص :عبد الوهاب ،شيباني 4
  .230ص .المرجع السابق ،وسنستاد، بيترإلدون  .ججاردنر 5
   .56ص .المرجع السابق ،عبد الوهاب شيباني 6
  .59ص أساسيات في علم الوراثة، ؛عائدة ،وصفي عبد الهادي 7
   .10صالمرجع السابق،  محي الدين؛ ،عيسى 8
  .175؛ ص"راثيةلعلوم الومالحظات حول مصطلحات علم الوراثة و ا" ،سفيان ،صادق و العسولي ،الهاللي :ذكره 9

  .، المرجع نفسهصادق الهاللي وسفيان العسولي 10



  

  :و بالنسبة للمصطلحات العربية المركبة، نالحظ ما يلي

ية، إذ أضيفت الصفة لغرض عبارة عن تراكيب وصف" موقع جيني"و" موضع وراثي".

 .فهو تركيب وصفي مختلطلثاني اأما األول مركب وصفي عربي  اإليضاح؛

لفظ +لفظ عربي"وهو مركب مختلط " اإضافي اتركيب"مركب " موقع الجين"مصطلح .

   ."معرب

؛ "وراثي"وليس " مورثي"صفة ، يبدو األحرى وضع "موضع وراثي" بالنسبة لمصطلح.

؛ فتبدو "موضع مورثي"ومنه  ،"موضع المورثة"هو إذن فإذ أن الموضع يتعلق بالمورثة 

  .غير دقيقة "وراثي" فظة  ل

 . غير شائع" محل مورثي"مصطلح .

شائعا االستعمال، كما أنهما لفظان يسيرا فهما " موضع"و" موقع"وبالنسبة لمصطلحي .

كما يعبران عن مفهوم الجذر ". مفردةألفاظ "التداول، لتركيبهما البسيط والواضح 

  .الجمعو تثنيةاألصلي بدقة؛ ويسمح كل منهما باشتقاق صيغ ال

ألجل تخصيص وتدقيق داللتهما، يبدو ضروريا لفظتان من اللغة العامة، فكلتا ال و 

أو " موضع مورثي"، "موقع مورثي: "على النحو اآلتي" مورثي"أو " مورثة"إضافة لفظة 

 ".موضع المورثة"، "موقع المورثة"

  

  
  



  

                                        
         

   : (n) 1chromosomes 10 )Homologous    
                      :                 التعريف اللغوي

   Chromosome 2لفظة  : تينهذا المصطلح مركب من لفظ

  : هذه الصفة مكونة من:  homologous  لفظةو

 .3و تعنى شبيه، مجانس، مماثل" homo"السابقة  •

 4...الجمع والتأليف تستعمل في تشكيل األسماء للداللة على   "log" الالحقة •

                .ليزية لتكوين الصفات جتستعمل في االن"  ous"النهاية   •

   5متشابهة ، متماثلة : تعني    Homologousو 

  : التعريف االصطالحي 

يقترنان و اللذان  ن في الشكل والحجمالمتشابهين الصبغيي": يطلق هذا االصطالح على 

  6"ثاترولهما تتابعات متشابهة لمواقع الم و تزالي؛م االخببعضهما البعض خالل االنقسا

  : الترجمات المقترحة 

  7الكروموسومات القرينة .

                                                
  .81صفي هذا البحث، " chromosome" راجع مصطلح1
  .81صفي هذا البحث، " chromosome" راجع مصطلح2
  . 108ص المنهجية العامة لترجمة المصطلحات و توحيدها و تنميطها؛، رشاد، الحمزاوي3

4 Fowler, H.G., The Concise Oxford Dictionary of Current English, p640. 
5 Ibid.p515. 
6Sugden, Andrew; Longman illustrated Dictionary of Botany, p46. 

  .93ص المرجع السابق، :و سنستاد بيترإلدون  .ج جاردنر7



  

 1الكروموسومات المتماثلة .

  2الكروموسومات المتناظرة .
  .صبغيات متماثلة: المقابل العربي 3وورد في مجموعة المصطلحات العلمية والفنية 

  :ونالحظ ما يلي

العربية كلها مصطلحات  ترجمات، وال"اسم + صفة " مركب منلفظ ألجنبي المصطلح ا.

ولفظ ) كروموسوم ( لفظ دخيل "لكونها تتكون من  امختلط" اوصفي اتركيب" مركبة 

  . فهذا تركيب وصفي عربي " صبغيات متماثلة"مصطلح ، باستثناء "عربي

بعدة  " homologous" العربية يكمن في ترجمة اللفظة ترجمات االختالف بين هذه ال.

  .قرينة، متماثلة، متناظرة: مترادفات عربية

الصبغيات "ومن خالل النصوص التي اعتمدتها في هذا البحث يعد المصطلح العربي    

 .أكثرها شيوعا و مالئمة" المتماثلة

  

  

  
  
  

  
 

                                                
  .137،صالمرجع السابقالدون و سنستاد،بيتر،.جاردنر ج1
  .230،ص المرجع نفسه2
  .83، ص 9فنية، مجلد مجموعة المصطلحات العلمية وال3



  

 

  
Chromatin11 )  n)(1:   
  :  التعريف اللغوي

  2.،صبغلون: أصل يوناني وتعنيذات  -chrom :    .هذه اللفظة منتتكون 

مجال سماء في األهي نهاية تستعمل لتشكيل  - inوالالحقة .                         

  .3الكيمياء وغيرها

  : التعريف االصطالحي

يطلق هذا االصطالح على شبكة داكنة داخل النواة ذات قابلية لالصطباغ بسهولة عند  

عندما تباشر الخلية عملية االنقسام تتحول هذه و .معاملة الخاليا بالصبغات المالئمة

  .4الشبكة إلى صبغيات ذات كثافة عالية

  :الترجمات المقترحة

  5كروماتين.

 6صبغين.

  .صبغين كروماتين و: المصطلحين كلى 7يقترح المعجم الطبي الموحد

                                                
  . 757ص، مبادئ علم الوراثة؛ و سنستاد، بيتر إلدون .ج جاردنر1
  .103ص المنهجية العامة لترجمة المصطلحات وتوحيدها وتنميطها،الحمزاوي،رشاد؛ 2

3Fowler, H.G., The Concise Oxford Dictionary of Current English, p542. 
  .        109ص ة البيولوجيا والعلوم الطبيعية؛، الوراثة لطلبعبد الوهاب،شيباني4
  .757صالمرجع السابق؛ سنستاد، بيتر،  وإلدون  .ج جاردنر5
  .176دار هومة،ص  .) 2003(، المنير في العلوم الطبيعية،سمار معمر وآخرون6
  .166، ص"مالحظات حول مصطلحات علم الوراثة": في مقال صادق الهاللي وسفيان العسوليذكره، 7



  

  :و يمكن مالحظة ما يلى

 : زاياه من م" دخيل" ؛ فهو مصطلح مقترض لفظ معرب" كروماتين"مصطلح .

 .أنه مصطلح شائع االستعمال؛ إذ يستعمل في كل النصوص التي رجعت إليها -

 ". اللغوي اإليجاز"يسير التداول؛ فهو لفظة مفردة تحقق مبدأ  -

: فهو مصطلح عربي، تم وضعه بطريقة التركيب المزجي بين" صبغين"أما مصطلح .

 ).ين(-  inوالنهاية األجنبية" صبغ"لفظة 

فكل النصوص التي هو أن هذا المصطلح العربي غير مستعمل؛ ، سفلألوما يالحظ،  

فربما ". كروماتين"طلح المعرب ، بل تستعمل المص"صبغين"ال تذكر إطالقا رجعت إليها 

إلى كونه يمزج األصل العربي مع النهاية العربي  يعود عدم استعمال هذا المصطلح

لدفع " كروماتين"ستعمال اللفظ الدخيل ، لهذا يميل المختصون والعامة إلى ا"ين"األجنبية 

  .اللبس والغموض

موازاة  وما الحظته شخصيا هو أن مصطلح صبغين يستعمل في كتب المرحلة الثانوية،

 .مع المصطلح المعرب

  ".نكروما تي" قد أقر االستعمال المصطلح المعرب ف 

  

  

  
  



  

  
  

12 ) Chromatid (n)1 :  
  :  التعريف اللغوي
  .2صبغ لون، وتعني -chrom السابقة.:  منيتكون هذا اللفظ 

الحقة تستعمل في تكوين األسماء، خاصة تلك :- id والنهاية.                   

3)العضيات(نات الخلوية المتعلقة بالمكو. 

  :التعريف االصطالحي

 4لذين يتكون منهما الصبغيلكل من الخيطين المتشابهين ا"يطلق هذا االصطالح على 

  ".5الخلوي ف هذا األخير خالل المراحل األولى لالنقسامنتيجة لتضاع

  :الترجمات المقترحة

 6كروماتيد.

 7غي يصب.

 1؛ كما يذكر صادق الهاللي"شق الصبغي: "المقابل 8يذكر المعجم الطبي الموحد 

  .تيدةاكروم: المقابل

                                                
  .925صمبادئ علم الوراثة؛ سنستاد، بيتر،  ولدون إ .ج نراردج1
  .103ص المنهجية العامة لترجمة المصطلحات وتوحيدها وتنميطها،الحمزاوى، رشاد، 2

3Fowler, H.G., The Concise Oxford Dictionary of Current English, p532. 
  .151ص أساسيات في علم الوراثة؛ ،وصفي عبد الهادي، عائدة4

5Sugden, Andrew; Longman illustrated Dictionary of Botany, p46. 
  .925، صالمرجع السابقسنستاد، بيتر، وإلدون . جاردنر ج6
  .49صمبادئ علم الوراثة،  ،محي الدين  ،عيسى7
 ؛"مالحظات حول مصطلحات علم الوراثة و العلوم الوراثية"في مقال  ،العسولي سفيانوصادق  الهاللي :ذكره8
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  ". chromatid"كمقابل لـ " صبغيد"مصطلح  2"القاموس"معجم و يضع 

  :يونالحظ ما يل

لفظ  ، فهو"حرةقالن"معرب، ترجم باالعتماد على إجراء مصطلح "  كروماتيد"  -

 ".دخيل"

ع االستعمال لدى المختصين والعامة على السواء، كما ئنه شامن مزايا هذا المصطلح أ

  .مفردةلصيغته الأنه سهل التداول 

فهو ؛ "ليعفُ"بصيغة تصغير على وزن " يغبص"مشتق من " يغيبص"مصطلح  -

 :من مزاياه أنه. عربي وضع بطريقة االشتقاقمصطلح 

 .سهل التداول؛ فهو لفظة عربية مفردة ذات تركيب صرفي واضح.

 .اتيغيبان، صيغيبص: والجمع على التوالي تثنيةيسمح باشتقاق صيغ ال.

 ".يغبلصّن لقسم مكو "هو " يغيبص" فـ يالئم المفهوم الذي يحمله المصطلح األجنبي؛.

متداول، إذ يشيع استعمال المصطلح غير أنه  هذا المصطلح العربيوما يعاب على 

  .المعرب في كل النصوص التي رجعت إليها

 ".كروماتيد"االستعمال قد أقر المصطلح المعرب  نخلص إلى أنو

  

                                                                                                                                               
    .نفسهالمرجع الهاللي صادق و العسولي سفيان، 1
  .174دار الكتب العلمية، بيروت، ص  ).2004(عربي المزدوج،  - القاموس، انكليزي2



  

  
  

  

: 1Gamete (n)13 ) 

            :                                       التعريف اللغوي

  .3زواج، مشيجي، مشيج: ، وتعني gamos2:لفظة ذات أصل يوناني لهذه ا

  : التعريف االصطالحي

يطلق هذا االصطالح على الخاليا التناسلية الذكرية أو األنثوية؛ كالحيوان المنوي 

وتحتوي هذه الخاليا على نصف عدد الكروموسومات التي . 4والبيضة على التوالي

الجسم األخرى لنفس النوع وتشارك هذه الخاليا في عملية التكاثر  تحتويها خاليا

  .5الجنسي في الكائنات الحية

  :الترجمات المقترحة

 6)جاميطات.ج (جاميطة .

 7) أمشاج. ج(مشيج .

 1)أعراس. ج(عروس .

                                                
 .   928ص مبادئ علم الوراثة؛و سنستاد، بيتر،  إلدون .ج،جاردنر1

2Onions, C.T., The Oxford Dictionary of English Etymology, Oxford University press, 
 (1974), p388. 

  .105 ، المنهجية العامة لترجمة المصطلحات وتوحيدها وتنميطها؛ صرشاد ،الحمزاوي3
  .37ص ،4مجلد  ،القاهرة ،مجموعة المصطلحات العلمية والفنية4
  .143ص  ، أساسيات في علم الوراثة؛الهادي، عائدةوصفي عبد 5
  .92ص ؛ رجع السابقالموسنستاد، بيتر،  الدون. ججاردنر،6
  .123، دار الفجر للنشر، ص 2006، )1ط(، مبادئ علم الوراثة الخلوية واألنسجة واألجنة، علي محمد عثمان7



  

 2)جاميتات. ج(جاميت  .
 

  .مصطلح أعراس 3يقترح المعجم الطبي الموحد 

 :ظ عدة صيغ مترادفة لتعريب المصطلح األجنبي وهيمن خالل هذه الترجمات، نالح

ي المعجم الموحد لمصطلحات فالذي ورد " كميتات"جاميطة، جاميت، وحتى مصطلح 

 .4علم الحيوان

لتوحيد المصطلح، ينبغي أن يرسم  هجهودو توصيات مكتب تنسيق التعريبفي إطار و

  لقاهرة برسم حرفيوصى مجمع االمصطلح المعرب وفقا لنطقه في اللغة األصل، و

 "g   " ا بـإالّ أن هذه التوصية غير متّفق عليها، إذ يشيع رسم هذا "ق"أو" غ"إم ،

بين المصطلح األنسب من ه من الصعب اختيار لهذا فإن. كذلك" ك"و " ج" الحرف بـ

   .الصيغهذه 

ماء  المشيج اختالط ، وطَلَبمعنى خَ جشَم: ، فهو لفظ مشتق من"مشيج"مصطلح بالنسبة ل

 .5الرجل و المرأة 

 .خاصة في مجال النبات ،شائع نسبيا" أعراس"مصطلح و

                                                                                                                                               
  .48ص ، مبادئ علم الوراثة؛عيسى، محي الدين1
  .143ص ؛ المرجع السابق؛، عائدةوصفي عبد الهادي2
ول مصطلحات علم الوراثة و العلوم مالحظات ح"في مقال الهاللي صادق و العسولي سفيان :ذكره3

    .170؛ص"الوراثية
  . المرجع نفسه 4
  .367ص.1990 ،)1ط(؛ بيروت، دار صادر، لسان العربابن منظور، 5



  

من خالل النصوص التي اعتمدتها في هذه الدراسة، يعتبر المصطلح المعرب بصيغة و

  .أكثر شيوعا وتداوال لدى المختصين" أمشاج"ومصطلح " جاميت"

 

 

 

 

: 1(n) Sperm14 )   
 : التعريف اللغوي

  .2بذرة: ذات األصل اليوناني وتعني sperma –شتقة من م" sperm " اللفظة

  : التعريف االصطالحي

الخلية التناسلية  "ويشير إلى  spermatozoon ـاختصار ل" sperm"المصطلح 

  .3" تتركب عادة من رأس وعنق وذنب طويل متحرك و الذكرية

  :الترجمات المقترحة

 4حيوان منوي.

 5اسبرم.

 6نطفة.
  .نطفة: لعربيالمصطلح ا 1الموحد  يقترح المعجم الطبي

                                                
 .   928ص مبادئ علم الوراثة؛و سنستاد، بيتر،  إلدون .ج،جاردنر1

2Fowler, H.G., The Concise Oxford Dictionary of Current English, p1103 
  .24، ص19مجموعة المصطلحات العلمية والفنية، مجلد 3
  .92ص ، المرجع السابق؛بيتر ،وسنستاد  إلدون. ج ،جاردنر4
  .المرجع نفسه5
  .144، 25ص مبادئ علم الوراثة؛ ،عيسى، محي الدين6



  

خلية ذكرية، جاميتة مذكرة، حيوان منوي، : التاليةترجمات ال 2كما يذكر صادق الهاللي

  .سبيرم

  :يلي  نالحظ من خالل هذه الترجمات ما

لمصطلح ا؛ إذ تمت ترجمة اوصفي اتركيب لفظ مركب "حيوان منوي"مصطلح -

  :كما يلي" spermatozoon"األصلي

 .المني بـ sperm 3  ترجمة. 

  .يحيوان بـ  zoo _4ترجمة . 

  .حيوان منوي؛ فهي ترجمة حرفية لألصل: ومنه نحصل على التركيب

ة ، وغير واضحة، كما أنه في اإلمكان يبمصطلح معرب؛ صيغته غر" أسبرم"-

  . االستغناء عنه لوجود مصطلحات عربية تفي بالتعبير عن المفهوم العلمي

كما أنها  ؛تحقق مبدأ اإليجاز اللغوي ،مفردة، يسيرة التداوللفظة " نطفة"مصطلح -

 .لفظة عربية فصيحة متواترة

واستعمالها على نطاق واسع لدى " حيوان منوي"و" نطفة"نالحظ شيوع مصطلحات و

  .المختصين والعامة

                                                                                                                                               
؛ "مالحظات حول مصطلحات علم الوراثة و العلوم الوراثية"في مقال الهاللي صادق والعسولي سفيان :ذكره1

  .185ص
  المرجع نفسه2

.360ص. ، دار العلم للمالیین)1980(عربي،- قاموس جیب انكلیزي: المورد القریب البعلبكى،منیر، 3 
.464المرجع نفسھ،ص 4 



  

أكثر " نطفة"مصطلح  نفإ ولكون اللفظ المفرد البسيط يفضل على اللفظ المركب،

  ."sperm"لمصطلح  مناسبة ومالئمة

  

  

  

 

: (n)115 )Zygote 

  :التعريف اللغوي 

  2...بمعنى تزاوج بين حيوانين:  -zugonهذا اللفظ مشتق من األصل اليوناني 

  : التعريف االصطالحي

المنوي  اد الحيوانحبة الناتجة من اتالخلية المخص "يطلق هذا االصطالح على 

  3"والبويضة

  : الترجمات المقترحة

 4زيجوت .

 5بيضة المخصبة  .

 6زيقوط .
                                                

  .938صمبادئ علم الوراثة؛ وسنستاد، بيتر،  إلدون .ج جاردنر1
2 Onions, C.T., The Oxford Dictionary of English Etymology; p1020, 1024. 

  .839ص المزدوج، "عربي - انكليزي "،القاموس" 3
  .40ص ، المرجع السابق؛بيتر ،إلدون وسنستاد. ج ،جاردنر4
  .3ص، الوراثة لطلبة البيولوجيا والعلوم الطبيعية، شيباني،عبد الوهاب5
  .117صمبادئ علم الوراثة الخلوية واألنسجة واألجنة؛  ،محمد عثمان ،علي 6



  

 1بيضة الملقحة  .

ا المعاجم أم". زيكوت"ومصطلح " زيجوت"مصطلح  2يضع المعجم الطبي الموحد 

  ".ةقحال"مصطلح  ضعفت 3الموحدة لمصطلحات علم الحيوان ومصطلحات علم النبات

  :بالنظر إلي هذه الترجمات المقترحة، يمكن مالحظة ما يلي

التي أوصي قواعد التعريب  وبالرجوع إلى؛ "زيجوت"ة المعربة شيوع وتداول الصيغ. 

، 4"غ"أو حرف " ق"في اللغة العربية إما بحرف "  g" بها مجمع القاهرة في رسم حرف

  .هو المصطلح األنسب" زيقوط"فان 

."تم وضعها عن طريق التركيب مصطلحات " حةقّلالبيضة الم" و "بةالبيضة المخص

 .مالئمة في التعبير عن المفهوم العلمي بدقة، و5 ترادفةوصفي، وهي مصطلحات مال

، وهو شائع في "فاعلة"االشتقاق على وزن عن طريق تم وضعه " ةحالالق"مصطلح .

  :أنه ؛ من مزاياهثنائية اللغةالمعاجم 

 .لفظة عربية فصيحة -

 .لفظة مفردة، بسيطة، سهلة االستعمال والتداول -

 ...واقح، القحيل: سمح باشتقاق صيغ الجمع والنسبةي -

                                                
  .160ص ئ علم الوراثة،مباد ،عيسى، محي الدين1
؛ "مالحظات حول مصطلحات علم الوراثة والعلوم الوراثية"في مقال ،وسفيان العسولي الهالليصادق :ذكره 2

   .189ص
  .المرجع نفسه 3

.27.مركز دراسات الوحدة العربية ،2002،)1ط(التعريب ونظرية التخطيط اللغوي؛  سعد بن هادى، القحطانى، 4 

  .98 صفي هذا البحث، " fertilization" أنظر مصطلح5 



  

 .العلمي بدقة، من دون أن تتداخل مع ميادين أخرىلفظة مالئمة للتعبير عن المفهوم  -

هذا المصطلح العربي تداول عدم من خالل النصوص المعتمدة في هذا البحث و يظهر 

يبدو لي ولهذا . الع المختصين عليهرغم كل مزاياه، ويبدو أن السبب يعود إلى عدم إطّ

  .لى إشاعة هذا المصطلحالعمل عوجوب 

  

  

 : (n) 1 Fertilization16 )  
  :                                   التعريف اللغوي

   2وخاصة بمعنى إضافة أسمدة إلى التربة  "تخصيب"  :يعني هذا اللفظ  
  :التعريف االصطالحي

لعنصر اتصال ا"تأبير وهو ، تلقيح، إلقاح fertilization : 3جاء في معجم الشهابي 

   .4"الذكري بالعنصر األنثوي لتكوين الالقحة المشيجية

المشيج (والبويضة ) المشيج الذكري(الحيوان المنوي  داحات"يطلق هذا االصطالح على 

 .5"لتكوين الالقحة) األنثوي

  :الترجمات المقترحة

 1إخصاب.
                                                

 .   928ص مبادئ علم الوراثة؛و سنستاد، بيتر،  إلدون .ج،جاردنر1
2Fowler, H.G., The Concise Oxford Dictionary of Current English, p385. 

. 253،ص1978.بيروت ،"عربي-انكليزي"معجم الشهابي في مصطلحات العلوم الزراعية،  ؛ الخطيب، أحمد شفيق 
3 

.المرجع نفسه 4  
5Sugden, Andrew; Longman illustrated Dictionary of Botany, p    62  



  

 2القاح.

: مصطلح4والمعجم الموحد لمصطلحات علم النبات 3يضع المعجم الطبي الموحد
  .إخصاب

 
  :و نالحظ من خالل هذه الترجمات العربية ما يلي

  
  .على وزن إفعال اشتقاقهما. 
  . المصطلحان ذو صيغة عربية فصيحة و بسيطة، و هذا ما يسهل تداولهما .

يبدو شيوع و تداول كلي المصطلحين من خالل النصوص التي اعتمدتها في هذا  .

  .البحث

مالئمة في التعبير عن المفهوم العلمي، ألن لفظ القاح يبدو مصطلح إخصاب أكثر  .

  .يتداخل مع ميادين أخرى و يكتسب دالالت إضافية بتنوع استعماالته

  ". fertilization" أكثر مناسبة لمصطلح" إخصاب" و نخلص إذن إلى أن مصطلح 

  

  

  

  

                                                                                                                                               
  .103،105ص، المرجع السابق؛ بيتر ،إلدون وسنستاد. ج ،جاردنر 1
  .25 ،21 ،20ص ، مبادئ علم الوراثة؛عيسى، محي الدين2
م الوراثة و العلوم ت علمالحظات حول مصطلحا"في مقال،العسولي سفيان الهاللي صادق و:ذكره3

  .170؛ص"الوراثية
  .المرجع نفسه4



  

  

                                                          :n)(1ross17 ) C  

  :التعريف اللغوي
   _cross (n): ب، تقاطعالُصصليب، ت2َ

   3خلط، هن ج :cross (v)_  

  : التعريف االصطالحي

طبيعي أو صنعي بين مورثات " إخصاب"حصول إلقاح " يطلق هذا االصطالح على  

وكثيرا ما يقتصر هذا الفعل على . أنثوية ألحد األفراد، ومورثات ذكريه لفرد آخر

  4."ن أفراد قوامها الوراثي مختلفتهجي

تزاوج بين أصناف مختلفة ضمن النوع الواحد تمييزا ويعرف هذا المصطلح أيضا بأنه 

 .5له عن التزاوج الذي يقع بين األنواع

  :الترجمات المقترحة

 6تهجين .

 7تزاوج .

 1تصالب .

                                                
  .64ص؛ مبادئ علم الوراثةوسنستاد، بيتر،  إلدون .ج ،جاردنر1
  .214، ص "عربي- ليزيكان ،"القاموس"2
  .173معجم الشهابي في مصطلحات العلوم الزراعية، ص  ،الخطيب، أحمد شفيق3
  .المرجع نفسه4
  .7صة؛ مبادئ علم الوراث ،عيسى، محي الدين5
  .64 صالمرجع السابق، ، بيتر ،إلدون و سنستاد. ج ،جاردنر6
                   .235، صالمرجع نفسه7



  

 

ية االنجليزمقابال للمصطلحات " تهجين"مصطلح  2المعجم الطبي الموحديذكر 

  ".                  hybridization"و  "Crossbreeding":التالية

والمعجم الموحد لمصطلحات علم  3المعجم الموحد لمصطلحات علم الحيوان ذكركما ي 

  ".crossing "للمصطلح كترجمات " تزويج"و" تهجين"مصطلحات  4النبات

  "  ,crossing, cross, hybridizationأن المصطلحات األجنبية  إلى وتجدر اإلشارة

crossbreeding   5مترادفةمصطلحات كلها تشير إلى نفس المفهوم، فهي .  

  :و من خالل هذه الترجمات نالحظ

  .تفعيل: على وزن" نهج"تم وضعه بطريقة االشتقاق من الفعل " تهجين"مصطلح .

 وهو ،"تفاعل"على وزن " زاوج" الفعل من وضع بطريقة االشتقاق" تزاوج"مصطلح .

  ."cross"له داللة دقيقة على المفهوم العلمي لمصطلح، ليس "لفظ عام"

يوحى ، على وزن تفاعل؛ وهو لفظ " صالب"مشتق من الفعل " تصالب"مصطلح .

  ."cross"المعنى اللغوي للجذر األصليب

                                                                                                                                               
   .21صالوراثة لطلبة التدرج في البيولوجيا والعلوم الطبيعية، ؛ عبد الوهاب،شيباني 1
  .167،173ص ؛"مالحظات حول مصطلحات علم الوراثة"في مقال ،صادق الهاللي وسفيان العسولي ذكره،2
   .167، صالمرجع نفسه3
  .المرجع نفسه4

5 Sugden, Andrew; Longman illustrated Dictionary of Botany, p62. 



  

و  "تهجين"من خالل النصوص المعتمدة في هذا البحث، نالحظ شيوع مصطلحي و 

 أكثر مالئمة لكونه ذو داللة دقيقة وخاصة ويعبر عن المفهوم" نيتهج"؛ ولكن "تزاوج"

   .العلمي بدقة

Backcross18 )1: (n)   

  :                     التعريف اللغوي
  : يتكون هذا اللفظ من جزئين

back (adj): to the rear,2  - 

   3.إلى الوراء، خلفي:   backإذ تعني  
- cross4 

  : التعريف االصطالحي
عملية تهجين بين أفراد الجيل  على ∗"الوراثة المندلية"في  ق هذا االصطالحيطل 

، بهدف معرفة التركيب الوراثي للفرد بالنسبة لصفة ما أو عدة وأحد األبوين ∗∗األول

   .5صفات

  : المصطلحات المقترحة
 6تهجين رجعي .
  7تهجين راجع.

                                                
.924مبادئ علم الوراثة؛ صالدون وسنستاد، بیتر، .جاردنر، ج 1  

2 Fowler, H.G., The Concise Oxford Dictionary of Current English, p68. 
.38لمورد القریب؛ صاالبعلبكي، منیر، 3  

   .100ص في هذا البحث، "cross"مصطلح  اجعر4
  .63في هذا البحث، ص" عن علم الوراثةعموميات "اجعر∗

  .63في هدا البحث،ص" عموميات عن علم الوراثة"انظر ∗∗
.11؛ صمبادئ علم الوراثة، محي الدین ،عیسى 5 

  .924ص المرجع السابق؛و سنستاد، بيتر،  إلدون. ج ،جاردنر 6
  .143، 11ص  المرجع السابق؛ ،محي الدين ،عيسى7



  

 
  ترجمة لـك " عكسي جينته " مصطلح 1المعجم الموحد لمصطلحات علم الحيوان ذكري

"backcross ".   

، إذ "اوصفيا تركيب" العربية المقترحة هي مصطلحات مركبة ترجماتالنالحظ أن   

المركب  من المصطلح األجنبي" back"االختالف بينها في ترجمة الجزء من        يك

"backcross "و كلتاهما صفة مشتقة من ". راجع"و" رجعى:"بصيغتين مختلفتين

" راجع"أن لفظة  يبدوتحمل دالالت لغوية متعددة، " رجعي"؛ وألن لفظة "رجع"ذرالج

  ".back"أكثر مناسبة في التعبير عن مفهوم

  ."back cross" أكثر مالئمة لمصطلح "تهجين راجع"مصطلح و يبدو إذن 

  

  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .163، ص"مالحظات حول مصطلحات علم الوراثة:"في مقال، صادق و العسولي سفيان الهاللي :ذكره 1



  

: 1Codominance (n)19 )   
  :  التعريف اللغوي

  : هذا اللفظ من جزئينيتركب 

 .2وتعني المشاركة:  co–السابقة .

 3.، سيادةسيطرة:ويعني dominanceلفظ لا.

  : التعريف االصطالحي

 4" تغلب صفة وراثية على ما سواها من الصفات "على  "dominance"يطلق مصطلح 

على الصبغي  له ليل المرافق، ويعبر عن هذا وراثيا، بظهور تأثير أليل على حساب األ

  .5"متنحيال ليلاأل"واآلخر " األليل السائد"على األول اسم  المماثل، لهذا يطلق

يادة حيث يكون باستطاعة كل نوع من الس"على  codominanceيطلق مصطلح  -

ليلين التعبير عن نفسهما في األفراد الخليطة بعمل كل أليل بطريقة محددة من األ

  .6"قال عن اآلخرومست

  : الترجمات المقترحة

 

  
                                                

 .47 صمبادئ علم الوراثة؛ ، بيتر ،وسنستاد إلدون. ج ،رجاردن1
  .118ص، .)ت.د(يب، ؛ القاهرة، مكتبة غر، األسس اللغوية لعلم المصطلحمحمد فهمي ،حجازي2
   .260ص عربي؛- ، انكليزي"القاموس"3
  .208معجم الشهابي لأللفاظ الزراعية، ص4

.43المرجع السابق؛ صو سنستاد، بیتر،  الدون .،ججاردنر 5 
   .47، صالمرجع نفسه6



  

 1 السيادة التعادلية.

 2السيادة المساعدة .

          .نالحظ أن المصطلح األجنبي المفرد تقابله مصطلحات عربية مركبة تركيبا وصفيا

تترجم  ؛ إذco–ه المصطلحات العربية يتمثل في ترجمة السابقة و االختالف بين هذ 

  . حينا بمفهوم التعادل و حينا آخر بمفهوم المساعدة

ر عن المفهوم ت، فهو يعبالعلى التعادل في عمل اآللي" ليةالسيادة التعاد"يدل مصطلح  .

 .العلمي بدقة

  .إلى المفهوم العلمي أو أحد جوانبه" ةالسيادة المساعد"مصطلح  ال يشير .

؛ "codominant"كمقابل لـ " سائد مشارك"المصطلح العربي  3صادق الهاللي يذكرو 

  . إذ تترجم السابقة األجنبية هنا بمفهوم المشاركة

" السيادة التعادلية"من خالل كل هذه المصطلحات العربية المقترحة، أن مصطلح  يبدو

  .أنسبها في التعبير عن المفهوم العلمي

 

 

  

 

 

                                                
  .47، صالمرجع السابق1
  .130ص أساسيات في علم الوراثة؛ ،عبد الهادي عائدة ،وصفي2
  .167ص ، "مالحظات حول مصطلحات علم الوراثة و العلوم الوراثية" ،عسولي سفيانصادق و ال الهاللي3



  

:         )(n1Epistasis20 ) 

 :التّّعريف اللّغوي

       :هذا اللّفظ من يتكون 

    2...فوق، أعلى :وتعني  -epiالسابقة .                    
  .3ركود، سكون: وتعني stasis–الّالحقة .                    

  :التّعريف االصطالحي

هور تأثير ظ يطلق هذا االصطالح على الحالة الّتي تتمكّن فيها مورثة معينة من منع

عبارة عن تفَاعل بين جينات غير آليلية، "فهذه الحالة  .4مورثة أخرى ليست أليال لها

  .5"ل بين آليالت الجين الواحدبينما السيادة هي تفاع

      :التّرجمات المقترحة

    6تفوق.

 7تقنّع.
  .  "epistasis" لـكترجمة " تفوق جيني" :مصطلح  8يقترح صادق الهاللي

كالهما لفظة مفردة ف. م اشتقاقهما على وزن تَفَعلت" تقنّع"و" قتفو"المصطلحات العربية 
  .مصطلح األجنبيبسيطة، وتوحي بالمفهوم الّذي يحمله ال

ق"مصطلح  ويعدتقنع"أكثر شيوعا و تداوال مقارنة بمصطلح " تفو."  
                                                

.59؛ صمبادئ علم الوراثة، بیتر ،الدون و سنستاد.ج ،جاردنر 1 
2Fowler, H.G., The Concise Oxford Dictionary of Current English، p348. 

  .114ص دها وتنميطها؛المنهجية العامة لترجمة المصطلحات وتوحي رشاد، اوي،زمحال3
  .39ص  الوراثة لطلبة التدرج في البيولوجيا و العلوم الطبيعية،، بد الوهاب، عشيباني4
  .59ص المرجع السابق؛وسنستاد بيتر، إلدون. ج جاردنر 5
  .المرجع نفسه6
  .21ص مبادئ علم الوراثة؛ ،محي الدين ،عيسى7
  .169ص"ات علم الوراثة و العلوم الوراثيةمالحظات حول مصطلح"صادق الهاللي وسفيان العسولي،8



  

: )(n1 egregation21 )S  
 :التعريف اللغوي

  - segregation (n):  فصل ،ل، عزلافرز، تفرقة، انعز2                        

  : التعريف االصطالحي

ا على أمشاج معهت وتوزاللييطلق هذا االصطالح على انفصال فردي كل زوج من األ

الذي  قانون األول لمندلوهذه اآللية هي أساس ال ،3*مختلفة خالل االنقسام االختزالي

أن تنفصل خالل الجيل  **ت التي تجتمع في الجيل األولالاآللينص على أنه بإمكان ي

  .4الثاني

  : الترجمات المقترحة

 5انعزال.

  6انفصال.

العزل؛ ويقترح المعجم الموحد لمصطلحات علم : صطلحم 7المعجم الطبي الموحديذكر 
  .مصطلح االنعزال 8النبات

  
                                                

.59؛ صمبادئ علم الوراثة، بیتر ،الدون و سنستاد.ج ،جاردنر 1 
  .654ص  عربي؛-انكليزي القاموس، 2
  .هذا البحثمن  115 ،ص" meiosis"مصطلح راجع*

3Sugden, Andrew; Longman illustrated Dictionary of Botany، p42.  
.من هذا البحث 63ص" الوراثةعمومیات عن علم "راجع  ** 

4Sugden, Andrew, Op.cit, p42. 
  .39ص المرجع السابق؛:بيتر ،سنستادو إلدون .ج ،جاردنر5
  .10- 9صمبادئ علم الوراثة؛ :محي الدين ،عيسى6
 مالحظات حول مصطلحات علم الوراثة والعلوم"في مقال صادق و العسولي سفيان الهاللي :ذكره7

  .184ص،"الوراثية
  .لمرجع نفسها8



  

  :من خالل هذه الترجمات المقترحة، نالحظ ما يلي

، وكالهما ترجمة مباشرة للمصطلح األجنبي" انفصال"و " انعزال"تمثل مصطلحات .

ة خاصة الذي يحمل دالل" العزل"وهى ألفاظ عامة مقارنة بمصطلح  عال؛نفعلى وزن ا

   .  في الميادين التقنية

" االنعزال"مصطلحي شيوع  يظهر ومن خالل النصوص التي اعتمدتها في هذا البحث،.

وبالرجوع إلى معاجم اللغة الثنائية، . فاستعماله منعدم" العزل"، أما مصطلح "االنفصال"و

  .separation"2"بـ" انفصال"لفظ ؛ و segregation"1 "يترجم بـ "انعزال" لفظ:فإن

  ".  segregation"،إذن، هو المصطلح العربي األنسب للمصطلح األجنبي"انعزال"فلفظ 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

                                                
  .194ص؛ "انكليزي - عربي"، قاموس "ردالمو" :روحي البعلبكي،1
  .135، صالمرجع نفسه2



  

  

 : )(n1Assortment  22 )Independent  
  :                              التعريف اللغوي

  :ظ من جزئينيتركب هذا اللف
 . independent (adj.) :مستقل، حر 2                                     

   .      assortment (n) : تصنيف، تنسيق3                                      
  : التعريف االصطالحي

القانون الثاني لمندل والذي ينص على أن غالبية صفات "يطلق هذا االصطالح على 

  4"في األبناء ) تتوزع توزيعا عشوائيا(اآلباء يمكن أن تظهر في تراكيب خليطة 

  : الترجمات المقترحة

 5حرع اليالتوز.

 6مستقلالتوزع ال.
  التوزيع"و" التوزيع الحر: "لحاتمصط 7يذكر المعجم الموحد لمصطلحات علم النبات

  ."لمستقلا
  
بطريقة  ،وقد ترجم إلى العربية حرفيا" صفة+اسم " :مركب لفظ المصطلح األجنبي 

  :فيالعربية المصطلحات تتمثل االختالفات بين هذه  و ."وصفيالتركيب ال"
                                                

.59؛ صمبادئ علم الوراثة، بیتر ،الدون و سنستاد.ج ،جاردنر 1 
  .398ص القاموس،2

3Onions, C.T., The Oxford Dictionary of English Etymology, p57.  
4Sugden Andrew, Longman Illustrated Dictionary of Botany, p43. 

  .49صالمرجع السابق؛ ، و سنستاد بيترإلدون  .جاردنر ج5
  .16ص  ، مبادئ علم الوراثة؛محي الدين عيسى،6
مالحظات حول مصطلحات علم الوراثة و العلوم "في مقال الهاللي صادق و العسولي سفيان :ذكره7

  .174،ص"الوراثية



  

قتا من نفس الجذر قد اشتُو، "توزيع"و" عتوز"اللفظتين ب"  assortment"يترجم لفظ  _ 

"اللفظ األول على وزن  ،"عوز"تفعيل"والثاني على وزن " لتفع". 

  ."مستقل"و "حر" اللفظتينب "  independent"لفظ  يترجمو  -

يترجم  و ،independent"1"بـ" مستقل" م لفظيترج الرجوع إلى معاجم اللغة  الثنائية؛وب

فيبدو أن هذه األخيرة أكثر " توزع"و " توزيع"؛ و بالنسبة لصيغتي free"2"بـ" حر" لفظ

أكثر مالئمة " توزع مستقل"ي العربفيبدو إذن أن المصطلح . مالئمة للمفهوم العلمى

    .للمصطلح األجنبي

شيوع التركيبين  ،هذا البحثمن خالل النصوص التي اعتمدتها في  ،يالحظ و

 ".التوزع المستقل"و " التوزيع الحر"يين المصطلح

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  .135ص ،المورد:البعلبكي،روحى1
  .460، صالمرجع نفسه2



  

 
23) : )(n1 Mitosis 

  :التعريف اللغوي 
التي  - osisالنهاية و 2خيط؛: ويعني" -mitos"هذا اللفظ من األصل اليوناني يتركب 

  . تستعمل لتشكيل األسماء

  :التعريف االصطالحي

لى إانقسام كل خلية من الخاليا الجسمية عبر مراحل متعددة  يطلق هذا االصطالح على

ا على نفس عدد الصبغيات التي تحتويها الخلية األصل متين بنتين، تحتوي كل منهيخل

  .3لنفس النوع

  : الترجمات المقترحة

  4االنقسام الميتوزي.

 5االنقسام المتساوي.

 6االنقسام الخيطي .

 7االنقسام غير المباشر.

   .وتفتل فتيلي؛ انقسام :ترجمات التاليةال 8عجم الطبي الموحدالم ذكري

                                                
.59؛ صمبادئ علم الوراثة، بیتر ،الدون و سنستاد.ج ،جاردنر 1 

2Fowler, H.W., The Concise Oxford Dictionary of Current English, p699. 
  .139ص أساسيات في علم الوراثة؛ ،وصفي عبد الهادي، عائدة3
  .89ص ، المرجع السابق: بيتر ،و سنستادإلدون  .ج ،جاردنر4
  33صمبادئ علم الوراثة؛ : عيسى، محي الدين5
   3، ص الوراثة لطلبة التدرج في البيولوجيا و العلوم الطبيعية: شيباني، عبد الوهاب6
  .139ص، المرجع السابق: وصفي عبد الهادي، عائدة7
مالحظات حول مصطلحات علم الوراثة و العلوم "في مقال الهاللي صادق و العسولي سفيان :ذكره8

   177؛ص"الوراثية



  

: مصطلح 1و مصطلحات علم الحيوان لمصطلحات علم النبات ةجم الموحداقترح المعتو

 ."انقسام غير مباشر"

  : من خالل هذه الترجمات، نالحظ

 ."لفظ معرب+ عربي  لفظ" : مركب مختلط" االنقسام الميتوزي"مصطلح  -

؛ يغطي هذا "ةصف+اسم"مصطلح مركب تركيبا وصفيا؛  "تساوياالنقسام الم" -

) عدد الصبغيات(تساوي المادة الوراثية "المصطلح جانبا من المفهوم العلمي وهو 

 ." التي تحتويها الخليتين الناتجتين من االنقسام

لداللة إلى ا" خيطي"صفة  تعود إذ  ا؛وصفيتركيبا  مركبمصطلح " االنقسام الخيطي" -

خيط، كما أن هذا اللفظ يغطي جانبا من " = mitos"لها الجذر األصليالتي يحم

المفهوم العلمي، إذ خالل مرحلة من مراحل هذا االنقسام تتشكل خيوط داخل الخلية 

 .ات وتحركها إلى قطبي الخليةيسمح بتوضع الصبغت

 :هو تركيب عربي يقابل المصطلح االنجليزي" شراالنقسام غير المبا" -

 "  indirect division  ") =mitosis(2 .يشير هذا المصطلح إلى الطبيعة المعقدة و

الذي يحدث في " االنقسام المباشر"لهذا االنقسام ومروره بعدة مراحل على عكس 

  .الخلية األصل إلى خليتين اثنتين" انشطار"الكائنات وحيدات الخلية والبكتريا على شكل 

                                                
  .المرجع السابق1

2 Sugden, Andrew, Longman Illustrated Dictionary of Botany; p41 



  

ة جانبا من المفهوم العلمي الذي يحمله المترادفالعربية كل هذه المصطلحات  تغطي

هذا  ألن" االنقسام الخيطي"ولهذا يبدو لي أن أنسبها يتمثل في  ،المصطلح األجنبي

  ". mitosis"مصطلح ل المصطلح يغطى المفهوم اللغوي و العلمي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

: )(n1 Meiosis24 )  
  : التعريف اللغوي

                                                                         
   .lessen"2:" عنيوي meiounذا اللفظ مشتق من األصل اليونانيه

 lessen-: ل، أنقصر، قلّصغ3ّ                                                  
(v)  

  :Oxford"4"وجاء في معجم 
-meiosis = 

litotes5   
  -  litotes :بالغةنوع من الإيراء، إثبات بالنفي، 6    

  :التعريف االصطالحي

تحدث في الخاليا التناسلية جنسي  يطلق هذا االصطالح على عملية تكاثر

يتم اختزال عدد الصبغيات الثنائي إلى حيث  "الخاليا الجرثومية"األصلية 

ويتم هذا االختزال بواسطة انقسامين خلويين ". مشاجاأل"النصف أثناء تكوين 

  .7على اإلخصابقادرة  "أمشاج" بعة خاليا جنسية بالغةمتتاليين تنتج أر

  :الترجمات المقترحة

   8انقسام ميوزي.

  9انقسام منصف.
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2Onions, C.T., The Oxford Dictionary of English Etymology, p567. 

  .445ص عربي؛- انكليزي ،القاموس3
4Fowler, H.W., The Concise Oxford Dictionary of Current English, p680. 
5Ibid. 

  .452ص القاموس، المرجع السابق؛6
  .92- 91 ص ص ،المرجع السابق: بيتر ،و سنستادإلدون  .ج ،جاردنر7
  .المرجع نفسه8
  .6؛ ص مبادئ علم الوراثة: عيسى، محي الدين9



  

  
  1انقسام اختزالي.
انتصاف؛ أما المعاجم الموحدة لمصطلحات علم : مصطلح 2المعجم الطبي الموحد ذكري

  ".انقسام اختزالي"كر مصطلح تذف 3النبات وعلم الحيوان
 

،         "اوصفي اتركيب"مصطلحات عربية مركبة ترجم بي ة، وبي لفظة مفردالمصطلح األجن

 :و نالحظ ما يلى

 ".صفة معربة+ عربي لفظ " ، مركب مختلط " االنقسام الميوزي" -

وهو تنصيف لمفهوم األجنبي، مركب وصفي يشير إلى جوهر ا" االنقسام المنصف" -

 .عدد الصبغيات في الخاليا الناتجة

يشير إلى المفهوم العلمي األساسي للمصطلح األجنبي، وهو " ختزالياالنقسام اال" -

يمكن اعتبار و. " اختزال في عدد الصبغيات في الخاليا الناتجة من االنقسام"حصول 

 "reductionللمصطلح األجنبي "الحرفية"هذا المصطلح العربي الترجمة المباشرة 

division "وهو مرادف لـ" meiosis "4. 

ي يحمله المصطلح األجنبي بية تشير إلى جانب من المفهوم الذالعر ترجماتكل هذه ال  

    .وجميعها متداول و شائع

 

                                                
   .6ص؛  ج في البيولوجيا و العلوم الطبيعيةالوراثة لطلبة التدر:شيباني، عبد الوهاب1
؛ "مالحظات حول مصطلحات علم الوراثة و العلوم الوراثية"في مقال الهاللي صادق و العسولي سفيان :ذكره2

  .176ص
  .المرجع نفسه3

4Sugden, Andrew, Longman Illustrated Dictionary of Botany; p41.  



  

  

                                                                   : )(n1 Leptotene25 )  
  :التّّعريف اللّغوي

 - teneالالحقة و .2رفيعنحيف، رقيق، :معناه، وlept (o)هذه الّلفظة من األصلتتركب 

  .لتكوين الصفة نهاية 

 

  :التّعريف االصطالحي

لالنقسام  األول يطلق هذا االصطالح على  المرحلة األولى من الطّور التمهيدي

عليها حبيبات  4وفيه تظهر الصبغيات على شكل خيوط طويلة ورفيعة ،3االختزالي

ويحمل كّل كرومومير جينا  ،"الكروموميرات" صغيرة جدا مختلفة األحجام تعرف بـ

  .5لصفة معينة

      :التّرجمات المقترحة

  6الدور القالدي.

  7)الحبيبي(الطّور القشري .

                                                
.59؛ صادئ علم الوراثةمب، بیتر ،الدون و سنستاد.ج ،جاردنر 1 

    .107ص ؛المنهجية العامة لترجمة المصطلحات وتوحيدها وتنميطها رشاد، ،الحمزاوي2
  .93ص ، المرجع السابق: بيتر ،و سنستادإلدون  .ج ،جاردنر3
  .9ص  الوراثة لطلبة التدرج في البيولوجيا و العلوم الطبيعية عبد الوهاب، ،شيباني4
  .153ص  أساسيات في علم الوراثة؛ ،عائدة ،وصفي عبد الهادي5
  .93ص ، المرجع السابق: بيتر ،و سنستادإلدون  .ج ،جاردنر6
   .123ص  مبادئ علم الوراثة الخلوية واألنسجة واألجنة؛ ،محمد عثمان ،علي7



  

ويقترح leptotene stage =(leptonema)المصطلح األجنبي  1يذكر صادق الهاللي.

   .leptotene stage=leptotene:و منه ".الدور الخيطي"ترجمته بـ

  :مركبة تركيبا وصفيا وتختلف في ألفاظربية الع ترجماتنالحظ أن ال

و جاء في  .وكالهما متداول وشائع ؛"stage"مترادفات مقابلة لـ  "طور" و" دور" .

ليزية جل في االنبويقا ؛" طور، مرحلة ودرجة "ـمرادف ل "دور": معجم المورد

:period, phase, stage...2  

  .دى، حبيبي، قشري، خيطيقال: استعمال صفة مختلفة في كل مصطلح عربي. 

  .أكثر شيوعا وتَداوال" الدورالقالدي"ومصطلح 

                                                
  .184ص،"الوراثية مالحظات حول مصطلحات علم الوراثة والعلوم"في مقال سفيان ،صادق و العسولي ،الهاللي1
  
  .555دار العلم للماليين،ص ،)1994( 6ط إنكليزي، - المورد، قاموس عربي روحي البعلبكّي،2



  

: )(n1 Zygotene 26 )  
 :التّّعريف اللّغوي

لتكوين ، وهي نهاية - teneالالحقة  بإضافة،  zugo 2التينيالصل مشتق من األهذا اللّفظ 

  .الصفة 

  :التّعريف االصطالحي

لالنقسام  األول الطّور التمهيدي يطلق هذا االصطالح على المرحلة الثانية من

ويحدث هذا  لصبغيات المتماثلة تّجاه بعضها لتشكّل أزواجا،انجذب توفيه  ،3االختزالي

يسمى . يات المتماثلةين جميع أجزاء الصبغّب ة من التخصصيالتزاوج على درجة عال

ة وكل من هذه الوحدات تتكون من أربع (bivalent)كّل زوج بالوحدة الثنائية 

  .  4كروماتيدات

      :التّرجمات المقترحة

  5زاوجيالدور الت.

  6جيالطّور التزاو.

  7مرحلة التزاوج.

   8ور االزدواجيالد.
                                                

.59؛ صمبادئ علم الوراثة، بیتر ،الدون و سنستاد.ج ،جاردنر 1 
    .96ص في هذا البحث،« zygote »اجع مصطلح ر2
   .93ص؛  المرجع السابق:و سنستاد بيترإلدون  .جاردنر ج 3
  .9ص ؛ لوراثة لطلبة التدرج في البيولوجيا و العلوم الطبيعيةا عبد الوهاب، ،شيباني4
  .93صالمرجع السابق؛ :و سنستاد بيترإلدون  .جاردنر ج5
   .123ص  ،مبادئ علم الوراثة الخلوية واألنسجة واألجنة ،محمد عثمان ،علي6
  36ص؛ مبادئ علم الوراثة:عيسى، محي الدين7
  .938ص السابق؛ المرجع:و سنستاد بيترإلدون  .جاردنر ج8



  

  .الدور التّزاوجي و الدور التشابكي :ىمصطلح 1ر صادق الهالليذكي

 2 )أو الطور(الدور " من خالل هذه المصطلحات العربية شيوع مصطلح يظهر

   "التزاوجي

" تزاوجي"ويالئم المفهوم العلمي، كما أن لفظة " تركيبا وصفيا"مركّب صطلح فهو م

  .الّذي يحمله الجذر األصلي اللغوي و العلمي  توحي بالمفهوم

  .متداول غير "الدور االزدواجي "مصطلح .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  
                                                

  .189ص،"الوراثية مالحظات حول مصطلحات علم الوراثة والعلوم"في مقال صادق و العسولي سفيان الهاللي1
  
 .116في ھذا البحث، ص« leptotene » مصطلح راجع 2



  

: )(n1Synapsis27 ) 

 :التّّعريف اللّغوي

  :، ومعناهsynapse: مشتقة من هذه اللفظة
 -synapse (n):place where nerve-cells join2  

  .ويدعى مشبك،  *فيه الخاليا العصبية) تشابكت(المكان الذّي ترتبط 

الجزء ، و3مع، معا :وتعني -synالسابقة :إلى Synapsisاللفظة يمكن تجزئة و

»apsis«  مشتق منhapto بمعنى: ،4ربط ضم.  

  :التّعريف االصطالحي
  .5ح على عملية التصاق الصبغيات المتماثلة خالل الدور التزاوجييطلق هذا االصطال
     :التّرجمات المقترحة

  6التّالصق.

  7االزدواج.

  8قااللتصا.
  ".التصاق":كما يذكر مصطلح ،" تشابك" :تاليةالترجمة ال  9يقترح صادق الهاللي 

  :نالحظ العربية، وبالمقارنة بين كّل هذه الترجمات

                                                
.59؛ صمبادئ علم الوراثة، بیتر ،الدون و سنستاد.ج ،جاردنر 1 

2Fowler, H.W., The Concise Oxford Dictionary of Current English, p1172. 
  .« synapse »ترجمة شخصية للتعريف باإلنكليزية لـ *
  .110ص ؛المنهجية العامة لترجمة المصطلحات وتوحيدها وتنميطها رشاد، ،لحمزاويا3

4Fowler, H.W, Op.cit, p1172. 
5Sugden, Andrew, Longman Illustrated Dictionary of Botany; p47. 

  .93ص ،المرجع السابق :بيتر ،و سنستادإلدون  .ج ،جاردنر6
   .937ص ،المرجع نفسه7

.57أساسيات في علم الوراثة؛ ص عائدة، ،وصفي عبد الهادي 8 
186، ص"مالحظات حول مصطلحات علم الوراثة والعلوم الوراثية:" سفيان ،صادق و العسولي ،الهاللي 9 



  

على وزن تفاعل  ،)لصق(من نفس الجذر الثالثي " التصاق" و "تالصق" اشتقاق األلفاظ-

  .وافتعال على التوالي

  ".افتعال"على وزن " وجدزا"مشتقّة من " ازدواج"لفظة -

يوحي هذا المصطلح بالمفهوم الّذي يحمله  و ،"بكش"لفظة تشابك مشتقة من الجذر -

والمفهوم المفهوم اللغوي بين فهناك ارتباط وثيق  للمصطلح األجنبي؛ الجذر األصلي

في النّصوص متداول ولكنه غير شائع وغير  ،"تشابك"العربي  مصطلحللالعلمي 

  .البحثهذا المعتمدة في 

  :و نخلص إلى ما يلى

 .، كما أنه غير مستعملالمفهوم العلمي نال يعبر بدقّة ع" ازدواج"مصطلح .

  .أنها تعبر عن المفهوم العلميمصطلحات مستعملة وشائعة كما " التصاق" و "تالصق".

أكثر دقّة في التعبير عن المفهوم العلمي والداللة عليه، فهو " تشابك" مصطلح و يعد

أصل المصطلح « synapse »المرادفة الدقيقة للفظة " مشبك" يوحي بلفظة

  ".synapsis"األجنبي

 

  

  

  

 



  

: (n) 1Pachytene28 )  
  :التعريف اللغوي

" pachy-" 2ثخن ، ثخين ، كثيف:  بقة معناهاسا.  

  .pachynema3 :من االسمصفة الالحقة لتكوين : - teneو النهاية 

  :التعريف االصطالحي
يطلق هذا االصطالح على المرحلة الثالثة من الدور التمهيدي األول لالنقسام 

تبدأ الصبغيات بالتكثف و التحلزن التدريجي مما يؤدي إلى قصر "و فيه  ؛4االختزالي

د يحدث في هذه المرحلة ارتباط بين الكروماتيدات غير األخوية لنفس الوحدة وق،طولها

  .6مما يسمح بتبادل المادة الوراثية بينها 5"*الثنائية

  :الترجمات المقترحة
   7الدور الضام .
   8مرحلة الثخانة.
  9طور الثخن .

 قترحو ي"   pachytene stage"المصطلح األجنبي المركب  10يذكر صادق الهاللي
  .الدور الضام : المصطلح المتداول ذكركما ي؛  خنثدور الت :الترجمة التالية

                                                
.93؛ صاثةمبادئ علم الور: بيتر ،و سنستادإلدون  .ج ،جاردنر 1 

.109ص ؛المنهجية العامة لترجمة المصطلحات وتوحيدها وتنميطها رشاد، ،الحمزاوي 2 

.93المرجع السابق، ص: بيتر ،و سنستادإلدون  .ج ،جاردنر  3 

.المرجع نفسه 4 
  .من هذا البحث 118، ص" zygotene"راجع مصطلح* 

.9ص ؛ العلوم الطبيعيةالوراثة لطلبة التدرج في البيولوجيا و  عبد الوهاب، ،شيباني 5 
.المرجع نفسه 6 

.93المرجع السابق، ص: بيتر ،و سنستادإلدون  .ج ،جاردنر  7 

.36ص؛ مبادئ علم الوراثة: عيسى، محي الدين  8 

.المرجع نفسھ 9 
.179،ص"مالحظات حول مصطلحات علم الوراثة والعلوم الوراثية"في مقال سفيان ،صادق و العسولي ،الهاللي  10 



  

  :من خالل هذه المصطلحات العربية ما يلي نالحظ

  *"  دور ، طور و مرحلة: "األلفاظ المترادفةاستعمال .

" الثخن"و" الثخانة" لفظي" طورالثخن"و" مرحلة الثخانة": تستعمل المصطلحات المركبة.

 وهي ترجمة حرفية للجذر، "ثخن"شتقاقهما من الجذر الثالثي الذين تم ا

وليس  ،طرق مختلفة في اشتقاق هذه المصطلحاتاعتماد نالحظ و  ."pachy"األصلي

  :هناك وزن صرفي واحد يعتمد في اشتقاق المصطلح المناسب

  .ثخانة على وزن فعالة  -
  .ثخن على وزن فعل -
  .تثخن على وزن تفعل -
  
ارتباط  فيإلى جانب من المفهوم العلمي و المتمثل " الدور الضام "  يشير مصطلح .

  .زوج الصبغيات المتماثلةفي الكروماتيدات 

التي تستعمل إحدى الصيغ التراكيب شيوع العربية،  هذه المصطلحات، من بين كل يبدو

حمله العلمي الذي يأن هذا األخير يوحى بالمفهوم اللغوي وكما ، "ثخن"االشتقاقية للجذر

 .، يبقى فقط االتفاق على صيغة اشتقاقية واحدة الجذر األصلي للمصطلح األجنبي

  
  
  
  

                                                
  .من هذا البحث 116،ص"leptotene "حراجع مصطل*



  

: (n) 1 29 )Diplotene  
  :التعريف اللغوي

  .diplonema  "2" صفة مشتقة من األصل "  diplotene" لفظة 

 - teneالالحقة و 3بمعنى مضاعف، مزدوج diplo- و يتكون هذا اللفظ من السابقة

  .ين الصفة لتكونهاية 

  :التعريف االصطالحي
األول لالنقسام  يطلق هذا االصطالح على المرحلة الرابعة من الدور التمهيدي

و فيه تزداد الصبغيات سماكة و قصرا و تظهر على شكل أزواج مع  ،4االختزالي

مناطق ما عدا في وجود مسافات قصيرة تفصل كل صبغي عن الصبغي المماثل له 

  .5خالل هذه المرحلة  **" بورعال ظاهرة"تم تبادل المادة الوراثية كما ي ؛*االرتباط 

  :الترجمات المقترحة
   6الدور االنفراجي .
  7مرحلة التقاطع .
  8طور التضاعف .

                                                
.93؛ صمبادئ علم الوراثة: بيتر ،و سنستادإلدون  .ج ،جاردنر 1 

.927المرجع نفسھ،ص 2 
.103ص ؛المنهجية العامة لترجمة المصطلحات وتوحيدها وتنميطهارشاد، ،الحمزاوي 3 

.93المرجع السابق،ص:و سنستاد بيترإلدون  .جاردنر ج 4 
   .من ھذا البحث 122، ص"pachytene"راجع مصطلح*

.راجع المصطلح الموالي ** 
.11ص؛ الوراثة لطلبة التدرج في البيولوجيا و العلوم الطبيعية عبد الوهاب، ،شيباني 5 

93المرجع السابق، ص:و سنستاد بيترإلدون  .جاردنر ج 6 

.37ص؛ مبادئ علم الوراثة:عيسى، محي الدين 7 
  .11ص  ،المرجع السابق:عبد الوهاب ،شيباني8



  

 :متداولال المصطلح، كما يذكر دور التضاعف: تاليةال ترجمةال 1يقترح صادق الهاللي 

  .الدور االنفراجي 

  :و نالحظ طلحات مركبة،العربية مصالترجمات كل هذه 

  .2"دور ، طور و مرحلة"المترادفة األلفاظ استعمال  - 

دور " و المركب اإلضافي " الدور االنفراجي " تداول و شيوع المركب الوصفي  -

 diplo" يوحي مباشرة بمفهوم الجذر األصلي " دور التضاعف " مصطلح ف ."التضاعف

  ". زيادة سمك الصبغيات أي تضاعفها" و مي و هكما يغطي جانبا من المفهوم العل" 

        المفهوم العلمي من يشير إلى جانب إذ ،تركيب إضافي" مرحلة التقاطع"مصطلح -

  .ماثلين تتقاطع بين الصبغيين المو المتمثل في حصول 

، إذ يتفق مع "diplotene"لمصطلح  ةمالئمأكثر " دور التضاعف"، مصطلح إذن ،فيبدو

أكثر " الدور االنفراجى"، ولو أن مصطلح العلمي للمصطلح األجنبي المفهوم اللغوي و

  .شيوعا و تداوال

 

 
 
  
 
 
  

                                                
.168،ص"مالحظات حول مصطلحات علم الوراثة والعلوم الوراثية"في مقال صادق و العسولي سفيان الهاللي  1 

  .116من ھذا البحث، ص"  leptotene"راجع مصطلح 2



  

                                                          : (n) 1Crossing over30 ) 

 

 :التّّعريف اللّغوي

    .2عبور، تقاطع :هذه اللّفظة تعني

  :التّعريف االصطالحي

بادل تبفضل  الصبغيين المتماثلين ح على تبادل مورثي متقابل بينيطلق هذا االصطال

  .3االنقسام االختزالي  دور التضاعف في خالل بينهما فيزيائي لقطع صبغية متكافئة

                    :التّرجمات المقترحة

    4عبور.

  5كروموسوميتقاطع .
مصطلحات علم لحدة تَعابر، أما المعاجم المو :مصطلح 6المعجم الطبي الموحدذكر ي

  .عبور: فتذكر مصطلح 7النّبات وعلم الحيوان

  :ومن خالل المصطلحات العربية المقترحة نالحظ 

                                                
.93؛ صمبادئ علم الوراثة: بيتر ،و سنستادإلدون  .ج ،جاردنر 1 

.106؛ صالمورد القريب ،البعلبكى،منير 2 
  .36؛ صبادئ علم الوراثةم: عيسى، محي الدين3
  .230ص؛ المرجع السابق: بيتر ،و سنستادإلدون  .ج ،جاردنر4
  .132ص؛ مبادئ علم الوراثة الخلوية واألنسجة واألجنة ،محمد عثمان ،علي5
مالحظات حول مصطلحات علم الوراثة والعلوم "في مقال صادق و العسولي سفيان الهاللي :ذكره6

  .167ص"الوراثية
  .هالمرجع نفس7



  

ألفاظ شائعة كما أنها  ،ترجمات حرفية للمصطلح األجنبي" قاطُعت"و "عبور"مصطلحات.

إذ على درجة كبيرة من الشّيوع والتّداول، " عبور" مصطلحو .في االستعمال العام

  .المعتمدة في هذا البحث يستعمل في جميع النّصوص

وهو من األوزان الشائعة في  على وزن تَفَاعل، "عبر"مشتقّة من الجذر " تَعابر"لفظة .

صياغة مصطلحات تدّل على المشاركة، إال أن هذا المصطلح غير شائع وغير متداول 

               .بين المختصين

كما  ؛"تصالب"وهو  "Crossing over"مقابال آخر لمصطلح  1علي يضع محمد عثمان.

 "تراكب:"وهيرى مقابلة لهذا المصطلح األجنبي مصطلحات أخ 2يذكر فؤاد شاهين

  ".انتشاب"و

  :وتتمثل مزاياه في ،" عبور"اإلستعمال مصطلح  قد أقر و

  .اطّراده وشيوعه المطلق-

  .فصيحة بسيطة و ،يسر تداوله وبساطته، فهو لفظة عربية-

   .للمصطلح األجنبي و توحي به تقرب لفظة عبور من مفهوم الجذر األصلي-

عام، ويبدو أن داللته العامة تطغى علي داللته  هذا المصطلح العربي لفظإالّ أن 

 .لمصطلح األجنبيوحي بالمفهوم العلمي الدقيق لاالصطالحية، و بالتالي ال ي

 
  

                                                
  .132ص ؛مبادئ علم الوراثة الخلوية واألنسجة واألجنة ؛محمد عثمان علي،1
  .24بيروت،ص عويدات للنشر والطباعة، ؛تعريب فؤاد شاهين أساسيات علم الوراثة، :جيرار ،سيغان2



  

: (n) 1Diakinesis 31) 
  :عريف اللغويالت
  و أصله يوناني kinesis الجزء و 2و تعني ثنائي  di-السابقة  منهذا اللفظ تكون ي

 "kine-"  3و يعني حركة، محركي   

  :التعريف االصطالحي

يطلق هذا االصطالح على المرحلة األخيرة من الدور التمهيدي األول لالنقسام 

زنة حتى تبلغ أقصى حاالت تستمر الصبغيات في التكثف والحل" حيث 4االختزالي

تباعد الكروماتيدات األربعة تكما ، 5"انكماشها و تزول النوية و يتحلل الغشاء النووي

  .6للوحدات الثنائية

  :المقترحة اتالترجم
  7الدور التشتتي .
   8مرحلة التباعد .
  9طور التشتت .

الدور "ل المتداو المصطلحكما يذكر ، "التكثفدور " مصطلح  1يقترح صادق الهاللي

   ."التشتتي 
                                                

.93؛ صمبادئ علم الوراثة: بيتر ،و سنستادإلدون  .ج ،جاردنر 1 

.103ص ؛المصطلحات وتوحيدها وتنميطهاالمنهجية العامة لترجمة رشاد، ،الحمزاوي 2 
.المرجع نفسھ 3 

  .98المرجع السابق؛ ص:و سنستاد بيترإلدون  .جاردنر ج4
11ص؛ الوراثة لطلبة التدرج في البيولوجيا و العلوم الطبيعية عبد الوهاب، ،شيباني 5 

   .المرجع نفسھ6
.98المرجع السابق؛ ص:و سنستاد بيترإلدون  .جاردنر ج 7 

  .36؛ صمبادئ علم الوراثة:الدين عيسى، محي8
11 ص المرجع السابق؛ عبد الوهاب، ،شيباني 9 



  

  :من خالل كل هذه المصطلحات العربية المركبة نالحظ

إذ   ،"طور التشتت"التركيب اإلضافي و" الدور التشتتي"التركيب الوصفي شيوع -

" تشتت" كما أن لفظة  ، *" طور" و" دور" ان المترادفتهذه التراكيب اللفظتان  تستعمل

تباعد الكروماتيدات "المتمثل في  و ح األجنبيتوحي بجانب من المفهوم العلمي للمصطل

  . "في الوحدات الثنائية بعضها عن بعض

تباعد "العلمي، أى  يشير كذلك إلى هذا الجانب من المفهوم" تباعد " مصطلح  -

  .و لكنه مصطلح غير شائع  ،"بعضها عن بعض الكروماتيدات

، "تكثف الصبغيات"  والعلمي و ه المفهومجانب من  يشير إلى" التكثف " مصطلح -

  .غير شائع مصطلح  لكنه و

 . من بين كل هذه الترجمات مالئمة أكثر " الدور التشتتي " مصطلح فيبدو إذن 
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   .116في ھذا البحث، ص"  leptotene"راجع مصطلح *



  

 : )abbr( 1 DNA32)   
  :   التعريف اللغوي

اسم مركب  هو ، و"Deoxyribonucleic acid" 2:هذا اللفظ اختصار للعبارة

:                                                                                                                            ويمكن تجزئتها إلى" Deoxyribonucleic " ، يتكون من الصفة "منحوت"

-  de :3نزع، خفض، إزالة: سابقة معناها. 

-  : oxy وكسجيناختصار للفظة أ. 

- ribo :اختصار لـribose 4مركب كيميائي وهو. 

- nucleic:  صفة مشتقة منnucleus »   «  ،5اةوتعني نو 
  :ومن الموصوف

- acid :6وتعني حمض.  
  : التعريف االصطالحي

حامضية يوجد بشكل رئيسي طبيعة مركب عضوي ذو "على  DNAيطلق اصطالح 

من سلسلتين  DNAتتكون جزيئة . اتيفي نواة الخلية وهو مكون أساسي للصبغ

. تلتف على شكل لولب مزدوج nucleotides(7( كليوتيدات والنيمن  تكاملتينم

نه مخزن المعلومات الوراثية يع النشاطات الحيوية للخلية كما أعلى جم DNAويسيطر 

  .8"في الكائنات

                                                
.93؛ صالوراثةمبادئ علم : بيتر ،و سنستادإلدون  .ج ،جاردنر 1 

.المرجع نفسه 2 
  . 103ص ؛المنهجية العامة لترجمة المصطلحات وتوحيدها وتنميطهارشاد، ،الحمزاوي3

4Fowler.H.G.,The Concise Oxford Dictionary of Current English, p967. 
5Ibid. ; p747.    

  .15عربي؛ ص - القاموس،انكليزي6
  "عضوي يتكون من قاعدة نيتروجينية وسكر خماسي ومجموعة فوسفاتمركب "  هو) nucleotide(النيوكليوتيد 7
  .146أساسيات في علم الوراثة؛ ص عائدة، ،وصفي عبد الهادي8



  

  

 : الترجمات المقترحة

 1الحامض النووي الديوكسي ريبوزي.

 DNA(2الـ (وكسجين الحمض النووي الريبي المنقوص األ.
 

  DNA(3(كسجين لحامض النووي الرايبوزي منقوص األوا.

  DNA(4=( دن أ .

 5حامض الديوكس ريبوز النووي.

يقترح و ،" حامض نووي ريبوزي ال أوكسجيني"مصطلح  6يقترح صادق الهاللي

  .DNAكمقابل لـ " دنا"المصطلح المختصر  7المعجم الطبي الموحد

  :و نالحظ ما يلي

ليزية بدل العبارة جفي اللغة االن" DNA "االصطالحي  يستعمل المختصر -

، و هو شائع لبساطته ويسر تداوله " deoxyribonucleic acid" المصطلحية المركبة 

  كذلك 

                                                
  .140ص ؛ مبادئ علم الوراثة:و سنستاد بيترإلدون  .جاردنر ج 1
  .66 ؛ صمبادئ علم الوراثة:عيسى، محي الدين 2
   .146وراثة؛ صأساسيات في علم ال عائدة، ،وصفي عبد الهادي3

  .76ص  ؛مبادئ علم الوراثة الخلوية واألنسجة واألجنة ؛محمد عثمان علي، 4
  .33ص  ؛ مبادئ علم الوراثة:و سنستاد بيترإلدون  .جاردنر ج 5
  .168ص"مالحظات حول مصطلحات علم الوراثة والعلوم الوراثية:" صادق و العسولي سفيان الهاللي  6
 168ص"مالحظات حول مصطلحات علم الوراثة والعلوم الوراثية"في مقال ولي سفيانصادق و العس الهالليذكره  7
.  



  

من خالل المراجع التي اعتمدتها في (ومتداول في الكتابة المتخصصة في اللغة العربية

  ).هذا البحث

مصطلحات مركبة تركيبا  المركب لح األجنبيمصطالترجمات العربية المقترحة للكل .

إذ لم . وتعوزها الدقةغير واضحة التركيب  ،"أجزاء معربة+ أجزاء عربية "مختلطا 

لهذا يتجنب المختصون هذه الصيغ العربية  ؛تراع فيها قواعد التعريب المتعارف عليها

  .لتواصللتسهيل ا" DNA "األجنبي االصطالحى بالمختصر معظمهم الغريبة، ويتقيد

ولكنها  مستساغة ومالئمة،" دنا" أو" ن أ  د" ةالمعرب ات االصطالحيةبدو المختصرت. 

غير متداولة، لهذا ينصح بكتابة المختصر األجنبي بجانب الصيغة المعربة عند 

 .لى حين انتشارها في االستعمال المتخصص والعامإاالستعمال 



  

33 )Replication : (n) 1 

  :التعريف اللغوي

  :، ويتكون منreplica2ذا اللفظ مشتق من األصل الالتيني ه

- Re  :3ثانية، إعادة: سابقة معناها 

-  plic:4طية ، ثنية :تعني سابقة 

إعادة : "معناه" Replication "واللفظ . تستعمل في تكوين األسماء - ationالنهاية  -

  .6إجابة، جواب، رد :ويعني هذا اللفظ أيضا 5" الثني ثانية"أو " الطي

  :التعريف االصطالحي

ذاتيا داخل الخلية  ∗ DNAيطلق هذا االصطالح على عملية تضاعف جزيئة الـ  

الخلوي، وتعرف بمرحلة التركيب  ضمن مرحلة تسبق مباشرة بداية االنقسام

"synthesis phase"7 حيث تنفصل  السلسلتان المتكاملتان عن بعضهما بتحطم ؛

ببناء سلسلة مكملة جديدة مطابقة للسلسلة التي  كل سلسلةتقوم الروابط بينهما، ثم 

  .8للجزيئة األصل تينمطابق DNA لنتيجة جزيئتيوتكون ا. انفصلت عنها

                                                
.93؛ صمبادئ علم الوراثة: بيتر ،و سنستادإلدون  .ج ،جاردنر 1 

2ONIONS, C.T., The oxford Dictionary of English Etymology; p757. 
  .108ص ؛تنميطهاالمنهجية العامة لترجمة المصطلحات وتوحيدها ورشاد، ،الحمزاوي3
  .107، صالمرجع نفسه4

5ONIONS, C.T.; Op.cit, p757. 
6Fowler.H.G. The Concise Oxford Dictionary of Current English, p951 

  .من هذا البحث 130ص DNAمصطلح راجع ∗
 .73 ؛ صمبادئ علم الوراثة :عيسى، محي الدين7
    .76- 75؛ص صأساسيات في علم الوراثة عائدة،،وصفي عبد الهادي8



  

  : الترجمات المقترحة

  1تناسخ.

   2تكرر.

  3تضاعف.
  ."تنسخ"المصطلح العربي  4يقترح صادق الهاللي

  :و يمكن مالحظة ما يلي على الترجمات المقترحة

أما .عن طريق االشتقاق، على وزن تفاعل ،"تناسخ" و" تضاعف"تم وضع مصطلحات -

  .فهما على وزن تفعل" تنسخ"و " تكرر"

أكثر شيوعا " تضاعف"مصطلح  فان من خالل النصوص التي اعتمدتها في هذا البحث،-

  .فال تكاد تذكر" تنسخ"و " تكرار"وتداوال، أما 

  : ات، للمزايا التاليةاألنسب من بين كل هذه المترادف" تضاعف"مصطلح  بدويو

  .اطراد هذا المصطلح وشيوعه لدى المختصين والعامة.

  ".اإليجاز اللغوي"سهولة ويسر تداوله، فهو لفظ مفرد يحقق مبدأ .

  .العلمي األجنبي مالئمته للمفهوم.

  

  

                                                
  .139ص ؛ مبادئ علم الوراثة:و سنستاد بيترإلدون  .جاردنر ج 1

.المرجع نفسھ 2 
  .  179؛ صمبادئ علم الوراثة:عيسى، محي الدين3
  . 183ص"مالحظات حول مصطلحات علم الوراثة والعلوم الوراثية"في مقال صادق و العسولي سفيان الهاللي4



  

:1of DNA replication Semiconservative 34)    
  :التعريف اللغوي
  : من يتركب هذا اللفظ

*Replication. كلمة  

  :تتكون من ؛)semiconservative(والصفة  .
   2...نصف، جزء:بمعنى semi–السابقة  .                         
 .3محافظ :بمعنى conservativeو.                          

  DNA 4و.  
  : التعريف االصطالحي

ذ تقوم كلتا ، إDNAالطريقة التي يتم بها تضاعف الـ  ح علىصطاليطلق هذا اال

بناء سلسلة مكملة جديدة مطابقة ببعد انفصالهما عن بعضهما البعض،  **السلسلتان

ة تتكون من سلسلة يئ، كل جزDNAالـ للسلسلة القديمة، وتكون النتيجة جزيئتين من

 .والسلسلة الجديدة المركبة من الوسط الخلوي) إحدى سلسلتي الجزيء األصلي(قديمة 

. سلسلة أصلية وتركب سلسلة مكملة جديدةب DNAجزيئة الـ بهذه الطريقة، تحتفظ 

  .5لهذا يكون نصف الجزيئة أصلي والنصف اآلخر جديد

  :الترجمات المقترحة
  

                                                
 .156 ص ؛مبادئ علم الوراثة :بيتر ،و سنستادإلدون  .ج ،جاردنر1
   .من هذا البحث 133ص" replication"راجع مصطلح*

2H.G. Fowler. The Concise Oxford Dictionary of Current English, p1032.   
3Ibid.p 216. 

  . 133في هذا البحث ص  DNAراجع مصطلح  .4
   .134من ھذا البحث، ص " replication"راجع مصطلح**

  .76- 75صأساسيات في علم الوراثة؛ ص  ؛عائدة ،هاديوصفي عبد ال5



  

 1DNAالطريقة شبه المحافظة لتكرر .

 DNA2لـ طريقة التضاعف النصف محافظ .

  : في ةالعربي تالمصطلحا ههذبين االختالف  يظهر

 .*"Replication" لـ رجمات كت" تضاعف"و" تكرار"وضع .

االختالف يطرح ؛ و"نصف محافظ"و " شبه محافظ"بـ " semiconservative"ترجمة .

عن " شبه"تعبر  ".نصف"وأخرى بـ" شبه"مرة بـ ،semi– ترجمة السابقةعلى مستوى 

. 3عن المناصفة و المشاركة، فاللفظتين إذن غير مترادفتين" نصف"تعبر  المشابهة و

هي اللفظة األنسب " نصف"أن  ،المفهوم العلمي للمصطلح األجنبيوع إلى ويبدو بالرج

  .semi –واألدق للسابقة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

                                                
  .156،ص  المرجع السابق: و سنستاد بيترإلدون  .جاردنر ج1

.76 ؛ صمبادئ علم الوراثة: عيسى، محي الدين 2 
   .من هذا البحث 133ص " replication"راجع مصطلح*

.130األسس اللغوية لعلم المصطلح؛ ص : حجازى، محمد فهمي 3 



  

: ( abbr )1RNA35 )   
:                                                                                                     التعريف اللغوي

 تحنوضع عن طريق ال وقد،  Ribonucleic acid"2"ارة هذا اللفظ اختصار للعب

   :وتتكون هذه العبارة المنحوتة من

-     ribo :اختصار لـribose 3مركب كيميائي وهو. 

- nucleic   :مشتقة من  وهي صفةnucleus »   «4و تعنى نواة. 

- acid   : 5وتعني حمض.    
 

  :التعريف االصطالحي

ي ذو طبيعة حامضية يتألف من سلسلة على مركب عضو " RNA"يطلق اصطالح 

التي تختلف في تركيبها الكيميائي عن النيوكليوتيدات في  ∗وتيداتيواحدة من النيوكل

بناء زم ويقوم بدور مباشر أساسي في عملية يوجد في النواة والسيتوبالو ؛DNAجزيئة 

  :RNA 7هناك ثالثة أنواع من. 6البروتينات

RNA. اثية من النواة إلى السيتوبالزميحمل الشفرة الور، الرسول.  

RNA. م حيث تركب سووبيالرا لىإمينية التي ترتبط به الناقل، ينقل األحماض األ

  .سلسلة البروتين

                                                
  .140ص ؛مبادئ علم الوراثة: بيتر ،و سنستادإلدون  .ج ،جاردنر1

.المرجع نفسھ 2  
3Fowler, H.G; The Concise Oxford Dictionary of Current English, p620. 
4Ibid. ; p747.   

  .27عربي؛ ص- انكليزي،القاموس5
  .DNAمصطلح  راجع∗
  .145ص  أساسيات في علم الوراثة؛ :، عائدةوصفي عبد الهادي6

7Sugden Andrew, Longman Illustrated Dictionary of Botany; p51. 



  

RNA. يدخل في تركيب الرايبوزومات، وزومي يبالرا.  

  : الترجمات المقترحة

  1الحامض النووي الريبوزي.

 2الحمض النووي الريبي.

 3بوزيالحامض النووي الراي.

 4 ر ن أ.

حمض  ؛حامض نووي ريبوزي: المصطلحات التالية 5يقترح المعجم الطبي الموحد

  .نووي ريبي

 ةوطويل ةمركب" ribonucleic acid" ":المنحوت"المصطلح األجنبي تعتبر صيغة 

  .لدى المختصين ليسر تداوله" RNA "لهذا يشيع استعمال المختصر  ا،نسبي

   :هذه الترجمات، ما يليو أهم ما يمكن مالحظته على 

نووي  نووي ريبي، نووي ريبوزي،: بـ " ribonucleic" ترجمة اللفظ المنحوت .

 رايبوزي،

له صيغة بسيطة، سهلة التداول، لكنه غير شائع وال يتداول " أ ن ر"المختصر المعرب .

في كل النصوص التي  RNAاستعمال اللفظة األجنبية إذ يشيع  .عند المختصين

                                                
  .140ص  ؛ مبادئ علم الوراثة: بيتر ،و سنستادإلدون  .ج ،جاردنر1
  .77؛ صمبادئ علم الوراثة: عيسى، محي الدين2
  78ص أساسيات في علم الوراثة؛ :، عائدةوصفي عبد الهادي3
  .90ص  ؛واألنسجة واألجنةمبادئ علم الوراثة الخلوية  ؛محمد عثمان علي،4
  .185ص"مالحظات حول مصطلحات علم الوراثة والعلوم الوراثية"في مقال صادق و العسولي سفيان الهالليذكره 5



  

المركبة  ، و يبدو أن هذا راجع لسهولة تداوله على عكس الصيغةليهااعتمدت ع

  .االختالفات التي تطرحهاو لمصطلحات العربيةل

 مستساغ، فقواعدبحروفه األجنبية في اللغة العربية غير " RNA" استعمالتبر يع  

استعمال الحروف العربية في رسم اللفظ األجنبي، ولهذا يبدو أن التعريب توجب 

  .بين المختصين هاتفي بالغرض؛ ويبقى فقط العمل على إشاعت" ر ن أ"ة المعربة الصيغ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
  



  

: )(n 1Template36 )  
                                                                         :التّّعريف اللّغوي

    .2نموذج: templateتعني لفظة 

  :التّعريف االصطالحي

 .هاتضاعف عند DNAة ئهذا االصطالح على كّل من السلسلتين المتكاملتين لجزي يطلق

لبناء سلسلة جديدة  كقالبها، تكاملة معتعمل كّل سلسلة، بعد انفصالها عن السلسلة المإذ 

  . 3مكملة لها

عمل كقالب تالتي " DNA"ة ئعلى إحدى سلسلتي جزي أيضا يطلق هذا االصطالحكما 

 .4الرسول  RNAة يئلنسخ جز

                    :التّرجمات المقترحة

  5قالب. 
  .6ناسخةسلسة . 

  .قالب، )مراصف.ج(مرصاف : العربية التّاليةترجمات ال 7يقترح صادق الهاللي

  . template 8" =مرصاف" : "القاموس" كما يذكر معجم

  :عدة مزايايتمتع ب" قالب" مصطلح أن يبدو و
                                                

 .171ص ؛مبادئ علم الوراثة: بيتر ،و سنستادإلدون  .ج ،جاردنر1
 .732القاموس، ص2
  .83ص ؛ةمبادئ علم الوراثة الخلوية واألنسجة واألجن ؛محمد عثمان علي،3
  .171ص المرجع السابق؛:و سنستاد بيترإلدون  .جاردنر ج4
  .171ص، المرجع نفسه5
  .74؛ صمبادئ علم الوراثة: عيسى، محي الدين6
  .187ص"مالحظات حول مصطلحات علم الوراثة والعلوم الوراثية"في مقال سفيان ،صادق و العسولي ،الهاللي7
  .732ص  ،القاموس8



  

  ."يجاز اللّغويإلا"مبدأ فهو لفظة مفردة تحقق  ه؛يسر تداول.

" مصطلح داوله لدى المختصين، فكّل النّصوص التي رجعت إليها تذكرتشيوعه و.

  ".قالب

  .وعدم تداخله مع ميادين أخرى مالءمته للمفهوم العلمي ودقّته،.

، يشرح تماما "اوصفي اتركيب" مركب لفظ هوف" سلسلة ناسخة"و بالنسبة لمصطلح   

فضل المصطلح المفرد البسيط ن نايغطيه المصطلح األجنبي، ولكنّالمفهوم العلمي الّذي 

  .على المركب الطّويل

  .متداول ويقتصر ذكره على المعاجم مصطلح مرصاف غير 

 ".template"هو المصطلح المناسب لـ "قالب" فيبدو لنا إذن أن 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

 



  

  

: )(n 1 Transduction37 ) 
 

      :ريف اللّغويالتّع

 :هذا اللفظ من بيتركّ   

   2وراء  وتعني عبر، وراء، ما -transالسابقة  .
قناة أو أنبوب في جسم الحيوان أو  ،مجرى، اتجاه: الحقة تعني duct- :الجزء . 

  .3النبات
   .4توصيل، موصل: وتعني أيضا

 : Oxfordوقد ذكر معجم 

Transduction is « the process of producing an electrical impulse 

from an other form of energy, e.g. pressure5. 

  .*"كهربائية من شكل آخر من أشكال الطّاقة، كالضغط مثال" شرارة"عملية إنتاج"

  :التّعريف االصطالحي

المادة الوراثية من خلية بكتيرية معطية إلى  انتقال عملية"يطلق هذا االصطالح على 

ةأخرى مستقبلة عن طريق وسيلة نقل خاص6"ة تتمثل في الوحدات الفيروسي.  

    :التّرجمات المقترحة 
  1نقل فاجي.

                                                
 .171ص ؛مبادئ علم الوراثة: بيتر ،ستادو سنإلدون  .ج ،جاردنر1
    .403المورد القريب، ص:منير ،البعلبكّي2

 ONIONS.C.T, The Oxford Dictionary of English Etymology; p292. 3 
  .104 صالمنهجية العامة لترجمة المصطلحات وتوحيدها و تنميطها؛ : رشاد ،اويزمحال4

5 Hornby, A.S.; Oxford Advanced learner’s dictionary; p1269. 
  .ليزيةجترجمة شخصية للتعريف اللغوي باالن *
  .241ص الوراثة لطلبة التدرج في البيولوجيا و العلوم الطبيعية؛ ،عبد الوهاب،شيباني6



  

  2استقطاع.
  
   3استنقال.
  :العربية التالية ترجماتال 4المعجم الطبي الموحد قترحي

  .حميجنقل .

  .نقل جرثومي حمي.
  .استقطاع: العربي مصطلحال 5كما يذكر صادق الهاللي

  :نالحظ مايلي ، المقترحةالعربية من خالل هذه المصطلحات  

" نقل " مصطلح مركب تركيبا وصفيا مختلطا، إذ يتكون من لفظة عربية" اجيفنقل  "-

ال قتناوسيلة وتشير إلى  ،" فيروس "بمعنى   "phage "  وأصلها" فاجي"ولفظة معربة 

  .المادة الوراثية

لى وزن ع اقهماقتاشان؛ تم ، بسيطانمفرد انعربي انمصطلح "استنقال "و  "استقطاع" -

  .على التوالي" نقل"و "قطع"من الجذر " استفعال"

مركّب من ثالث كلمات، فهو لفظ طويل، ال يحقق مبدأ " نقل جرثومي حمي" مصطلح-

 يعبر هذا المصطلح عن المفهوم العلمي للمصطلح األجنبي ويشرحهو ". اإليجاز اللغوي"

الجراثيم بواسطة بين  لمادة الوراثيةا" انتقال"بعملية بدقّة، فهو يوحي 
                                                                                                                                               

    .538ص؛ المرجع السابق: بيتر ،و سنستادإلدون  .ج ،جاردنر1
  .المرجع نفسه2

   .241صرج في البيولوجيا و العلوم الطبيعية ؛الوراثة لطلبة التد عبد الوهاب، ،شيباني 3
مالحظات حول مصطلحات علم الوراثة والعلوم "في مقال صادق و العسولي سفيان الهاللي ذكره 4

  .187ص"الوراثية
  .؛ الصفحة نفسهاالمرجع السابق ، صادق و العسولي سفيان الهاللي 5



  

صفة  ا،ونشتق منه"virus "هي الترجمة العربية لكلمة" حمة"كلمة (،)حمات.ج"(حمة"

 نقل" هذا المصطلح المركّب الثالثي يمكّن من اشتقاق الصيغة المنحوتةو.) 1"حمي"

  .أيسر وأسهل تداوال، ولكنّها غير شائعةعلى ما يبدو وهي صيغة  ، "جحمي

 "و "نقل فاجي "ين هذه المصطلحات المقترحة، يبدو لي أن مصطلحيالمقارنة بو من   

أكثرها مالئمة في التعبير عن المفهوم العلمي الذي يحمله " نقل جحمي

 . "transduction " مصطلح
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                                                                        : )(n 1Clone38 ) 
  :ريف اللّغويالتّّع

  .3وتعني غصن أو فرع ، klon" 2 "اللفظة ذات أصل يوناني ههذ

  :التّعريف االصطالحي

مجموعة من الخاليا أو األفراد المتماثلة وراثيا كلّها نتجت  " يطلق هذا االصطالح على

  .4..."من خلية واحدة أو من فرد واحد

  :التعريف التالي 5ويوِرد زيد العامري

ا وراثيا صنوية نتجت باالنقسام المباشر من خلية األصل إلى خليتين مجموعة خالي"

  .6..."شقيقتين كّل منها يحتوي المادة الوراثية التي تحتويها الخلية األصل

  :تعريفا آخر 7ويذكر زيد العامري

وية  ر الالجنسي وبذلك تكون وراثيا صنمجموعة أفراد نتجت من نفس األصل بالتكاث"

  ...."لألصل

      :التّرجمات المقترحة 

                                                
 .171ص ؛مبادئ علم الوراثة: تربي ،و سنستادإلدون  .ج ،جاردنر1

2 Fowler, H.G.; The Concise Oxford Dictionary of Current English, p188.  
 ).صوت العربية(؛ المصطلح العلمي والوعي اللغوي ،، زيد العامريفاعيرال3
  .852ص ؛ المرجع السابق: بيتر ،و سنستادإلدون  .ج ،جاردنر4
  .السابقالمرجع  ،زيد العامري فاعيرال5
  .المرجع نفسه6
  .المرجع نفسه7



  

  1كلون.

  2ساللة.

   3صنو.
   ضع ، بينما ي clonesلـ  ترجمةك" التيسنُ"مصطلح  4المعجم الطبي الموحد قترحي

   ".كلونات"مصطلح  5المعجم الموحد لمصطلحات علم النبات

  :ومن خالل هذه الترجمات العربية، نالحظ مايلى 

 .ب وبعيد عن األوزان الصرفية العربيةتركيبه غري" دخيل"مصطلح معرب " كلون."

يشير إلى (« strain » مصطلح مصطلح يتداخل مع مفاهيم أخرى على ذكر" ساللة".

  ".ساللة"في العربية مصطلح  هقابليي ذال) إحدى رتب التصنيف

نظير ومثْل، والفسيلة المتفرعة مع غيرها من أصل شجرة : ي لغةنتع" ونْص"لفظة .

تكافئ تماما المصطلح األجنبي " ونْالص " ى زيد العامري أن لفظةإذ ير 6واحدة

.7« clone »  

 ،"لسنَ" من اللفظ" ةليعفُ"اشتّق على وزن التصغير" نُسيلة"والمفرد " يالتسنُ"مصطلح .

  .ويعبر عن المفهوم العلمي بدقّة يبدو لي أن هذا المصطلح مناسب للمصطلح األجنبي،
                                                

  .852ص؛ المرجع السابق: بيتر ،و سنستادإلدون  .ج ،جاردنر1
  .684ص؛ مبادئ علم الوراثة: بيتر ،و سنستادإلدون  .ج ،جاردنر2
  ).صوت العربية(؛ المصطلح العلمي والوعي اللغوي زيد العامري، ،فاعيرال3
مالحظات حول مصطلحات علم الوراثة والعلوم "مقال في صادق و العسولي سفيان الهاللي :ذكره4

  .166ص؛"الوراثية
  .المرجع نفسه5
  .المرجع السابق، زيد العامري، فاعيرال6
  .المرجع نفسه7



  

مالئمة  و بسيطة و فصيحة األفاظ "نُسيله"و" صنْو:"العربية المقترحة رغم كون األلفاظ و

أنها غير شائعة  تسمح باشتقاق صيغ المثنى والجمع والنسبة، إالّ و للمصطلح األجنبي،

  .العمل على إشاعة ونشر هذه المصطلحات العربية يبدو إذن ضرورةمتداولة، فغير و

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
 
  
  
 



  

                                                                : (n) 1ingclonGene 39 )  
  :التّّعريف اللّغوي

   :ب هذه العبارة منكتتر
  gene   2لفظة . 

ينسخ، : عنييو ،to cloneوهي صيغة اسم الفاعل من الفعل « cloning » ولفظة.
  .3يستنسخ

  :التّعريف االصطالحي

  .4اصطناعيا ،ملية إنتاج نسخ متماثلة عديدة لمورثة معينةيطلق هذا االصطالح على ع

) مورثّة( DNAالـئات يأي زيادة عدد جز فعملية تضعي بأنه 5زيد العامري فهريعو

  .للضعف داخل بكتيريا أو فيروس

بالمعنى الوراثي بطريقة *"صنْو"إنتاج "عموما على عملية  cloningويطلق مصطلح 

إلى خلية بيضة منزوعة النّواة وهذا يعرف بنقل النواة والتي  نقل نواة خلية جسمية

  "...Dolly » 7 »نتجت بها النّعجة 

      :التّرجمات المقترحة

  8زراع الجيناست.

                                                
.678ص؛ مبادئ علم الوراثة: بيتر ،و سنستادإلدون  .ج ،جاردنر  1 

    .73، ص في هذا البحث « gene »مصطلح  راجع2
  .30 ص ،"القاموس"معجم 3
  .678ص  ؛المرجع السابق:و سنستاد بيترإلدون  .اردنر جج4
  ).صوت العربية.( المصطلح العلمي والوعي اللغوي ،، زيد العامريفاعيرال5
 .المرجع نفسه6
  .678ص  ؛المرجع السابق:بيتر ،و سنستادإلدون  .ج ،جاردنر7
  



  

  1إكثار الجين.

   2تجارب ساللية.
  
كمقابل  3العربية في الصحف" استنساخ"استعمال مصطلح يشيع   

رى زيد العامري أن هذا المصطلح العربي وفي هذا الصدد، ي ،« cloning» لمصطلح

إذ يقابل ؛ 4 "االشتراك اللفظي" يطرح إشكال و كلمة عامة، متعددة المفاهيم والمعاني،

" االستنساخ"ويقترح زيد العامري بدل  .« transcription »أيضا المصطلح األجنبي 

اختياره هذا ، ويعلل العامري  5"يصطني"، الذي اشتقه من الفعل "اإلصطناء" مصطلح

نجح العلماء باصطناء  يصطني الباحثون الكائنات على اختالف أنواعها،":فيقول

حيوانات كثيرة مثل الضفادع واألغنام وال يزال العلماء يحاولون اصطناء أخرى، 

والخاليا تتصاطن وتصاطنت إذ هي تنتج أو أنتجت أصنائها بنفسها مثل قولنا تالقحت 

  .6"الحيوانات وتناتجت

ي مهي ألفاظ عامة، تشير إلى جانب من المفهوم العل"إكثار"و" استزراع"صطلحات م  

، هذه المصطلحات غير متداولة في االستعمال "إعطاء نسخ عديدة"المتمثل في

 ".خاساستن" المتخصص مقارنة بلفظ
                                                

  .679ص ؛مبادئ علم الوراثة: بيتر ،و سنستادإلدون  .ج ،جاردنر1
  .684ص، نفسهالمرجع 2
  ).صوت العربية.( المصطلح العلمي والوعي اللغوي ، زيد العامري ،فاعيرال3
  .المرجع نفسه4
  .المرجع نفسه5
  .المرجع السابقزيد العامري ، ،فاعيرال6
  



  

: (n)1Repressor40 )                                                                              
                   

  :التعريف اللغوي
حبس ، منع ، كبح ، كبت ، : عني يو"  repress" الفعل هذه اللفظة صيغة مشتقة من 

كابح،  :تعني repressorإذن . لتشكيل صيغة اسم الفاعل  - or؛ بإضافة النهاية 2كظم

  ...كابت، كاظم، مانع

  : التعريف االصطالحي

لية منظمة آبروتين يقوم بتنظيم عمل المورثات في إطار  ح علىيطلق هذا االصطال

؛ فعندما يكون فعاال يوقف عمل المورثات و في operon"3 "وبيرون تعرف باسم األ

.                                                                        4حالته الخاملة تتمكن هذه المورثات من التعبير عن نفسها

  : الترجمات المقترحة
   5كابت .
   6رادع .
   7مثبط .

  .)ظم ج ، كوا" ( كاظم " مصطلح  8يقترح المعجم الطبي الموحد 
  

                                                
.781؛ صمبادئ علم الوراثة:بيتر ،و سنستادإلدون  .جاردنر ج  1  
  2  .623، ص القاموس

  .111؛ صلوراثةمبادئ علم ا:عيسى، محي الدين 3
.المرجع نفسھ 4   

 .781؛ صمبادئ علم الوراثة:بيتر ،و سنستادإلدون  .جاردنر ج5 
 .111؛ صالمرجع السابق:عيسى، محي الدين 6
 .197صالوراثة لطلبة التدرج في البيولوجيا و العلوم الطبيعية ؛ عبد الوهاب، ،شيباني 7
حظات حول مصطلحات علم الوراثة والعلوم مال"في مقال صادق و العسولي سفيان الهاللي ذكره 8

  .183ص؛"الوراثية



  

   :، ويمكن مالحظة مايلىاألجنبي مصطلحالعربية ترجمات مباشرة للاأللفاظ كل هذه  تعد

تطرح إشكالية االشتراك اللفظي، إذ تستعمل كذلك كمقابل للمصطلح " المثبط " لفظة .

   .  وهي شائعة بهذا المعنى األخير inhibitor   "1" األجنبي 

. سهلة التداول ،ألفاظ بسيطة، مفردة" ظم كا" و " رادع " و "  تكاب" مصطلحات .

ونميل عند اختيار األلفاظ المناسبة للمصطلحات العلمية إلى االبتعاد عن األلفاظ العامة 

متداول في علم النفس، والردع " الكبت " التي تتداول في ميادين كثيرة، فمفهوم 

   ." السياسة " و " بالقوة " مصطلح يوحي 

بعيدا عن االشتراك اللفظي الذي تعانيه باقي " كاظم " مصطلح  ،إذن ،فيبدو 

 " .رادع " و" كابت " أقر االستعمال مصطلحي فقد  صطلحات ولكنه غير متداول؛الم

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .146صالمرجع السابق؛  عبد الوهاب، ،شيباني1



  

  
  
: (n)1 Inducer41 )                                                                                

                                  
  : التعريف اللغوي

 -erالالحقة  و 2...يحث ، يحرض : ويعني  "induce"تتكون هذه اللفظة من الفعل 

  . الفاعل  اسم ليزية لتكوينجتستعمل في االن

  .ض، حاثمحرinducer  :""  ةتعني لفظ ،إذن

  : التعريف االصطالحي

لمورثي عندما اعملية التعبير و الجزيئات التي تنشط أالمواد  :يطلق هذا االصطالح على

  .  3 تكون متوفرة بتراكيز كافية في الوسط

  : الترجمات المقترحة

 .4ث مستح  
   5ض محرِ. 
   6) ج حاثات ( حاثة . 

"  تحريض"مصطلح ترجم ب، إذ ي" induction" المصطلح األجنبي 1يذكر صادق الهاللي

  . 2في المعجم الطبي الموحد

                                                
.781؛ صمبادئ علم الوراثة:بيتر ،و سنستادإلدون  .جاردنر ج  1  

  .400 ص انكليزي المزدوج؛ - عربي،القاموس2 
  .196صلعلوم الطبيعية ؛الوراثة لطلبة التدرج في البيولوجيا و ا عبد الوهاب، ،شيباني  3

  . 717المرجع السابق؛ ص:بيتر ،و سنستادإلدون  .جاردنر ج4 
    .113 ؛ صمبادئ علم الوراثة:عيسى، محي الدين 5
  .196ص  ،المرجع السابق :شيباني، عبد الوهاب 6



  

 يوردكما ، " حث " مصطلح ب 3لمصطلحات علم النبات في المعجم الموحد ترجموي 

   .إحداث ،استحداث ، استنتاج: المصطلحات المتداولة التالية  4الهاللي

 للفظةمباشرة  ترجماتحاثة و  ضحرِم وث ستحمنالحظ أن المصطلحات العربية   

"inducer"،  حث : لتالية وكلها مشتقة من األسماء ا متداولة في اللغة العامة؛وهي ألفاظ

 .وتحريض

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                               
  .174ص؛ "مالحظات حول مصطلحات علم الوراثة والعلوم الوراثية" صادق و العسولي سفيان الهاللي 1

.، المرجع نفسهصادق و العسولي سفيان الهاللي :ذكره 2   

.، المرجع السابقصادق و العسولي سفيان الهاللي :ذكره 3  

. 174ص، المرجع نفسه؛ صادق و العسولي سفيان الهاللي 4 



  

  

: (n)1Ribosome 42 )  
  : التعريف اللغوي

في ورق الشجر ( ضلع  ،)لحمي أو نباتي ( وتعني عرق  -rib: تكون هذه اللفظة منت

(2.   

  .  3د، جسدي سج: بمعنى -  someو الالحقة                       

  : التعريف االصطالحي
ت صغيرة تتكون من جزيئة بروتين ومن الحامض جسيما :يطلق هذا االصطالح على

تركيب ايبوزي ، وتتواجد حرة أو مرتبطة في السيتوبالزم ، وتتم فيها عملية رالنووي ال

  . 4البروتين

  : الترجمات المقترحة
   5ريبوسوم .
   6جسيم ريبي .
   7رايبوسوم .
   8رايبوزوم .

                                                
.781؛ صمبادئ علم الوراثة:بيتر ،و سنستادإلدون  .جاردنر ج  1  

  .632 ص ؛عربي - انكلیزي،القاموس2
   .110ص المنهجية العامة لترجمة المصطلحات وتوحيدها وتنميطها؛، رشاد ،الحمزاوي3
  .147أساسيات في علم الوراثة؛ ص ،عائدة ،وصفي عبد الهادي4
  .597؛ صالمرجع السابق: بيتر ،و سنستادإلدون  .ج ،جاردنر5
    .104؛ صمبادئ علم الوراثة: عيسى، محي الدين6
    .87- 86ابق؛ ص ص المرجع الس :عائدة ،وصفي عبد الهادي7
  .147المرجع نفسه،ص8



  

  . ريباسة : مصطلح  1معجم الطبي الموحد اليضع 
" ن كّل هذه الترجمات مصطلحات معربة، باستثناء المصطلح المركّب المختلط نالحظ أ

بالرجوع إلى قواعد التعريب فالمصطلحات المعربة ألفاظ شائعة، و ."الجسيم الريبي

وفقا للطريقة التي ينطق بها في اللغة األصل، فإن  المصطلح المعرب يتوجب رسمحيث 

 .نسبيبدو األصح واأل" رايبوسوم"مصطلح 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  183ص؛"مالحظات حول مصطلحات علم الوراثةوالعلوم الوراثية"في مقال صادق و العسولي سفيان الهالليذكره1

  

   



  

  
  
  
  
: (n)1Codon 43)  

  : التعريف اللغوي
وهي  -onبإضافة الالحقة  2قانون، رمز شفرة ، بمعنى" code"هذه اللفظة مشتقة من

  . 3التصغير ةصيغتشكيل نهاية تستعمل في 

  : التعريف االصطالحي

  RNAئةفي جزي* وتيداتيكل تتابع ثالثي من النيكل هذا االصطالح على يطلق

ي السلسلة مينية فويحدد كل تتابع ثالثي اندماج واحد من األحماض األ **الرسول

    .4البروتينية المشكلة

  : الترجمات المقترحة

   5كودون. 
   6شفيرة . 
    7رامزة . 

                                                
.781؛ صمبادئ علم الوراثة:بيتر ،و سنستادإلدون  .جاردنر ج  1  

2 Hornby, A.S.; Oxford Advanced Learner’s Dictionary, p216. 
3 Fowler, H.G.; The Concise Oxford Dictionary of Current English, p765. 

  .130في هذا البحث، ص  DNAراجع مصطلح *
  .137في هذا البحث، ص  RNAراجع مصطلح**
  .601المرجع السابق؛ ص : بيتر ،و سنستادإلدون  .جاردنر ج4
  .617المرجع نفسھ،ص5
  .المرجع نفسه6
    .82 ؛ صعلم الوراثة مبادئ: عيسى، محي الدين7



  

" مصطلح و" codon" كترجمة لـ  مصطلح رامزة 1يقترح المعجم الطبي الموحد 

 " .  code" لـ  ترجمةك" راموز 

  :يمكن مالحظة ما يليو 

ويترجم هذا األخير بمصطلح ، " code"مشتق من " codon"المصطلح األجنبي .

" بصيغة تصغير في العربية وهي،  ، إذنتترجم"  codon" فصيغة التصغير . 2"شفرة"

  ".رامزة" مصطلح إلى جانبمتداولة وهذه الصيغة العربية ؛ "فُعيلة"على وزن" رةيفَشُ

.مصطلح دخيل ، كما أنه غريب عن األوزان الصرفية " كودون"ب المصطلح المعر

  .العربية

  مالئمة للمصطلح األجنبي  أكثر" رامزة"و" رةيفَشُ"أن المصطلحات العربية ، إذن فيبدو، 

 "codon "كما أنها مصطلحات شائعة و متداولة ، .  

  

  

  

  

  

  
                                                

167ص؛"مالحظات حول مصطلحات علم الوراثةوالعلوم الوراثية"في مقال صادق و العسولي سفيان الهاللي:ذكره 1 

.620ص؛ مبادئ علم الوراثة: بيتر ،و سنستادإلدون  .ج ،جاردنر 2 



  

  

  

   

: (n)1Anticodon 44 )  
                                                                     :التّّعريف اللّغوي

 2، بمعنى ضد، عكس، مضادanti- السابقة : تتكون هذه اللفظة من جزئين 

 .* codonوالجزء

  :التّعريف االصطالحي

تحمله كل  يطلق هذا االصطالح على  التتابع الثالثي من النيكليوتيدات الذي

  ةيئل هذه الثالثية مع الثالثية المكملة لها في جزإذ تتكام.**ناقل   RNAجزيئة

RNA 3 البروتينبناء خالل عملية ***الرسول أثناء مرحلة الترجمة.    

      :التّرجمات المقترحة

  4أنتيكودون.

  5مضاد الشفرة.

  1شفيرة مضادة.
                                                

.781؛ صمبادئ علم الوراثة:بيتر ،و سنستادإلدون  .جاردنر ج  1  
  .101ص منهجية العامة لترجمة المصطلحات وتوحيدها وتنميطها؛ال، رشاد ،الحمزاوي2
  .156، ص في هذا البحث « codon »مصطلح راجع *

   .137، ص في هذا البحث  RNAمصطلح  راجع**
  .161، ص في هذا البحث « protein synthesis »مصطلح  راجع***

  .601ص  ،المرجع السابق: بيتر ،و سنستادإلدون  .ج ،جاردنر3
  .مرجع  نفسهال4
  . 605ص  المرجع نفسه،5



  

.2كودون مضاد  
 
  
   .3 رامزة مقابلة .

  .مقابلة الرامزة: المصطلح العربي 4ويقترح المعجم الطبي الموحد

لمصطلح األجنبي هذه المصطلحات العربية ألفاظ مركبة، إذ تعتبر ترجمات حرفية ل

"anticodon"الجزئين ىكلو ذلك بترجمة  ؛" anti   "و" codon ". و نالحظ مايلى:  

 لفظ ثقيل وصيغته طويلة وغريبة عن اللغة العربية،" نتيكودونأ "المصطلح المعرب .

  .عدة نصوص يستعمل فيورغم هذا فهو 

ة ظولف" كودون" ح مركب مختلط إذ يتركّب من اللّفظ المعرب لمصط" كودون مضاد".

  ." anti "كترجمة  للسابقة" مضاد"

  :يستعمالن  مصطلحان عربيان" رامزة مقابلة"و"  شفيرة مضادة" . 

  ". codon "لـ  ترجماتك"  رامزة"و" شفيرة"-  

  - " anti " على التوالي" مقابلة" و" مضادة : "ربيتين مختلفتينبصفتين عتترجم.  

                                                                                                                                               
  .604 ص ،المرجع نفسه1
  .924 ص المرجع نفسه،2
  .82 ؛ صمبادئ علم الوراثة: عيسى، محي الدين3
   162ص؛"مالحظات حول مصطلحات علم الوراثةوالعلوم الوراثية"في مقال صادق و العسولي سفيان الهالليذكره4



  

 صيغة غير مناسبة،ا المصطلح بتركيبه اإلضافي بدو هذ، ي" مضاد الشفرة"بالنسبة لـ و.

على شكل صفة، على  " anti " فاألحرى استعمال تركيب وصفي تكون فيه ترجمة

  . "رامزة مقابلة" و" شفيرة مضادة"المصطلحات شاكلة 

أنسبها  "شفيرة مضادة"ة بين هذه التّرجمات العربية، يبدو لي أن صيغة بالمقارنو

وأكثرها مالئمة للمفهوم العلمي، إذ يوحي هذا المصطلح بالمفهوم اللّغوي للجذر 

ر بدقة عن المفهوم العلمي لمصطلحاألصلي، كما يعب "anticodon".  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

 

: )(n 1Protein synthesis45 ) 

 :يف اللّغويالتّّعر

  :هذا اللفظ من كلمتين بكريت  

   .عني أوليت و proteios "2 "مشتقة من األصل اليوناني"  protein "لفظة .

  . 3تأليف تعني تركيب ، جمع ،"  Synthesis "لفظة.

  :التّعريف االصطالحي

، تتواجد 4"مواد عضوية نيتروجينية معقدة التركيب"لى ع " protein"يطلق اصطالح  

   .5الكائنات الحية، وتتكون من تسلسل طويل لألحماض األمينية  في

تعبير عن المورثات في شكل على عملية ال"    protein synthesis" صطالحايطلق و

اإلنزيمات (مظهري من خالل إنتاج جزيئات البروتينات ذات التركيبات الخاصة 

انتقال المعلومات  هىو(لنسخ وتتضمن هذه العملية مرحلة ا. 6) والبروتينات التركيبية
                                                

 .588 ص ؛علم الوراثةمبادئ : بيتر ،و سنستادإلدون  .ج ،جاردنر1
2 Fowler.H.G; The Concise Oxford Dictionary of Current English, p893. 

  .723ص  عربي؛- انكليزيالقاموس،3
  .158؛ ص  15مجلّد . 1973 ،، القاهرةمجموعة المصطلحات العلمية والفنية4
  .المرجع نفسه5
  .588ص  المرجع نفسه؛: بيتر ،و سنستادإلدون  .ج ،جاردنر6



  

 RNAوهي انتقال المعلومات من (ومرحلة الترجمة )  RNAإلى  DNAالوراثية من 

  .1)ة البروتينيئجز شكلتلمينية األحماض األمن طويلة ة لإلى سلس

 

 

      :التّرجمات المقترحة  

  2بناء البروتين.

  3تخليق البروتين.

  4إبتناء البروتين.
  

عربية  تقابلها عدة مترادفات "  synthesis " ت، نالحظ أن لفظةالتّرجما هذه من خالل

  .5"تركيب البروتين"بتناء، تخليق، ونجد في نصوص أخرى استعمال مصطلح بناء، ا

  .أكثرها شيوعا" تخليق البروتين"  مصطلح عديو

  

  

  

  

  
                                                

  .589، ص المرجع نفسه1
  .588 ص ؛مبادئ علم الوراثة: بيتر ،و سنستادإلدون  .جاردنر ج2
  . 589ص  ،المرجع نفسه3
  .606ص ،المرجع نفسه4

.95 ؛ صمبادئ علم الوراثة: عيسى، محي الدين 5  



  

  

  

  

 
                                                                 : )(n1Metabolism 46 )    

 :التّّعريف اللّغوي
  :منهذا اللّفظ  يتكون 

-   metaboleر2ذات أصل يوناني وتعني تغي. 

-   -ism3الحقة لتكوين االسم.  

 :التّعريف االصطالحي

Metabolism is «the sum of the chemical reactions which occur in an 

organism or a cell. Metabolism involves the breakdown of organic 

compounds, releasing energy that is used in the synthesis of other 

compounds »4.  
مجموع التفاعالت الكيميائية التي تقع في الكائن الحي أو " يطلق هذا االصطالح على 

ات مركببناء المركبات العضوية محررة طاقة تستعمل في هدم  يشملفي الخلية، و

  .* " أخرى

      :التّرجمات المقترحة  

                                                
 .358ص ؛مبادئ علم الوراثة: بيتر ،و سنستادإلدون  .ج ،جاردنر1

2Fowler.H.G; The Concise Oxford Dictionary of Current English, p685. 
3 Ibid. 
4Sugden, Andrew; Longman Illustrated Dictionary of Botany, p14. 

  .ليزيةجترجمة شخصية للتعريف االصطالحي باإلن *



  

  1أيض. 
  2استقالب. 

تعد هذه المصطلحات العربية شائعة ومتداولة في النّصوص العربية وكذلك في 

  القواميس 

  

لصيغتها  بسطأ" أيض"لفظة ؛ و تبدو بسيطة ، وهما لفظة مفردةيكما أن كل. 3والمعاجم

  .لى وزن استفعالشتقة عمال" استقالب"لفظة بالثالثية مقارنة 

  .4"صيرورة الشيء شيئا غيره " تعنى لفظة أيض و 

 "بتقلَسم" لفظةاشتقاق مثل  ،تسمح لفظة استقالب بصياغة عدة صيغ، وبالنسبة لالشتقاق

أما مصطلح أيض، فيسمح باشتقاق . métabolite"5"كمقابل لـ  "لعفْمستَ"على وزن 

  .6 " مادة أيضية"  :مركبالمصطلح ال

يحمل يظهر أن كليهما  ؛"استقالب" و" أيض"اللغوية لمصطلحي داللة ال خاللفمن  

للتعبير عن المفهوم العلمي للمصطلح أنهما مالئمان إذن ويبدو . مفهوم التغير والتحول

  .كما أن كليهما متداول و شائع ؛"  metabolism "األجنبي

 

                                                
  .583ص ؛ المرجع السابق: بيتر ،و سنستادإلدون  .ج ،جاردنر1
  . 113 ؛ صمبادئ علم الوراثة: عيسى، محي الدين2

  .770اموس، صالق  3
  .457ص في مصطلحات العلوم الزراعية؛معجم الشهابي   4
  .197ص؛ مبادئ علم الوراثة:عيسى، محي الدين 5
  .723؛ص مبادئ علم الوراثة: بيتر ،و سنستادإلدون  .جاردنر ج  6



  

 

 

  

 

 

 

  

  :تحليل ونتائج
  
ما يقارب خمسين مصطلحا في ميدان علم ليقية ه الدراسة التطبمن خالل هذ     

  الوراثة، 

حجم الفوضى المصطلحية التي يسبح فيها المصطلح العلمي العربي، و ن بوضوح تبيي 

  :ما بينقد الحظت أن الترادف بين الترجمات العربية لكل مصطلح أجنبي يتنوع 

  .ثةجين و مور :مثل ترادف بين المصطلح المعرب و المصطلح العربي،.

  .رايبوزوم رايبوسوم، ريبوسوم، :مثل ترادف بين مصطلحات معربة،.

  .كابت، رادع، كاظم :ترادف بين مصطلحات عربية، مثل.

" population"جنبىمثل المصطلح األ أكثر تخصصا؛ ألفاظ عامة وألفاظ ترادف بين .

مقارنة  ةأكثر عموميجماعة و عشيرة؛ فاألول لفظ  :المترادفين التاليينيترجم بي الذ

  .بالثاني



  

مثل  ترادف بين مصطلحات عربية مركبة، كل منها يغطى جانبا من المفهوم العلمي؛.

التي " االنقسام غير المباشر" و "االنقسام المتساوي" و "االنقسام الخيطي" مصطلحات

  تقابل

ه المترادفات يغطى جانبا من ، فكل مصطلح من هذ" mitosis"ليزيجالمصطلح االن

  .لعلمي للمصطلح األجنبيالمفهوم ا

،   و سهلة التداول ،ألفاظ مفردة، موجزةفي غالبيتها المصطلحات األجنبية أن  و يالحظ  

و يعتمد تركيبها بشكل كبير على السوابق و ، أصول التينية و يونانيةو ذمعظمها و 

  .   العربية فهي غالبا مصطلحات مركبةالترجمات أما ، اللواحق

مركبة للمصطلحات العربية لكون المصطلح األجنبي يميل في تركيبه وتعود الصيغة ال  

فتكون الصيغة المصطلحية العربية ، ر األصليلى دمج السوابق و اللواحق مع الجذإ

  .ر األصليو ترجمة مقابلة للجذ )أوالالحقة(للسابقة  ةمقابلترجمة مكونة من 

األجنبية مما يؤدى إلى كثرة  )حقةأو الال(الترجمات العربية للسابقة  ا،غالب،و تختلف   

   ي تطرحه مسألة ترجمة السوابق ؛ و من هنا يظهر حجم اإلشكال الذالمترادفات العربية

  .لهاو ضرورة االتفاق على مقابالت موحدة  و اللواحق األجنبية إلى اللغة العربية،

ات عموما صعوب تو المختصرا األجنبية المنحوتةكما تطرح ترجمة المصطلحات   

المختصرات   هاق على مصطلح عربي واحد لهذتفاالفغياب للمترجم العربي، 

  .لدى المختصين المصطلح األجنبي كما هوكرس استعمال المصطلحية 



  

ه الدراسة أهمية ضبط المصطلحات العربية بالشكل التام و و يتبين من خالل هذ 

 فمثال جنبي؛واعد الرسم عند تعريب المصطلح األضرورة احترام ق

  .زيكوت و، زيجوت، زيقوط :بثالث صيغب يعرzygote""مصطلح

رغم وجود مصطلحات عربية  شيوع وتداول عديد المصطلحات الدخيلة،كما الحظت   

 "كروموسوم كروما تين، جين،" ؛ مثل شيوع مصطلحاتتفي بالغرضبسيطة ومالئمة 

  .على التوالي "ينبغو ص ،يغبوص ،ثةروم "المصطلحات العربية  حسابى عل

كان من الصعب في حاالت كثيرة اختيار مصطلح عربي محدد على حساب  قد و  

بينما ها االستعمال وخاصة عند التعامل مع مصطلحات أقر؛ المترادفات الواردة األخرى

  . وجد مصطلحات عربية أبسط منها وأكثر مالئمة في التعبير عن المفهوم العلميت

ترجمة المصطلح العلمي األجنبي إلى العربية تشوبه أن راسة يتّضح من خالل هذه الد  

في كثرة كما أن هذه ال. كثير من النقائص و الهفوات، إذ لم يصل بعد إلى مرحلة النضج

المصطلحات العربية المقابلة للمفهوم العلمي الواحد تسبب فوضى وبلبلة لدى الدارسين 

ب وجتَمن هذا المنطلق  .االختصاص و المتعلمين و تعيق تحقيق تواصل فعال بين أهل

العمل على تنسيق الجهود بين أقطار العالم العربي من خالل التعاون الوثيق بين أهل 

ا المجال مل على نشر و توزيع كل جديد في هذو الع االختصاص و اللغويين من جهة،



  

ومن أهم ما يوصى به مكتب تنسيق  .في كل أقطار الوطن العربي من جهة أخرى

  :1يلي ما ،عريب في مجال وضع المصطلح و توحيدهالت

  ضرورة وجود مناسبة أو مشابهة بين مدلول المصطلح اللغوي و مدلوله االصطالحي،.

  .و ال يشترط أن يغطى المصطلح كل جوانب المصطلح العلمي

وضع مصطلح واحد للمفهوم العلمي الواحد في الحقل الواحد وتجنب تعدد الدالالت .

  .ويفضل اللفظ المختص على اللفظ المشترك .احدللمصطلح الو

  .إحياء و استعمال ما صلح من مصطلحات في التراث العربي.

  .إشراك المختصين و مستعملي المصطلحات في وضعها.

  .بةالكلمات المعر ىتفضيل الكلمات العربية الفصيحة عل.

  .تفضيل الكلمات المفردة لسهولة االشتقاق منها.

دقيقة على الكلمة العامة، ومراعاة اتفاق المصطلح العربي مع المفهوم تفضيل الكلمة ال.

  .ا األخيربي دون تقيد بالداللة اللفظية لهذالعلمي للمصطلح األجن

  .رها بالمفهوم األصلي بوضوح في حالة المترادفاتل الكلمة التي يوحى جذتفضي.

بة كانت أو تصون، معرمراعاة المصطلحات و الدالالت العلمية التي اتفق عليها المخ.

  .مترجمة

  :يلي ب مراعاة ماو يتوج التعريب عند الحاجة،.

-بة عند اختالف نطقها في اللغات األجنبيةتفضيل ما سهل نطقه في رسم األلفاظ المعر.  
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-ب للحصول على صيغة مستساغةالتغيير في بنية المصطلح المعر.  

لشكل توخيا لسالمة نطقها ودقة با -ب منها خاصةو المعر -ضبط المصطلحات عامة-

  .    داللتها

 

 

 

 

 

 

  

  :الخاتمة

في هذا البحث قضية ترجمة المصطلح العلمي األجنبي إلى العربية تناولت 

وكيف أن عدم االتفاق على منهج ترجمي مضبوط قد أوقع فوضى كبيرة في االستعمال 

وقد شملت . و صعب من عملية التواصل بين المختصين و العامة على حد سواء

االنجليزية و الترجمات  ةدراستي هذه مجموعة من مصطلحات علوم الوراثة في اللغ

و جاءت هذه الدراسة في فصلين نظريين و فصل . المقترحة لها في اللغة العربية

  .تطبيقي

في الفصل األول إلى لغات التخصص و ما تحمله من خصائص و  قتتطر

فاالستعمال . الواضحة المميزة للمصطلح العلمي مفاهيم ترتكز على الدقة و الداللة



  

الفردي للغة قد يكون عاما من خالل اللغة اليومية المشتركة بين المتكلمين في مختلف 

مجاالت التواصل، كما قد يكون خاصا و ذلك حينما نوظف اللغة في ميادين معينة 

كل اختصاص إلى من هذا المنطلق يلجأ أهل . كاآلداب و البحوث العلمية المتخصصة

استحداث و خلق مفردات          و تعابير تلبي احتياجاتهم، ومن ثم ظهرت لغات 

و يشكّل المصطلح ركيزة أساسية في كل لغة تخصص، إذ ينبغي أن . االختصاص

كما . تراعى فيه الدقة و الداللة المباشرة لتحقيق تواصل فعال بين أهل االختصاص

م المصطلح من منطلق أنه يختص بالبحث في كل ما له تعرضت في هذا الفصل إلى عل

من األفرع الحديثة لعلم اللغة  و يعتبر علم المصطلح. عالقة بالمصطلح و المفاهيم

التطبيقي، إذ يدرس األسس العلمية لوضع المصطلحات و توحيدها من خالل تحديد 

  .الة عليهاالمفاهيم تحديدا دقيقا ثم العمل على إيجاد المصطلحات الدقيقة الد

التعرض إلى الترجمة و ما تطرحه من إشكاالت في  حاولت في الفصل الثاني

فمن منطلق أن الترجمة تتمثل في نقل معنى نص، طال أم قصر، من . مجال المصطلح

لغة إلى أخرى فإن ما يطرح من قضايا و نظريات حول الترجمة عموما ينسحب على                                   

في نقل عديد  افقد مارس العرب قديما الترجمة و أبدعو. ترجمة المصطلح بشكل خاص

من اللّغة اليونانية و لغات أخرى إلى العربية، و قد اتّبعوا في ذلك مناهج  تالمؤلّفا

الحرفي حيث يلتصق المترجم بالنص المصدر و يحاول إيراده  اختلفت مابين المنهج 

على عالّته في النص الهدف؛ و المنهج المعنوي حيث يعمل المترجم على تحصيل 



  

معنى النص المصدر و إعادة التعبير عنه في اللغة الهدف بتراكيب سواء ساوت األصل 

 .أم خالفتها

غرب هذان االتجاهان مابين مؤيد و يتداول في الدراسات الترجمية الحديثة في ال

للترجمة الحرفية و بالتالي التأكيد علي قداسة النص األصل و و جوب إخضاع اللغة 

الهدف لقيود لغة النص المصدر، و مؤيد لترجمة المعنى حيث يقدم المترجم مستلزمات 

 . اللغة الهدف و متطلّباتها على حساب مستلزمات و متطلّبات اللغة المصدر

رى الكثيرون إمكانية تطبيق اإلجراءات الترجمية المتمثّلة في الترجمة و ي

المباشرة و الترجمة الجانبية على المصطلحات المترجمة حديثا، و بالخصوص تقنيات 

و يعتبر االشتقاق و التركيب من أهم الطرق . االستعارة و النسخ، والتضخيم و التحشية

  .إضافة إلى النحت و المجاز و التعريب اللفظيالمتّبعة في وضع المصطلح العربي، 

و استعرضت، بعد ذلك، إشكالية عدم استقرار المصطلح العربي و تعدد 

فالترادف، أي داللة مصطلحين أو أكثر على مفهوم علمي . استعماالته بتعدد واضعيه

واحد،  آفة المصطلح العربي؛ وترجع هذه الظاهرة إلى تعدد الجهات و المؤسسات 

لمسؤولة عن ترجمة المصطلح العلمي األجنبي إلى اللغة العربية و فردية العمل ا

الترجمي للمترجمين أفرادا و هيئات و مؤسسات دون التنسيق بينها، إضافة إلى 

االستعجال في وضع المصطلحات في حقول علمية مستجدة، دون التأكد مما قد يكون 

  .موجودا



  

لى المفهوم العلمي الواحد يؤدى إلى الفوضى وألن تعدد المصطلحات الدالة ع  

والتشويش و الضبابية في فهم المعنى المقصود، و يضيع دقة التعبير المميزة للعلوم 

و في . وجب اللجوء إلى منهجية محددة تضمن توحيد الجهود في مجال وضع المصطلح

و ضوابط يتوجب هذا السياق تقوم المؤسسات اللغوية في الوطن العربي بوضع قواعد 

مراعاتها في عملية ترجمة المصطلحات العلمية األجنبية إلى اللغة العربية، و يضاف 

إليها اقتراح منهجية التنميط التي تسمح باختيار مصطلح واحد من بين المترادفات 

شيوع المصطلح، ويسر تداوله، و : الموجودة، و تقوم هذه المنهجية على المبادئ التالية

  .لمفهوم العلمي، و قابليته لالشتقاقمالءمته ل

ت مصطلحامجموعة من الدراسة و تناولت في الفصل الثالث، القسم التطبيقي، 

؛ فقمت بجرد المصطلحات األصلية في اللغة اإلنجليزية، و في ميدان علم الوراثة

باالعتماد على عديد المراجع في اللغة العربية في علم الوراثة تمكّنت من جمع العديد 

و من خالل الموازنة بين هذه الترجمات المترادفة، . من الترجمات لكل مصطلح أجنبي

وفقا لمقاييس التنميط المتعارف عليها، توصلت إلى أن الترادف بين الترجمات العربية 

     :     يتنوع ما بين

.مثل ب و المصطلح العربي،ترادف بين المصطلح المعر: جين و موثةر.  

  .رايبوزوم رايبوسوم، ريبوسوم، :مثل بة،مصطلحات معر ترادف بين.



  

كابت، رادع،  :مثلمن خالل تقارب داللتها في متن اللغة  عربيةألفاظ  ترادف بين.

  .كاظم

  . ترادف بين مصطلحات عربية مركبة كل منها يغطى جانبا من المفهوم العلمي.

  :كما الحظت 

جود مصطلحات عربية بسيطة رغم و شيوع وتداول عديد المصطلحات الدخيلة،.

 "كروموسوم كروما تين، جين،" ومالئمة و يسيرة التداول؛ مثل شيوع مصطلحات

  .على التوالي "و صبغين ،وصبغي ،مورثة"مقارنة مع المصطلحات العربية 

بين ألفاظ عامة  جنبى الواحد ماحات العربية المقابلة للمصطلح األتعدد المصطل.

  جماعة " بـ" population" جنبيرجمة المصطلح األمثل ت أكثر تخصصا؛ وألفاظ

  .مقارنة بالثانيأكثر عمومية ؛ فاألول لفظ "و عشيرة

  

  :و من خالل هذه الدراسة، توصلت إلى وجوب

و ضرورة  ترجمة السوابق و اللواحق األجنبية إلى اللغة العربية،توخي الدقة في -

  .موحدة  ترجمات االتفاق على

و المختصرات المصطلحية؛  األجنبية المنحوتةالمصطلحات  مةترجتوخي الدقة في  -

د بالمصطلح م التقيالمختصرات حتّ  هاق على ترجمات عربية موحدة لهذفغياب اتف

  .األجنبي كما هو



  

واعد الرسم المتفق عليها عند ضبط المصطلحات العربية بالشكل التام و احترام ق - 

  .جنبيتعريب المصطلح األ

  

 

 

 

: ésuméR 
Entre la traduction et l’arabisation, 

Le terme scientifique arabe et le problème de son instabilité 
 
  La présente étude s’inscrit dans une relation entre la traduction 

et la terminologie, elle traite de la question de traduire le terme 

scientifique d’une langue vivante, à savoir l’anglais, vers l’arabe, et 

analyse les difficultés auxquelles sont soumis les efforts de 

normalisation dans le monde arabe. Et je viens de délimiter mon 

corpus à environ une quarantaine de termes, en anglais, du domaine 

de la génétique, et faire extraire leurs termes equivalents en arabe; et 

en se basant sur plusieurs textes arabes dans ce domaine, j’ai pu 

extraire une variété de termes arabes traduits pour chaque terme 

anglais. Pour mener cette etude, ce travail est divisé en trois 

chapitres; les deux  premiers representent la partie théorique, et le 

troisième l’étude pratique. 

Le premier chapitre aborde la notion de langue de specialité et 

fait l’analyse de ses caractéristiques qui se basent  en premier lieu 



  

sur la précision du terme et sa signification claire et directe, sans 

ignorer les trais syntaxiques et morphologiques qui s’y trouvent, 

empruntés à la langue usuelle. En effet, les langues de spécialité font 

largement appel à des nomenclatures dont les éléments ont pour 

caractéristique  majeure d’être monoréférentiels. Admettant que les 

activités humaines ne sont pas strictement cloisonnées ni 

cloisonnables, beaucoup considèrent qu’il ne peut exister à 

proprement parler des langues de spécialité, mait plutôt des langues 

spécialisées qui usent des dénominations spécialisées, y compris des 

symboles non linguistiques, dans des énoncés qui mobilisent les 

ressources ordinaires d’une langue donnée. Quoi qu’il en soit, 

spécialisée ou de spécialité, il s’agit d’une langue servant à véhiculer 

des connaissances spécialisées. A ce titre, elle peut être opposée à la 

langue usuelle; toutefois, il semble que, dans une taxinomie des 

discours, il n’y ait pas opposition mais plutôt coexistence dans la 

continuité.  

On observe même que les mouvements entre langue usuelle et 

langue spécialisée se font à double sens; des migrations de termes en 

continu, passant de la langue usuelle à la langue spécialisée et 

inversement par une zone mixte où des unités de la langue usuelle se 

chargent de valeurs spécialisées et où des unités d’une langue 

spécialisées, étant devenues tellement banalisées, sont prêtes à 

passer vers la langue courante. Cette zone mixte intermédiaire subit 

une évolution dans le temps et assure, ensuite, la transition entre 

langue spécialisée et langue usuelle et devient  l’agent support entre 



  

les deux. Et on arrive à observer un recouvrement partiel de la 

langue usuelle courante par la langue spécialisée banalisée au point 

qu’il soit impossible de distinguer l’une de l’autre. 

Je me suis également penché, dans ce chapitre, sur certains 

aspects du terme scientifique, à savoir : 

- la précision de sa signification et la clarté qu’il revet dans l’usage. 

- son caractére monoréférentiel; ceci dit que le terme ne renvoie qu’à 

un seul référent.  

-son caractère monosémique, signifiant que le terme n’a, dans son 

domaine propre, c'est-à-dire dans un domaine de specialité, q’un 

seul sens.    

        Le terme est avant tout monoconceptuel, sa désignation renvoie 

à un seul et même concept, sinon c’est d’un autre terme qu’il s’agit, 

et c’est cette caractéristique qui tend à faire de lui une unité 

linguistique monoréférentielle et indirectement monosémique. A 

coté du terme, on arrive à identifier aussi le concept de notion en 

terminologie, elle s’associe au terme  pour caractériser l’objet qu’il 

designe. La notion est alors l’ensemble des traits caractéristiques de 

l’objet, elle traduit la realité du terme sans structuration ni 

hiérarchisation de son objet. On souligne que l’existence d’un lien 

entre le terme et la notion n’est pas nécessaire, et lorsque le lien 

existe, il est conventionnel ou arbitraire. 

        Chaque unité terminologique ou terme présente un contenu lié à 

sa notion, c’est le contexte du terme qui fournit les éléments 

révélateurs de la notion, et permettant ainsi  de définir le contenu du 



  

terme. La definition, en terminologie, est indispensable pour établir 

la liaison entre le terme et l’objet designé d’une part, et la notion que 

recouvre cet objet d’autre part. Il est conseillé de respecter trois 

critères essentiels dans l’élaboration d’une définition 

terminologique, à savoir: clarté, adequation et brièveté.  

Et on ne peut conclure ce chapitre sans évoquer les principales 

préoccupations  qui s’imposent dans cette nouvelle discipline dite: la 

terminologie. En effet, cette discipline est définie comme l’étude 

systématique des termes servant à dénommer classes d’objets et 

concepts, faisant ressortir les principes généraux qui président à 

cette étude. Dans sa conception contemporaine, on privilégie plutôt 

le coté pratique de la discipline, et on attribue à la terminologie la 

tâche de réunir les concepts importants propres à une discipline ou à 

une activité, de les définir rigoureusement et de les classer pour en 

permettre le repérage. On rappelle que la terminologie est vouée à la 

communication et à l’expression, et en ce sens, doit être axée sur les 

besoins de l’usager. La terminologie apparaît donc comme une 

discipline qui permet de repérer systématiquement, d’analyser et, au 

besoin, de créer et normaliser le vocabulaire pour une technique  

donnée, dans une situation concrète de fonctionnement de façon à 

répondre aux besoins d’expression de l’usager. 

Le deuxième chapitre traite de la traduction en général, et celle 

du terme scientifique en particulier; en évoquant les difficultés 

auxquelles est confronté le terme arabe traduit.  



  

On peut définir la traduction comme une opération de 

communication qui vise à transferer le sens d’un énoncé, qu’il soit 

court ou long, d’une langue de départ vers une langue d’arrivée, 

pour un nouveau lecteur.  En fait, les débats sur la traduction sont 

actuellement divisés entre les tenants du courant littéraliste où 

l’accent est mis sur le texte source, et les tenants de la théorie du 

sens qui favorisent le sens au détriment de la lettre.  

Ces deux divisions recouvrent, en fait, les méthodes suivies par 

les premiers traducteurs arabes dans les œuvres qu’ils ont traduites à 

l’époque abbasside. 

 La première méthode est celle où le traducteur s’intéresse à 

chaque mot de la langue étrangère, à sa signification puis il donne un 

mot arabe équivalent quant au sens et le transcrit, puis il prend un 

autre mot et ainsi de suite jusqu’à ce que la traduction soit terminée. 

Cette méthode est mauvaise pour deux raisons; parceque les mots 

dans les langues  étrangères n’ont pas tous leur équivalents en arabe 

et donc dans cette sorte de traduction plusieurs mots étrangers sont 

restés tels quels, et parce que la syntaxe et la structure des phrases 

dans une langue ne s’appliquent  pas toujours à ce qui est mis en 

regard dans une autre langue. En outre, l’emploi de métaphores 

entraine souvent des contresens, et les métophores sont nombreuses 

dans toutes les langues.  

  La deuxième méthode de traduction consiste à lire la phrase 

et de la comprendre, puis le traducteur traduit en donnant une phrase 



  

qui lui correspond, que les mots soient équivalents ou non; cette 

méthode est meilleure. 

On note, alors, une opposition entre ces deux méthodes; une 

traduction purement linguistique, un transcodage donc, et une 

véritable traduction où le traducteur saisit d’abord le contenu du 

discours ou de la partie du discours de l’unité de sens, avant de le 

restituer dans un autre code qui est celui de la langue d’arrivée et qui 

ne correspond  pas nécessairement de maniére quantitative ou 

littérale au code de départ. Et on note que la traduction mot-à-mot 

est jugée mauvaise en fonction d’obstacles linguistiques qui sont la 

non-équivalence des mots et de la syntaxe.          

Il est utile, par ailleurs, de souligner l’importance que revet une 

typologie des textes pour le traducteur; elle permet d’attribuer une 

fonction discursive précise pour chaque type. Et on distingue, 

d’après la fonction que les textes remplissent, la classification 

suivante: 

-les textes informatifs contiennent des faits simples : des 

renseignements, des connaissances, des opinions, etc., écrits dans 

une langue logique ou référentielle. 

 -les textes expressifs correspondent à la composition créative, c'est-

à-dire la création littéraire, qui est caractérisée par une forte présence 

de l’auteur. L’esthétique et la forme des textes  constituent des 

éléments qu’il importe de reproduire pour garantir le succès de 

l’obtention de l’équivalence.   



  

-les textes opérationnels cherchent à produire un comportement ou 

une réaction chez le public. Pour ce faire, l’auteur a recours à une 

langue dialogique.  

         A chaque type de texte, on associe une approche spécifique de 

la traduction. Ainsi, si le texte est informatif, son contenu doit être 

rendu dans le texte d’arrivée, la démarche est guidée, içi, par le sens 

du texte de départ qui permet de conserver l’invariabilité du contenu. 

Cela peut exiger, par exemple, de rendre implicite ce qui est 

implicite et vice-versa et ce, en raison des différences dans la 

structure des deux langues ou encore en raison des différences entre 

la pragmatique collective des deux communautés linguistiques 

concernées par la traduction. 

        Si le texte de départ a été écrit dans le but de transmettre  un 

contenu artistique, le contenu du texte d’arrivée doit être rendu dans 

une forme artistique analogue. La méthode de traduction, içi, impose 

au traducteur de s’identifier à l’intention artistique et créatrice de 

l’auteur afin de reproduire la qualité artistique du texte. 

        Enfin, si le texte de départ comporte une organisation interne 

visant à générer une réaction ou un comportement, le contenu du 

texte d’arrivée doit lui aussi avoir un contenu susceptible de générer 

une réaction ou un comportement analogue chez le lecteur du texte 

d’arrivée. Le traducteur est amené, içi, à faire des adaptations. 

 Quant à la traduction des termes scientifiques et techniques, J. 

Delisle (1980) considère que les termes techniques ne 

nécessiteraient pas d’interprétation à proprement parler puisqu’ils 



  

sont monosémiques hors contexte; de plus, ils ne peuvent pas fondre 

dans le sens d’un texte informatif. La preuve que ces segments de 

texte ou de discours ont un statut à part est fournie par le fait que les 

interprètes doivent noter leurs formes pour ne pas oublier leur 

contenu précis, il affirme: 

      « Dans tous les textes à traduire, il y’a dans une proportion 

variable, des éléments d’information qui échappent presque 

complètement à l’analyse exégétiquen, au raisonnement analogique. 

Leur appréhension  et leur réexpression ne nécessitent aucune 

interprétation. Il s’agit des unités monosémiques que le traducteur 

transpose directement dans son texte d’arrivée sans avoir besoin de 

se reporter au contexte ou à la situation. Il procède plus ou moins 

machinalement à leur report ou  " translation" d’un texte à l’autre. 

Parmi les mots de cette categorie, on compte …la plupart des termes 

appartenant aux terminologies scientifiques. Parfaiement 

monosémiques, ces vocables ont valeur de purs symboles. » (Delisle, 

1980, p. 101-102) 

 Par ailleurs, El hamzaoui considère que la traduction du terme 

constitue une part principale de la traduction de la totalité du texte. 

Ainsi, il prévoit la nécessité d’y appliquer des procédés bien définis 

pour garantir la précision de l’opération, et il s’inspire des procédés 

proposés par Vinay et Darbelnet pour  décrire des techniques 

utilisées dans la traduction des termes vers l’arabe, à savoir:  

-L’emprunt: auquel le traducteur fait recours pour trahir une lacune 

dans la langue d’arrivée. 



  

- Le calque: un emprunt d’un genre particulier. 

-l’mplification: cas où la langue d’arrivée emploie plus de mots que 

la langue de départ pour exprimer le même concept. 

-L’étoffement: une  variété d’amplification. 

-L’équivalence: un procédé qui rend compte du terme original en 

ayant recours à une expression différente. 

-Adaptation: l’utilisation d’une équivalence reconnue entre deux 

termes. 

-Modulation: le cas où le traducteur recourt à créer des termes 

lorsque la langue d’arrivée rejette la traduction littérale. 

 La néologie est une discipline primordiale dans le domaine de 

la terminologie. En plus, c’est une manifestation de la vitalité d’une 

langue, particulièrement de nos jours où l’évolution technique 

s’accentue et par suite l’apparition de nouveaux concepts se 

multiplie, d’où la nécessité d’en trouver de nouvelles notions.  

 Vu l’importance de cette science, il n’est pas du tout facile de 

créer une nouvelle unité lexicale ou terminologique du fait qu’elle 

doit respecter les critères de conduite qui sont nécessaires pour 

l’implantation réelle. Ces critères ne sont pas toujours applicables 

parceque le dernier mot revient toujours aux usagers. Et parmi les 

règles de création néologique en arabe, on cite: 

- le retour aux sources de l’héritage arabe classique afin d’y puiser 

d’anciens mots et leur donner un nouveau sens. 

-la dérivation à partir de racines arabes; cette méthode fournie aux 

usagers une part importante de néologismes. 



  

-la composition de deux mots ou plus pour forger un nouveau terme. 

-forger un terme à partir de deux mots ou plus. 

- l’arabisation, dans le sens de l’emprunt, comme un dernier recours. 

 D’autre part, La traduction de l’abréviation anglaise vers 

l’arabe crée un autre problème; elle est confrontée à la difficulté de 

rendre ces formules étrangères abréviées en des abréviations arabes 

équivalentes, tout en respectant les règles morphologiques et 

syntaxiques essentielles de l’arabe. Dans la plupart des cas, ces 

abrégés terminologiques sont utilisés tels quels dans l’arabe; 

toutefois, on note des tentatives optant pour la transcription de ces 

abréviations en arabe, mais ces efforts manquent encore de rigueur. 

 En effet, le terme scientifique arabe traduit suffre de 

l’instabilité et son usage est marquée par une anarchie déplorable. 

Au monde arabe, et en matière de la terminologie, chaqu’un traduit à 

sa guise. Ce qui a engendré le problème de la synonymie, i.e. 

plusieurs termes arabes renvoyant à la même notion. On peut 

distinguer: 

-les synonymes absolus, qui sont des termes absolument 

interchangeables, et appartiennent le plus souvent à un registre 

d’expression générale, et qui sont les variantes de la même unité 

terminologique.  

-les quasi synonymes occupent la même aire sémantique, se réfèrent 

à un même signifié, et partagent les mêmes trais sémantiques. 

- les faux synonymes recouvrent des termes simplement apparentés 

du fait qu’ils appartiennent à un même champ sémantique, partagent 



  

un certain nombre de traits sémantiques communs, mais ont aussi 

des trais propres. 

          Les analyses linguistiques récentes tendent à faire admettre 

qu’il n’y a pas de synonymes parfaits, chaque forme linguistique 

ayant ses propres nuances particulières, notamment de description 

du concept, de connotation et de fonctionnement en discours.  En 

terminologie, la synonymie est impliquée par les différentes 

descriptions possibles d’un même concept dues notamment aux 

niveaux de spécialisation, aux variations géographiques, aux 

registres de langue. Sa prise en compte est fondamentale; elle permet 

notamment de délimiter les variations micro- ou 

macrogéographiques et les niveaux de langue. Et pour des raisons 

d’efficacité, la normalisation tend à privilégier une désignation aux 

dépens de ses synonymes. 

 La notion de synonymie est problématique, c’est le fléau qui 

pérturbe la stabilité du terme arabe; elle est embarrassente et  fait 

gèner l’implantation souhaitable d’un seul terme. Et encore, elle 

favorise un recours abusif à l’emprunt. Ce phénomène est due 

principalement à : 

-le manque de contact entre les responsables travaillant dans le 

domaine de la terminologie dans le monde arabe, ce qui bloque  tout 

effort d’uniformisation. 

-la création de nouveaux termes sans rendre compte de ce qui est 

utilisé par les usagers, c’est le manque de dépouillement 

terminologique.  



  

-la précipitation en matière de la création des néologismes, surtout 

dans les disciplines qui se renouvellent constamment. 

 Il est à noter que cette anarchie terminologique inquiétante, 

s’explique également par la non-conformité aux règles de la création 

néologique dans l’ordre de priorité proposé par ceux qui oeuvrent en 

vue de sauvegarder le génie de la langue arabe. Cet ordre place en 

premier lieu le retour aux sources de l’héritage arabe pour y puiser 

d’anciens mots et leur donner un nouveau sens. Ensuite, la 

dérivation à partir de racines arabes, puis la composition et enfin, en 

dernier recours, l’emprunt. En effet, les spécialistes et les usagers 

ont plutôt recours à l’arabisation, dans le sens de l’emprunt, 

soutenant la thèse que l’arabe a, tout au long de son histoire, 

assimilé des termes étrangers dans tous les domaines. Ainsi, les 

termes arabes proposés ne sont pas toujours conformes aux règles 

morphologiques et syntaxiques essentielles de la langue arabe. 

 Par ailleurs, de multiples attitudes s’accordent que la crise par 

laquelle passe le terme scientifique arabe traduit est principalement 

due au manque de régulation et de normalisation de la part des 

académies de la langue arabe réparties un peu partout dans la région. 

Ces académies se sont prouvées malheureusement inaptes à réguler 

les problèmes linguistiques et terminologiques dans le monde arabe. 

En effet, avec la prolifération des quasi-synonymes et des variantes 

géographiques, on serait porté à croire que l’intervention des 

académies de la langue arabe et des instituts  d’arabisation  

contribuerait à la résolution des problèmes. Hélas, il n’en est rien et 



  

ce pour trois raisons. D’abord, les académies réagissent à posteriori, 

c'est-à-dire quand certains usages fautifs sont intégrés dans l’usage. 

Ensuite, leur conservatisme parfois exagéré ainsi que leurs règles 

rigides et compliquées ne façilite pas la mise à jours du lexique. 

Enfin, compte tenu de leur grand nombre et de leurs diverses 

origines géographiques et culturelles, ces académies travaillent au 

coup par coup et leurs décisions sont parfois contradictoires. Dans ce 

contexte, on pourrait conclure que l’uniformisation de la 

terminologie arabe est presque impossible puisque la terminologie 

employée reste souvent tributaire d’initiatives personnelles. 

 Cependant, des efforts de normalisation sont déployés par 

certains spécialistes conscients de l’importance d’avoir un discours 

scientifique uniforme afin de faciliter la tache communicationnel et 

assurer son efficacité. 

  Dans ce sens, on peut citer les critères proposés par Robert 

Dubuc, et qui sont de nature à favoriser l’acceptation d’un 

néologisme, sans toutefois la garantir : 

- brièveté: où le terme répond au principe de l’économie. 

-maniabilité: où le terme ne pose pas de difficultés particulières 

d’intégration dans le discours. 

-motivation: où la forme du terme renseigne sur la notion qu’il porte. 

- adéquation : que le terme soit monosémique. 

-possibilité de dérivation 

-accéptabilité : où le terme ne porte pas d’associations déplaisantes 

ou péjoratives. 



  

 En se basant sur ces critères, Dubuc suggère comme une 

démarche de normalisation d’évaluer chaque groupe de termes 

synonymes  suivant les règles de: fréquence, maniabilité, 

adéquation, et motivation. 

 Le troisième chapitre représente une étude d’environ une 

cinquantaine de termes scientifiques en anglais du domaine de la 

génétique, en parallèle avec leurs termes équivalents en arabe 

extraits à partir de quelques textes traduits de l’anglais vers l’arabe. 

Et en se basant sur plusieurs textes arabes dans ce domaine, j’ai pu 

extraire une variété de termes arabes traduits pour chaque terme 

anglais. 

 A partir de l’étude des termes originaux et l’analyse de leurs 

traductions en arabe, et ayant éssayé de comparer ces termes arabes 

en appliquant les critères de normalisation proposés par Dubuc, j’ai 

pu observer que le fait de traduire le même terme scientifique 

anglais par plusieurs termes arabes est du à une différence entre:  

- terme arabe et terme emprunté. 

-termes empruntés transcrits différemment. 

-termes arabes considérés comme synonymes dans la langue usuelle. 

-termes arabes, chaqu’un porte une spécificité de la notion impliquée 

dans le terme scientifique.  

  D’autre part, je viens de remarquer: 

- la fréquence d’usage de nombreux termes empruntés, bien qu’il 

existe des termes arabes adequats, plus simples, et surtous maniable. 



  

-la multiplicité de termes arabes traduits, entre mots d’utilisation 

fréquente  dans la langue usuelle et mots un peu plus spécialisés. 

 Et d’après cette étude, il m’apparait nécessaire de retrouver un 

accord sur : 

- des traductions arabes uniformes des préfixes et suffixes anglais. 

- des traductions arabes uniformes des abréviations anglaises. 

- la transcription arabe des termes empruntés à l’anglais.   
          

: ésuméR 
uction et l’arabisation,Entre la trad 

Le terme scientifique arabe et le problème de son instabilité 
 
  La présente étude s’inscrit dans une relation entre la traduction 

et la terminologie, elle traite de la question de traduire le terme 

scientifique d’une langue vivante, à savoir l’anglais, vers l’arabe, et 

analyse les difficultés auxquelles sont soumis les efforts de 

normalisation dans le monde arabe. Et je viens de délimiter mon 

corpus à environ une quarantaine de termes, en anglais, du domaine 

de la génétique, et faire extraire leurs termes equivalents en arabe; et 

en se basant sur plusieurs textes arabes dans ce domaine, j’ai pu 

extraire une variété de termes arabes traduits pour chaque terme 

anglais. Pour mener cette etude, ce travail est divisé en trois 

chapitres; les deux  premiers representent la partie théorique, et le 

troisième l’étude pratique. 

Le premier chapitre aborde la notion de langue de specialité et 

fait l’analyse de ses caractéristiques qui se basent  en premier lieu 

sur la précision du terme et sa signification claire et directe, sans 



  

ignorer les trais syntaxiques et morphologiques qui s’y trouvent, 

empruntés à la langue usuelle. En effet, les langues de spécialité font 

largement appel à des nomenclatures dont les éléments ont pour 

caractéristique  majeure d’être monoréférentiels. Admettant que les 

activités humaines ne sont pas strictement cloisonnées ni 

cloisonnables, beaucoup considèrent qu’il ne peut exister à 

proprement parler des langues de spécialité, mait plutôt des langues 

spécialisées qui usent des dénominations spécialisées, y compris des 

symboles non linguistiques, dans des énoncés qui mobilisent les 

ressources ordinaires d’une langue donnée. Quoi qu’il en soit, 

spécialisée ou de spécialité, il s’agit d’une langue servant à véhiculer 

des connaissances spécialisées. A ce titre, elle peut être opposée à la 

langue usuelle; toutefois, il semble que, dans une taxinomie des 

discours, il n’y ait pas opposition mais plutôt coexistence dans la 

continuité.  

On observe même que les mouvements entre langue usuelle et 

langue spécialisée se font à double sens; des migrations de termes en 

continu, passant de la langue usuelle à la langue spécialisée et 

inversement par une zone mixte où des unités de la langue usuelle se 

chargent de valeurs spécialisées et où des unités d’une langue 

spécialisées, étant devenues tellement banalisées, sont prêtes à 

passer vers la langue courante. Cette zone mixte intermédiaire subit 

une évolution dans le temps et assure, ensuite, la transition entre 

langue spécialisée et langue usuelle et devient  l’agent support entre 

les deux. Et on arrive à observer un recouvrement partiel de la 



  

langue usuelle courante par la langue spécialisée banalisée au point 

qu’il soit impossible de distinguer l’une de l’autre. 

Je me suis également penché, dans ce chapitre, sur certains 

aspects du terme scientifique, à savoir : 

- la précision de sa signification et la clarté qu’il revet dans l’usage. 

- son caractére monoréférentiel; ceci dit que le terme ne renvoie qu’à 

un seul référent.  

-son caractère monosémique, signifiant que le terme n’a, dans son 

domaine propre, c'est-à-dire dans un domaine de specialité, q’un 

seul sens.    

        Le terme est avant tout monoconceptuel, sa désignation renvoie 

à un seul et même concept, sinon c’est d’un autre terme qu’il s’agit, 

et c’est cette caractéristique qui tend à faire de lui une unité 

linguistique monoréférentielle et indirectement monosémique. A 

coté du terme, on arrive à identifier aussi le concept de notion en 

terminologie, elle s’associe au terme  pour caractériser l’objet qu’il 

designe. La notion est alors l’ensemble des traits caractéristiques de 

l’objet, elle traduit la realité du terme sans structuration ni 

hiérarchisation de son objet. On souligne que l’existence d’un lien 

entre le terme et la notion n’est pas nécessaire, et lorsque le lien 

existe, il est conventionnel ou arbitraire. 

        Chaque unité terminologique ou terme présente un contenu lié à 

sa notion, c’est le contexte du terme qui fournit les éléments 

révélateurs de la notion, et permettant ainsi  de définir le contenu du 

terme. La definition, en terminologie, est indispensable pour établir 



  

la liaison entre le terme et l’objet designé d’une part, et la notion que 

recouvre cet objet d’autre part. Il est conseillé de respecter trois 

critères essentiels dans l’élaboration d’une définition 

terminologique, à savoir: clarté, adequation et brièveté.  

Et on ne peut conclure ce chapitre sans évoquer les principales 

préoccupations  qui s’imposent dans cette nouvelle discipline dite: la 

terminologie. En effet, cette discipline est définie comme l’étude 

systématique des termes servant à dénommer classes d’objets et 

concepts, faisant ressortir les principes généraux qui président à 

cette étude. Dans sa conception contemporaine, on privilégie plutôt 

le coté pratique de la discipline, et on attribue à la terminologie la 

tâche de réunir les concepts importants propres à une discipline ou à 

une activité, de les définir rigoureusement et de les classer pour en 

permettre le repérage. On rappelle que la terminologie est vouée à la 

communication et à l’expression, et en ce sens, doit être axée sur les 

besoins de l’usager. La terminologie apparaît donc comme une 

discipline qui permet de repérer systématiquement, d’analyser et, au 

besoin, de créer et normaliser le vocabulaire pour une technique  

donnée, dans une situation concrète de fonctionnement de façon à 

répondre aux besoins d’expression de l’usager. 

Le deuxième chapitre traite de la traduction en général, et celle 

du terme scientifique en particulier; en évoquant les difficultés 

auxquelles est confronté le terme arabe traduit.  

On peut définir la traduction comme une opération de 

communication qui vise à transferer le sens d’un énoncé, qu’il soit 



  

court ou long, d’une langue de départ vers une langue d’arrivée, 

pour un nouveau lecteur.  En fait, les débats sur la traduction sont 

actuellement divisés entre les tenants du courant littéraliste où 

l’accent est mis sur le texte source, et les tenants de la théorie du 

sens qui favorisent le sens au détriment de la lettre.  

Ces deux divisions recouvrent, en fait, les méthodes suivies par 

les premiers traducteurs arabes dans les œuvres qu’ils ont traduites à 

l’époque abbasside. 

 La première méthode est celle où le traducteur s’intéresse à 

chaque mot de la langue étrangère, à sa signification puis il donne un 

mot arabe équivalent quant au sens et le transcrit, puis il prend un 

autre mot et ainsi de suite jusqu’à ce que la traduction soit terminée. 

Cette méthode est mauvaise pour deux raisons; parceque les mots 

dans les langues  étrangères n’ont pas tous leur équivalents en arabe 

et donc dans cette sorte de traduction plusieurs mots étrangers sont 

restés tels quels, et parce que la syntaxe et la structure des phrases 

dans une langue ne s’appliquent  pas toujours à ce qui est mis en 

regard dans une autre langue. En outre, l’emploi de métaphores 

entraine souvent des contresens, et les métophores sont nombreuses 

dans toutes les langues.  

  La deuxième méthode de traduction consiste à lire la phrase 

et de la comprendre, puis le traducteur traduit en donnant une phrase 

qui lui correspond, que les mots soient équivalents ou non; cette 

méthode est meilleure. 



  

On note, alors, une opposition entre ces deux méthodes; une 

traduction purement linguistique, un transcodage donc, et une 

véritable traduction où le traducteur saisit d’abord le contenu du 

discours ou de la partie du discours de l’unité de sens, avant de le 

restituer dans un autre code qui est celui de la langue d’arrivée et qui 

ne correspond  pas nécessairement de maniére quantitative ou 

littérale au code de départ. Et on note que la traduction mot-à-mot 

est jugée mauvaise en fonction d’obstacles linguistiques qui sont la 

non-équivalence des mots et de la syntaxe.          

Il est utile, par ailleurs, de souligner l’importance que revet une 

typologie des textes pour le traducteur; elle permet d’attribuer une 

fonction discursive précise pour chaque type. Et on distingue, 

d’après la fonction que les textes remplissent, la classification 

suivante: 

-les textes informatifs contiennent des faits simples : des 

renseignements, des connaissances, des opinions, etc., écrits dans 

une langue logique ou référentielle. 

 -les textes expressifs correspondent à la composition créative, c'est-

à-dire la création littéraire, qui est caractérisée par une forte présence 

de l’auteur. L’esthétique et la forme des textes  constituent des 

éléments qu’il importe de reproduire pour garantir le succès de 

l’obtention de l’équivalence.   

-les textes opérationnels cherchent à produire un comportement ou 

une réaction chez le public. Pour ce faire, l’auteur a recours à une 

langue dialogique.  



  

         A chaque type de texte, on associe une approche spécifique de 

la traduction. Ainsi, si le texte est informatif, son contenu doit être 

rendu dans le texte d’arrivée, la démarche est guidée, içi, par le sens 

du texte de départ qui permet de conserver l’invariabilité du contenu. 

Cela peut exiger, par exemple, de rendre implicite ce qui est 

implicite et vice-versa et ce, en raison des différences dans la 

structure des deux langues ou encore en raison des différences entre 

la pragmatique collective des deux communautés linguistiques 

concernées par la traduction. 

        Si le texte de départ a été écrit dans le but de transmettre  un 

contenu artistique, le contenu du texte d’arrivée doit être rendu dans 

une forme artistique analogue. La méthode de traduction, içi, impose 

au traducteur de s’identifier à l’intention artistique et créatrice de 

l’auteur afin de reproduire la qualité artistique du texte. 

        Enfin, si le texte de départ comporte une organisation interne 

visant à générer une réaction ou un comportement, le contenu du 

texte d’arrivée doit lui aussi avoir un contenu susceptible de générer 

une réaction ou un comportement analogue chez le lecteur du texte 

d’arrivée. Le traducteur est amené, içi, à faire des adaptations. 

 Quant à la traduction des termes scientifiques et techniques, J. 

Delisle (1980) considère que les termes techniques ne 

nécessiteraient pas d’interprétation à proprement parler puisqu’ils 

sont monosémiques hors contexte; de plus, ils ne peuvent pas fondre 

dans le sens d’un texte informatif. La preuve que ces segments de 

texte ou de discours ont un statut à part est fournie par le fait que les 



  

interprètes doivent noter leurs formes pour ne pas oublier leur 

contenu précis, il affirme: 

      « Dans tous les textes à traduire, il y’a dans une proportion 

variable, des éléments d’information qui échappent presque 

complètement à l’analyse exégétiquen, au raisonnement analogique. 

Leur appréhension  et leur réexpression ne nécessitent aucune 

interprétation. Il s’agit des unités monosémiques que le traducteur 

transpose directement dans son texte d’arrivée sans avoir besoin de 

se reporter au contexte ou à la situation. Il procède plus ou moins 

machinalement à leur report ou  " translation" d’un texte à l’autre. 

Parmi les mots de cette categorie, on compte …la plupart des termes 

appartenant aux terminologies scientifiques. Parfaiement 

monosémiques, ces vocables ont valeur de purs symboles. » (Delisle, 

1980, p. 101-102) 

 Par ailleurs, El hamzaoui considère que la traduction du terme 

constitue une part principale de la traduction de la totalité du texte. 

Ainsi, il prévoit la nécessité d’y appliquer des procédés bien définis 

pour garantir la précision de l’opération, et il s’inspire des procédés 

proposés par Vinay et Darbelnet pour  décrire des techniques 

utilisées dans la traduction des termes vers l’arabe, à savoir:  

-L’emprunt: auquel le traducteur fait recours pour trahir une lacune 

dans la langue d’arrivée. 

- Le calque: un emprunt d’un genre particulier. 

-l’mplification: cas où la langue d’arrivée emploie plus de mots que 

la langue de départ pour exprimer le même concept. 



  

-L’étoffement: une  variété d’amplification. 

-L’équivalence: un procédé qui rend compte du terme original en 

ayant recours à une expression différente. 

-Adaptation: l’utilisation d’une équivalence reconnue entre deux 

termes. 

-Modulation: le cas où le traducteur recourt à créer des termes 

lorsque la langue d’arrivée rejette la traduction littérale. 

 La néologie est une discipline primordiale dans le domaine de 

la terminologie. En plus, c’est une manifestation de la vitalité d’une 

langue, particulièrement de nos jours où l’évolution technique 

s’accentue et par suite l’apparition de nouveaux concepts se 

multiplie, d’où la nécessité d’en trouver de nouvelles notions.  

 Vu l’importance de cette science, il n’est pas du tout facile de 

créer une nouvelle unité lexicale ou terminologique du fait qu’elle 

doit respecter les critères de conduite qui sont nécessaires pour 

l’implantation réelle. Ces critères ne sont pas toujours applicables 

parceque le dernier mot revient toujours aux usagers. Et parmi les 

règles de création néologique en arabe, on cite: 

- le retour aux sources de l’héritage arabe classique afin d’y puiser 

d’anciens mots et leur donner un nouveau sens. 

-la dérivation à partir de racines arabes; cette méthode fournie aux 

usagers une part importante de néologismes. 

-la composition de deux mots ou plus pour forger un nouveau terme. 

-forger un terme à partir de deux mots ou plus. 

- l’arabisation, dans le sens de l’emprunt, comme un dernier recours. 



  

 D’autre part, La traduction de l’abréviation anglaise vers 

l’arabe crée un autre problème; elle est confrontée à la difficulté de 

rendre ces formules étrangères abréviées en des abréviations arabes 

équivalentes, tout en respectant les règles morphologiques et 

syntaxiques essentielles de l’arabe. Dans la plupart des cas, ces 

abrégés terminologiques sont utilisés tels quels dans l’arabe; 

toutefois, on note des tentatives optant pour la transcription de ces 

abréviations en arabe, mais ces efforts manquent encore de rigueur. 

 En effet, le terme scientifique arabe traduit suffre de 

l’instabilité et son usage est marquée par une anarchie déplorable. 

Au monde arabe, et en matière de la terminologie, chaqu’un traduit à 

sa guise. Ce qui a engendré le problème de la synonymie, i.e. 

plusieurs termes arabes renvoyant à la même notion. On peut 

distinguer: 

-les synonymes absolus, qui sont des termes absolument 

interchangeables, et appartiennent le plus souvent à un registre 

d’expression générale, et qui sont les variantes de la même unité 

terminologique.  

-les quasi synonymes occupent la même aire sémantique, se réfèrent 

à un même signifié, et partagent les mêmes trais sémantiques. 

- les faux synonymes recouvrent des termes simplement apparentés 

du fait qu’ils appartiennent à un même champ sémantique, partagent 

un certain nombre de traits sémantiques communs, mais ont aussi 

des trais propres. 



  

          Les analyses linguistiques récentes tendent à faire admettre 

qu’il n’y a pas de synonymes parfaits, chaque forme linguistique 

ayant ses propres nuances particulières, notamment de description 

du concept, de connotation et de fonctionnement en discours.  En 

terminologie, la synonymie est impliquée par les différentes 

descriptions possibles d’un même concept dues notamment aux 

niveaux de spécialisation, aux variations géographiques, aux 

registres de langue. Sa prise en compte est fondamentale; elle permet 

notamment de délimiter les variations micro- ou 

macrogéographiques et les niveaux de langue. Et pour des raisons 

d’efficacité, la normalisation tend à privilégier une désignation aux 

dépens de ses synonymes. 

 La notion de synonymie est problématique, c’est le fléau qui 

pérturbe la stabilité du terme arabe; elle est embarrassente et  fait 

gèner l’implantation souhaitable d’un seul terme. Et encore, elle 

favorise un recours abusif à l’emprunt. Ce phénomène est due 

principalement à : 

-le manque de contact entre les responsables travaillant dans le 

domaine de la terminologie dans le monde arabe, ce qui bloque  tout 

effort d’uniformisation. 

-la création de nouveaux termes sans rendre compte de ce qui est 

utilisé par les usagers, c’est le manque de dépouillement 

terminologique.  

-la précipitation en matière de la création des néologismes, surtout 

dans les disciplines qui se renouvellent constamment. 



  

 Il est à noter que cette anarchie terminologique inquiétante, 

s’explique également par la non-conformité aux règles de la création 

néologique dans l’ordre de priorité proposé par ceux qui oeuvrent en 

vue de sauvegarder le génie de la langue arabe. Cet ordre place en 

premier lieu le retour aux sources de l’héritage arabe pour y puiser 

d’anciens mots et leur donner un nouveau sens. Ensuite, la 

dérivation à partir de racines arabes, puis la composition et enfin, en 

dernier recours, l’emprunt. En effet, les spécialistes et les usagers 

ont plutôt recours à l’arabisation, dans le sens de l’emprunt, 

soutenant la thèse que l’arabe a, tout au long de son histoire, 

assimilé des termes étrangers dans tous les domaines. Ainsi, les 

termes arabes proposés ne sont pas toujours conformes aux règles 

morphologiques et syntaxiques essentielles de la langue arabe. 

 Par ailleurs, de multiples attitudes s’accordent que la crise par 

laquelle passe le terme scientifique arabe traduit est principalement 

due au manque de régulation et de normalisation de la part des 

académies de la langue arabe réparties un peu partout dans la région. 

Ces académies se sont prouvées malheureusement inaptes à réguler 

les problèmes linguistiques et terminologiques dans le monde arabe. 

En effet, avec la prolifération des quasi-synonymes et des variantes 

géographiques, on serait porté à croire que l’intervention des 

académies de la langue arabe et des instituts  d’arabisation  

contribuerait à la résolution des problèmes. Hélas, il n’en est rien et 

ce pour trois raisons. D’abord, les académies réagissent à posteriori, 

c'est-à-dire quand certains usages fautifs sont intégrés dans l’usage. 



  

Ensuite, leur conservatisme parfois exagéré ainsi que leurs règles 

rigides et compliquées ne façilite pas la mise à jours du lexique. 

Enfin, compte tenu de leur grand nombre et de leurs diverses 

origines géographiques et culturelles, ces académies travaillent au 

coup par coup et leurs décisions sont parfois contradictoires. Dans ce 

contexte, on pourrait conclure que l’uniformisation de la 

terminologie arabe est presque impossible puisque la terminologie 

employée reste souvent tributaire d’initiatives personnelles. 

 Cependant, des efforts de normalisation sont déployés par 

certains spécialistes conscients de l’importance d’avoir un discours 

scientifique uniforme afin de faciliter la tache communicationnel et 

assurer son efficacité. 

  Dans ce sens, on peut citer les critères proposés par Robert 

Dubuc, et qui sont de nature à favoriser l’acceptation d’un 

néologisme, sans toutefois la garantir : 

- brièveté: où le terme répond au principe de l’économie. 

-maniabilité: où le terme ne pose pas de difficultés particulières 

d’intégration dans le discours. 

-motivation: où la forme du terme renseigne sur la notion qu’il porte. 

- adéquation : que le terme soit monosémique. 

-possibilité de dérivation 

-accéptabilité : où le terme ne porte pas d’associations déplaisantes 

ou péjoratives. 

 En se basant sur ces critères, Dubuc suggère comme une 

démarche de normalisation d’évaluer chaque groupe de termes 



  

synonymes  suivant les règles de: fréquence, maniabilité, 

adéquation, et motivation. 

 Le troisième chapitre représente une étude d’environ une 

cinquantaine de termes scientifiques en anglais du domaine de la 

génétique, en parallèle avec leurs termes équivalents en arabe 

extraits à partir de quelques textes traduits de l’anglais vers l’arabe. 

Et en se basant sur plusieurs textes arabes dans ce domaine, j’ai pu 

extraire une variété de termes arabes traduits pour chaque terme 

anglais. 

 A partir de l’étude des termes originaux et l’analyse de leurs 

traductions en arabe, et ayant éssayé de comparer ces termes arabes 

en appliquant les critères de normalisation proposés par Dubuc, j’ai 

pu observer que le fait de traduire le même terme scientifique 

anglais par plusieurs termes arabes est du à une différence entre:  

- terme arabe et terme emprunté. 

-termes empruntés transcrits différemment. 

-termes arabes considérés comme synonymes dans la langue usuelle. 

-termes arabes, chaqu’un porte une spécificité de la notion impliquée 

dans le terme scientifique.  

  D’autre part, je viens de remarquer: 

- la fréquence d’usage de nombreux termes empruntés, bien qu’il 

existe des termes arabes adequats, plus simples, et surtous maniable. 

-la multiplicité de termes arabes traduits, entre mots d’utilisation 

fréquente  dans la langue usuelle et mots un peu plus spécialisés. 



  

 Et d’après cette étude, il m’apparait nécessaire de retrouver un 

accord sur : 

- des traductions arabes uniformes des préfixes et suffixes anglais. 

- des traductions arabes uniformes des abréviations anglaises. 

- la transcription arabe des termes empruntés à l’anglais.   



  

  

Abstract 
on,Between Translation and Arabizati 

The Arab Scientific Term and the problem of its instability 
 

 This research deals with the issue of translating English 

scientific terms into Arabic, and tries to analyse the problems facing 

the process of standardisation in Arab terminology. I limited my 

corpus to the study of about fifty terms in English from the field of 

genetics, and their respective equivalents in Arabic extracted from 

some texts, translated from English into Arabic. 

 The first chapter exposes some concepts that relate to 

specialised languages and evokes their main characteristics.  

It is assumed that people who engage in a specialised activity 

develop technical terms and locutions to shorten speech and make 

response more accurate. These terminologies contribute to the 

dialectal differentiation which exists in all speech communities. In 

this way, specialised languages developed; and the special 

vocabularies and turns of speech which are used in the various 

branches of science belong to this same type, this is what we call 

scientific discourse.  

 Bloomfield differentiates between two types of scientific 

discourse: informal and formal. Informal scientific discourse uses 

ordinary language adding to it technical words and turns of phrase 

with syntactic and stylistic restrictions in favour of uniform 

response. It is generally capable of reception by a qualified listener. 



  

Formal scientific discourse, however, uses a rigidly limited 

vocabulary and syntax, and moves from sentence to sentence only 

within the range of conventional rules. In general, it can be carried 

on only in writing, mainly because no vocal equivalents have been 

devised or practised for the elaborate markings of scope. 

 As a matter of fact, the terminological unit constitutes an 

important part in scientific discourse; it must fulfil some criteria in 

order to insure a high quality of response among specialists. The 

exactitude of its concept and its direct and clear reference are 

important characteristics of the scientific term. Besides, such 

linguistic unit must refer to one concept avoiding ambiguity and 

false interpretations.  

 It is important to mention that all the recent studies dealing 

with scientific terms are included in the field of terminology; a new 

branch of applied linguistics that tackles the scientific principles on 

which the process of creating terms is based, in addition to the issue 

of standardisation at the international  level. 

 The second chapter deals with some issues related to the 

translation of terms in general, and into Arabic in particular. 

 Many specialists consider the applicability of the procedures 

of Vinay and Darbelnet to translating terms, especially the 

techniques of direct translation, as borrowing, literal translation, and 

amplification. 

The most important methods adopted in translating scientific 

terms into Arabic are the following: 



  

-transcription: it is also called transference; it concerns the literal 

spelling of the English term in Arabic letters, as it is exactly 

pronounced. 

-naturalization: a method based on adapting the English term to 

Arabic pronunciation, alphabet, and grammar, by modifying its 

pronunciation only partly, changing the spelling of one or more of 

its letters into Arabic ones; and using it in a singular, plural, 

masculine feminine or verb form. 

-coinage: it’s the best method of creating neologisms in Arabic. It 

means the suggestion of new terms that have not been used or found 

in Arabic beforehand. In fact, new words are coined in Arabic in 

three main words: 

   -revival: it is also called engendering; it’s the use of an old, dead 

word with a new meaning. This means that the old word is given a 

new meaning, whereas its old meaning is being ignored. 

   -derivation: it is based on linguistic measurement. There are in the 

Arabic language measures according to which words are derived and 

measured; a good number of new technical terms have been derived 

according to these measures. 

    -Neologisms: they are the new words, ideas, and expressions 

which were not known beforehand in Arabic. They are the major 

number of newly created terms; the door is always open to receive 

new words to match the rapid development in all fields of science. 

 In fact; acceptable transcribed words, naturalized terms and 

derivations can all be considered neologisms. 



  

 Despite all the efforts exerted in terms of creating the Arab 

scientific term, it still faces great problems especially the issue of 

instability; where the unique scientific concept in English is 

translated into Arabic with two or more equivalents, this is what we 

call synonymy. Usually, synonyms are different from one another, 

however slightly; that’s why their occurrence in the Arab scientific 

discourse affects negatively the efficient communication among 

specialists. As such, many procedures are put forward in all 

languages for the sake of standardising the use of terms. Among 

these efforts are the criteria, suggested by Robert Dubuc, and which 

permit a better choice among many neologisms considered as 

synonymous, these criteria are: the frequency of the term, being easy 

to handle, adequacy and motivation. 

 The third chapter includes the study of about fifty terms in 

English from the field of genetics, and their respective equivalents in 

Arabic extracted from some texts, translated from English into 

Arabic. And I managed to extract many Arab equivalents for each 

English term, using different Arab texts in that field. 

  Trying to study the structure of the English terms, in parallel 

with their Arab equivalents, and from comparing them according to 

the rules of standardisation, I realised that differences among Arab 

equivalents are due to: 

- Differences among an Arab term and a borrowed one. 

- Differences among transcribed terms. 



  

- Differences among terms considered as synonymous in current 

language. 

- Differences among Arab terms, each covers specific side of the 

scientific concept. 

 Furthermore, I noticed that many borrowed terms dominate the 

common as well as the specialist usage, in spite the existence of 

appropriate Arab terms.   

 And I concluded from this study, that:  

- The translation of English affixes and abbreviations should 

conform to uniform equivalents. 

- The borrowed terms should be transcribed in a uniform way. 

 

 

       

 

  

 
 

   
 

 

 

 

  



  

   :ثبت االختصارات

-Abbr =abbreviation  

-N= noun  

-n.pl= plural noun 

  مفرد= م - 

  جمع = ج - 
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