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 د. یعقوب أحمد الـشـــــراح / بقلم
  األمین العام المساعد

 
 

 حلول مقترحة لتحسین الترجمة الطبیة  
 

إن عملیة الترجمة والتعریب ركن من أركان العمل العلمي الذي یمكن أن یسھم فعلیًا في تطویر المجتمع         
اإلنسانیة، لذلك البد لھذه العملیة أن تتم في إطار مشروع بني على أساس وضوح  العربي وفي إغناء المعرفة 

الرؤیة واالرتباط، والبد من اإلشارة إلى الشروط التالیة، ومنھا ضرورة ربط عملیتي الترجمة والتعریب بالبحث 
في ھذا المضمار، ذلك ألن  العلمي واستمالة الفعالیات العلمیة والثقافیة باختالف اھتماماتھا وتوجھاتھا لإلسھام

الربط والتنسیق كفیالن بتوحید األفكار والمشاریع وبتوسیع ھذا النوع من العمل لیشمل حقول المعرفة كلھا 
وكذلك إنشاء مراكز للترجمة من وإلى اللغة العربیة تروج نتاجھا في البلدان العلمیة واألدبیة والفنیة وغیرھا ، 

كز مادیًا اتنقل اإلنجازات الثقافیة والعلمیة التي حققتھا األمم المتقدمة، ودعم ھذه المرالعربیة وعبر أرجاء العالم، ل
 ومعنویًا، ودعوة المفكرین والباحثین في مختلف االختصاصات للعمل جنبًا إلى جنب مع المترجمین. 

بعد أن  یودع المترجمون ما  وتصدر ھذه المراكز نشرات دوریة عن األعمال التي ترجمت أو التي سوف تترجم،
ترجموه أو ما سوف یترجمونھ إلى العربیة في الوطن العربي أو خارجھ، لیطلع علیھا الباحثون والمترجمون 

یتحدث أحد االختصاصیین في موضوع البحث العلمي، فیتطرق إلى قضیة التنظیم العام  –لالستفادة من الترجمات 
الجھود البحثیة، وإلى قضیة تنظیم المكتبات التي غالبًا ما تكون على صلة  لتبادل المعلومات من أجل تجنب تكرار

بالحاجات الحقیقیة للباحثین. وینبھ إلى الفائدة العمیمة الناتجة عن توفر منشورات علمیة مترجمة عن اإلنجلیزیة 
لندیة والیابانیة والصینیة. كما والفرنسیة واأللمانیة، وإلى األھمیة المتزایدة لما ینشر باألسبانیة واإلیطالیة والھو

یشیر في ھذا اإلطار إلى الصعوبات الكبیرة التي یشعر بھا الباحثون نتیجة بقائھم ضمن اختصاصاتھم بلغاتھا 
األصلیة دون اطالعھم على ترجمات المنشورات التي تتعلق بآخر التطورات في مجاالتھم. ویؤكد ھذا الباحث على 

لمیین مزودین بثقافة لغویة واختصاصیة متینة، فیشتغلون في ترجمة المنشورات ضرورة إعداد ھیئة مترجمین ع
المختلفة داخل مراكز متخصصة، مزودة بالوسائل التقنیة الالزمة، وتنصب جھودھا أیضًا على ترویج المنشورات 

 العلمیة الصادرة في العالم.

ة والتعریب وتشجیعھا لتقوم بدورھا على ومن ذلك أیضًا: دعم المدارس والمعاھد التي تمارس وتدرس الترجم
نحو أفضل، وتأسیس أقسام للترجمة من وإلى لغات عالمیة ضروریة لتخریج مترجمین مؤھلین یتمتعون بمنھج 

علمي مدروس وبذوق وإحساس عمیقین حیال األعمال التي سیتناولونھا، وفتح المجال لتحضیر درجتي 
یب وعدم قصر عملیة التخصص والتأھیل في ھذا الحقل على درجة الماجستیر والدكتوراه في الترجمة والتعر

 الدبلوم العام.

وأیضًا ضرورة التنسیق بین المجامع اللغویة والعلمیة بقصد التعاون واالتفاق على صیغ ومصطلحات واحدة یتم 
ره من معاجم اعتمادھا وتعیمھا في أرجاء الوطن العربي، ودعم المجامع اللغویة مالیًا لنشر ما تضعھ أو تق

 مختصة فتتوفر بأسعار مقبولة بین أیدي الباحثین والمترجمین.
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تنفیذ مشروع المعجم المفسر للطب والعلوم  بأستكمال یقوم المركز العربي لتألیف وترجمة العلوم الصحیة حالیًاـ  
الصحیة باللغة العربیة ،وھو أحد المشاریع الضخمة التي تمثل أھم ركائز حركة التعریب والترجمة في مجال 

مصطلح طبي بالغة اإلنجلیزیة ومقابلھا المصطلح باللغة العربیة مع التفسیر  14000الطب، حیث یحتوي على 
ھذا المشروع إلیجاد أداة موحدة للمصطلحات الطبیة العربیة لتكون المرجعیة والشرح لكل مصطلح، ویھدف 

 .الوحیدة المعتمدة على مستوى الوطن العربي

وقد أنجز المركز وضع الشروح لكافة المصطلحات ، وجاري العمل في عملیة المراجعة النھائیة لكل حرف ونشره أوًال  
 . بأول

 .ونحن ھنا نختار بعض المصطلحات وتفسیرھا الًطالع القّراء علیھا
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 إعداد شیماء یوسف محمود 

 ملوثات الغذاء البیولوجیة 
وذلك بسبب أن أعراضھا وخاصة أعراض التسمم  تعد الكائنات الحیة من أكثر وأشھر الملوثات التي تلوث الغذاء ،

الغذائي یمكن أن تظھر بصورة مباشرة على اإلنسان ، فالكثیر منا عندما یصاب باإلسھال أو المغص فإنھ یعرف 
أن ھذا بسبب تناول طعام ملوث ببعض الجراثیم أو المكروبات ، وأن ھذه األعراض سوف تزول بعد عدة أیام . 

ندما نتكلم عن الكائنات الحیة التي تلوث الغذاء فإننا نتكلم عن كم ھائل من األحیاء التي ومن جانب آخر فإنھ ع
یمكنھا الوصول إلى الطعام ، بل تعیش علیھ وتقتات منھ ، وتتراوح أحجام ھذه الكائنات من كائنات بسیطة جدًا 

وف نتناول بعض األمثلة على ھذه مثل الفیروسات إلى كائنات معقدة ، مثل الدیدان والحشرات وما إلى ذلك . وس
 الملوثات .

 

 فیروسات التھاب المعدة واألمعاء

 
ومنھا الفیروسات التي تسبب ما یعرف بمرض إسھال األطفال ونوعًا آخر أطلق علیھ اسم مرض التقیؤ الشتوي،  

ویتمیز بإسھال طویل وجفاف  وإسھال األطفال فھو ینحصر في األطفال ما دون سن العاشرة أو الرابعة عشرة ،
وحمى . وعلى الرغم من أن الفیروس ینتقل عن طریق الغذاء ، إال أن ھذا ال یمنع من انتقالھ لألطفال األصحاء 
وذلك في حالة الغسل غیر الكافي ألیدي القائمین على العنایة باألطفال الرضع بین تغیر المالبس الداخلیة للطفل 

  رضاع الصناعي للطفل السلیم . ولقد لوحظ أن فترة حضانة المرض تمتد مابینالمصاب ولمس الطعام أو اإل
ساعة ، كما أن الفیروسات تنتقل عبر القواقع الطازجة  48ساعة) ، وقد یستمر المرض نفسھ حوالي  48  -24(

القواقع وغیر المطبوخة وخاصة في األغذیة ذات المحتوى البروتیني العالي واألغذیة البحریة مثل المحار و
بمختلف أنواعھا .ال یوجد عالج محدد لھذه الفیروسات وإنما یمكن التخفیف من حدة المضاعفات كالجفاف الناجم 

عن فقدان السوائل من اإلسھال والتقیؤ بإعطاء مضادات القيء ومضادات اإلسھال واالبتعاد عن األطعمة غیر 
 المطبوخة .

 
  

 فیروسات شلل األطفال

تنتشر فیروسات شلل األطفال عن طریق المیاه ، وخاصة الملوثة بمیاه المجاري والحلیب الطازج غیر المبستر أو     
المعقم . وتبدأ اإلصابة ببعض الحمى وبعض اآلالم في العضالت ، ثم یتطور ذلك إلى اإلصابة بالشلل الذي قد یسبب 

ة حضانة المرض تستغرق ما بین عدة أسابیع إلى عدة أشھر . الموت نتیجة لفشل الرئتین عن أداء مھمتھما ، وفتر
 لیس ھناك عالج لمرض شلل األطفال ویمكن الوقایة منھ فقط بالتطعیم . 
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 فیروس اإلیبوال

 سیرالیون، بغینیا، إفریقیا غرب في اآلالف فیقتل ، 2014 لعام المعدیة األمراض صدارة في اإلیبوال فیروس یأتي

 التي الدول وإلى من الطیران رحالت وقف إلى اإلفریقیة الدول من عددًا الوضع ھذا دفع حیث ونیجیریا، لیبیریا

 .الوباء ھذا بھا تفشى

 ھناك تبقى ولكن لمواجھتھا، وتحرك العالم شھدھا التي األوبئة أشرس من ُیعد اإلیبوال وباء أن فیھ شك ال ومما

 انتقال كیفیة حول االستفھام عالمات من الكثیر

 في السر وما،  الشدیدة الصورة بھذه المرض

 المخلوق وما مجاورة، أخرى لدول انتشاره عدم

 اإلیبوال وباء ویعد .الفیروس؟ لھذا الخازن

 الصحیة الطوارئ حاالت أصعب من واحدًا

 حجم یوضح حیث األخیرة، اآلونة في العالمیة

 مقدرة إلى الحاجة مدى الوباء ھذا ونطاق

 والوقایة المرض عن للكشف  عالیة وكفاءة

 الفاكھة خفافیش إلى إفریقیا في وُینظر .منھ

 المضیف أنھا على منھا معینة أنواع وباألخص

 التوزیع یكون وعلیھ اإلیبوال لفیروس الطبیعي

 طائفة مع متداخًال اإلیبوال لفیروسات الجغرافي

 .الفاكھة خفافیش

 إلــى )اإلیبوال فیروس( الكتاب ھذا ویقسم

 عن بمقدمة األول الفصل یبــدأ فصـــول، أربعـــة

 وبائیة الثاني الفصل وینافش وتاریخھ، المرض

 إكلینیكیة الثالث الفصل ویتناول المرض،

 .اإلیبوال فیروس من الوقایة الرابع الفصل یوضح وأخیرًا المرض،

 

 

 بھذا المھتمین جمیع ویفید ، »المعدیة األمراض « الصحیة الثقافة سلسلة قّراء إعجاب الكتاب ھذا ینال أن نأمل

 .لالمجا
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     البشري التشریح العصبي لمناطق اللغة بالدماغ

 

 وسائل أھم اللغة وتعد البشر، بین علیھا االتفاق تم التي والرموز اإلشارات من مجموعة أنھا على اللغة تعّرف

 بالنشاط القیام الفرد على یتعذر اللغة وبدون الحیاة، میادین جمیع في المجتمع أفراد بین والتواصل التفاھم

 خالل ومن لغوي، قالب في دومًا تصاغ اإلنسان فأفكار وثیقًا، ارتباطًا بالتفكیر اللغة وترتبط .والمعرفي االجتماعي

 االستقبال، مرحلة وھي رئیسیة مراحل ثالث خالل من اللغة وتتم .الواقعي وجودھا على الفكرة تحصل اللغة

 التأخر مثل باللغة مشكالت إلى یؤدي المراحل ھذه في خلل أي وحدوث اللغوي، اإلرسال ومرحلة المعالجة مرحلة

 اكتسابھا بعد اللغة فقدان عن عبارة لغوي اضطراب وھي الحبسة منھا اللغویة، واالضطرابات اللغوي النمو في

 الحبسة حدوث إلى تؤدي قد أسباب عدة ھناك .اإلصابة ھذه انتشار درجة على بناء دماغیة إصابة حدوث بسبب

 اللغوي واإلرسال االستقبال منطقتي على یؤثر مما للدماغ، المباشرة الخارجیة واإلصابات األورام الجلطات، منھا

 .وفیرنیكة بروكا باحتي وھما بالدماغ

 المتولدة العصبیة النبضات تصل ما كلمة نسمع عندما

 ذلك وبعد بالدماغ، السمعیة المنطقة إلى األذن في

 یتم حیث فیرنیكة، باحة إلى النبضات ھذه ترسل

 في نبدأ أن نرید وعندما المسموع الكالم وفھم تفسیر

 إلى فیرنیكة باحة من یرسل الكالم فإن التحدث، عملیة

 الشكل تحدید في بدورھا تقوم التي بروكا باحة

 باحة من الرسائل ترسل ذلك وبعد الكالم، لھذا الحركي

 أعضاء في التحكم لیتم الحركیة المنطقة إلى بروكا

 االستقبال في الخلل فإن لذلك الكالم، ھذا إلنتاج النطق

 اإلرسال في والخلل فیرنیكة باحة خلل على یتوقف

 وأن بروكا باحة في الخلل على یتوقف اللغوي

 عدة فیھا تشترك معقدة عملیة ھي اللغویة المعالجة

 .بالدماغ ومراكز مناطق
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  محمود مصطفى سومیةأ.  / بقلم  
 المركز العربي لتألیف وترجمة العلوم الصحیة -مدقق َلغوي 

ھذه الصفحة نلقي الضوء على بعض األخطاء اللغویة الشائعة والدارجة أحیانًا على اللسان،  في

ونعرض ھنا بعضًا  وھي كثیرة ومفھومة المضمون بین الناس الذین ألفوا سماع ھذه الكلمات،

 -:  يیل ما العربیة، ومن األخطاء الدارجة ألخطاء اللغویة وصوابھا في اللغةمن ھذه ا
 

 السبب الصواب الخطأ

       استبدلت بالكتاب الجدید   -1
 الكتاب القدیم. 

 استبدلت بالكتاب القدیم -
 الكتاب الجدید 

یدخل على الشيء المتروك قال تعالى :  ألن حرف (الباء)  -
 "أتستبدلون الذي ھو أدنى بالذي ھو خیر ".

ألن (جمیل) صفة لكلمة (بلد) والصفة تتبع الموصوف ، وبلد   - بلد جمیل مصر -  مصر بلد جمیلة. -2
 مذكر ، قال تعالى : "ال أقسم بھذا البلد " إذًا بلد مذكر.

ألن الفعل (وصل) فعل الزم ال یتعدى إلى المفعول بھ إال بحرف  - إلى القاھرة وصل فالن - وصل فالن القاھرة. -3
 جر.

ألن (لفت) فعل ثالثي ، واسم الفاعل منھ یأتي على وزن فاعل ،  - الفت للنظر  - ھذا أمر ملفت للنظر 4
 أي الفت .

أما (موجود) فھي من  ألن (متواجد) من الوجد والشوق ، - موجودون  - نحن متواجدون في الكویت. 5
 الوجود.

 مصادفة . –یصادف  –ألن الفعل صادف   - مصادفة  - وقع الحادث صدفة. -6

ألن شیق معناھا مشتاق مثل قولنا : (قلبي شیق إلى أمي رحمھا   - شائق  - ھذا كتاب شیق.  -7
 اهللا) .

 والمصدر سیاحة ولیس سواحة. ألن جمع سائح ُسیَّاح ،  - السیَّاح  - قابلت السواح.  -8

 صنعت منضدة بثالث  - صنعت منضدة بثالثة أقدام . -9
 أقدام 

) 9إلى  3ألن القدم كلمة مؤنثة ، وكما نعلم أن األعداد من (  -
 تخالف المعدود في التذكیر والتأنیث.
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  -: نود التذكیر بأن
  . "CD's" اص مدمجة وعلى أقر "E-Book" نیةورقیة ونسخ إلكترومن خالل نسخ جمیع مطبوعات المركز من الكتب الطبیة متاحة  - 
  . یمكن شراء جمیع مطبوعات المركز ، وذلك عن طریق مراسلة المركز عبر بریده اإللكتروني - 
  . یمكن االطَّالع على مجلة تعریب الطب بنصھا الكامل - 
  www.Acmls.org قع اإللكترونيیمكن الحصول على كافة بیانات إصدارات المركز من خالل المو - 
  . یمكن عرض استفسارتكم ومقترحاتكم ، وأیة مالحظات أو تعلیقات تساھم في دعم تعریب التعلیم الطبي - 
  . نقوم بنشر ھذه المشاركة والرد علیھا - 
  Acmls@Acmls.org ومقترحاتكم على البرید اإللكتروني للمركز وأخیرًا نستقبل استفسارتكم - 

  دولة الكویت – 13053الصفاة  5225ص.ب :  
 

 

 كلما ذكرت اهللا كلما اطمئن 10
 قلبك. 

 كلما ذكرت اهللا اطمئن  -
 استشھاداًً بقولھ تعالى " كلما أوقدوا نارًا للحرب أطفأھا اهللا"  - قلبك 

 ینبغي علیك أن تحفظ -11
 لسانك. 

 ك أن تحفظینبغي ل  -
 لسانك. 

 یقول اهللا تعالى : "وما علمناه الشعر وما ینبغي لھ".  -

 

 
 

http://www.acmls.org/
file://192.168.100.16/new_share/Husam/%C3%98%C2%A7%C3%99%C2%84%C3%99%C2%86%C3%98%C2%B4%C3%98%C2%B1%C3%98%C2%A9%20%C3%98%C2%A7%C3%98%C2%AE%C3%99%C2%84%C3%98%C2%A7%C3%98%C2%B5/Acmls@Acmls.org%20
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	9- صنعت منضدة بثلاثة أقدام .
	5 نحن متواجدون في الكويت.
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	 - مصر بلد جميل
	في هذه الصفحة نلقي الضوء على بعض الأخطاء اللغوية الشائعة والدارجة أحياناً على اللسان، وهي كثيرة ومفهومة المضمون بين الناس الذين ألفوا سماع هذه الكلمات، ونعرض هنا بعضاً من هذه الأخطاء اللغوية وصوابها في اللغة العربية، ومن الأخطاء الدارجة ما يلي  :-
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	-  كلما ذكرت الله اطمئن
	-  استشهاداًً بقوله تعالى " كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله"
	-  ينبغي لك أن تحفظ
	-  يقول الله تعالى : "وما علمناه الشعر وما ينبغي له".

