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 للترجمة الحالي العربي الواقع                         

 
 

 الوق��ت تحت��اج تقلیدی��ة ترجم��ة فھ��ي خ��اص، بش��كل التقلیدی��ة والترجم��ة ع��ام، بش��كل للترجم��ة الح��الي الوض��ع
 حق�ل  ُتع�د  فالترجم�ة . النت�ائج  اخ�تالف  إل�ى  ی�ؤدي  مم�ا  یومي بشكل والترجمة العمل ویتكرر اإلنسان، على وتعتمد الكثیر،
 معینھ��ا ینض�ب  ال مص�ادر  أو خام�اً  م�واداً  ت�وفر  حی�ث  وغیرھ��ا، واالقتص�ادیة  والعلمی�ة  األدبی�ة  المی�ادین  ش�تى  ف�ي  اختب�ار 
 وأداة الحدیث�ة  الحی�اة  عص�ب  الترجم�ة  أن عل�ى  التأكی�د  یج�ب  ول�ذلك . وص�یاغتھا  واألس�الیب  والتراكیب المفردات لدراسة
 واس�عة  وتعریبی�ة  ترجمی�ة  عملی�ات  إل�ى  حاج�ة  تك�ون  م�ا  أش�د  ھ�ي  أم�ة  إل�ى  ننتم�ي  كع�رب  وأنن�ا  وحض�اري،  دولي اتصال

 یحترم�ون  األی�ام  م�ن  یوم�اً  ك�انوا  الع�رب  وأن العربی�ة،  باللغ�ة  القلی�ل  إال عنھ�ا  یت�وفر  ال ق�د  التي العلوم من لكثیر وعمیقة
 أحم�د  ك�ان  كم�ا . الحدیث�ة  العربی�ة  النھض�ة  بدای�ة  من�ذ  كثیرًا قیل قد الكالم ھذا أن والحق. نظیره قلَّ احترامًا العلوم ترجمة
 والت�ألیف  اإلب�داع  أن ب�ذلك  یعن�ون  وكانوا. تألیف عصر ال ترجمة عصر عصرنا أن یعتقدون تالمذتھ وبعض السید لطفي
 .وعلومھا آدابھا نقل في واللغات األمم إلیھ وصلت ما إلى یصال لم العشرین القرن من العشرینیات أواخر حتى

 

 أدن�ى  ف�ي  تق�ع  العربی�ة  الدول أن سنجد األجنبیة بالدول مقارنة العربیة الدول في الترجمات عدد إلى نظرنا ولو
 ال كلھ�ا  العربی�ة  ال�دول  ف�ي  ُیت�رجم  م�ا  بینم�ا  س�نویًا،  ص�فحة  ملی�ون  30 حوالي تترجم التي الیابان تتصدرھا طویلة قائمة
 ھ�ذا  وقتن�ا  إل�ى  المأمون عصر من العربیة إلى ُترِجم لما الكلیة الحصیلة إن أیضًا األرقام وتقول الرقم، ھذا ُخمس یتعدى

 م�ا  مقارن�ة  عن�د  كثی�راً  الھ�وة  وتتس�ع  واح�دة،  س�نة  ف�ي  أس�بانیا  تترجم�ھ  م�ا  تس�اوي  وھ�ي  كت�اب  آالف عش�رة  عن تزید ال
. القائم�ة  أس�فل  ف�ي  وض�عنا  ال�ذي  ھ�و  الس�یئ  التخط�یط  ولك�ن  العالم، لغات من العدید إلى یترجم ما مع العربیة إلى ُیترجم
 م�ا  الُمؤل�ف  إل�ى  الُمت�رجم  نس�بة  ف�إن  العربی�ة،  ال�دول  بع�ض  ف�ي  الجاری�ة  المتقطع�ة  الترجمیة المحاوالت من الرغم وعلى
 الوالی�ات  مث�ل  بل�د  وف�ي  ،%10 إل�ى  بریطانی�ا  مث�ل  بل�د  ف�ي  النس�بة  ھ�ذه  تص�ل  ح�ین  ف�ي  بالمائ�ة،  الواح�د  تتج�اوز  ال زالت

 أھمی�ة  عل�ى  ك�دلیل  األمریكی�ة  المتح�دة  والوالی�ات  بریطانی�ا  ف�ي  النس�بتین  ھاتین أخذنا وإذا ،%15 إلى األمریكیة المتحدة
 وال التألیف، عن عجزًا وال عارًا، لیست الترجمة أن شدید بوضوح یعني فھذا والتألیف، اإلبداع تقدم وجود في الترجمة

 نسبة ترتفع وعندما أفضل، نحو على وینتج فیغتنى اإلبداع أجوائھ في یتحرك حیوي مجال ھي وإنما اإلبداع، في إفالسًا
 الص�حیح  الطری�ق  ف�ي  وثقافی�اً  علمی�اً  الس�یر  ب�دأنا  ق�د  نك�ون  األقل، على البریطانیة النسبة تقارب نسبة إلى لدینا الترجمة
 .األخرى للدول الثقافي المستوى إلى نرتقي كي فكریة ثورة إلى أیضًا ونحتاج
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تنفیذ مشروع المعجم المفسر للطب والعلوم استكمال لتألیف وترجمة العلوم الصحیة حالیًا بیقوم المركز العربي ـ  
الصحیة باللغة العربیة ،وھو أحد المشاریع الضخمة التي تمثل أھم ركائز حركة التعریب والترجمة في مجال 

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

وقد أنجز المركز وضع الشروح لكافة المصطلحات ، وجاري العمل في  ،الوحیدة المعتمدة على مستوى الوطن العربي
ونحن ھنا نختار بعض المصطلحات وتفسیرھا الًطالع القّراء ، ًال بأولعملیة المراجعة النھائیة لكل حرف ونشره أو

 .علیھا
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 "الجاثوم"  النوم شلل 

  ھبھ حافظ ابراھیم الدالي .د / إعداد

 التنفس من یمنعك صدرك على بثقل وتشعر مفزوع وأنت  اللیالي من لیلة في تستیقظ أن یحدث قد         
 كامل ویشل علیك یسیطر الذي المفزع الكابوس ھذا من للھروب فراشك من القیام على قادر غیر ویجعلك ،

 إلى ثوان بضع من تمتد لفترة علیك تسیطر الحالة ھذه وتظل ، النجدة طالبًا الصراخ تستطیع ال أنك حتى جسمك
 انتقالیة حالة وھي ،) النوم شلل( العلماء علیھا ویطلق"  الجاثوم"  بالعامیة تسمى الحالة ھذه ، دقیقتین حوالي
 العلماء استطاع مؤخرًا و ، النوم في واالستغراق الیقظة عالمي بین الحاجز اقتحام عند النوم أثناء لإلنسان تحدث
 تغیرات من الجسم یعتري وما المختلفة النوم مراحل اكتشاف بعد خاصة الظاھرة ھذه لحدوث علمي تفسیر إیجاد

  . مرحلة لكل مصاحبة
  الحــدوث آلیة

 السریعة غیر العین حركة نوم طور:  ھما طورین بین تتأرجح مراحل خمس إلى الطبیعي النوم ینقسم     
)NREM  (، السریعة العین حركة نوم وطور ، الحالم غیر النوم بمرحلة یعرف ما أو )REM (، ما أو 

 وأثناء ، دقیقة 90 منھا كل تستغرق مراحل عدة الطورین ھذین خالل وتتناوب ، الحالم النوم بمرحلة یعرف
 ال حتى علینا اهللا فضل من وھذا ، اإلنسان جسم عضالت عن الدماغ ینفصل)  REM( الحالم النوم مرحلة
 من المرحلة ھذه في الحادثة األحالم أثناء الدماغ فیھا ینخرط التي األحداث مع إرادي بشكل اإلنسان یتفاعل

 أن  النوم شلل في یحدث وما.  حدثت إذا واعیة الال الحركات ھذه من علیھ خطرًا یسبب قد مما ، النوم
 الكامل واالرتخاء الشلل من حالة في تكون العضالت فإن ولذا ، الحالم النوم مرحلة نھایة قبل یستیقظ اإلنسان

 ، وبصریة سمعیة ھالوس من أحالمھ في یراه لما واع شبھ اإلنسان یكون(  الواعي الدماغ نشاط عن بعیدة
 والحركة الكالم على القدرة وعدم باالختناق یشعر یجعلھ مما ،)  جسده في التحكم على قادر غیر ولكنھ

  باالستیقاظ وتنتھي ، والفزع بالرعب الفرد إصابة على قادرة ولكنھا ، قصیرة لفترة النوبة ھذه مثل وتستمر
 . فترة بعد ولكن الحركة على القدرة واستعادة

 الحدوث أسباب
اضطرابات النوم وما یصاحبھا من اختالل الساعة البیولوجیة لل�دماغ ، وع�دم االنتظ�ام ف�ي الن�وم وك�ذلك         )1

 الحرمان من النوم لفترات طویلة .
 متالزمة انقطاع النفس أثناء النوم . )2
 تناول األدویة المھدئة والمنومات . )3
 إدمان المخدرات . )4
 كتئاب والشعور بالقلق الدائم والتوتر الشدید .اإلصابة ببعض األمراض النفسیة ، مثل اال )5

 . وضعیة النوم ( مثل النوم على الظھر ) )6
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  المعــالجة

 : ومنھا بالغرض یفي قد األسباب عالج ولكن متخصصة لمعالجة عادة األشخاص یحتاج ال

)  لیل��ة ك��ل س��اعات 8 – 6(  الن��وم م��ن ك��اف قس��ط عل��ى الحص��ول عل��ى والتأكی��د ، الن��وم مواعی��د تنظ��یم  )1
 . المستطاع قدر الجسم من األیمن الجانب على والنوم

 .  منتظمة بصفة ریاضي نشاط ممارسة )2
 . والمنومات المھدئة األدویة استخدام من والحد التوتر عن البعد )3
 تحری�ك  مث�ل  ، والخ�وف  القل�ق  من للتخفیف للحظات فعلھا علیك یجب أفعال فھناك  النوم شلل حدوث عند )4

 . واألطراف الوجھ عضالت تحریك ومحاولة ، العینین وغلق فتح محاولة ، القدم أصابع
  م�ن  أي وع�الج )  باالكتئ�اب  اإلص�ابة  مؤش�رات  م�ن  تك�ون  ق�د (  الظاھرة ھذه تكررت إذا الطبیة االستشارة )5

 . المصاحبة النوم اضطرابات
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   منظومة الھرمونات بالجسم  )1 

 أعض��اء قب��ل م��ن ُتف��رز كیمیائی��ة م��وادًا الھرمون��ات ُتع��د 
 ف��ي وتم��ر ،»الص��ماء الغ��دد نظ��ام« باس��م ُتع��رف الجس��م ف��ي معین��ة
 األعض�اء  مس�تھدفة  مباش�رة  األخ�رى  الجس�م  سوائل أو الدم مجرى

 الفیزیولوجی��ة وظائفھ�ا  تع�دیل  عل�ى  تعم�ل  حی�ث  البعی�دة،  واألنس�جة 
 ت�أثیر  یتف�اوت . الجس�م  وأجھزة أعضاء جمیع بین التواصل وتحقق

 الن�واحي  م�ن  العدی�د  عل�ى  اإلنس�ان  جس�م  ف�ي  الموجودة الھرمونات
 ح�ین  ف�ي  العظام، على تؤثر الھرمونات فبعض والنفسیة، الجسدیة

 .النفسیة حالتھ و اإلنسان نوم على أخرى ھرمونات تؤثر

 الس��یطرة أجھ��زة كأح��د للھرمون��ات الھ��ام لل��دور ونظ��رًا
 خالی�ا  نش�اطات  م�ن  الكثی�ر  وتنس�یق  تنظ�یم  عن المسؤولة الرئیسیة
 األطب�اء  یلج�أ  ق�د  منھ�ا  أي ف�ي  نق�ص  ح�دوث  فعن�د  الجس�م،  وأنسجة

 تق�وم  حی�ث  التعویض�یة،  الھرمونات باستخدام المرضى معالجة إلى
 أھمی��ة إل��ى اإلش��ارة یج��ب وھن��ا الطبیعی��ة، الھرمون��ات عم��ل ب��نفس
 بالھرمون�ات  المعالج�ة  استخدام حال في منظمة طبیة مراقبة وجود

 الناتج��ة الجانبی��ة الت��أثیرات ووخام��ة كث��رة بس��بب وذل��ك الخارجی��ة
 .عنھا

 األول الفص�ل  یع�ّرف  فصول، أربعة إلى الكتاب ھذا ینقسم
 اخ����تالل وأس����باب عملھ���ا  آلی����ة ویوض���ح  واكتش����افھا الھرمون���ات 
 والمش�كالت  اإلنس�ان  حی�اة  ف�ي  ودوره النم�و  ھرم�ون  ع�ن  ویتح�دث  النخامی�ة  الغ�دة  الث�اني  الفص�ل  ویتن�اول  مستویاتھا،

 بالفص�ل  الكت�اب  ُیخت�تم  ث�م  وھرموناتھ�ا،  الكظری�ة  الغ�دة  فیس�تعرض  الثالث الفصل أما إفرازه، وزیادة نقص عن الناتجة
 المج�ال  ف�ي  أھمیتھ ویوضح بإفرازه تقوم الذي المیالتونین وھرمون الصنبوریة للغدة مفسرًا شرحًا یعطي الذي الرابع
 .الطبي
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 ؟ فھم استئصال المرارة بتنظیر البطن ما الخطأ في مرارتي ) 2 
 كمثری���ة مجوف���ة حویص���لة ھ���ي الم���رارة 

 الكب����د، أس����فل األیم����ن الجان����ب عل����ى تق����ع الش����كل،

 الكب�����د ینتجھ�����ا الت�����ي الص�����فراء تخ�����زین وظیفتھ�����ا

 وتس��اعد ال��دقیق، المع��ى إل��ى إفرازھ��ا قب��ل وتركیزھ��ا

 م����ن ال����تخلص عل����ى وأیض����ًا ال����دھن ھض����م عل����ى

. الحم��راء ال��دم كری��ات تكس��ر ع��ن الن��اتج البیلی��روبین

 ت��ؤثر الت��ي األم��راض م��ن بالعدی��د الم��رارة وتص��اب

 الم�رارة،  حص�ى  األم�راض،  ھ�ذه  وم�ن  وظیفتھا على

 القن����وات ف����ي حص����وات وج����ود الم����رارة، التھ����اب

 ھ����ذه ت����ؤدي وق����د الخزفی����ة، الم����رارة الص����فراویة،

 مم�ا  الم�ریض  حی�اة  تھدد وخیمة عواقب إلى اإلصابة

 .المرارة استئصال یتطلب

 

 للم��رارة الجراح��ي االستئص��ال أص��بح لق��د

 األكث��ر اإلج��راء) ال��بطن بتنظی��ر الم��رارة استئص��ال(

 یمل��ك ال ذل��ك م��ن ال��رغم عل��ى األی��ام، ھ��ذه ش��یوعًا

 المتبع�ة  الجراحی�ة  لإلج�راءات  الك�افي  الفھ�م  المرضى

 . الموضوع عن كاملة صورة لتكوین األخرى والوسائل اإلنترنت في للبحث ویلجأون

 

 الماس�ة  للحاج�ة ) ال�بطن  بتنظی�ر  الم�رارة  استئص�ال  فھ�م .. مرارت�ي؟  ف�ي  الخط�أ  م�ا ( الكت�اب  ھذا ترجمة جاءت

 اإلج�راء،  م�ن  المتوقعة والمضاعفات المرارة استئصال وإجراءات خطوات ولشرح واألطباء المرضى بین الفجوة لسد

 وی�وفر  الممارس�ة،  أثن�اء  تواجھھم قد التي الصعوبات على یركز حیث والطلبة، للجراحین العون ید الكتاب یمثل وكذلك

 .الالزمة والمعدات األدوات وكذلك الجراحة في المستخدمة الحدیثة للطرق شرحًا
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  سمیة محمود مصطفىأ.  / بقلم  
 المركز العربي لتألیف وترجمة العلوم الصحیة -مدقق َلغوي 

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

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

 :يما یل ھنا بعضًا من ھذه األخطاء اللغویة وصوابھا في اللغة العربیة، ومن األخطاء الدارجة
 

 السبب الصواب الخطأ

 أخي إبنة حوراء حصلت  -1
 .قیمة جائزة على 

 أخي ابنة حوراء حصلت  -
 .قیمة جائزة على 

 بھمزة ولیست وصل بألف تبدأ) ابنة ، ابن(  ألن -
 . قطع 

 إثنین طبیبین قابلت  -2
 .الطبي بالمركز 

 المركز اثنین طبیبین قابلت  -
 .الطبي 

 ولیست وصل بألف تبدأ)  اثنتین ، اثنین( ألن  -
 . قطع بھمزة 

 .بعضھما یشبھان التوأمان - .بعضھما یشبھان التؤمان -3
 ساكن بعد مفتوحة جاءت المتوسطة الھمزة ألن -
 وھي أال األقوى، الحركة حیث وضعھا فوجب  
 .األلف على وضعت ثم ومن الفتح 

  الماء من الكثیر إشرب -4
 .الصباح عند 

 عند الماء من الكثیر اشرب  -
 .العدد على المعدود تقدیم یجوز ال ألنھ - .الصباح 

 االستفھامیة ما على) عن( الجر حرف دخل ألن - ؟ تسأل عمَّ  - ؟ تسأل عمَّا 5
 .ولفظًا خطًا ألفھا فحذفت ،)ذا( ب تتصل لم التي 

 للفعل الناصبة) أن( نون إدغام یجب ألن - .تتأخر أّال یجب  - .تتأخر ال أن یجب -6
 .الالم تشدید مع النافیة) ال( في المضارع

 ؟ ھذا أخذت ِممَّن  - ؟ ھذا أخذت َمن ِمن -7
  میم على دخولھا مع) ِمن( نون فصل تم ألن -
 )ِممَّن(  المیم وتشدید اإلدغام والواجب ،)َمن(

 تاریخ المأرخون دوَّن -8
 .مصر 

 تاریخ المؤرخون دوَّن  -
 .مصر 

 حرف بعد مفتوحة جاءت المتوسطة الھمزة ألن -
 .الواو على كتابتھا فوجب مضموم، 
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  -: نود التذكیر بأن
 وعلى "E-Book" جمیع مطبوعات المركز من الكتب الطبیة متاحة من خالل نسخ ورقیة ونسخ إلكترونیة  -
  . "CD's" أقراص مدمجة   

  . المركز ، وذلك عن طریق مراسلة المركز عبر بریده اإللكترونيیمكن شراء جمیع مطبوعات  - 
  . یمكن االطَّالع على مجلة تعریب الطب بنصھا الكامل  -
  www.Acmls.org یمكن الحصول على كافة بیانات إصدارات المركز من خالل الموقع اإللكتروني - 

  . تكم ومقترحاتكم ، وأیة مالحظات أو تعلیقات تساھم في دعم تعریب التعلیم الطبيااستفساریمكن عرض   -
  . نقوم بنشر ھذه المشاركة والرد علیھا  -
  Acmls@Acmls.org تكم ومقترحاتكم على البرید اإللكتروني للمركزاوأخیرًا نستقبل استفسار - 

  دولة الكویت – 13053الصفاة  5225ص.ب : 
 

 

 . خلوقة امرأة من تزوج  - . خلوقة إمرأة من تزوج  -9

 

 بھمزة ولیست  وصل، بألف تبدأ) امرأة(  ألن  -
 . قطع

 )كي( مع التعلیل الم توصل أن یجب ألن  - . ترسب لكیال جیدًا ذاكر  -  .ترسب ال لكي جیدًا ذاكر -10
 . تفصل ،وال)النافیة ال(  ب المتبوعة 

 وصل بألف تبدأ)  اهللا وایمن ، اهللا ایم( ألن  - . معمَّر رجل ھذا  - . أمین إنك اهللا وأیمن -11
 . قطع بھمزة ولیست 

   

 

 
 

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

	- لأن ( ابن ، ابنة) تبدأ بألف وصل وليست بهمزة
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