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مقـــــاالت

مقدمة

ال إن الهدف من الرتجمة إىل اللغة العربية يف املجال الصحي 
هو الرفع من مستوى الفهم واالستيعاب للامدة العلمية حيث 
إن املتعلم باللغة األم أكرث استيعابا من املتعلم بغريها، وكذلك 
الطبيب  وبني  جهة  من  الصحة  مهني  بني  التواصل  لتحسني 
الرفع من املستوى  واملريض من جهة أخرى، وكل ذلك بغية 

الصحي للمواطن املغريب.

الرتجمة  وآليات  بوسائل  اإلحاطة  الرضوري  من  كان  لدى 
كافية  غري  تعترب  والتي  الصحي،  املجال  يف  العربية  اللغة  إىل 
الرسيع  التطور  بحكم  الصحية،  املصطلحات  بجميع  لإلحاطة 
للبحث العلمي يف هذا املجال، هذا من جهة ومن جهة أخرى 
وعدم  العربية  باللغة  الكافية  واملعاجم  املراجع  توفر  عدم 

متاشيها مع هذا التطور الرسيع.

وسنحاول خالل هذا العرض، اإلجابة عىل اإلشكاالت التالية:

معاجم . 1 والعاملية  العربية  الطبية  الساحة  يف  توجد  هل 
متكن من ترجمة املادة العلمية؟

بكل . 2 لإلحاطة  كافية  املصادر  يف حالة وجودها، هل هذه 
املصطلحات الدقيقة يف هذا املجال الصحي؟

املادة . 3 صياغة  ميكن  كيف  املصطلحات،  هذه  وجود  مع 
العلمية باللغة العربية؟

آليات الترجمة

والعاملية  العربية  الساحة  يف  املتوفرة  العلمية  املعاجم  تعد 
نادرة ويصعب الحصول عليها، هذا من جهة ومن جهة أخرى 
فإنها ال تتامىش مع التطور الرسيع الذي يعرفه املجال الصحي 
حيث يظهر عدد كبري من املصطلحات الجدد كل يوم، نذكر 

أهمها:

أ. املعجم الطبي املوحد:

الصحة  منظمة  تتبناه  الذي  املوحد  الطبي  املعجم  يعترب 
يف  العريب  العامل  بلدان  بني  مشرتكة  لجهود  نتاجا  العاملية 
املرجع  اعتباره  الرضوري  من  لذا  العلمي،  املصطلح  توحيد 
ذلك  عىل  نصت  كام  الطبية،  املصطلحات  لرتجمة  األسايس 
املنعقدة  الصحية  العلوم  لتعريب  اإلقليمية  املؤمترات  جميع 
يف عدد من البلدان العربية، وقد صدرت له 4 طبعات ورقية 
آخرها طبعة 2006 باللغتني العربية واإلنجليزية، والتي تضم 

آليات الترجمة إلى اللغة العربية 
في المجال الصحي

د. برشى ضاهر
دكرتاه يف الطب، الرباط
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آليات الترجمة إلى اللغة العربية في المجال الصحي

150000 مصطلح، هذا باإلضافة إىل عدد من الرسوم التوضيحية؛

 وقد صدر منه كذالك عدد من النسخات اإللكرتونية أهمها نسخة 2001 التي 
تحتوي نحو 150000 تقع يف نحو تسعني معجامً فرعياً متخصصاً يجري البحث 
والعربية  باإلنجليزية  املصطلحات  ويحوي  التخصص،  حسب  أو  جميعها  فيها 
كتابة  يف  دقة  أكرث  بكونها  فتتميز   2009 نسخة  أما  بينها،  ويرتجم  والفرنسية 
كام  املوحد  الطبي  للمعجم  الرابعة  الورقية  الطبعة  تعتمد  املصطلحات حيث 
و  الرتجامت  بفروق طفيفة يف  متكررة  بعضها  تحتوي عىل 160000 مصطلح، 

متكن من الرتجمة لخمس لغات )عريب-فرنيس-إنجليزي-أملاين-إسباين(.

باملكتبات  وكذا  الكلية  مبكتبة  متوفر  غري  املعجم  هذا  أن  إىل  اإلشارة  وتجدر 
العمومية الكربى وللحصول عليه يجب اللجوء إىل فرع منظمة الصحة العاملية 

بالرباط.

ب. سلسلة معاجم مركز تنسيق التعريب:

تحتوي هذه السلسلة عىل 38 معجام منها املعجم املوحد ملصطلحات الصحة 
وجسم اإلنسان، معجم الوراثة ومعجم الصيدلة، وهو من إصدارات مركز تنسيق 
وتصنيفها  وإحصائها  العربية  املصطلحات  تجميع  عىل  يعمل  الذي  التعريب 
وإعدادها للمراجعة واملناقشة ونرشها، وترشف عليه "املنظمة العربية للرتبية 
والثقافة والعلوم" أو كام تسمى اختصارا "األسيسكو".  وميكن الحصول عليه من 

مكتبة هذه املؤسسة.

املعاجم املتوفرة عىل الشابكة : 

املعجم الطبي املوحد مبوقع منظمة الصحة العاملية: 
http://www.emro.who.int/ar/Unified-Medical-Dictionary.html

املعجم املفرسَّ للطب والعلوم الصحية
http://www.acmls.org

قاموس االختصارات الطبية لدار القدس للعلوم: 
      http://dar-alquds.com/dict/abb

البنك اآليل السعودي للمصطلحات العلمية )باسم(:
 Http://basm.kacst.edu.sa/Default.aspx 

قاموس طبي عريب إنجليزي:
 www.tbeeb.net/t-7.htm 

قاموس املصطلحات الطبية، موسوعة امللك عبد الله بن عبد العزيز:

 http://www.kaahe.org/cgi/dictionary.pl?ar 

صياغة المادة العلمية باللغة العربية

إن املادة العلمية ال تحتوي عموما إال عىل 3,3 % من املصطلحات العلمية والتي 
الطبية، والستكامل  باملعاجم  الحصول عىل ترجمتها من خالل االستعانة  ميكن 
ترجمة أية مادة علمية ميكن إما اللجوء إىل معاجم لغوية، أو األهم من ذلك 
االستعانة برصيدنا اللغوي بحكم أن اللغة العربية هي لغتنا األم، وكذلك فقد 

تلقينا املعارف العلمية ملدة طويلة تزيد عن 13 سنة باللغة العربية.

وهي  األولية،  الرتجمة  فإن  واللغوية  الطبية  باملعاجم  االستعانة  من  وبالرغم 
دون  متفرقة  جمل  عن  عبارة  أي  الفهم،  صعبة  نصوصا  تفرز  حرفية،  ترجمة 

روابط، ال تساعد القارئ عىل الفهم واالستيعاب، مام جعلنا نستنتج أن كل لغة 

املعنى واملضمون، وإعادة صياغته  بذاتها، ومن ثم يستحسن ترجمة  مستقلة 

حسب قواعد اللغة العربية، وهذه هي الطريقة األنجع لرتجمة املادة العلمية 

بشكل جيد. 

خالصة

إن تعريب العلوم الصحية ببالدنا وبسائر البلدان العربية الشقيقة أصبح رضورة 

العلمي، وخاصة أن  البحث  الذي يشهده مجال  التطور الرسيع  ملحة ملسايرة 

املتعلم  من  استيعابا  أكرث  األم  باللغة  املتعلم  أن  أثبتت  الدراسات  من  عددا 

بغريها، واالستيعاب هو عون عىل التمثل، ومتثل املعرفة هو السبيل إىل االبتكار 

واإلبداع، كام جاء يف توصيات منظمة اليونسكو.

ويعد هذا العرض مساهمة بسيطة يف تقديم وسائل وآليات التعريب املتاحة، 

وكذا طرح صعوبات الرتجمة وكيف ميكن تجاوزها، ونرجوا أن نكون قد قدمنا 

عىل  إعانته  يف  وكذا  املجال،  هذا  يف  املغريب  الطبيب  حاجة  يلبي  نافعا  عمال 

تحسني تواصله مع املواطن املغريب من خالل لغته العربية. 
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