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 د. یعقوب أحمد الـشـــــراح / بقلم
  األمین العام المساعد

 
 

 معوقات إنتاج المصطلح الطبي  

لكنھا في نفس الوقت لیست ،إن ترجمة النصوص العلمیة من اللغة األجنبیة إلى اللغة العربیة لیست باألمر الھین   

باألمر المستحیل. إن الشرط األساسي الذي بدونھ ال یمكن تحقیق ھذه الترجمة یتمثل في توفیر مقابالت عربیة 

للمصطلحات األجنبیة. وإذا كان العدید من ھذه المصطلحات العلمیة لھا مقابالت باللغة العربیة، فإن أعدادًا 

واألسباب التي أدت إلى ھذه الوضعیة متعددة نذكر منھا على سبیل  ،مقابالتمضاعفة تنتظر أن توجد لھا ھذه ال

تشعُّب ، والتقدم السریع والمھول الذي عرفتھ العلوم والتكنولوجیا وخصوصًا ابتداًء من القرن التاسع عشر المثال:

الشيء الذي أدى إلى إنتاج المئات من المصطلحات الجدیدة قد  وتفرُّع ھذه العلوم إلى اختصاصات متناھیة الدقة،

یصعب على العدید من اللغات استیعابھا. والدلیل على ذلك أن فرنسا، البلد الذي ُیعّد واحدًا من أقطاب العلم 

، كما أن والتكنولوجیا تجد صعوبة في مسایرة ما تنتجھ الدول األنجلو ساكسونیة من مصطلحات علمیة سنویًا

عدم وجود خطة عربیة ، وعدم وجود سیاسات وطنیة وقومیة موحدة لمسایرة التقدم العلمي والتكنولوجيھناك 

اللجوء إلى تعلیم العلوم إما باللغة الفرنسیة وكذلك  موحدة للتصدي لمشكلة إنتاج المصطلحات العلمیة العربیة.

عدم التعریف بالتراث العلمي العربي واستغاللھ وأیضًا  وإما باللغة اإلنجلیزیة في غالبیة الجامعات العربیة.

 استغالًال یفید في إغناء المعاجم العربیة المعمول بھا حالیًا.

من التأخر عن الركب  وھكذا، فإذا استمرت األوضاع على ما ھو علیھ فسیعرف الركب العلمي العربي مزیدًا 

رفت قفزات جبارة أدت إلى تراكم ھائل في العلمي العالمي خصوصًا أن العلوم الطبیعیة بمختلف فروعھا ع

البد إذن من بذل أكثر ما  ،عد بعشرات السنینالمعلومات قد یتطلب التكیف معھا واستیعابھا وامتالكھا وقتًا طویًال ُی

 یمكن من الجھود للتصدي لھذه المشكلة بكیفیة فعالة.

ولقد ُبِذلت بالفعل جھود وال تزال ُتبَذل في مجال إنتاج المصطلح العلمي العربي لكنھا تظل غیر كافیة بالمقارنة     

مع السرعة التي یتم بھا ھذا اإلنتاج على الصعید العالمي؛ ویكفي أن نتصفح المجالت والدوریات العلمیة 

یبتكرھا الباحثون للتعبیر عما جّد في مجال التفكیر  المتخصصة لنالحظ العدد الكبیر من المصطلحات الجدیدة التي

 العلمي والتكنولوجي.
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یقوم المركز العربي لتألیف وترجمة العلوم الصحیة حالیًا بتنفیذ مشروع المعجم المفسر للطب والعلوم الصحیة ـ  
في مجال الطب، حیث  باللغة العربیة ،وھو أحد المشاریع الضخمة التي تمثل أھم ركائز حركة التعریب والترجمة

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

 .على مستوى الوطن العربي

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

 .ونحن ھنا نختار بعض المصطلحات وتفسیرھا الًطالع القّراء علیھا
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   صالحماھر  إیمان/ إعداد . د

 الدواء استخدام سوء  

الدواء ھو عبارة عن مادة أو مجموعة مواد كیمیائیة تعمل على تشخیص أو عالج أمراض تصیب اإلنسان أو    

الحیوان، فھي تقوم بإنقاص أو زیادة وظیفة ما في الجسم. وتختلف األدویة فیما بینھا من حیث تركیبتھا والمواد 

 اء.الفعالة والجرعة واآلثار الجانبیة ونوع المرض الذي یعالجھ الدو

لكن علینا أن و  ،صحیة منھا ما ھو بسیط و منھا ما ھو شدیدال تمشكالال العدید من معالجةتعمل األدویة على    

إن ظاھرة انتشار . نكون حذیرین في استعمالھا و اتباع توصیات تناولھا بدقة كي ال تتحول الفائدة منھا إلى مضرة

 ومنتشرة في مجتمعنا. تعاطي األدویة دون استشارة الطبیب ظاھرة خطیرة

قد یبدو أن استعارة دواء من شخص آخر أمر بسیط، كأن تكون مثًال مریضًا وصدیقك لدیھ بعض األدویة یمكن    

صدیق لك یشعر بالقلیل من التعب دواء متوفر لدیك أن تتشاركھا وخصوصًا في األمراض المزمنة، أو إعطاء 

 وتعتقد أنھ یمكن أن یعالجھ.

، ویعتمد منھم أو استشارة صیدلي كثیر من الناس موضوع تناول الدواء دون الرجوع إلى الطبیبیستسھل     

لكنھ في الواقع أمر خطیر ویجب أن أال یؤخذ بعین االعتبار، ، على تجارب شخصیة ألشخاص تناولوا دواء معین

م األدویة بصورة خاطئة أو مشكلة صحیة عامة خطیرة تؤثر على كل مجتمع وأسر تقریبًا، فعند استخدابل إنھا 

 ، فمثًال:تشكل خطرًا كبیرًا على صحة اإلنسانمخالفة للتعلیمات فإنھا حینئذ 

 .بسبب التشابھ في األسماء یمكن أن یكون دواء مختلفًا تمامًا عما كنت تعتقده -1

 .احتمالیة التداخالت الدوائیة السلبیة عالیة -2

 .كتناول جرعات زائدة من الدواء إلى حدوث التسمم األدویة فراط في استعمالیمكن أن یؤدي اإل -3

 .   لحالة المریض ، وبذلك قد تكون غیر مناسبة للحاالت األخرى  طبقًاتوصف الوصفات الطبیة  -4

 .    قد یزداد المرض وقد یصبح خطیرًا أو تصعب معالجتھ -5

 . یمكن لبعض األدویة أن تؤدي إلى اإلدمان -6
   

  لذلك یجب عدم مشاركة األدویة مع أي شخص آخر، فقد تكون النتائج مأساویة.
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 السیجارة اإللكترونیة

 التطوریة اإلعاقات من مجموعة بأنھ التوحد یعرف

 عمر من األولى السنوات في بوضوح تظھر التي

 األولى، الشھور في القول الممكن ومن الطفل،

 مختلفة وظیفیة منظومات تصیب اإلعاقات وھذه

 نمو في الطفل یتأخر حیث الطفل أداء على تؤثر

 والتواصل االجتماعیة بالعالقات المرتبطة المھارات

 لم عصبي الضطراب نتیجة وذلك العام، والسلوك

 كشفت وقد ھذا، وقتنا حتى ألسبابھ التوصل یتم

 جزءًا تكون قد الجینیة العوامل أن األبحاث بعض

 األبحاث فبعض جمیعھا، ولیس التوحد أسباب من

 جاریًا العمل ومازال ،بارزًا تأثیرًا لھا البیئة أن ترى

 إعاقة فالتوحد المحّیر، المرض ھذا أغوار لسبر

 االجتماعیة العالقات فھم من بھ المصابین تمنع

 مما العمر، نفس من أقرانھم مع مقارنًة المتبادلة

 ومربكًا، مفھوم غیر حولھم من العالم یجعل

 من یزید ومما .اآلخرین مع عالقتھم من ویضعف

 ذا یكون قد الطفل أن التوحد تشخیص صعوبة

 .األخرى الحیاتیة المھارات باقي في ضعیف ولكنھ المھارات، إحدى في عال مستوى

 .التوحد مرضى مع التعامل عند بھا الوعي یجب التي المھمة المفاھیم )التوحد( أیدینا بین الذي الكتاب ھذا یوضح

 العمر یوضح حیث الرضاع سن في التوحد تشخیص كیفیة األول الفصل یشرح فصًال، 18 إلى الكتاب یقسم حیث

 الفصل یتحدث ثم بالتوحد، اإلصابة إمكانیة إلى تشیر التي المبكرة والعالمات التوحد، أعراض فیھ ظھرت الذي

 التوحد لدیھم ممن البالغین یخص الثالث والفصل والمراھقة، الطفولة سن في للتوحد اإلكلینیكي المسار عن الثاني

 أسبرجر لمتالزمة المتشابھة األعراض بین یربط الرابع والفصل لھم، المبكر للتشخیص اإلیجابیة والنتیجة

 مرضى لدى الموجودة المعقدة واألعراض المشتركة االعتالالت اكتشاف أھمیة الخامس الفصل ویوضح والتوحد،

 التوحد مرض أن المختلفة والدراسات باإلحصائیات السادس الفصل ویبین المختلفة، عالجاتھ في تفید التي التوحد

 العصبي التشریح والثامن السابع الفصل ویدرس األخیرة، اآلونة في التزاید في بدأ إنھ حیث نادرًا، مرضًا یعد لم
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 لدى والمعرفیة النفسیة النواحي في الخلل مناطق وكذلك التوحد، بإصابة منھ المتأثرة األجزاء توضیح مع للدماغ

 .بینھا التفریق وكیفیة التوحد مع المتداخلة العدیدة األمراض عشر الثاني وحتى التاسع الفصل ویقارن المریض،

 الوسائل على باالعتماد للتوحد صحیح تشخیص إلى الوصول كیفیة توضیح التالیة الفصول في الكتاب ویحاول

 الفصول وتتناول .للمرضى المخبریة بالنتائج ومقارنتھا العصبیة، والتشریحیة الجینیة أو الكیمیائیة البیولوجیة

 منھا التي الكروموسومات على ومواقعھا الجینات في الطفرات ودراسة العصبي الجینیوم علم الكتاب من األخیرة

 .المرض ینشأ

 لھؤالء مفید إیجابي تأثیر من لھا وما التوحد مریض حیاة في والسلوكیة التعلیمیة التدخالت أشكال یسرد كما

 معالجات بواسطة منھ والوقایة التوحد، مرض تفاقم لمنع المتبعة الطرق عشر السابع الفصل ویبحث المرضى،

  .مبكرة

 .التوحدیة األعراض في تتسبب التي العصبیة المسارات لفھم المتعددة المحاوالت عشر الثامن الفصل ویلخص

 .المختلفة التوحد حاالت مع باستخدامھا الموصى والعصبیة النفسیة الفحوص والثاني األول الملحق یسرد

 عرض من فصولھ تضمنتھ ما خالل من معلومات من إلیھ تطرق ما بالشرح استوفى قد الكتاب ھذا یكون أن نأمل

 .الطبي التعلیم صرح إلى ُتضم مفیدة إضافة یكون وأن المھم، الموضوع لھذا واٍف
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 المالریا 

 أو التخثر وھي أال الدم خصائص من جزءًا الكتاب ھذا في نتناول

 من ودفاعي وقائي وإجراء فیزیولوجیة عملیة وھي التجلط،

 من یغیر أو الدم تكوین على ویؤثر یصیبھ خلل ألي الجسم

 الخلل امتداد من الدمویة الدورة لباقي كحمایة وذلك لزوجتھ،

 طبیعیة عملیة وھي االلتھابات، أو األنزفة حالة في كما إلیھا

 نقص یعانون الذین ھؤالء وأن ،یومیة بصفة تحدث مستمرة

 .األنزفة عالمات علیھم تظھر الذین ھم الدمویة الصفیحات

 تؤثر حیث الطبیعي، إطارھا عن خرجت إن داھم خطر فالجلطات

 عدوت الجسم، أعضاء باقي على وبالتالي للدم الوظیفي الدور على

 ولكن عدیدة، عوامل فیھا تتداخل معقدة عملیة التجلط عملیة

 لعوامل الجلطة تكوین ویرجع منضبطة، بصورة تحدث أن یجب

 اضطراب أو الدموي، بالوعاء خلًال یكون أن إما :أساسیة ثالثة

 .التجلط في فرط أو الدم، جریان

 للتحكم التجلط ماھیة فھم في التاریخ مر على العلماء جاھد ولقد

 زمانھ علماء أشھر أصبح العربي الطبیب النفیس فابن فیھ،

 كتابھ في الدمویة الدورة وصف في أوروبا علماء وسبق

 أدویة استحداث على قائمًا األدویة شركات أكبر بین الشدید التنافس أصبح وحالیًا>>  القانون تشریح شرح<<

 .القلب جلطات وخاصة الجلطات  مرضى وفیات في تراجع ذلك على وترتب للجلطات، وعالجیة وقائیة

 والثالث الثاني الفصل ویشرح الدم، تخثر مفھوم األول الفصل یتناول حیث فصول، ستة إلى الكتاب ھذا ویقسم

 الخامس بفصلیھ الكتاب ختتموُی االنصمام، وھي طبیة مشكلة الرابع الفصل ویستعرض التخثر، وتصنیف أسباب

 .والعالج الوقایة كیفیة بشرح والسادس
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  سومیة محمودأ.  / بقلم  
 المركز العربي لتألیف وترجمة العلوم الصحیة -مدقق َلغوي 

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

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

 -: يما یل الدارجة ومن األخطاءا في اللغة العربیة،بعضًا من ھذه األخطاء اللغویة وصوابھھنا 
 

 

 السبب الصواب الخطأ

   بدأ المطر في   -1
 .الھطول 

بدأ المطر   -
 . بالھطول

  ألن الفعل بدأ یتعدى بحرف الجر (الباء).  -

 .ِامتأل البئر بالماء  -2
ِامتألت البئر   -

 ألن بئر كلمة مؤنثة.  - . بالماء

 . أن اهللا ھو الحي الباقيألن الحیاة ال تبقى وال تدوم وإثبات - . البقاء هللا  - . البقیة في حیاتك -3

 .ولیس من تلقاء نفسھ –توفاه اهللا  - . فالن توفَّي  - . توفَّى ُفالن -4

 .الفعل یعاني ال یتعدى بحرف جر - .یعاني المرض  - . یعاني من المرض 5

یتوجب علیك فعل  6
 .كذا

یتعین علیك فعل   -
 .كذا

 .ألن یتوجب تدل على الضیافة -

 . ألن ُلغوي من (الُلغة)، أما َلغوي فمن الَلغو - .الُمعجم الُلغوي  - .اُلمعَجم الَلغوي  -7

 . حالة الجو ألن (اَلمَناخ) مكان یبرك فیھ الجمل، (الُمناخ) - . الُمَناخ جمیل  -  .المناخ جمیل -8

رجلیھ،  رك على بألن (مبروك من نخ الجمل (البعیر) أن ی  - . نجاحك مبارك  - . نجاحك مبروك 9
  . (مبارك) أي جعل اهللا فیھ الخیر والبركة

ربحت اثنین  -10
 .  ملیون دوالر

ربحت ملیوني 
 . واحد واثنین ال یتقدم على المعدود ألن العدد  - . دوالر
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بأن نود التذكیر  :-  

 وعلى "E-Book" جمیع مطبوعات المركز من الكتب الطبیة متاحة من خالل نسخ ورقیة ونسخ إلكترونیة -
  . "CD's" أقراص مدمجة 

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

  . یمكن عرض استفسارتكم ومقترحاتكم ، وأیة مالحظات أو تعلیقات تساھم في دعم تعریب التعلیم الطبي -
  . والرد علیھانقوم بنشر ھذه المشاركة  -
  Acmls@Acmls.org وأخیرًا نستقبل استفسارتكم ومقترحاتكم على البرید اإللكتروني للمركز- 

  دولة الكویت – 13053الصفاة  5225: ص.ب 
 

 

 

 
 

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

	إن ترجمة النصوص العلمية من اللغة الأجنبية إلى اللغة العربية ليست بالأمر الهين،لكنها في نفس الوقت ليست بالأمر المستحيل. إن الشرط الأساسي الذي بدونه لا يمكن تحقيق هذه الترجمة يتمثل في توفير مقابلات عربية للمصطلحات الأجنبية. وإذا كان العديد من هذه الم...
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