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 د. یعقوب أحمد الـشـــــراح / بقلم
  األمین العام المساعد

 
 

)الطب لطالب خاصة( المفسر الطبي المعجم أھمیة    
 

جمٌع عالي  إن ھذا المعجم المفسر للطب والعلوم الصحیة ھو نتاج جھد عربي، شارك في تقدیم شروحاتھ     
المستوى من األطباء العرب الذین سارعوا في التفاعل مع إجراءاتھ ومنھجیتھ من خالل تقدیم النصح والمشورة 

 والمساھمة في إخراجھ على النحو المأمول.

إال أن  ورغم أن عالمنا العربي یفتقر إلى معاجم للمعاني والشروحات في شتى میادین المعرفة ومنھا الطب،     
الجھود العربیة في ھذا المجال مازالت مبعثرة ومحدودة، خاصة إعداد المعاجم المفسرة بمنھجیة وعلمیة تعتمد 

على جمع وتصنیف المصطلحات ووضع األلفاظ الحدیثة، واتباع مبادئ مصطلحیة، وإثرائھا بالشروحات 
مشوقًا لكل باحث ومختص یسعى للمعرفة ویھتم والمعلومات واألشكال والصور التي تجعل المعجم مرجعًا شامًال، و

 بقضایا التعریب، لذلك كانت أھمیة المعجم الطبي المفسر التي تتضح فیما یلي:

خاصة على  ،األھمیة البالغة للشروح في الفھم وتوضیح القصد دون غموض، بھدف إعانة الطبیب وطالب الطب
ألفاظ النصوص، وما استعصى فھمھ، والمساھمة في  استیعاب دالالت المفردات، وعلى سھولة فھم ما یخص من

تحدید إطار المصطلح ومیدانھ، والعثور على المفردة المطلوبة أو المستھدفة من خالل النص المفسر، وإجراء 
المقارنات والمقابالت الصحیحة، وتجنب استخدام المصطلحات غیر المقصودة استنادًا على نصوص شرحھا 

 ا.وتحدید ماھیتھا وأھدافھ

والتفسیر المعجمي یھدف أیضًا إلى بیان ترتیب المفردات وتفرعاتھا وأصولھا وألفاظھا، وفھم زوائدھا       
. والشروح تعین على تحدید وفھم والطبیب ل على الطالبسّھوھو ما ُی ،ونواقصھا، وإعادتھا إلى جذرھا األصلي

القدامى على نحو خاطئ، لذلك فالتفسیر  التعاریف بالمصطلحات بلغة العصر وروحھ، وتصویب ما ورد عند
المعجمي الطبي یضیف خاصیة مھمة من خواص منھجیة وضع المصطلحات في أنھ یجعل المعجم موسوعة 

مرجعیة، ولیس فقط معجم یشتمل على كلمات أجنبیة تقابلھا كلمات عربیة، ربما یحدث التباس في فھم 
حیحة، إال أن خلوھا من التفسیر یجعل فھمھا على نحو مغایر المصطلحیین واألطباء من أن المفردة وإن كانت ص

لما تعنیھ الكلمة في ھذه الحالة، خاصة وأننا نواجھ تعقیدات مصطلحیة من حیث القبول والرفض إذا وردت 
مفردات الیستسیغھا السامع وعلیھا خالفات في ألفاظھا ودالالتھا في بعض األقطار العربیة. والمعجم المفسر للطب 

لعلوم الصحیة یعین أیضًا على تطویر المصطلحات والتعّرف على أوجھ القصور والنقص فیھا، من خالل فھم وا
 المعاني والعالقات والتداخالت بین المفردات واأللفاظ.
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إنھ عنصر مھم في تقلیل الخالفات المصطلحیة بین الناس الذین یرون أنھ من األفضل استعمال مصطلح دون آخر، 
صطلح كلیًة، واستخدام اللفظ األجنبي اعتقادًا بأنھ أقرب إلى المعنى والھدف. وھذا یضعنا في خانة أو تجنب الم

 التحیز للمصطلح بغض النظر عن صحتھ وسالمتھ واالتفاق العام علیھ.
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یقوم المركز العربي لتألیف وترجمة العلوم الصحیة حالیًا بتنفیذ مشروع المعجم المفسر للطب والعلوم الصحیة ـ  
باللغة العربیة ،وھو أحد المشاریع الضخمة التي تمثل أھم ركائز حركة التعریب والترجمة في مجال الطب، حیث 

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

 .على مستوى الوطن العربي

 

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

 .ونحن ھنا نختار بعض المصطلحات وتفسیرھا الًطالع القّراء علیھا
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 إدمان األجھزة اإللكترونیة عند األطفال 
 اهللا نرمین مصطفى عبد إعداد . د/

رؤیة األطفال الصغار یحملون  أصبح من األنماط المألوفة في العصر الحدیث ومع انتشار األجھزة اإللكترونیة،

األجھزة اإللكترونیة ویحدقون النظر فیھا طوال الوقت ویتعاملون معھا ببراعة، فمن المؤسف أن یتباھى اآلباء 

واألمھات بمثل ھذه المشاھد، حیث یعبرون عن سرورھم لذكاء أطفالھم ومھاراتھم العالیة في استخدام مثل ھذه 

 ر النفسیة، والصحیة التي تصیب الطفل نتیجة إدمانھم لھا. األجھزة دون النظر إلى األضرا

فاالستخدام المفرط لألجھزة اإللكترونیة یجعل الطفل مفصوًال عن العالم الخارجي ویعیش في ذلك العالم االفتراضي 

الة المليء بالرسوم المتحركة، والشخصیات الكرتونیة واألغاني ذات الموسیقى الصاخبة، وكل ذلك یؤثر على الح

النفسیة للطفل وقدراتھ على التواصل، فیصبح انعزالیًا منطویًا غیر قادر على مخالطة الغیر، وال یتفاعل مع أسرتھ 

صابة بمرض التوحد. أما األشعة الكھرومغناطیسیة واإلشارات ارًا كبیرًا لإلطوقد یشكل ذلك اختوال یشاركھا. 

العصبیة السریعة والكثیفة الناتجة عن تلك األجھزة فتؤثر بشكل سلبي على الجھاز العصبي للطفل، حیث تجعلھ 

 عرضة للتوتر، القلق، االستثارة العصبیة السریعة، واإلصابة بالصداع المزمن.

 اتجة عن إدمان األجھزة اإللكترونیة على األطفال:وفیما یلي نعرض بعض األضرار الن

 العنف والعصبیة المفرطة. -1

 اإلصابة المبكرة جدًا بآالم الرقبة والظھر الناتجة عن الجلوس لفترة طویلة بوضعیة خاطئة. -2

 اضطرابات النوم واإلصابة بالقلق. -3

 ضعف الذاكرة وقلة االنتباه وضعف قدرات ومھارات التعلم. -4

 الرغبة في مخالطة األشخاص المحیطین. االنطوائیة وعدم -5

 احتمالیة عالیة للتعرض لالكتئاب والتوحد. -6

 ضعف العضالت الدقیقة الخاصة بمھارات الكتابة.  -7

 الكسل والخمول واإلصابة بالسمنة المفرطة. -8

إصابة العین بالجفاف وضعف النظر نتیجة اإلشعاعات المتباینة وطول التحدیق في شاشات تلك  -9

 األجھزة.

 

لذلك یجب أن یتجھ اآلباء واألمھات إلى شغل أوقات أطفالھم بأنشطة تعلیمیة حركیة مفیدة، وتقلیل استخدام    

األجھزة اإللكترونیة وتحفیزھم على مشاركة الغیر واالنتماء إلى الجو األسري للحفاظ على الصحة النفسیة 

 والجسدیة لدى أطفالھم.
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 دة للمركزیاإلصدارات الجد
 لتشریح الشعاعي)ا1 

 األجھزة من مجموعة من اإلنسان جسم یتكون    

 بدورھا تنقسم التي األعضاء من عدد من تتكون

 خالیا، مجموعة من المتكونة من األنسجة عدد إلى

 الداخلي التشریح فحص األطباء لمعظم ویمكن

 أحد ھو فعلم األشعة الشعاعیة، الصور بواسطة

 الطبي، التصویر تقنیات یستخدم الذي الطب فروع

 ویتضمن المالئم، التشخیص وضع بھدف وذلك

 التَّْصویُر السینیة، األشعة مثل تقنیات تصویر

 الَتْصویر الصوت، فائق ألمغناطیسي بالرَّنیِن

 الَمْقِطِعيُّ التَّْصویُر ھل المحوسب الَمْقَطِعيٌّ

 الشعاعي فالتشخیص. الُبوِزیْتُروِنّي باِإلْصداِر

 إجراءات بدون الحي الجسم فحص طرق أھم ھوأحد

 .مؤذیة

 بالمعرفة نوعھا من فریدة مھارة تشكیل یمكننا    

 ،اإلنسان جسم ألجزاء الواعیة والدراسة الصحیحة

 ووظائف البنى وفھم الھدف معرفة یكون بحیث

 في والمتدربین الطالب قبل من دراستھا یجب التي العلوم أھم أحد الشعاعي التشریح عدُیو الرئیسیة، الجسم أنظمة

 بذلك، القیام ومن أجل صعب، أمر لألشعة الطبیعي وغیر الطبیعي التفریق أن باالعتبار األخذ مع األشعة، علم

 .التشریحیة المعلومات من ھائلة كمیة معرفة إلى نحتاج

 لكونھ األشعة أنماط جمیع تفسیر كیفیة لتعلم األشعة علم لطالب وواضحة موجزة مراجعة الكتاب ھذا عدُی    

 الكتاب ھذا فصول أعدت حیث األساسي، للتشریح الرئیسیة السمات على تدل الجودة عالیة صور یحتوي على

 لمختلف الشعاعي التشریح عن شرح تقدیم بغرض،  فصول عشرة عددھا یبلغ التي الجسم أجھزة حسب المرتبة

 خالل من األساسي للتشریح الرئیسیة المالمح إظھار مع الفقري، والعمود واألمعاء، منھا الصدر، الجسم أجزاء

 المجال، بھذا للعاملین مھمة بإرشادات الكتاب تتمویُخ األمراض، على أمثلة وإدراج الواضحة، الصور من العدید

 بتفریسات موضح كلھ وذلك التشریح، تطبیق لتوضیح مرضیة حاالت على دراسة نھایتھ في فصل كل ویشتمل
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 البنیة بین الربط تسھل التي وغیرھا الصوت، فائق المحوسب، والتصویر المقطعي المغناطیسي، بالرنین التصویر

 .المختلفة أنماط التصویر تصورھا كما االفتراضیة والبنیة التشریحیة
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 ي للقلبالكھربالجھاز ) 2 

یعمل القلب في تناغم لیًال ونھارًا دون كلل     

أو ملل لضخ الدم المحمل بالعناصر المفیدة إلى 

جمیع أعضاء الجسم، ویبدأ عمل القلب بانقباض 

حیث یندفع الدم خارج القلب وفي  ،البطینین

مرحلة االنبساط یمتلئان مرة أخرى بالدم، وفي 

بدایة كل ضربة من ضربات القلب تنتشر إشارة 

ھربیة دقیقة داخل القلب، مما یؤدي إلى ك

انقباضھ وضخ الدم عبر أربعة صمامات رئیسیة 

الدم في اتجاه واحد تعمل على تنظیم مرور 

حیث تنتشر ھذه اإلشارة وفق   ،وعدم ارتجاعھ

طریق محدد وأي خلل في ذلك یؤدي لحدوث ما 

ویظھر  ،»بخلل جھاز القلب الكھربي«یعرف 

ھذا الخلل في صورة مجموعة من األعراض 

 منھا ألم بالصدر، دوار أو صعوبة في التنفس.

 طریق عن القلب كھربیة خلل تشخیص یمكن    

 وھو >>القلب كھربیة بتخطیط<< یعرف ما

 الناجمة المشكالت من الوقایة ویمكن إجراءه، یمنع سبب یوجد وال منھ أذى أدنى یوجد وال المخاطر عدیم إجراء

 األطعمة وتناول التحضیر سریعة األطعمة وتجنب المثالي الوزن على الحفاظ طریق عن القلب كھربیة خلل عن

 أو األدویة بعض طریق عن القلب نظم اضطرابات معالجة ویمكن .بالدم السكر مستویات وضبط باأللیاف الغنیة

 .الرجفان مزیالت أو القلبیة الناظمات غرس طریق عن بالجراحة

 عن الثاني الفصل یتحدث ثم القلب، تشریح منھا األول الفصل یتناول فصول ستة من الكتاب ھذا یتكون    

 القلب جھاز خلل الرابع الفصل ویستعرض القلب، كھربیة تخطیط الثالث الفصل ویناقش والھرمونات، األعصاب

 بفصلھ الكتاب وُیختتم القلب، كھربیة خلل عن الناجمة القلبیة األمراض الخامس الفصل یبین كما، الكھربي

 .والمعالجة الوقایة بین القلب نظم اضطرابات عن بالحدیث وذلك السادس
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 من إلیھ تطرق ما كل بالشرح استوفى قد یكون وأن الصحیة، الثقافة سلسلة قّراء الكتاب ھذا یفید أن نأمل    

 .الموضوع ھذا عن معلومات
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  عماد سیدأ.  / 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 

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

 -: يما یل
 

 السبب الصواب الخطأ

المعرفة الحقة   -1
 . والرجولة الحقة

المعرفة الحق   -
 . (الحق) مصدر للتوكید فال تلحقھ التاء . والرجولة الحق

ینبغي علیك أن   -2
 . یقول اهللا تعالى (وما علمناه الشعر وما ینبغي لھ)  - . ینبغي لك  - . تفعل كذا

أرید أن أقضي  -3
 . حوائج كثیرة

أن أقضي أرید   -
 . ألنھا تجمع جمع مؤنث سالم  - . حاجات

(رؤیاك من الرؤیا، والرؤیا ال تكون إال في النوم  - . لقد سعدت برؤیتك  - .لقد سعدت برؤیاك -4
 . واألحالم، أما (الرؤیة) فھي للعین وتعني اإلبصار

 . أما (منذ) تختص بالزمان (من) تختص بالمكان، - . ما رأیتھ منذ أمس  - . ما رأیتھ من أمس 5

أھدى رئیس  -6
 . ھدیًة المحرر التحریر

أھدى رئیس التحریر   -
 المحرر ھدیة

ألن الفعل (أھدى) بمعنى الھدیة یتعدى ب(إلى)، أما إذا  -
تعدى الفعل بنفسھ من غیر حرف الجر(إلى) فیراد منھ 

 الھدایة.

 قال أنھ یذھب الیوم -7
 . ھمزة (إن) تكسر بعد القول - . قال إنھ یذھب الیوم  - . 

جلست بین فالن  -8
 . وبین فالن

جلست بین فالن   -
 . وفالن

ال تكرر (بین) إال إذا اتصل بھا ضمیر مثل (جلست بینك  -
 . وبین فالن)

ألن المفرد (مشترى) وھو اسم مقصور ألفھ زائدة على ثالثة   - . المشتریات  - . المشتروات  -9
 . سالمتقلب ألفھ یاًء طبقًا لقاعدة جمع المقصور مؤنث  أحرف،
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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   

  . یمكن شراء جمیع مطبوعات المركز ، وذلك عن طریق مراسلة المركز عبر بریده اإللكتروني - 
  . یمكن االطَّالع على مجلة تعریب الطب بنصھا الكامل  -
  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  -
  . نقوم بنشر ھذه المشاركة والرد علیھا  -
  Acmls@Acmls.org وأخیرًا نستقبل استفسارتكم ومقترحاتكم على البرید اإللكتروني للمركز - 

  دولة الكویت – 13053الصفاة  5225ص.ب : 
 

 

احتاج الطالب   -10
 .  كتابًا

احتاج الطالب إلى   -
 . (احتاج) ال یتعدى إال بإضافة حرف الجر  - . كتاب

   

 

 
 

http://www.acmls.org/
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