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 ومحبیھا للغة الوفاء                         

 
 

 والوف�اء  خ�الص  بص�دق  م�ا  ش�يء  أو م�ا  قض�یة  أج�ل  م�ن  التف�اني  ف�ي  تتمثل خلقیة اجتماعیة خصلة ھو الوفاء
 إلح�دى  یص�ل  فإن�ھ  ومحسوس�یاتھ  بمش�اعره  اإلنس�ان  یبلغھ�ا  عن�دما  جمیل�ة  إنس�انیة  ص�فة  ھو آخر وبمعنى الصدق، أصل

 م�ن  انس�لخ  فق�د  الوف�اء  عن�ده  فق�د  فم�ن  مع�اً  والفع�ل  الق�ول  ف�ي  ص�دق  والوف�اء  ، لفض�ائلھا  البش�ریة  ال�نفس  بل�وغ  مراحل
 م�ن  طلیع�ة  وف�ي  ب�ھ،  الوفاء یجب أھلھا على حق فللغات لذلك ،الناس أمور لصالح قوامًا الوفاء اهللا جعل وقد إنسانیتھ،

 الت�ي  األخط�ار  تعظ�م  ح�ین  الح�ق  بھ�ذا  الوف�اء  ویعظم بخاصة، اللغة وعلماء عامة األمة علماء الحق بھذا الوفاء یلزمھم
 اهللا اص�طفاھا  لغ�ة  بح�ق  وف�اءً  یك�ون  ح�ین  والش�رف  العظم�ة  غای�ات  وأس�نى  أسمى الحق بھذا الوفاء ویبلغ اللغات، تھدد
 كب�رى،  خطیئ�ة  ب�ل  أكب�ر،  خط�أ  الش�ریفة  اللغ�ة  ھ�ذه  بح�ق  الوف�اء  عن التخلي یكون وبذلك ،الحكیم ذكره لغة لتكون تعالى

 تجلج��ل، لغ��ات وتغزوھ��ا جان��ب ك��ل م��ن تش��وھھا عامی��ة، لھج��ات فت��داھمھا المق��دس، حماھ��ا یس��تباح ح��ین وبخاص��ة
  .األصیل العربي موروثھا على یجترئ بدخیل علیھا وتستعلي وتصلصل،

 بص�دق  اللغ�ة  قض�یة  أج�ل  م�ن  حیاتھ�ا  أفن�ت  فری�دة  شخص�یةً  بال�ذكر  أخ�ص  أن عل�ي  لزام�اً  أج�د  الوفاء من لذلك
 المرب�ي  ھ�ي  الشخص�یة  ھ�ذه  خ�اص،  بوج�ھ  الع�الي  والتعل�یم  المختلف�ة  التعلیم مراحل في تسود أن أجل من وتفاٍن خالص
 العل�وم  وترجمة لتألیف العربي للمركز المساعد العام األمین -اهللا رحمھ - الشراح أحمد یعقوب/ الدكتور األستاذ الفاضل
 ومط�وراً  مج�دداً  والتعل�یم  التربی�ة  ف�ي  بالعط�اء  حافل�ة  حی�اة  بع�د  الع�ام  ھ�ذا  م�ن  یولی�و  ف�ي  عالمن�ا  عن رحل الذي الصحیة
 لمراح�ل  الكت�ب  م�ن  العدی�د  ف�ألف  الثقافی�ة،  والش�ؤون  للتخطیط مساعدًا وكیًال التربیة بوزارة عملھ خالل التعلیم، لمناھج
 اس�تثمار  كت�اب ( ، المق�ررات  لثانوی�ة ) واالت�زان  األیض كتاب( المتوسط، الرابع للصف) العلوم كتاب( منھا، نذكر التعلیم
 بیئی��ة ثقاف��ة كت��اب( األدب��ي، القس��م/  الثانوی��ة للمرحل��ة) بیئی��ة ثقاف��ة كت��اب( ، األدب��ي القس��م/  الثانوی��ة للمرحل��ة) البیئ��ة

 . الثانویة للمرحلة) األحیاء وعالقة

 مس�اعداً  أمین�اً  عمل�ھ  خ�الل  والص�حیة  والبیئی�ة  الثقافی�ة  المجاالت في المتمیزة عطاءاتھ الراحل لفقیدنا كانت و
 إل�ى  دعوت�ھ  منھ�ا  العربیة، الدول جامعة - العرب الصحة وزراء مجلس -الصحیة العلوم وترجمة لتألیف العربي للمركز

وم��ن  المرك��ز یعق��دھا الت��ي والن��دوات الم��ؤتمرات خ��الل م��ن وذل��ك والتعل��یم، الثقاف��ة لغ��ة وأنھ��ا العربی��ة باللغ��ة االھتم��ام
 ال�وعي ( كت�اب  الص�حیة،  العل�وم  وترجمة لتألیف العربي المركز أصدرھا التي مؤلفاتھ نم عطاءاتھ المتمیزة نذكر بعضًا

 وتح��دیات التربی��ة( ،) وقض��ایا رؤى(  ،) البیئ��ة واس��تدامة اإلنس��ان( ،)المعرف��ة عوائ��د( ،)وتنمیتھ��ا المعرف��ة باس��تثمار
 . الكتب من وغیرھا) العصر

 واالرتق�اء  التعل�یم  منظوم�ة  تط�ویر  یمك�ن  وكی�ف  باللغ�ة  واالھتم�ام  التعل�یم  ع�ن  رحیل�ھ  قب�ل  كتاباتھ آخر كانت و
 تم��وت كی��ف( كتاب��ھ الس��م اختی��اره فج��اء ، المدرس��ة م��وت إل��ى إھمالھم��ا ی��ؤدي ال��ذي المعل��م؟ مس��توى ورف��ع بالطال��ب

 العم��ل ھ��ذا إتم��ام عل��ى –اهللا رحم��ھ –ح��رص فق��د العربی��ة، واللغ��ة التعل��یم خدم��ة ف��ي أعمال��ھ خاتم��ة لیك��ون) المدرس��ة؟
 الق��در م��ع ت��زامن مؤلفات��ھ م��ن مؤلف�اً ) 20( م��ن أكث��ر ب��ین م��ن الكت��اب ھ�ذا  لعن��وان اختی��اره وك��أن وفات��ھ، قب��ل وظھ�وره 
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 واالھتم�ام  التعل�یم  تط�ویر  إل�ى  ت�دعو  الت�ي  المؤلف�ات  م�ن  ض�خماً  إرث�اً  -اهللا رحم�ھ  - ترك فقد ، وجل عز اهللا من المكتوب
 م�ن  بطل�ب  الكت�اب  لھ�ذا  تألیف�ھ  ت�م  وق�د ) الكوی�ت  ف�ي  األمیة ومحو الكبار تعلیم( لكتاب لتألیفھ باإلضافة والمعلم، بالطالب

 ف�ي  س�اھمت  الت�ي  المؤلف�ات  م�ن  وغیرھ�ا  ،)1985( عام لغات بعدة طبع حیث الیونسكو،/  بألمانیا الدولي التربیة معھد
م�ن   التقدیری�ة  الدول�ة  ج�ائزة  عل�ى  -اهللا رحم�ھ  - حص�ل  فقد التقدیریة، الدولة جائزة على وحازت التعلیم منظومة تطویر

 المن��اھج( كت��اب ع��ن وذل��ك) 2004( ع��ام ال��نفس وعل��م التربی��ة مج��ال ف��ي المجل��س ال��وطني للثقاف��ة والفن��ون واألداب 
 طلب���ة وت���دریس والبیئی���ة، والثقافی���ة التربوی���ة المج���االت ف���ي الدراس���ات م���ن العدی���د تحك���یم ف���ي ش���ارك كم���ا ،)الخفی���ة

 ).2006-2005( عام الكویت، جامعة/  العلوم كلیة البیئة ماجستیرعلوم

 في والھویة اللغة عن والدفاع بالتعلیم للنھوض قدمھ ما یجعل وأن رحمتھ، بواسع یتغمده أن وجل عز المولى نسأل
 .  حسناتھ میزان
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تنفیذ مشروع المعجم المفسر للطب والعلوم استكمال یقوم المركز العربي لتألیف وترجمة العلوم الصحیة حالیًا بـ  
العربیة ،وھو أحد المشاریع الضخمة التي تمثل أھم ركائز حركة التعریب والترجمة في مجال الصحیة باللغة 

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

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

 .علیھا
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 األرق 

 اهللا  نرمین مصطفى عبد .د / إعداد

 ،االستمرار في النوم أو النوم في البدء صعوبة بأنھ وُیعرف البالغین، لدى شائعة مشكلة األرق یعد  
 األعراض من أكثر أو واحدًا یعانون ما وعادة نومھم عن الرضا بعدم األرق یعانون الذین األشخاص ویشعر
 في أو العمل في األداء انخفاض ، المزاج اضطرابات ، التركیز صعوبة ، الطاقة انخفاض ، التعب: التالیة

 ونحو ، النوم اضطراب یشكون عموًما السكان من% 30 حوالي أن الوطنیة الصحة معاھد وتقدر. المدرسة
 .النھار أثناء بوظائفھم مرتبطة أعراض لدیھم% 10

 األرق أسباب
 نتیجة تحدث أخرى و ، نفسیة بعضھا و صحیة، بعضھا األرق إلى تؤدي التي األسباب من العدید ھناك

 :األسباب ھذه بعض یلي فیما نعرض و والظروف، العادات تغیر
 ضیق كالربو، النوم صعوبة إلى تؤدي التي الطبیة المشكالت بعض اإلنسان یعاني قد:  طبیة مشكالت )1

 األمراض بعض الدرقیة، الغدة نشاط فرط الھضمي، والجھاز القولون اضطرابات النوم، أثناء النفس
 .باركنسون وداء ، العصبیة

 عن الناجم األشخاص بعض بھ یمر الذي التوتر في المشكالت تلك وتظھر: صحیة نفسیة مشكالت )2
 .عزیز إنسان فقد أو طالق، مادیة، ضائقة العمل، كفقد الفرد بھا یمر التي األزمات أو الحیاتیة المشكالت

 األرق إلى یؤدي المساء في خاصة والنیكوتین الكافیین تناول من اإلكثار إن: والنیكوتین الكافیین )3
 .النوم واضطراب

 في اختالل وأي الیومّي التواتر تنظم الساعة ھذه داخلیة ساعة الجسم في إن: العمل جدول أو الّترحال   )4
 الجویة الرحالت اضطراب نتیجة الّتوقیت اختالف عند الحال ھو كما األرق إلى یؤّدي أن ُیمكن النظام ھذا

 الطویلة
 

 األرق عالج
 ُتعاَلج الحاالت من كثیرًا أن إذ لسببھ، طبقًا األرق ُیعاَلج

 تقنیات ھناك.  صحیحة بطریقٍة األساسّي السبب معالجة بعد
 ومن ، األرق عالج في تساعد أن یمكن وسلوكیة نفسیة
 ، التحفیز في والتحكم ، االسترخاء على التدریب ذلك أمثلة

 العالجات تتضمن. المعرفي السلوكي والعالج ، النوم وتقیید
 ، لألرق النوم مساعدات من مختلفة أنواعًا لألرق الطبیة

 واألدویة طبیة وصفة تستلزم ال التي األدویة ذلك في بما
 ألعراض طبقًا المناسب الدواء تحدید یعتمد و الموصوفة،

 المھم من لذلك المختلفة، الصحیة العوامل من والعدید األرق
 الفئات وتشمل. النوم معین أخذ قبل الطبیب استشارة
 البنزودیازیبین، األرقمنومات طبیة وصفة لألدویة الرئیسیة
 المیالتونین. مستقبالت ومنبھات ، البنزودیازیبین غیر منومات
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 التعامل مع النصوص والمصطلحات الطبیة والصحیة ( دلیل المترجم )   )1 

الترجمة ظاھرة إنسانیة تتواصل من خاللھا  ُتعد
الشعوب، لیستفید بعُضھا من بعض، فتنتقل المعارف وتتسارع 
وتیرة التطور والتقدم، ولكن طریق الترجمة محفوف بالعقبات، 

لمقصود، وعدم اإللمام وأخطرھا ضعف القدرة على فھم المعنى ا
المعلومات  ، فللمصطلحات دور كبیر في نقلالتقنیة بالمصطلحات

في المجال الطبي والصحي والحضاري، فھي األوعیة التي تنقل 
المفاھیم من شخص آلخر ومن مجتمع آلخر، وللتعامل معھا 
أھمیة كبیرة في تحسین جودة الترجمة الطبیة والصحیة، والسیما 

 أن الطِّب أھم قنوات الخدمات في المجتمع.

لترجمة وتتمثل التحدیات التي تواجھ كًال من یتصدى 
نص علمي من لغة أجنبیة إلى لغتھ األم باجتیاز الحاجز اللغوي 
والثقافي واالجتماعي بین اللغة المصدر واللغة الھدف أوًال ، فإذا 
تأكد من أنھ أدرك الموضوع الذي یعمل على نقلھ إلى لغتھ 
اصطدم بعقبات متتالیة، فالعقبة األولى ھي العثور على 

ھیم التي أدركھا باللغة العربیة، المصطلحات المالئمة للمفا
والعقبة الثانیة ھي أن بعض المصطلحات المستجّدة تفتقد لالتفاق 
على أنھا مقابل مناسب ومقبول، وبعضھا اآلخر یستعصي على 
النقل إلى العربیة إال بحروفھا، وال تجدي فیھ الطرق المعروفة في 

ع للتغییر في التعامل مع سواه. والعقبة الثالثة ھي اإلیقاع السری
 تلك المصطلحات، حتى أّن بعض ما كان ُیعد مالئمًا باألمس القریب قد ال یحظى بالقبول الیوم.

ومن ھنا جاءت الحاجة لتألیف كتاب یدور حول القواعد واألسس للتعامل مع النصوص والمصطلحات 
یضمن االتساق بین المصطلحات ویتقید  بمین لنقل الحقائق العلمیة بأسلوالطبیة والصحیة لیكون دلیًال معینًا للمترج

بما ھو متفق علیھ من المصطلحات والتعابیر، بحیث یستطیع القّراء أن یركزوا على المحتوى، دون أن تصرفھم عن 
 ذلك اختالفات المصطلحات وال اختالفات التھجئة والترقیم والتنسیق الطباعي. 
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  الفصام) 2 
 النفسیة االضطرابات أحد الفصام ُیعد 

 في وھم العالم، مستوى على األفراد تصیب التي

 وھو العقلي، والنضج الشباب وفترة العمر مقتبل

 قدرتھ فیعیق المصاب حیاة في ملحوظ بشكل یؤثر

 تبدو إذ والمھام، األمور من الكثیر أداء على

 أو الواقع عن بعیدة وتصرفاتھ وأفكاره مشاعره

 الصحة لمنظمة وفقًا الفصام ویعّرف. غریبة

 یتمیز شدید، عقلي اضطراب« بأنھ العالمیة

 على یؤثر مما التفكیر، في عمیقة باضطرابات

 وغالبًا والواقع، بالنفس والشعور اإلدراك، اللغة،

 أو األصوات سماع مثل ذھانیة، أعراضًا یتضمن ما

 مناحي في الفرد وظیفة على ویؤثر الضالالت،

 .المختلفة الحیاة

 ھناك أن العالمیة الصحة منظمة وتشیر

 على بالفصام مصابون افرًد ملیون 21 یقارب ما

-28 بین الفرد عمر یتراوح وعادة العالم، مستوى

 عامًا 26-32 وبین للذكور بالنسبة عامًا 20

 العالجیة الخیارات بین الجمع ھي المرض لمعالجة المناسبة الطریقة أن إلى اإلشارة وتجدر. لإلناث بالنسبة

 مساعدة ضرورة إلى باإلضافة واألصدقاء، األسرة، دعم وكذلك الطبیب واستشارة األدویة ذلك في بما المتاحة

 .جید بشكل المرض مع والتعامل المستطاع قدر األعراض لتخفیف نفسھ الشخص
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  سمیة محمود مصطفىأ.  / 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 ھنا بعضًا من ھذه األخطاء اللغویة وصوابھا في اللغة العربیة، ومن األخطاء الدارجة
 

 السبب الصواب الخطأ

 .الوجوب لنفي ال النفي لوجوب وذلك - .تكذب أال یجب  - .تكذب أال یجب ال  -1

 وصدیقتي أنا ذھبت  -2
 .سویًا

 وصدیقتي أنا ذھبت  -
 .معًا 

 على لھا داللة وال معتدًال، تعني) سویًا(  ألن  -
 .المصاحبة 

  یحتاج وال بنفسھ یتعدى) تعود(  الفعل ألن - .العمل تعود - .العمل على تعود -3
 .الجرعلى لحرف

 من ملیون اثنین ذبح تم -4
 .الشاة

 من ملیونین ذبح تم  -
 .العدْد على المعدود تقدیم یجوز ال ألنھ - .الشاة  

 نتیجة زراعھ ُكسر 5
 .علیھ سقوطھ

 سقوطھ نتیجة زراعھ ُكسرت  -
 . مذكرة ولیست مؤنثة ذراع ألن - .علیھا

 أحضر لن سوف -6
 .مثبتة جملة على  إال تدخل ال) سوف(  ألن - .االجتماع أحضر لن  - .االجتماع

 ).لھ ینبغي وما الشعر علمناه وما: (تعالى یقول - .تصوم أن لك ینبغي  - .تصوم أن علیك ینبغي -7

 .القول ومقول القول بعد تكسر) إن(  ھمزة ألن - .مریض إنھ قال  - .مریض أنھ قال -8

 .برؤیتك سعدت  - .برؤیاك سعدت  -9

 في إال تكون ال والرؤیا الرؤیا، من)  رؤیاك(  ألن  -
 .المنام
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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 - 

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

  دولة الكویت – 13053الصفاة  5225ص.ب : 
 

 

  نوایا عرفت -10
 .)نیة(  مؤنث لمفرد جمع) نیات(  ألن  - .اآلخرین نیات عرفت  - .اآلخرین 

  .اإلنسان ھو المعمَّر ،أما اللَّھ ھو) المعمِّر(  ألن  - . معمَّر رجل ھذا  - .رمَِّعذا الرجل ُمھ -11

   

 

 
 

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

	11- هذا الرجل مُعَمِّر.
	10- عرفت نوايا 
	9-  سعدت برؤياك.
	8- قال أنه مريض.
	7- ينبغي عليك أن تصوم.
	6- سوف لن أحضر الاجتماع.
	5 كُسر زراعه نتيجة سقوطه عليه.
	4- تم ذبح اثنين مليون من الشاة.
	3- تعود على العمل.
	2-  ذهبت أنا وصديقتي سوياً.
	- وذلك لوجوب النفي لا لنفي الوجوب.
	1-  لا يجب ألا تكذب.
	 المصاحبة.
	 معاً.
	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:
	  الشاة.
	-  يجب ألا تكذب.
	-  ذهبت أنا وصديقتي
	-  لأن ( سوياً) تعني معتدلاً، ولا دلالة لها على
	- لأن الفعل ( تعود) يتعدى بنفسه ولا يحتاج  لحرف الجرعلى.
	- تعود العمل.
	-  تم ذبح مليونين من
	- لأنه لا يجوز تقديم المعدود على العددْ.
	-  كُسرت زراعه نتيجة سقوطه عليها.
	- لأن ذراع مؤنثة وليست مذكرة .
	-  لن أحضر الاجتماع.
	- لأن ( سوف) لا تدخل إلا  على جملة مثبتة.
	-  ينبغي لك أن تصوم.
	-  قال إنه مريض.
	- لأن همزة ( إن) تكسر بعد القول ومقول القول.
	-  لأن ( رؤياك ) من الرؤيا، والرؤيا لا تكون إلا في المنام.
	-  سعدت برؤيتك.
	 الآخرين.
	-  عرفت نيات الآخرين.
	-  لأن ( نيات) جمع لمفرد مؤنث ( نية).
	-  هذا رجل معمَّر .
	-  لأن ( المعمِّر) هو اللَّه ،أما المعمَّر هو الإنسان. 

