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 د. یعقوب أحمد الـشـــــراح / بقلم
  األمین العام المساعد

 
 

 وضع المصطلح وتطویره  
  

إن وجود المصطلح العلمي العربي ضرورة أساسیة للتألیف والنشر العلمي، فھل سنترك العالم المؤلف یبحث عن  
فإن لم یتیسر لھ ذلك یقوم باستخدام ما شاع تداولھ بین المختصین، وبالطبع فلن یتوفر لھ ما یكفیھ  المصطلحات،

في ظل تدفق المصطلحات الجدیدة، مما سیدفعھ إلى أن یخلق ما یراه مناسبًا للتعبیر عما یریده. إن ھذا العبء 
، لذلك فإن أھل العلوم یریدون من أھل اللغة سیكون عقبة قد تثنیھ عن خوض میدان التألیف العلمي باللغة العربیة

أن یجھزوا لھم من المصطلحات ما یعینھم على التألیف بحیث تكون لغة حیة مفھومة ألھل االختصاص وللقّراء 
 من المتعلمین.

لقد بذلت جھود وال تزال تبذل في مجال إنتاج المصطلح العلمي العربي لكنھا تظل غیر كافیة بالمقارنة مع     
سرعة التي یتم بھا ھذا اإلنتاج على الصعید العالمي.ویكفي أن نتصفح المجاالت والدوریات العلمیة المتخصصة ال

 لنالحظ العدد الكبیر من المصطلحات .

یركزون على محاربة التعریب من منطلق أن المصطلحات  مع األسف ـ  - إن المعارضین لتعریب العلوم الصحیة 
الطبیة مصطلحات أجنبیة ال یمكن إیجاد مقابالت لھا، أو خلق مصطلحات طبیة عربیة حدیثة أسوة بما كان یقوم بھ 

فلیس لدى ھؤالء حجة ضد التعریب إال االستشھاد بالمؤسسات  ،العلماء العرب والمسلمون في الحضارة العربیة
ة األجنبیة التي تتعامل مع آالف المصطلحات، وتھتم بمسائل تطویرھا اشتقاقًا ونحتًا ووصفًا لدالالتھا المصطلحی

في إطار القیاسات المصطلحیة والمنھجیة العلمیة، لكنھم یتعمدون تجاھل أصل مشكلة المصطلح العربي على أنھ 
ھ باللغة العربیة الثریة بالمصطلحات والمتمكنة من نابع من المباالتنا أو إھمالنا للمصطلحیة، وأن األمر ال عالقة ل

 استیعاب كل شروحھا ومبادئھا.

لذلك فإن تطویر المصطلح یحتاج إلى تنظیم وتنسیق ودعم مادي وبشري لكي ال یكون التشتت الحالي لعدد كبیر   
غالب مصطلحات من الجھات التي تجتھد في وضع المصطلحات في المجاالت المعرفیة المتنوعة، لكنھا في ال

مكررة، وبعضھا غیر مقبولة علمیًا ألنھا ال تستند على منھجیة ومبادئ توحید المصطلحات، وال على األسس 
ا الشك أن تطویر المصطلح یؤدي إلى تقدم المعرفة التي ھي ھدف عالمي، لذ العلمیة التي ینبغي أن تؤسس علیھا.

لمراكز والمؤسسات التعلیمیة المتمیزة القادرة على خلق جیل فإن الدول المتقدمة تبذل قصارى جھدھا في إیجاد ا
من المفكرین والمبدعین یعرفون كیف یستثمرون المعرفة باستخدام الوسائل العلمیة والتقنیة استنادًا على مفھوم 

 م.أن (المعرفة سبیل القوة) وأن ھذه القوة ضروریة للحفاظ على المكتسبات، وخلق الرفاھیة والمزید من التقد
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كذلك البد من إنشاء مراكز أبحاث لغویة تھتم بالدراسات المصطلحیة في الوطن العربي، وخاصة تطویر وتنمیة 
المصطلحات، والعمل على نحتھا واشتقاقھا وترجمتھا ومواكبتھا للعصر، واالكتشافات العلمیة والطبیة كل یوم. 

د فقد تم االتفاق بین المعجمین إلى إمكانیة األخذ بمبدأ وألن المقابالت العربیة تتعدد أمام المصطلح األجنبي الواح
 الترادف عند الضرورة. ألن األساس في المصطلح أن یكون كلمة واحدة.

مما یعني عدم ممانعة استخدام الترادف مع أخذ الحذر في ، ولقد وجد أن ھناك مصطلحات كثیرة تستلزم كلمتین 
عدم سیاق البعض لالعتماد الكبیر على الترادف دون مبررات أو غرض ، وبالتالي نشوء االختالف على 

المصطلح. والمصطلح لھ أھمیة بالغة في الترجمة وبلورة األفكار والتصورات باعتبار أن الترجمة ھي نقل 
 لتجارب من لغة إلى لغة ثانیة.للمعارف واألفكار وا
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تنفیذ مشروع المعجم المفسر للطب والعلوم  بأستكمال یقوم المركز العربي لتألیف وترجمة العلوم الصحیة حالیًاـ  
الصحیة باللغة العربیة ،وھو أحد المشاریع الضخمة التي تمثل أھم ركائز حركة التعریب والترجمة في مجال 

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

 .الوحیدة المعتمدة على مستوى الوطن العربي

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

 .ونحن ھنا نختار بعض المصطلحات وتفسیرھا الًطالع القّراء علیھا
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 إسالم حسني عبدالمجید 

 الشیخوخة ( التشیخ )  

تعّرف الشیخوخة بأنھا التقدم بالعمر الناتج عن تنامي الكائنات الحیة ینتج عنھ خلل في عملیات النظام بمرور 

الوقت والزمن ، وأصبحت علم یدرس النواحي االقتصادیة والتغیرات االجتماعیة والدیموجرافیة ، أما النواحي 

لنواحي البدنیة وإنما أیضًا بالتغیرات الجذریة في الفیزیولوجیة فتوصف بعملیة الھرم ، ولم تعد مرتبطة فقط با

 مجال األنشطة االجتماعیة.

 أسباب الشیخوخة

 
الناتج من تراكم مجموعة متنوعة من األضرار الجزیئیة والخلویة بمرور  تحدث الشیخوخة نتیجة للتأثیر الضار

ولكن  ،تباعًا وارتفاع نسبة المرض والوفاةات البدنیة والعقلیة الوقت ، مما یؤدي إلى انخفاض تدریجي في القدر
سنة ،  70أن یعاني الشیخوخة فكم من أشخاص تبلغ أعمارھم  70لیس بالضرورة أن كل من یصل إلى سن ال 

 ولكن یتمتعون بصحة جیدة وأداء رائع .

 ،دل إنفاق الطاقةوالسیما أنھ توجد العدید من النظریات المقترحة التي تؤید أن مدة الحیاة تتناسب عكسیًا مع مع
أي أن الشیخوخة ستكون نتیجة الستنفاذ الحیویة على اعتبار أن كل شخص یولد بمكنون محدد من الطاقة 
والحیویة ، مما یعني أن اإلجھاد والضغوطات تسّرع من الشیخوخة لیس فقط من كونھا زریعة إلطالق األمراض 

 خلویة التي بدورھا تؤدي إلى الشیخوخة .بل ألنھا تسّرع التغیرات على المستویات الجزیئیة وال

 
  

 االعتالالت الصحیة المصاحبة للشیخوخة
 

حاالت صحیة وال  عدھا متالزمة تظھر فیھا على المسن عدة، ولكن یمكن أن نال توجد أمراض محددة لتلك المرحلة
  وأیضًا قد تشمل االعتالالت تندرج ضمن فئات أمراض ممیزة ومنھا الوھن وسلس البول وحوادث السقوط والھذیان ،

( فقدان السمع ، والكاتاراكت ، والفصال العظمي ، واألخطاء اإلنكساریة في النظر ، وآالم الظھر والرقبة ، واالنسداد 
 وغیرھا . )الرئوي المزمن ، وداء السكري ، والشلل الرعاش

 
 ؟ كیف تتمتع بصحة وحیاة جیدة في مرحلة الشیخوخة

 
لیست السمات الجینیة وحدھا التي تؤثر على صحة المسن ، ولكن أیضًا البیئات المادیة واالجتماعیة والحالة 
االقتصادیة والسمات الشخصیة والجنس والعرق ، تبدأ تلك العوامل بالتأثیر على عملیة الشیخوخة في مراحل 

إن الوعي بقیمة التمتع بالصحة الجیدة ،  مبكرة وال سیما مرحلة الطفولة أو حتى في عمر الجنین ، وبالتالي
ووجود المسن في بیئة داعمة لھ ، والحفاظ على النمط الصحي السلیم في التغذیة ، والریاضة المعتدلة والسیما 
تمارین القوة التي ھدفھا الحفاظ على الكتلة العضلیة ، واالندماج في النشاطات االجتماعیة واالھتمام بالجوانب 

 المسن یتمتع بصحة جیدة بل وقد تتأجل مرحلة الشیخوخة. النفسیة یجعل
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 الصداع النصفي

 آالم من یومًا یعاني ال العالم ھذا في شخص یوجد ال

 علیك یكدر قد الذي بالصداع یسمى ما أو الرأس

 حتى تقوى ال بحیث الجسدیة قواك من وینخر یومك

 المعالجات تفلح وقد مكانھا، من أطرافك تحریك على

 غیر الطارق ھذا إیقاف في تفلح ال وقد المستمرة

 أكثر من واحدة تعد الرأس فآالم فیھ، المرغوب

 وتكرار كثرة وتمثل .شیوعًا الطبیة الشكاوى

 تقدیم أثناء عائقًا النصفي الصداع مرض مراجعات

 ھانعانی ظاھرة فالصداع .أماكنھا في الطبیة الخدمات

 اآلالم ھذه تكون ما وغالبًا حیاتنا، مدار على جمیعًا 

 مؤشرًا تكون قد ولكنھا ذاتھا، حد في خطیرة غیر

 اإلصابة مثل الصحة على خطرًا تشكل مشكلة على

 ینبغي ولذا . المرتفع الدم ضغط أو الدماغیة بالسكتة

 الصداع حاالت في العاجلة الصحیة الرعایة طلب

 .شدیدة أخرى أعراض مع والمترافق المفاجيء

 المنبھات تناول عن التوقف أو ، النوم قلة أو واإلجھاد العام التوتر عن ینتج ما فمنھا ، عدیدة الصداع وأسباب

 في شیوعًا الصداع أنواع وأكثر ،)اإلستروجین ( مثل األدویة بعض تناول أو الھرمونیة، التغیرات أو والكافیین

 .األنفیة الجیوب وصداع النصفي والصداع التوتر، صداع ھو البالغین

 المعالجات عن اإلمكان قدر االبتعاد على المختلفة الصداع أنواع معالجة في الحدیثة واألبحاث الدراسات تعتمد

 دون علینا یحل الذي الثقیل الضیف ھذا من التخلص على للمساعدة البسیطة الوسائل بعض واتباع ، الدوائیة

 التوتر حدة لتقلیل الحیاة ونمط أسلوب في البسیطة التعدیالت بعض إجراء على تعتمد وأغلبھا موعد، سابق

 المفیدة الغذائیة المكمالت واستخدام الریاضة وممارسة صحي غذائي نظام اتباع على والحرص العصبي، والضغط

 التدخین عن واالبتعاد التوتر، لتقلیل الیوجا مثل االسترخاء ریاضات على والحرص األدویة عن عوضًا .واألعشاب

 أو الشدید الصداع حاالت في الطبیب مراجعة وكذلك والقھوة، الشاي مثل المنبھات تعاطي في اإلفراط وعدم

  امفیًد الكتاب ھذا یكون أن راجین.  األمراض شر وإیاكم اهللا وقانا.العالج من خیر الوقایة بمبدأ والعمل المستمر

 . منھ المرجوة الفائدة ویحقق علیھ یطلع من لكل
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 آالمھ، وحدة شدتھ حیث من شیوعًا المتعددة الصداع أنواع أكثر من واحدًا »الشقیقة «النصفي الصداع یمثل

 بھ لإلصابة عرضة أكثر النساء وتعد البلوغ، سن حتى تتأخر قد أو الطفولة مرحلة في أعراضھ تبدأ أن ویمكن

 فإن المعتاد، الصداع أنواع من النقیض وعلى حیاتھا، مدار على لھا تتعرض التي الھرمونیة للتغیرات نظرًا

 النصفي الصداع ویتمیز العمل عن الغیاب ویضطره الفراش المریض یلزم قد معیقًا، مرضًا یعد النصفي الصداع

 بنصف آالم مع أیام إلى ساعات بین ما تستغرق الرأس من واحد جانب في النابض الشدید األلم من نوبات بحدوث

 تلك تكون األحیان معظم وفي والقيء، بالغثیان شعور مع المقابل الجانب أو الجانب نفس على سواء الوجھ،

 سماع أو العین أمام الضوء من ومضات صورة في تكون ما وغالبًا «النذیر أو األورة » یسمى بما مسبوقة النوبة

 حدوث كیفیة تشرح كثیرة نظریات وضعت وقد الفم، حول خاصة بالخدر إحساس أو األذن، في وطنین أصوات

 یسبب مما الدماغ، حول األغشیة في الموجودة الدمویة األوعیة في تمدد حدوث ھي أصحھا ولعل النصفي الصداع

 .الصداع نوبة أثناء الشدید النابض األلم مسببًا زائد بشكل واستثارتھا العصبیة المستقبالت على ضغطًا

 الشدید اإلجھاد مثل عدة عوامل إلى ترجع ولكنھا التأكید وجھ على معروفة غیر النصفي الصداع أسباب تزال ال

 الحدیثة الھواتف عن الصادرة مثل المختلفة اإلشعاع ألنواع التعرض من وغیرھا الحمل، منع أقراص وتعاطي

 نبذة شرح خالل من العرض لھذا وبسیطة متكاملة صورة وضع الكتاب ھذا فصول خالل من حاولنا وقد والتلفاز

 نموذجیة نوبة ودراسة أنواعھ توضیح وكذلك خاصة، بصفة النصفي والصداع عامة، بصفة الصداع عن عامة

 بعض ظھور في الطبیب مراجعة ضرورة على التركیز مع العالجات لبعض السریع والتطرق النصفي، للصداع

 حدوثھا، وقت عالجي وشق النوبة حدوث قبل وقائي شق شقین، على المعالجة تعتمد ما وغالبًا المنذرة، العالمات

 الجید، الكافي والنوم الحیاتیة الضغوط وكذلك الزائدة السكریات عن واالبتعاد الریاضة بعض ممارسة على والتأكید

 تم ما إذا ذاتھ حد في خطیرًا مرضًا لیس النصفي الصداع بأن القول نرید فإننا األساسیة المعلومات بیان وبعد

 نأمل عقباھا، یحمد وال النتمناھا طرق إلى نذھب فیجعلنا إھمالھ أما والعالج، الوقایة وسائل واتخاذ معھ التعامل

 الثقافة سلسة لقراء مفیدًا یكون وأن منھ، الوقایة وطرق الصداع ألم عن جدید ماھو كل الكتاب ھذا یقدم أن

  .الصحیة
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الطب التلطیفي   

 الكلمة من» المرضى إیواء دار «مـفھـوم یأتـي 

 ،الضیافة یعني وھذا (Hospitium) الالتینیة

 أوروبا في الوسطى العصور في یستخدم وكان

 مكان لوصف المتوسط األبیض البحر ومنطقة

 الیونانیون كان ولقد .والحجاج للمسافرین للراحة

 المرضى عالج یمارسون السادس القرن في

 المنزلیة الرعایة خدمات یقدمون متنقلة، بعیادات

 ورعایة لضیافة ثابتة أماكن استخدام بدأوا ثم

 لفترة الدور ھذه اختفت وقد .المسافرین المرضى

 القرن في جدید من ظھرت لكنھا ،الوقت من

 بشكل وفرنسا المتحدة بالمملكة عشر الحادي

 من المیؤوس المرضى رعایة بھدف ،خاص

 .شفائھم

 الوقت في التلطیفیة، الرعایة مفھوم تطور لقد

 منذ التلطیفي الفریق استشارة یتم حیث الحالي

 یصاحبھا التي المزمنة األمراض تشخیص بدایة

 الرعایة وتمتد للمرض، الفعال العالج فترة طوال الخدمة وتستمر المریض حیاة وتھدد بالتفاقم، تتسم أعراض

 التدخل أن الدراسات أثبتت .المریض ألسرة والروحي النفسي الدعم لتقدیم الوفاة بعد ما مرحلة إلى التلطیفیة

 حیاة جودة من یحسن الحیاة تھدد التي المزمنة األمراض لمرضى بالنسبة التلطیفیة الرعایة لفریق المبكر

  .التلطیفیة الرعایة یتلقون ال بالذین مقارنة المرضى

 الطب بمبادئ واإللمام التدرب إلى التخصصات مختلف في التلطیفي بالطب المتخصصین غیر األطباء یحتاج

 ولقد .واالجتماعیة والنفسیة الجسدیة للجوانب شامل بشكل المریض وعالج األعراض وباقي األلم كعالج التلطیفي

 یتخرج حتى العالم في الطب كلیات مناھج ضمن من التلطیفي الطب منھج بإدخال العالمیة الصحة منظمة أوصت

 أجل من المجال ھذا في المتخصصین استشارة تحتاج التي للحاالت وممیز التلطیفي الطب بمبادئ ملم وھو الطبیب

 .المریض معاناة تخفیف
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  أ. عماد سید / بقلم  
 المركز العربي لتألیف وترجمة العلوم الصحیة -مدقق َلغوي 

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

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

 -:  يیل ما العربیة، ومن األخطاء الدارجة ألخطاء اللغویة وصوابھا في اللغةمن ھذه ا
 

 السبب الصواب الخطأ

 أوعد المعلم أن   -1
 والوعید.ألن أوعد تستعمل للتھدید   - َوَعد  - یكافئ الطالب  

 رسب الطالب ألنھ -2
 أفرط في مذاكرتھ. 

 ألن أفرط بمعنى أسرف وتجاوز الحد.  - َفرَّط - 

 أشار علیك ضابط -3
 ألن أشار علیك تأتي في الرأي والمشورة.  - َأشاَر إلیك  - المرور أن تقف. 

 سمعت اآلیات القرآنیة -4
 الذي یطرأ علیھ الكالم فیسمعھ دون قصد منھ.ألن السامع ھو  - ِاْسَتمْعُت  - باھتمام وتدبر. 

 ألم بي الھم عند وفاة 5
 ألن الھم یكون ألمر یخشى المرء أن یقع. - الَغْم  - أبي. 

 سخط االبن على تصرفات -6
 ." (عجوز) یستعمل للمذكر والمؤنث لفظ - َغِضَب  - أبیھ. 

أحمد   ُتوفِّي العالم المعروف  -7
 ألن المعروف یقتصر على معرفتھ قلیل من األفراد. - المشھور  - في العام الماضي. زویل

 ألن السھو یكون عما لم یكن كالسھو في الصالِة. - َنسیُت  - سھوت عما عرفتھ.  -8

 كان الزوج رحیمًا   -9
 .بزوجتھ. 

لم ترد فیھ كلمة زوجة  ألن القرآن الكریم وھو أوثق نص عربي وأبلغھ،  - ِبَزوِجِھ  -
 ولكن قال تعالى : " وُقلنا یا آدم ُاسُكن َأْنَت َوَزوُجَك الجنة ".
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  -: نود التذكیر بأن
    اص مدمجة وعلى أقر "E-Book" نیةمن خالل نسخ ورقیة ونسخ إلكتروجمیع مطبوعات المركز من الكتب الطبیة متاحة  - 
  . یمكن شراء جمیع مطبوعات المركز ، وذلك عن طریق مراسلة المركز عبر بریده اإللكتروني - 
  . یمكن االطَّالع على مجلة تعریب الطب بنصھا الكامل - 

  .orgwww.Acmls 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 :  

 

 

 یتمیز العلماء عن  -10
 ألن الِفْطَنة تسبق الذكاء، أما الذكاء فھو المعنى الزائد على  - الذَّكاء  - اآلخرین بالفطنة. 

 الفطنة. 

 دعوت على صدیقي أن -11
 ألن دعا علیھ ُتستخدم في مجال الشر، أما دعا لھ فتستخدم - لصدیقي - یرزق بالذریة الصالحة 

 للخیر.  

 

 
 

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
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