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 اللغات أصل العربیة اللغة                         

 
 

 م��ن ع��ددًا تمتل��ك ب��ل البش��ر ب��ین تواص��ل أداة مج��رد لیس��ت بأنھ��ا اللغ��ات م��ن غیرھ��ا ع��ن العربی��ة اللغ��ة تمت��از
ال�رابط الق�ومي ال�ذي یج�ذب حول�ھ الش�عوب العربی�ة عل�ى م�دى           فھي استثنائیة لغة منھا تجعل التي الجوھریة المقومات

 بھ�ا  الالتینی�ة  غةلفال ،النسبي األخرى اللغات وفقر وضیق ھاسعت ذلك في والسبب اللغات أصل الزمان والمكان، كما أنھا
 ھ�ذه  إل�ى  ویض�اف  لغ�وي،  ج�ذر  ألف عشر ستة بھا العربیة بینما ،جذر ألفا بھا والساكسونیة ، فقط لغوي جذر سبعمائة

 م�دى  عل�ى  العربی�ة  الش�عوب  حول�ھ  یجذب الذي القومي الرابط فھي والتركیب، واالشتقاق التفعیل في أخرى سعة السعة
 م�ن  الكثی�ر  تعری�ب  ف�ي  س�اھمت  الت�ي  اللغ�ة  وھ�ذه  ، نس�ب  ال لس�ان  ھ�ي  ال�بعض  عرفھ�ا  كم�ا  فالعروب�ة  ، والمك�ان  الزمان
 فھ�ي  ، ونطورھ�ا  ننمیھ�ا  وأن ، علینا حافظت كما علیھا نحافظ أن لنا یحق ، العربي المد صیاغة في وساھمت ، األقوام

 ورف�ع  ، وعالمیتھ�ا  اس�تمراریتھا  اللغ�ة  ھ�ذه  منح�ت  الت�ي  المعج�زة  ھ�و  والق�رآن  ،الك�ریم  القرآن لغة ألنھا المقدسة، اللغة
 ھ�ائالً  وحض�اریاً  ثقافی�اً  تراث�اً  المدی�د  تاریخھ�ا  عب�ر  تح�وي  لغة وھي ، وربھ العبد بین ومناجاة عبادة لغة لتصبح مكانتھا

 ش�واغلنا  أح�د  تص�بح  أن اھویتن�  م�ن  أساس�یاً  معلم�اً  تمثل التي العظیمة اللغة ھذه تجاه وواجبنا ، والثراء العمق لھا وفر
 المؤسس�ات  مختل�ف  بین بالتعاون والسالمة والنمو الحمایة عوامل كل لھا نؤمن وأن ،والقومي العربي المستویین على

 .والمدنیة الحكومیة

 فیھ��ا تحت��ل الت��ي التربی�ة  ب��رامج وآف��اق  وإمكانی�ات  خص��ائص ح��ول كبی�راً  ج��دًال الحاض��ر الوق�ت  ف��ي نش��ھد إنن�ا 
 أو كام�ل  ش�لل  إح�داث  یعن�ي  إنم�ا  التربوی�ة  بوظائفھ�ا  القی�ام  ع�ن  األم اللغ�ة  تعط�ل  وإن ، ب�ارزاً  مكانًا العربیة اللغة مشكلة
 لغ��ة ل�تعلم  ال��دعوة ب�ین  نف��رق أن وعلین�ا  ، والتس��جیل واالتص�ال  والتفكی�ر  التعبی��ر ف�ي  تتمث��ل الت�ي  الوظ��ائف لھ�ذه  جزئ�ي 
 اللغ�ة  اس�تخدام  ف�ي  التفكی�ر  قب�ل  الوطنی�ة  والثقاف�ة  األم اللغ�ة  طم�س  وب�ین  ، التعلیمیة المؤسسة في وثانیة واحدة أجنبیة

 .األم اللغة عن بدًال التدریس في األجنبیة

 الط�ب،  عل�وم  العربی�ة  ع�ن  األوروبی�ون  فیھ�ا  أخ�ذ  عدی�دة،  ق�رون  طوال العربیة باللغة مزدھرة العلوم ظلت وقد
 وغی�ر  والمنطق، والفلسفة، والجغرافیا، والریاضیات، والھندسة، والفلك والجیولوجیا، والفیزیاء، والصیدلة والكیمیاء،

 ومعاھ��دھم جامع��اتھم أنش��أوا ح��ین األوروبی��ة، لغ��اتھم إل��ى ینقلونھ��ا أخ��ذوا ث��م بالعربی��ة، تعلموھ��ا الت��ي العل��وم م��ن ذل��ك
 العلمیة المصطلحات من الكثیر مازال بل العلوم، مختلف في السائدة ھي العربیة العلمیة المصطلحات ظلت وقد العلمیة،

  .األوروبیة اللغات إلى تنتمي أجنبیة مصطلحات أنھا العلمي بتراثنا الجاھلون ویظن.. الیوم حتى باقیًا

 م��ن عل��ى ردًا أبل��غ وھ��ي الحاض��ر، عص��رنا ف��ي مكانتھ��ا الس��تعادة تؤھلھ��ا العربی��ة للغتن��ا الف��ذة التجرب��ة ھ��ذه
   .العلمي بالقصور یرمونھا
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تنفیذ مشروع المعجم المفسر للطب والعلوم استكمال یقوم المركز العربي لتألیف وترجمة العلوم الصحیة حالیًا بـ  
أھم ركائز حركة التعریب والترجمة في مجال الطب، وھو أحد المشاریع الضخمة التي تمثل  ،العربیة  الصحیة باللغة

غة اإلنجلیزیة ومقابلھا المصطلح باللغة العربیة مع التفسیر والشرح لمصطلح طبي بال ١٤٠٠٠حیث یحتوي على 
لكل مصطلح، ویھدف ھذا المشروع إلیجاد أداة موحدة للمصطلحات الطبیة العربیة لتكون المرجعیة الوحیدة 

وقد أنجز المركز وضع الشروح لكافة المصطلحات ، وجاري العمل في عملیة  ،ى الوطن العربيالمعتمدة على مستو
 .ونحن ھنا نختار بعض المصطلحات وتفسیرھا الًطالع القّراء علیھا، المراجعة النھائیة لكل حرف ونشره أوًال بأول
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 السرطان و المصنعة و الحمراء اللحوم بین الرابط

 أمنیة حسني شمس الدین .د / إعداد

 باالستھالك مرتبطة بالسرطان صابةاإل احتمالیة في قلیلة زیادة ھناك نأ عدیدة وبائیة دراسات اقترحت  
 اللحوم بوضع م٢٠١٤ عام في اجتمعت دولیة استشاریة لجنة أوصت بالتالي و ،المصنعة و الحمراء للحوم العالي

 الدولیة للوكالة التابع الدراسات برنامج ِقبل من للتقییم األولویات قائمة رأس على المصّنعة واللحوم الحمراء
 نظرًا علیھا الضوء تسلیط یجب نھأ الإ ، صغیرة تبدو قد االختطارات تلك نأ من رغمعلى الو. السرطان لبحوث
 الجھات من ًاكثیر نأ من رغمال علىو. المصنعة و الحمراء اللحوم یستھلكون ممن العالم حول شخاصاأل لتزاید

 بأمراض صابةاإل اختطار تقلیل جلأ من كبیر بشكل كانت توصیاتھا نأ الإ اللحوم، استھالك بتقلیل توصي الصحیة
 .خرىأ
 بالسرطان؟ صابةاإل اختطار من تزید الطعام لطھي معینة طریقة ھناك ھل -

 أو الشواء ثناءأ الحال كما جدًا ساخن سطح وأ مباشر لھب مع الطعام تماس و عالیة حرارة درجات على الطھي
 .عدیدة مسرطنة كیمیائیة مركبات نتجت القلي

 الحمراء؟ اللحوم باستھالك المرتبطة السرطانات نواعأ ھي ما -
 البروستاتة بسرطان ارتباط یضًاأ ھناك و المستقیمي ،القولوني السرطان و الحمراء اللحوم بین قوي ارتباط ھناك

 .البنكریاس و
 المصنعة؟ اللحوم باستھالك المرتبطة السرطانات ما -

 .المعدة سرطان و المستقیمي القولوني السرطان
          المصنعة؟ اللحوم و الحمراء اللحوم الستھالك یرجع الذي السنوي الوفیات معدل ھو ما -
 وفیات من السرطان بسبب الغذاء عالي المحتوى من اللحوم المصنعة.حالة  ٣٤٠٠٠ )١

 اللحوم الحمراء. من محتوىالوفیات من السرطان بسبب الغذاء عالي حالة  ٥٠٠٠٠ )٢
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   )الموت غیر الحتمي(االنتحار  )١ 

 عن والبحث محددة خطیرة ظاھرة عند الوقوف إن 
 من والحد حلھا تضمن استراتیجیات إلى للوصول مسبباتھا
 عصور في نشأت ظاھرة فاالنتحار ضروري، أمر ھو حدوثھا
 أنھ على االنتحار ویعرف. األخیرة اآلونة في وتطورت قدیمة
 بین التوازن في اختالل یحدث عندما ینشط الدوافع متعدد سلوك
 االنتحار طریقة وتختلف. الموت في والرغبة الحیاة في الرغبة
 الفعالة، الوسائل بتوفر جزئیًا وتتصل البلدان، بین شیوعًا األكثر

 األسلحة الھوام، بمبیدات التسمم الشنق، الشائعة األسالیب وتشمل
 االنتحار،في  التفكیر ینشأ وقد. خطرة أماكن من والقفز الناریة،

 لھا یتعرض قد صدمة أو مشكلة أول عند االنتحار محاولة حتى أو
 والشعور بھا، یمر التي السوداویة األفكار ظل في الشخص
 باالكتئاب یشعر الذي الشخص حتى یجتاحھ، الذي الدائم السلبي
 الحیاة في الرغبة بین مختلطة مشاعر لدیھ كونت قد الشدید

 یریدون ال االنتحار في الراغبین ومعظم الموت، في والرغبة
 یجب لذلك األلم، وقف فقط یریدون لكنھم حیاتھم، من التخلص
 انتحاري افتكار عن یعبرون ممن لھؤالء المساعدة تقدیم سرعة
 .االنتحار ارتكاب من سینقذھم ذلك فربما

 إلنھاء الشخص إلیھ یلجأ متعمد فعل ھو االنتحار إن
 فكل لالنتحار، محددة أسباب وضع جدًا الصعب من وُیعد حیاتھ،

 الفعل لحدوث بینھا فیما والطبیة واالجتماعیة النفسیة العوامل تضافر على أجمعت والحدیثة القدیمة الدراسات
 فروید ولكن لالنتحار، الرئیسیة المسببات من والذھانیة العصابیة واالضطرابات النفسیة األمراض وُتعد. االنتحاري

 أزمة ھناك أن أي ذاتھ، ضد بالشخص الكامنة العدوانیة توجیھ ھو االنتحار أن إلى أشار) المشھور النفس عالم(
 ولعل المعیش، الواقعي والعالم المنشود المثالي العالم بین عنده التوازن اضطراب في تتجلى الفرد یعانیھا نرجسیة

 اإلحباط من سلسلة إلى الشخص تعرض أو الخارجي المحیط مع التكیف على القدرة عدم: االنتحار أسباب أبرز من
 مؤلمة، تجارب معایشة ، نفسیة مشكالت ، حیاتیة بضائقة المرور مثل األسباب، من لمجموعة نتیجة وذلك ،المستمر
 بعض وتناول اإلدمان أو المقربین، أحد فقد نتیجة االكتئاب بالوحدة، والشعور العزلة السیئ، االقتصادي الوضع
 .التأثیر نفسانیة المواد

 ثانیة، ٤٠ كل واحدة حالة بمعدل العالم، أنحاء جمیع في عام كل تحدث انتحار حالة ألف ٨٠٠ ھناك إن
 أشارت كما عامًا،) ٣٤-١٥( بین أعمارھم تتراوح الذین الشباب ھم خاص بوجھ لالنتحار عرضة األكثر الفئة وأن

 عامًا،) ٢٩-١٥( من العمریة الفئة في الشباب لوفاة الثاني السبب یمثل االنتحار أن إلى العالمیة الصحة منظمة
 وأغلب النساء، في أعلى االنتحار محاوالت بینما  النساء، في منھا أكثر الرجال في المكتمل االنتحار حاالت وتكون

 وفي. لالنتحار سابقة ومحاوالت بل حیاتھم من للتخلص وخطط انتحارھم قبل انتحاریة أفكار لدیھم كانت المنتحرین
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  المحاولة تلك تمثل وقد مختص، إلى لّلجوء واألول الوحید الدافع ھي تكون قد انتحار محاولة حدوث إن الحقیقة
 .االنتباه للفت فقط ولیس المساعدة لطلب صرخة

 الذي األساسي المرض معالجة في تكمن نفسي مرض من الشخص معاناة حال في االنتحار من الوقایة إن
 االنتحار، وسائل إتاحة لتقیید فعالة استراتیجیات وضع یجب االنتحار حدوث ولمنع االنتحاریة، األفكار إلى أدى

 بذل أن كما االنتحاري، االفتكار ذوي المرضى لمعالجة النفسیین وغیر النفسیین األطباء بین المشترك التعاون وتفعیل
 أیضًا یسھم االجتماعیة التجمعات وأماكن المدارس في منھ الوقایة وطرق االنتحار بأسباب الوعي نشر حول الجھود
  .االنتحار من الوقایة في فعال بشكل

 ،الوبائیات عن األول الباب یتحدث فصًال، وثالثین ستة إلى مقسمة أبواب سبعة على الكتاب یحتوي
 نظریة نماذج عن ھامة لموضوعات الثاني الباب فصول تعرض ثم العالم، في االنتحار موضوع األول فصلھ ویناقش
 االضطرابات مجموعات ثالث وھي لالنتحار االختطار مجموعات الثالث الباب فصول وتناقش االنتحار، لسلوك

 وتشرح لالنتحار، اختطار أوضاع الرابع الباب یوضح ثم الجسدیة، واالضطرابات الشخصیة، اضطرابات النفسیة،
 االنتحار للرضح، االنتحاریین األشخاص ومعایشات السلبیة الحیاة أحداث عشر التاسع حتى عشر الرابع من فصولھ

 بالعمر، المتعلقة االنتحار حاالت الخامس الباب یبین ثم المسلحة، القوات في واالنتحار الجنائي العدالة جھاز في
 عن السادس الباب ویتحدث الكبار، والبالغین المراھقین انتحار والعشرون والحادي العشرون فصاله بالشرح ویتناول

 االنتحاري المریض عالقة والعشرین السابع حتى والعشرون الثاني فصولھ وتستعرض االنتحار، اختطار تقییم
 السابع البابب الكتاب وُیختتم العدوى، منع في واستراتیجیات النفسي، القیاس ینومواز التجریبي المنھج بالطبیب،

 السابع من فصولھ خالل من وذلك العمومیة والصحة الصحیة الرعایة منظور خالل من االنتحار منع لیفسر
  .والثالثین السادس حتى والعشرین
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  صحة األمومة) ٢ 
 الت���ي الخص���ائص أق���وى م���ن األموم���ة إن 

 األس��مى وال��دور ُخلق��ت أن من��ذ الم��رأة بھ��ا امت��ازت
 أعظم من وھي إیاھا، وتعالى سبحانھ هللا وھبھ الذي

 أرق�ـى  علیھ�ـا  تضفي التي السویة المرأة لدى الغرائز
 األس��رة لبن��ة األم وُتع��د. وأنقاھ��ـا البشری��ـة العواط��ـف
 األم بص��حة االھتم��ام أص��بح ولق��د المجتم��ع، وأس��اس
 ال�دول  تق�دمت  وما الدول، اھتمامات أولى من والطفل

 والطف��ل  ب��األم  تھ��تم ص��حیة  منظوم��ة وض��ع  بع��د إال
 عل���ى ویج���ب ،األمھ���ات م���ن مثقف���ًا ج���یًال وتنش���ئ

 الحكومی��ة والمؤسس��ات الم��دني المجتم��ع مؤسس��ات
 الفض��لى الرعای��ة تق��دیم الص��حیة بالرعای��ة المختص��ة

 .الشیخوخة وحتى طفولتھا منذ للمرأة

 م���ن ك���ًال األموم���ة ص���حة مفھ���وم یتض���من
 للحم���ل، المس���بق التخط���یط األس���رة، تنظ���یم رعای���ة
 ال���والدة، بع���د والولی���د األم ورعای���ة الحم���ل، مرحل���ة

 بص��حة تھ��تم الت��ي الدولی��ة المنظم��ات ب��ادرت حی��ث
 الق��رن م��ن الثمانینی��ات بدای��ة ف��ي والطفول��ة األموم��ة
 ،األس���رة لتنظ���یم توعوی��ة  حم���الت ب���إطالق الماض��ي 
 كم�ا . المرتف�ع  الس�كاني  النم�و  ذات ال�دول  في وخاصة

 وك�ذلك  واآلخ�ر،  الحمل بین كافیة فترة ترك إلى دعت
 الس�تعادة  للم�رأة  الفرصة إلتاحة األسرة تنظیم عملیة

 طموحاتھ��ا تحقی��ق ف��ي والح��ق الفرص��ة لھ��ا تت��یح كم��ا أمث��ل، بش��كل وأس��رتھا أبنائھ��ا رعای��ة عل��ى والق��درة ص��حتھا
   .حولھا من والمجتمع العامة الحیاة في الفعالة والمشاركة

 للم�رأة  الص�حیة  والتوعیة األم صحة عن عامة مقدمة األول الفصل یتناول فصول، أربعة الكتاب ھذا یتضمن
 الفص�ل  ویع�رض  علیھ�ا،  التغل�ب  وكیفیة األم صحة تواجھ التي المشكالت الثاني الفصل ویوضح المختلفة، المراحل في

 ش�رحاً  یق�دم  ال�ذي  الراب�ع  بالفصل الكتاب ختتموُی الحمل، أشھر خالل األم ورعایة للحمل المسبق التخطیط أھمیة الثالث
 .والطفل األم من لكل الطبیعیة الرضاعة وأھمیة الولید بالطفل العنایة عن مفصًال
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  عماد سیدأ.  / بقلم  
 المركز العربي لتألیف وترجمة العلوم الصحیة -مدقق َلغوي 

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

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

 إال مفعولھ إلى یتعدى ال الزم فعل) وصل( ألن - . القاھرة إلى فالن وصل  - . القاھرة فالن وصل  -١
 . الجر بحرف 

  العمل یحب ال اهللا إن  -٢
 .سلیم الغیر 

 غیر العمل یحب ال اهللا إن  -
 . غیر على تدخل ال التعریف) ال(  - .السلیم 

 حوائج أقضي أن أرید -٣
 . سالم مؤنث جمع تجمع حاجات ألن - .كثیرة حاجات أقضي أن أرید - .كثیرة 

 . الخطابة من فھي الخاء بضم) ُخطبة( أما - . صدیقي ِخطبة حضرت  - صدیقي ُخطبة حضرت -٤

 .بالزمان تختص) منذ(  بالمكان، تختص) من( - . أمس منذ رأیتھ ما  - . أمس من رأیتھ ما ٥

 ). مصون – یصون – صان( الفعل أصل - عندي مصون مالك  - . عندي مصان مالك -٦

 . سنبدأ لحظات بعد  - . نبدأ سوف لحظات بعد -٧
      فتدل) السین( أما البعید، الزمن على تدل سوف  -

 .القریب الزمن على

 . المشتریات  - . المشتروات -٨
 ألفھ مقصور اسم وھو) مشترى( المفرد ألن - 

 المؤنث لجمع الجمع عند أحرف ثالثة على زائدة 
 . یاًء ألفھ تقلب السالم 

 . الجر حرف بإضافة إال یتعدى ال) یحتاج( الفعل  - كتاٍب إلى  الطالب احتاج  - . كتابًا الطالب احتاج  -٩



٨  

 

  -: نود التذكیر بأن
 وعلى "E-Book" ونسخ إلكترونیةجمیع مطبوعات المركز من الكتب الطبیة متاحة من خالل نسخ ورقیة   -
  . "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 إللكترونيیمكن الحصول على كافة بیانات إصدارات المركز من خالل الموقع ا - 

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

  دولة الكویت – ١٣٠٥٣الصفاة  ٥٢٢٥ص.ب : 
 

 

 
  .االنحطاط درجات أقصى -١٠

 

 
 . االنحطاط دركات أقصى  -

 
 الدرجات أما السفلى، المنزلة ھي الدركة ألن  -
 . بعض فوق بعضھا منازل فھي  

 . فالن و فالن اجتمع  - . فالن مع فالن اجتمع -١١
 أكثر من الفعل وقوع تقتضي التي األفعال ألن  -
 یكون ال) اختصم( و)  اجتمع( مثل واحد من  
 . بالواو إال فیھا العطف 

   

 

 
 

http://www.acmls.org/
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	11- اجتمع فلان مع فلان .
	10- أقصى درجات الانحطاط. 
	9-  احتاج الطالب كتاباً .
	8- المشتروات .
	7- بعد لحظات سوف نبدأ .
	6- مالك مصان عندي .
	5 ما رأيته من أمس .
	4- حضرت خُطبة صديقي
	3- أريد أن أقضي حوائج
	2-  إن الله لا يحب العمل 
	- لأن (وصل) فعل لازم لا يتعدى إلى مفعوله إلا
	1-  وصل فلان القاهرة .
	 بحرف الجر .
	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:
	 الغير سليم.
	 السليم.
	 كثيرة.
	-  وصل فلان إلى القاهرة .
	-  إن الله لا يحب العمل غير
	-  (ال) التعريف لا تدخل على غير .
	 - لأن المفرد (مشترى) وهو اسم مقصور ألفه
	 زائدة على ثلاثة أحرف عند الجمع لجمع المؤنث
	- أريد أن أقضي حاجات كثيرة.
	- لأن حاجات تجمع جمع مؤنث سالم .
	 السالم تقلب ألفه ياءً .
	-  حضرت خِطبة صديقي .
	- أما (خُطبة) بضم الخاء فهي من الخطابة .
	-  ما رأيته منذ أمس .
	- (من) تختص بالمكان، ( منذ) تختص بالزمان.
	-  مالك مصون عندي
	- أصل الفعل (صان – يصون – مصون ).
	-  بعد لحظات سنبدأ .
	-  المشتريات .
	-  احتاج الطالب  إلى كتابٍ
	  فهي منازل بعضها فوق بعض .
	  من واحد مثل (اجتمع ) و (اختصم) لا يكون
	-  لأن الدركة هي المنزلة السفلى، أما الدرجات
	 العطف فيها إلا بالواو .
	-  أقصى دركات الانحطاط .
	-  لأن الأفعال التي تقتضي وقوع الفعل من أكثر
	-  اجتمع فلان و فلان .

