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بسم اهلل الرحمن الرحيم 

 
 
 
 
 

زمالئي .... زميالتي

لقد كانت سعادتي كبيرة أف أتيحت لي فرصة المشاركة في ىذه الندوة القيمة لما 
ولقد كاف لي شرؼ . لموضوعيا مف أىمية قصوى في حياة أمتنا الفكرية والوجدانية

الدعوة إلى تعريب التعميـ الطبي والصحي في مناسبات عديدة مف خالؿ نقابة األطباء 
األردنية واتحاد األطباء العرب ومجمس وزراء الصحة العرب ومجمع المغة العربية 
األردني، ولقد حرمتني ظروؼ خارجة عف إرادتي شرؼ مشاركتكـ اليـو في أعماؿ 
  *ىذه الندوة بسبب ارتباط ممـز خارج األردف ولقد تكـر أخي الدكتور سميح أبو الراغب
مشكورًا بالمشاركة في إدارة الندوة ليسيـ معكـ بفكره الصافي وعممو الغزير في إغناء 

. ىذا الموضوع مما يساعد في تحقيؽ اليدؼ الكبير الذي نصبو إليو جميعاً 

ُكمُّنا يعمـ أفَّ المغة ىي وعاء العمـ والمعرفة ووسيمة التعميـ وأداء التفاىـ والتواصؿ 
بيف الناس، والمغة عمى مستوى الفرد ىي مدخؿ معرفتو ومخرج تعبيره ومنطمؽ لسانو 
وأداة تفاىمو، والمغة عمى مستوى األمة ىي النسيج الحي لمحضارة والثقافة، والثقافة 

                                                 

  ألقى ىذه الكممة الدكتور سميح أبو الراغب، نيابة عف الدكتور حسف خريس الذي اضطر لمسفر إلى
. تونس عشية عقد ىذه الندوة، ليرأس اجتماع اتحاد األطباء العرب ىناؾ
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عمى نحو يميزىا عف ىي الجو االجتماعي الذي تتنامى فيو شخصية الفرد والجماعة 
سائر الثقافات، وىي جو يتألؼ مف قيـ وأفكار وأخالؽ وأسموب حياة ويشارؾ في إغنائو 

. في فرد وكؿ جماعة في إطار المجتمع

وعمى صعيد البحث التربوي والعممي فإف الطالب يستوعب المعرفة بشكؿ أفضؿ 
ف االثنْيف يتمكناف تعممًا  بمغة األـ، واألستاذ يوصؿ العمـ باقتدار أكبر بمغة األـ، وا 

وتعميمًا مف التواصؿ والتفاعؿ واإلبداع بدرجة أنجح بتمؾ المغة السارية في أعماقيا بعيدًا 
ومغاليؽ المغة األجنبية الغربية وبمنأى عف . عف تشتت الذىف بيف دفؽ المعرفة الجديد

. عقد الدونية واالغتراب

ولغتنا العربية تتميز عف باقي المغات بميزتيف، األولى أنيا تمثؿ جوىر وحدة أمتنا 
 لغة القرآف الكريـ –العربية عبر القروف وليس ألمتنا العربية سوى المغة العربية الفصحى 

الذي حفظيا، ولواله ألصابيا ما أصاب لغات األمـ األخرى مف فناء أو تحوؿ إلى لغات 
والميزة الثانية تمؾ التجربة التاريخية الخصبة التي مرت بيا ىذه المغة عندما . أخرى

استطاعت في فترة وجيزة مف تاريخيا الزاىر أف تستوعب حصيمة المعرفة اإلنسانية 
. وتصبح بعد ذلؾ لغة العمـ والحضارة في العالـ أجمع ولعدة قروف

... الزميالت والزمالء

لقد بادرت دوٌؿ ومؤسساٌت عممية عربية في العديد مف أقطار الوطف العربي بالدعوة 
إلى استعادة المغة العربية مكانتيا الحضارية، وقامت بإعداد الدراسات واألبحاث التي 
، ولكف معظـ ىذه الدراسات لـ تحظ  تعالج القضايا المتمثمة بقضية تعريب تعميـ العمـو
بالمتابعة والتنفيذ ألف التنفيذ مرتبط باإلرادة السياسية والقرار السياسي الذي تتخذه الدولة 

. لوضع ما نصت عميو القوانيف واألنظمة في ىذا الخصوص موضع التنفيذ

إف اإلنساف يحار أماـ تصميـ بعض األمـ عمى استعماؿ لغاتيا القومية في كؿ 
مراحؿ التعميـ؛ فدوٌؿ مثؿ ألمانيا والسويد وكوريا ىي أمثمة شاىدة عمى ذلؾ، فما الذي 

يمنع امتيازات المغة العربية الحية مف أف تفعؿ مثمما تفعؿ غيرىا؟ 
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لقد أصاَب الرئيُس الفرنسيُّ فرنسوا متيراف حيف تحدث إلى شعبة المتعمـ المتقدـ 
إف العالـ لْف يستمَع إلى أمة )محّذرًا مف طغياف استعماؿ المغة االنجميزية حيث قاؿ 

. (تتحدث بمساف غيرىا

أىمُّيا : إننا ندرؾ أف ىناؾ صعوباٍت وتحّدياٍت يجُب التغمُب عمييا لبموغ ىدفنا
صداُر  تكويُف القناعة النفسية لدى ىيئات التعميـ الجامعي، وترجمُة الكتب المرجعية وا 

ولقد َسيَّؿ اختراع . الدوريات العممية بالمغة العربية لمالحظة التطور العممي المتسارع
الحاسوب والحافظات االلكترونية عمميَة الترجمة حيُث أصبَح مف الممكف برمجُة 

محتويات المعجـ الطبي مما ُيمّكف مف ترجمة أّي مؤلؼ عممي، بأية لغة، ترجمًة فوريًة، 
وأصبح مف الممكف الحصوُؿ عمى المعمومات الطبية والمراجع الالزمة عف أي موضوع 
مع ممخص لما ورد فيو في وقت قصير مع الترجمة الفورية مف بنوؾ المعمومات إذا ما 

. توفرت برمجٌة لمرادفات الترجمة

. لقد أولى اتحاُد األطباء العرب موضوَع تعريب التعميـ الطبي والصحي ُجؿَّ اىتمامو
وقد بادر االتحاد منذ أوائؿ السبعينات بإصدار المعجـ الطبي العربي الموحد بمشاركة 
مجمس وزراء الصحة العرب، والمنظمة العربية لمتربية والثقافة والعمـو ومنظمة الصحة 

وأصدر المؤتمر الطبي العربي الرابع والعشروف الذي انعقد في القاىرة عاـ . العالمية
، توصياٍت تمثُؿ خطًة لتعريب التعميـ الطبي دعا فييا إلى إعالف السنوات العشر 1988

القادمة عقدًا عربيًا لتعريب الطب والعمـو الصحية وقد نشرت ىذه التوصيات كاممة في 
وقد تبنى مجمس وزراء الصحة العرب توصيات ندوة تعريب التعميـ الطبي . حينو

، وقد 1988والصحي في الوطف العربية الذي ُعقدت في دمشؽ في شير كانوف أوؿ 
شارؾ في ىذه الندوة عمداء كميات الطب في الوطف العربي واتحاد األطباء العرب 

. وممثموف عف مجمس وزراء الصحة والتعميـ العالي العرب

إف دعوتنا إلى تعريب التعميـ الطبي والصحي ال يعني عدـَ تعّمـ المغات األجنبية 
الحية بؿ عمى العكس فإننا ندعو إلى إدخاؿ مقرر المغة األجنبية في مناىج الدراسة 

. الجامعية
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... زمالئي... زميالتي

نرجو أف تتمخض ندوتنا ىذه عف تعميؽ األبحاث بضرورة تعريب التعميـ الطبي 
وشكرًا لمجمع . والصحي في جامعاتنا وعمى اتخاذ الخطوات العممية لتحقيؽ ىذا اليدؼ

. المغة العربية األردني عمى عقد ىذه الندوة ودعوتو المستمرة لتحقيؽ ىذا اليدؼ
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َكمَمـة 
 

الدَّكتور سميخ ياسين أتو الراغة 
أستاذ الطة الشرعي تكلية الطة في الجامعة األردنية 

 

 

 

 

 

َدْوُر  َأْعَضبء َهيَْئة الّتّّْدريس في 

التَّْعِرْيب 

َوفي َتْدِريس 

الُعُلوم الُصحيَّة ببللَغِة الَعربيَّة 
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بسم اهلل الرحمن الرحيم 

 

 

أساتذتي األجالء، أخواني وأخواتي األفاضؿ 
السالـ عميكـ ورحمة اهلل وبركاتو،،، 

يطيب لي أف أتقدـ بوافر الشكر وعظيـ االمتناف لألستاذ الدكتور عبدالكريـ خميفة، 
رئيس مجمع المغة العربية األردني، وزمالئو في المجمع عمى تشريفي بالمشاركة في ىذه 

وسوؼ يكوف . (تعريب العمـو الصحية)الندوة مف موسمو الثقافي السابع الخاص بػ 
دور أعضاء ىيئة التدريس في التعريب وفي تدريس )موضوع حديثي في ىذه الندوة 
. (العمـو الصحية بالمغة العربية

يتفؽ الجميع أف المغة أداة لمتعبير عف المعاني واألفكار بصورة سيمة تحقؽ التفاىـ 
. وتبعًا لتقدـ األمة وازدىارىا، تتطور لغتيا أخذا وعطاء عمى الدواـ. عمى وجو الدقة

. ويتفاوت األخذ مف جية والعطاء مف جية أخرى حسب عطاء أبناء األمة جودًا أو شحاً 

نو ال بد لي في مستيؿ حديثي في الموضوع مف اإلشارة أواًل إلى ما أورده أستاذي  وا 
الفاضؿ الدكتور عبدالكريـ خميفة مف تعريؼ لمتعريب والمعرب في الفصؿ الثالث مف 

، مف أف التعريب في المغة في (1)(المغة العربية والتعريب في العصر الحديث)مؤلفو القيـ 
معناه اإلبانة واإلفصاح، وأف المعرب ىو ما استعممو العرب مف األلفاظ الموضوعة 

كما بيف أف التعريب ىو آخر ما يمجأ إليو في النقؿ عندما ال توجد . لمعاف في غير لغتيا
كممة عربية تترجـ بيا الكممة األعجمية، أو يشتؽ منيا اسـ أو فعؿ، أو يجوز فييا 

لى أف ىناؾ فريقيف في أمر التعريب، أحدىما يذىب إلى . مجاز، أو ينحت منيا لفظ وا 
فميس يكفي أف تتكمـ العرب بالمفظة األعجمية . وجوب أف تتبع الكممة المعربة وزنًا عربياً 
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وفريؽ آخر وفيو سيبويو وجميور أىؿ المغة يذىب إلى أف التعريب .. حتى تغدو معربة
. ىو أف تتكمـ العرب بالكممة األعجمية مطمقًا، يمحقونيا بأبنية كالميـ وحينًا ال يمحقونيا

إذا عربت األلفاظ األعجمية، وتمكنت لدى العرب، صرفيا : بؿ ذىب بعضيـ إلى القوؿ
. الخ.. ديباج، زنجبيؿ، لجاـ: العرب واشتقوا منيا مثؿ

فالتعريب إذًا ىو وسيمة لدعـ المغة العربية بألفاظ محددة، غايتو اإلبانة واإلفصاح، 
.  مما يدعـ مشاركة أبناء العربية في تطوير العمـو الصحية وتفوقيـ

أساتذتي األجالء، إخواني وأخواتي األفاضؿ،،، 

لقد وجدت ىذا التقديـ لموضوعي ضروريًا، ألضع مسألة التعريب في بعدىا 
. الحقيقي، وحتى تكوف حجة عمى مف ينأْوَف أو يخشوف تدريس العمـو بالمغة العربية

إف المغة العربية ىي لغة التخاطب والتفاىـ بيننا جميعًا في كؿ أمور حياتنا، وىي 
لغة طالب العمـو الصحية وأستاذه ابتداء وانتياء، كما أنيا لغتيما في التخاطب والتفاىـ 

. مع المرضى حاضرًا ومستقبالً 

أليس مف الغريب والعجيب إذف أف نرى عمى أرض الواقع التعميمي اليومي في 
كميات الطب التي تدريس بغير المغة العربية، تخاطب وتفاىـ األستاذ وطالبو مع المريض 

بالمغة العربية مف جية، ويتخمؿ ذلؾ أو يعقبو تحاور بيف األستاذ وطالبو، وتعميـ مف 
. األستاذ لطالبو حوؿ نفس الموضوع بمغة أخرى

واألغرب مف ذلؾ، وأعجب أف يجبر مف درسوا الطب ونالوا أعمى درجاتو بمغة غير 
تقانيا كشرط لتعيينيـ أساتذة في كميات الطب العربية حتى  االنجميزية مثاًل، عمى تعمميا وا 

. يقوموا بتدريس أبناء العربية بغير لغتيـ
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ولعّؿ األَمرَّ مف ذلؾ أف يمجأ طمبة كميات العمـو الصحية إلى ترجمة ما يتعممونو 
بأنفسيـ ليستوعبوا مراجعيـ المقروءة والمسموعة والمرئية عمى حساب وقتيـ ودرجة 

فإف كنا نظنيـ عمى استيعاب ما يترجموف قادريف، فمماذا ال يكوف . تحصيميـ وتفوقيـ
أساتذتيـ عمى ذلؾ أقدر؟ 

إذا نظرنا إلى الدوؿ المتقدمة عمينا في العمـو الصحية، نجد أنيا تشترط لمقبوؿ في 
أي مف معاىدىا عمى أي مف خريجي كميات العمـو الصحية العربية جميعيا اجتياز 

امتحاف خاص في لغتيا دوف أي اعتبار لمغة التدريس في كمياتنا العربية حتى ولو كانت 
نني ألستدرؾ فأقوؿ بضرورة تعمـ لغة أجنبية أو أكثر ولكف دوف إفراط أو  نفس لغتيا، وا 

. تفريط، فممضرورة أحكاميا والضرورة تقدر بقدرىا

إف األستاذ في أي مف كميات العمـو الصحية ىو الركيزة األساسية في العممية 
وىو قادر عمى بذؿ أجزؿ العطاء . التعميمية، ألنو المرجع العممي والتطبيقي لطالبو

. بإذكاء روح التفاعؿ معيـ إلى األىداؼ التي وجدوا مف أجؿ تحقيقيا

وبما أف الطالب حيف يقبؿ في إحدى كميات العمـو الصحية قد درس وتعمـ في 
المراحؿ االبتدائية واإلعدادية والثانوية، مختمؼ العمـو بالمغة العربية فإف فرض تدريسو 

العمـو األساسية والصحية في المرحمة الجامعية بمغة أجنبية يتطمب نقمة كبيرة وجيدًا فائقًا 
عمى الطالب وأستاذه لتحويمو مف المغة العربية إلى المغة األجنبية مما يؤثر عمى درجة 

ومما ال شؾ فيو، فإف تجنب ىذا العناء يتحقؽ باستمرار دراستو . استيعابو وأدائو وتفوقو
. وتدريسو بالمغة العربية

ومف ىنا يتبيف أف الطالب ال يشكؿ عقبة في وجو التعريب أو دراسة العمـو الصحية 
وتعمميا بالمغة العربية، فإذا كاف األمر كذلؾ فما العقبة إذف؟ سيقوؿ الجميع بأف العقبة 
ىو المدرس والمرجع وأف أىميما ىو المدرس ألف دوره يتمثؿ في استعمالو المغة العربية 
. في التدريس مف جية وفي سعيو لتوفير المراجع الضرورية بالمغة العربية ترجمة وتأليفاً 
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وفي ظني أنو يخطئ مف يقوؿ عكس ذلؾ، ألف المدرس الذي يعجز عف أف يتحوؿ 
مف المغة األجنبية إلى المغة العربية يدرؾ بال شؾ بأف الطالب أعجز مف أف يتحوؿ مف 

. فأي خيار بقي بعد ذلؾ. لغتو العربية إلى المغة األجنبية

إف أعضاء ىيئات التدريس في كميات العمـو الصحية التي تدرس بغير المغة العربية 
ينقسموف إزاء مسألة التعريب والتدريس بالمغة العربية إلى متحمس ليا أو متحمس ضدىا 

وحتى ال أتيـ النوع الثاني فمبعض منيـ دوافع . أو سمبييف ىـ إلى النوع الثاني أقرب
ولعؿ اإلجابة عمى التبريرات ستجعؿ الكثيريف منيـ يسيروف في . ولمبعض اآلخر تبريرات

. سبيؿ التعريب والتدريس بالمغة العربية

وحتى يحقؽ أنصار التعريب والتدريس بالعربية بغيتيـ، فال بدَّ ليـ مف التركيز عمى 
عنصر المدرس حرصيـ عمى غيره مف العناصر األساسية األخرى والتي بذؿ في سبيميا 

. جيد جميؿ أثمر بما يستحؽ التقدير ويدعـ مسيرة التعريب

إف تحقيؽ تحوؿ أعضاء ىيئات التدريس في كميات العمـو الصحية إلى التدريس 
بالمغة العربية يتطمب في الحاضر بعث روح المبادرة فييـ واألخذ بيدىـ حتى يكونوا 

. شركاء فاعميف في عممية التعريب والتدريس وما تتطمبو مف ترجمة وتأليؼ

إف المراجع التي تبحث في التعميـ الطبي تركز عمى ضرورة التفاعؿ المباشر بيف 
فقد ذكر ريتشارد فولي وزميمو في . مدرس العمـو الصحية وطمبتو خالؿ العممية التعميمية

 إف كفاءة أداء عضو ىيئة التدريس (2)1980الصادر في عاـ  (أساليب التعميـ)كتابييما 
في العممية التعميمية يعتمد عمى مدى تفاعمو مع طمبتو في تمبية احتياجاتيـ التعميمية مف 
خالؿ إبراز أىميا وما خفي عمييـ منيا، وبمورة وجمع ما قد يعجزوف عف تحصيمو مف 
المراجع التي ال حصر ليا، وتعزيزىـ بما يطرأ مف مستجدات عممية بعيدة عف متناوؿ 
أيدييـ بطريقة تعدىـ تدريجيا لالعتماد عمى أنفسيـ وىـ في سني دراستيـ وما يمييا في 

مستقبؿ حياتيـ العممية والمينية، وأف تحقيؽ ذلؾ يتأتى مف خالؿ وسائؿ االتصاؿ 
. المباشرة بينيـ
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 (القياس والتقويـ في التعميـ)كما ذكر نورماف جرونمند في الطبعة الخامسة لكتابو 
 أنو يجب تجنب التعقيد في تركيب الجمؿ وتجنب استعماؿ (3)1985الصادرة في عاـ 

مفردات الكممات المغوية الصعبة أو التي يستخدميا شخص أو طبقة ما، مع عدـ 
استعماؿ الجمؿ المبيمة باعتبارىا مف المعوقات التي تحد مف التحصيؿ العممي المطموب 

وتؤثر سمبيا في قياس وتقويـ درجة فيـ الطالب ومياراتو في التفكير، وغيرىما مف 
. األىداؼ النيائية التي يتوقع منو أداؤىا بالضرورة

إف ما ذكرتو مما ورد في المرجعيف السابقيف ىو نتيجة أبحاث أجريت في أمريكا 
حوؿ مقومات ومعوقات التعميـ والقياس والتقويـ بالنسبة لمف لغتيـ االنجميزية ىي المغة 

فإذا كاف األمر كذلؾ فييـ فما ىو الحاؿ عندنا قياسًا عمييـ؟  . األـ ولغة التعميـ

: أساتذتي وأخواني األفاضؿ

إف بعث روح المبادرة والعطاء في مدرسي العمـو الصحية عمى طريؽ التدريس 
إال أف ذلؾ سيبقى جزئيًا . بالمغة العربية سيدفع بحركة التعريب والترجمة والتأليؼ سريعاً 

فبدوف . ومرحميًا دوف المساندة بالقرار ومتابعة تنفيذه باإلضافة إلى الدعـ المعنوي والمادي
إذ لحساب مف سيترجـ ويؤلؼ إذا لـ توضع . ذلؾ كمو ستتعثر الترجمة ويتراجع التأليؼ

. التراجـ والمؤلفات بيف أيدي مدرسيف وطمبة ممتزميف بالتدريس بالمغة العربية

إف ترجمة وتأليؼ المراجع في العمـو الصحية بالمغة العربية، جنبًا إلى جنب، مع 
تعريب المصطمحات األجنبية حسب القواعد المغوية الصحيحة ركف أساسي في عممية 

التدريس بالمغة العربية، كما أف الركف األساسي في الترجمة والتأليؼ والتعريب ىـ مدرسو 
. وال غنى ألحد منيما عف اآلخر. العمـو الصحية

إف تخمؼ أعضاء ىيئات التدريس في كميات العمـو الصحية في العالـ العربي عف 
تييئة أسباب التدريس بالمغة العربية المرجوة منيـ لو أسباب ىـ جزء منيا، وعمييـ 

. مسؤولية في ذلؾ، ولكف ليست المسؤولية كميا عمييـ

. وفقنا اهلل جميعًا في تيسير األسباب وتحمؿ المسؤولية
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صدؽ اهلل العظيـ "  وقؿ اعمموا فسيرى اهلل عممكـ ورسولو والمؤمنوف"

. والسالـ عميكـ ورحمة اهلل وبركاتو

: المراجع

عبدالكريـ خميفة، المغة العربية والتعريب في العصر الحديث، مف منشورات مجمع  -1
. ـ1987- ىػ 1407المغة العربية األردني، عماف، 

2. Richard P. Foley and Jonathan Smilansky, Teaching 

Techniquesm McGraw-Hill Book company, New York. 1980. 

3.  Norman E. Gronlund, Measurement and Evaluation in Teaching, 

5
th

. Edition. Macmillan Publishing Company. New York, 1985. 
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بسم اهلل الرحمن الرحيم 

 

 

: أييا السيدات والسادة

شرفني مجمع المغة العربية األردني بأف أكوف أحد المشاركيف في موسمو الثقافي 
وأنو ليشرفني أف أقؼ بينكـ في ىذه األمسية العطرة مف أماسي المؤتمر . ىذا العاـ

ألتحدث حديثًا مختصرًا عف جانب مف جوانب الموضوع الرئيسي الذي ينعقد لو ىذا 
. الموسـ

أما الموضوع فيو تعريب العمـو الصحية الذي يوليو ىذا المجمع الكريـ كثيرًا مف 
الجيود التي تجاوزت الحدود النظرية في عقد الندوات وعرض المشكمة : جيوده الخيرة

وتقميبيا عمى وجوىيا، وتشخصييا ووصؼ ما يصمح ليا، تجاوزت ذلؾ كمو إلى خطوات 
عممية خطاىا المجمع في سبيؿ التعريب حيف وضع بيف أيدي الباحثيف والدارسيف في 

الجامعات العربية عمى امتداد الوطف العربي، مجموعة صالحة مف كتب العمـو بمختمؼ 
االختصاصات والفروع قاـ بتعريبيا نخبة مف أساتذة االختصاص، فأدى بذلؾ دورًا 

ممتازًا، وخطا خطوات في الطريؽ، فانتقمت بذلؾ مسؤولية تنفيذ التعريب أو بعض ىذه 
المسؤولية إلى كوادر متخصصة تتعايش وىذه المسؤولية في ميداف العمؿ فوقعت عمى 

وتتمثؿ ىذه المسؤولية في استخداـ ىذه . كواىؿ األساتذة الجامعييف والباحثيف األكاديمييف
غنائيا عف طريؽ التنقيح والدرس والتداوؿ . الكتب وا 

وأما الجانب الذي سأتناولو بالحديث فيتصؿ بالمعوقات القائمة في تعريب ىذه 
. العمـو والمشكالت التي تعترض ىذه السبيؿ
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وأصدقكـ القوؿ أنني حيف تمقيت الدعوة الكريمة مف األخ الفاضؿ رئيس المجمع، 
وشرعت باإلعداد ليذه الندوة، وقعت إلى حيف بالتردد والتأجيؿ واالعتذار واستمر ىذا 
الحاؿ حتى قرأت تقريرًا مميزًا لمدكتور محمود إبراىيـ جاء فيو أف األحجاـ في حد ذاتو 

التي عرضت عمى السموات )عندىا قررت حمؿ جزء مف األمانة . يعد مف المعوقات
، وأّي أمانة أثقؿ مف (واألرض والجباؿ فأبيف أف يحممنيا وأشفقف منيا وحمميا اإلنساف

. أمانة العمـ وشرؼ الكممة

واسمحوا لي أف ألج موضوع المعوقات مف خالؿ تفاعميا داخؿ الجسـ الطبي؛ فأىـ 
مشكمة تواجو دراسة العمـو الصحية وتدريسيا بالمغة العربية إقناع الِقْسـ الطبي بالفوائد 

. الجمة ليذا العمؿ الموضوعي الجميؿ

: ويمكف لمباحث أف يصنؼ األطباء في ىذا المجاؿ في ثالث فئات

: الفئة األولى

فئة متشددة ترى وجوب تدريس الطب بمغة أجنبية والمراد بالمغة األجنبية إذا ذكرت، 
المغة االنكميزية، ألنيا ىي المغة األجنبية السائدة في ىذا الجزء مف العالـ، سيادتيا في 

. أجزاء أخرى واسعة منو

: الفئة الثانية

فئة متحمسة ترى وجوب التدريس بمغة عربية أي لغة، لغة ال يشترط فييا التجويد 
. واإلجادة بمقدار ما يطمب منيا أف تكوف وسيمة لمفيـ واإلفياـ

: الفئة الثالثة

فئة ترى وجوب التدريس بالمغة العربية ولكنيا ترى أيضًا وجوب اإلعداد الممتاز 
ليذه الخطوة الميمة ألنيا تمثؿ انقالبًا حقيقيًا في ميداف التربية والتعميـ، تتعمؽ بو مصائر 

. األمة مف جميع وجوىيا، وتتعرؼ فيو األمة إلى ىويتيا الحقيقية
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أما بالنسبة لمفئة األولى، فإف الباحث يذكر بألـ وأسى أف كثيرًا ممف يمثمونيا 
يعمموف في مجاؿ التدريس الجامعي، وىـ قادة في اختصاصاتيـ، وىـ غير مستعديف 

لقد عجبت وتألمت عندما حدثني . لمناقشة مثؿ ىذا الموضوع بأية صورة مف الصور
لف يدرس طب األسناف بالمغة العربية : أستاذ كبير في طب األسناف قبؿ حوالي سنة قائالً 

ّتحد صريح وواضح، فيو عدواف عمى فكر األمة وثقافتيا !! في مصر الكنانة ما دمت حياً 
. ولغتيا التي تعّبر عف ىذا الفكر وىذه الثقافة

كما ورد في كتاب المغة العربية لمدكتور )وأبرز المعوقات في نظر ىذه الفئة ىي 
: (عمر األسعد

بطء حركة التعريب، وعدـ انسجاميا وتوافقيا ومسايرتيا لمتسارع اليائؿ لحركة  -1
فإنو ال يكاد يعّرب كتاب أو مجموعة كتب في عمـ مف . التأليؼ العممي في الغرب

العمـو وتوضع بيف أيدي الطمبة والباحثيف حتى يكوف قد صدر في الغرب مراجع 
جديدة في العمـ نفسو تضيؼ جديدًا وتعني المعرفة فتصبح الكتب المترجمة 

. بمعموماتيا القديمة شيئًا كأف لـ يكف
التبايف والتغاير في بعض المصطمحات التي عربت في بعض البمداف العربية وعـ  -2

داللتيا بدقة عمى المصطمح األصمي الذي وضعت لو، وأف ازدواج المصطمح في 
حّد ذاتو مشكمة تعيؽ التعريب وتعرقمو، وتتسبب في إشكاالت ما كانت لتكوف في 

 .حاؿ المصطمح الواحد واالتفاؽ عمى استخدامو

 .نحوىا وصرفيا وقواعدىا الكتابية: صعوبة المغة العربية -3

ومف مظاىر ىذه الصعوبة تصريؼ األسماء واألفعاؿ مع الضمائر، ودقة استعماؿ 
. األفعاؿ المرفوعة والمنصوبة والمجزومة، وضبط الحروؼ بالتنقيط والشكؿ

غربة العربية الفصحى وعجزىا عف مواجية تيار الميجات العامية التي تتفاوت مف  -4
بمد إلى آخر تفاوتًا شديدًا، التي تقؼ في وجو انتشار الفصحى وتداوليا، وخاصة 

وأنو ال معنى والحالة ىذه، ألف توجد لغة لمكتابة . في المدارس والكميات والجامعات
. وأخرى لمكالـ فذلؾ يحوؿ دوف ترقي األمة
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دخوؿ كثير مف األلفاظ والنماذج المغوية األعجمية المغة العربية وتداوليا عمى نطاؽ  -5
 .واسع وال بديؿ في العربية لتمؾ األلفاظ والنماذج

. ىذه أبرز المعوقات التي ساقتيا وجية نظر الفئة األولى واحتجت بيا
أما الحديث عف الفئة الثانية التي ترى وجوب التدريس بالمغة العربية ميما كاف 
!!! مستوى المغة فيو حديث يدعو إلى األسى واألسؼ معًا، نعـ، أييا المستمعوف الكراـ

. ألف ىذه الفئة لـ تطمع عمى ما لمغة مف دور في حياة الشعوب وثقافتيا وعموميا
 إْف ىي إال مستودع لكؿ ما لمشعب مف – كما يقوؿ المغويوف المعاصروف –فالمغة 

والمغة الجماعية الموحدة ىي الشرط . ذخائر الفكر والتقاليد والتاريخ والفمسفة والديف
ولذلؾ نرى أف منظمة اليونسكو واالتحاد . الجوىري لمعمؿ الجماعي ولمتعاوف واالنضباط

ىذا اإلبداع لف . السوفياتي يحضاف عمى تعميـ العمـو بالمغة القومية ألنيا لغة اإلبداع
يحدث إال إذا كانت المغة المستعممة موحّدة سميمة صحيحة تصؿ اإلنساف بفكره وجذوره 

. وقواعد إبداعو
 فمع التعريب دوف تردد ولكنيا تنظر إلى – وأنا منيا –وأما عف الفئة الثالثة - 

المعوقات التي تحتج بيا الفئة األولى نظرة ىادئة موضوعية، وترى أف فييا نسبة واضحة 
مف الصواب ولكنيا تعتقد بحـز وصدؽ أف أكثر ىذه المعوقات يمكف التغمب عمييا إذا 

اتخذ التعريب مسارًا آخر، مسارًا تتبناه األمة جميعًا عمى مختمؼ مسؤولياتيا وصالحياتيا 
. الرسمية واألكاديمية وترصد لو األمواؿ والكفاءات المناسبة

. فحركة التعريب بطيئة حقًا وما نراه مف كتب ونشرات ما ىو إاّل غيض مف فيض
إف . وال يجوز منطقيًا أف نطمب مف األطباء االكتفاء بالمواد الطبية المنشورة بالمغة العربية

 ال – عمى مختمؼ الجنس والمكاف –المادة الطبية أصبحت مف الغزارة بحيث أف الطبيب 
عدادًا  يستطيع المحاؽ بيا، وتعريب ىذه المادة سيتطمب جيودًا جبارة وأموااًل كثيرة وا 

متواصاًل لكوادر مميزة مف القسـ الطبي تفيـ روح العربية وروح االنكميزية لتكوف قادرة 
عمى تعريب جيد، قوي، يمضي قدمًا، فال يتعرض لشبح االنتكاسة مرة أخرى، كانتكاسة 

. المريض الذي سار بو طبيبو خطوات واسعة في طريؽ الشفاء
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" يا أبت استأجره إف خير مف استأجرت القوي األميف"أما إذا لـ تييأ الكوادر المميزة 
فستكوف الكتب المعربة ال ىي بالعربية وال باالنكميزية ولف تكوف بالضرورة أداة لإلبداع، 
وقد تعد في كثير مف األحياف مف المعوقات، ويؤسفني أف أقوؿ إف المكتبة العربية مميئة 

. بأمثاؿ ىذه الكتب
أما عف تيسير المغة العربية فكـ يسر الدارس عندما يعمـ أف التيسير أصبح موضع 

إف مف يعتقد . اىتماـ مجامع المغة العربية، ولمدكتور خميفة كتاب قيـ في ىذا الموضوع
نكرة تامة بمعنى شيء مبنية عمى " ما"أف لدى الطبيب المميز الوقت الكافي ليحفظ أف 

فقد أصبح التيسير كما . السكوف محؿ رفع مبتدأ يكوف دوف شؾ خرج مف جادة الصواب
يقوؿ الدكتور ىاشـ ياغي مطمب األجياؿ الناشئة مف ىذه األمة، وعمى المعنييف بيذا 

نحف بحاجة لمغة صحيحة بسيطة دقيقة، لغة تفرؽ . األمر أف يتركوا التزيد مف الضوابط
. بيف الدالالت الدقيقة لكممات يبدو لمناس أنيا متشابية في المعنى

وبعد أييا السادة فنحف مع التعريب بقوة، مع التعريب الذي يستند إلى أسس عممية 
أما الزبد فيذىب "راسخة تمكنو مف الصمود والنمو حتى يصبح كيانًا قويًا وحقيقة ثابتة 

. ، صدؽ اهلل العظيـ"جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في األرض
. والسالـ عميكـ ورحمة اهلل وبركاتو
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بسم اهلل الرحمن الرحيم 
 
 
 

بعد المحاضرات الثالث القيمة التي سمعناىا مف محاضريف يشيد ليـ، خالؿ ىذا 
. الموسـ الثقافي لمجمع المغة العربية، أكاد ال أجد مف جديد أضيفو في ىذا المضمار

فالسادة المحاضروف قد أكدوا أىمية لغة المخاطبة كوعاء الحتواء الفكرة ونقميا إلى الغير 
والقائموف عمى شؤوف التعميـ مف مدرسيف وعمداء كميات طب عربية أقروا في ندوتيـ 
األخيرة ضرورة تعريب التعميـ الطبي وكذلؾ اتحاد األطباء العرب أقر ذلؾ، وكاف قد 

 عقدًا لمتعريب، وقد كاف اإلجماع مف الحضور لمندوات المذكورة 99 إلى 89أعمف العقد 
آنفًا عمى ضرورة التعريب وكاف التساؤؿ المطروح دومًا ىو متى سيبدأ التنفيذ الفعمي 

والجاد والشامؿ؟ 

ف وجدنا ستارًا يختبئ خمفو مف ال يريدوف  وطبعًا ال بد لكؿ إجماع مف شذوذ وا 
نني  لمعمـو الطبية أف تدرس بالمغة العربية فإننا نجده مشكمة تعريب المصطمح الطبي وا 

في ىذا المجاؿ ال أرى فارقًا بيف العمـو الصحية وبيف العمـو الحياتية األخرى فالمصطمح 
ىو كممة ذات داللة معينة يمكف فيميا مباشرة لدى سماعيا مف قبؿ الناطقيف بيذه المغة 

، أو يمكف التآلؼ معيا والتعارؼ عمى المعنى الذي تحممو (المغة العربية في حالنا ىذه)
: بموجب االستعماؿ، وألضرب مثاًل عمى ذلؾ

أما شخص عربي لـ يسمع ولـ يشاىد قط ىذا الجياز لعرؼ " مذياع"لو قمت كممة 
أما لو . أنني أعني شيئًا ينشر معمومات وأقوااًل بوساطة الصوت ويبثيا بيف السامعيف

لما عَنْت عنده شيئًا إال أف يتعمـ بالممارسة أف ىذه الكممة تعني شيئًا " راديو"قمت كممة 
واألجنبي " مذياع"وبعد تعمـ ىذه الكممة وممارستيا يتساوى التعبيراف العربي .. ينشر صوتاً 

ولكف سرعاف ما تأتي صعوبة إخضاع . في نقؿ المعمومة إلى القارئ أو السامع" راديو"
الكممة األجنبية لقواعد الصرؼ واالشتقاؽ العربية؛ فبينما يستطيع العربي أف يقوؿ مباشرة 
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ذاعة وغيرىا مف المشتقات فإنو يجد صعوبة التعبير في المفظ : مف كممة مذياع أذاع وا 
ف كنا في حاالت أخرى نجد أف التعريب وىو تطويع الكممة األجنبية لقواعد  اآلخر، وا 

فمف كممة تمفزيوف أمكف اشتقاؽ تمفزة، ولكف ىذه الكممات . المفظ واالشتقاؽ العربية أسيؿ
 إال أنيا ظّمت خاوية المعنى، فكممة تمفزيوف التي تعني – ولو أنيا طوعت لفظًا –

الرؤية مف بعيد ال تعني بالنسبة لمسامع العربي إال ما تعّممو بالممارسة : لسامعيا األجنبي
بينما لو اعتمد واحد مف األلفاظ . مف أنيا تدؿ عمى جياز تظير عميو صورة ممتقطة

لكاف لكؿ منيا داللة، فالمرناة ىي اسـ " المرناة"أو " الرائي: "المقترحة ليذا الجياز وىي
إف ما قمتو عف المذياع والمرناة ينطبؽ .  يرنو أي نظر وسمع بانتباه–أداة مف فعؿ رنا 

عمى أي مصطمح عممي أو طبي، أف تعددت الترجمات المعتمدة ما بيف بمد وآخر فاف 
استخدمت المصعد، كما : فسواء قمت. ذلؾ لف يكوف حاجزًا في نقؿ المقصود إلى السامع

استخدمت المعراج، كما يقاؿ في الجزائر، فإف : يقاؿ في أكثر الدوؿ العربية، أو قمت
بؿ إف العربي . في ىذا الصدد" معراج"الفيـ سيصؿ إلى السامع رغـ غرابة استعماؿ 

الذي لـ يستعمؿ ىذه اآللة في حياتو كميا ولـ يسمع بيا سيكوف في ذىنو لدى سماعيا 
مباشرة فكرة بأنيا تعني شيئًا يعيف عمى الصعود بينما لف تصؿ إليو ىذه المعرفة لدى 

. إال أف يتعمـ مدلوليا" أصانصير"سماعو كممة 

إف أجمؿ ما في تعريب المصطمح العممي ىو ترجمتو ليكوف ذا داللة لغوية يفيميا 
أي ناطؽ بالعربية، وطبعًا ليس مف الضروري أف يفيـ كامؿ مدلوليا العممي الدقيؽ 

بالشكؿ الذي سيفيمو الشخص المتعمـ والمستخدـ ليذا المصطمح، وأضرب مثااًل عمى 
: ذلؾ

 ليس Ionisationالتي اعتبرت في بعض الكتب العربية تعريبًا لكممة " تأّيف"كممة 
" تشرد"ليا أي مدلوؿ لغوي دوف تعمـ لمظاىرة العممية المذكورة، بينما نجد في كممة 

المستخدمة في الكتب السورية لترجمة نفس الكممة داللة مباشرة لسامعيا يفيـ منيا 
كذلؾ كممة شاردة ىي أكثر داللة . االنتشار والتفرؽ واالبتعاد عف مكاف الوجود األصمي

. مف كممة أيوف
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إف األمثمة السابقة تعطي فكرة واضحة عف السيولة في نقؿ المعمومة مف المدرس 
إلى الدارس عند استخداـ المصطمح المترجـ ترجمة حقيقية ولكف ميما يكف مف أمر فاف 

تعريب المصطمح أو عدـ وجود ترجمة لو ال يجوز بحاؿ مف األحواؿ أف يكوف عائقًا أماـ 
التدريس بالمغة العربية فإف نقؿ المعمومات وفيميا ال يتعمؽ بالمصطمح وحده بؿ يتعمؽ 

وكـ مف مرة وجدت حتى مف . وبصورة رئيسة بالتعبير المغوي الكامؿ أي تركيب الجممة
الطالب المتفوقيف في لغتيـ صعوبة في فيـ بعض المواضيع ناجمة عف عدـ فيـ لغوي 

. محض لجمؿ ال تحتوي أي مصطمح عممي

وأخيرًا ال بد لي أف أشير إلى أف جيودًا كبيرة قد وضعت في مجاؿ ترجمة وتعريب 
المصطمح العممي ويوجد اآلف في متناوؿ الميتميف الكثير مف المراجع والقواعد العامة 
نني إذ أخص بالذكر المعجـ الطبي الموحد، ألذكر أيضًا أف  المتبعة في ىذا الصدد وا 
أسالفنا قد تعرضوا ومنذ زمف بعيد ليذه الميمة عندما نقموا عمـو اليوناف والروماف إلى 

ويسرني ىنا أف أشير إلى موضوع رسالة ماجستير قدمت في الجامعة . المغة العربية
 تحت عنواف المصطمحات العممية في كتاب القانوف 28/5السورية يـو األحد الفائت 

البف سينا حيث بينت صاحبة الرسالة مدى الدقة التي كاف يتوخاىا أمثاؿ ىؤالء العمماء 
في نقميـ وترجمتيـ وكيؼ كانوا يمجأوف عند خشية اختالؼ األمور إلى اإلشارة إلى 

. االسـ األجنبي

ف كانت ىذه الندوة ستخرج بتوصية فإنني أرى أف يتـ تشكيؿ لجنة دائمة تنبثؽ  وا 
عف مجامع المغة العربية المختمفة وتضـ متخصصيف في كؿ عمـ مف عمـو الحياة 

. المختمفة تكوف ميمتيا مراجعة الترجمات المختمفة واعتمادىا عمى مستوى العالـ العربي

 
 


