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مقـــــاالت

إن تعريب مقررات تدريس الطب ببالدنا تتطلب منهجية واضحة 

قابلة للتنزيل يف أرض الواقع. نقرتح يف هذا املقال ملخصا للمنهجية 

التي اتبعناها عىل تعريب مقررات طب الجهاز التنفيس يف األطروحة 

التي أنجزت من طرف الدكتورة غزالن السليامين بكلية الطب بفاس 

لتعريب  سبيال  املنهجية  هذه  تتخذ  أن  ميكن   ."2014 سنة  متم 

مختلف مقررات التدريس الطبي ببالدنا باالرتكاز عىل ثالث محاور 

أساسية : تهييئ املادة العلمية و تهييئ املادة املصطلحية والرتجمة  

العربية للنص العلمي. 

تهييئ المادة العلمية 

تم االستناد عىل املقررات الدراسية املعتمدة لطب الجهاز التنفيس 

الترشيحية  األسس  من  كال  شملت  حيث  بفاس.  الطب  كلية  يف 

والفيزيولوجية  للجهاز التنفيس إضافة إىل علمي األعراض و األمراض، 

لقد تم تحويل هذه الدروس إىل نصوص لغوية واضحة بعد أن كانت 

عىل شكل رشائح )power point(، كام تم وضع تصميم ممنهج لكل 

درس. تتطلب هذه املرحلة مراجعة للنص الالتيني من طرف أستاذ 

مختص قبل القيام بعملية الرتجمة. 

تهيئ المادة المصطلحية :

لقد تدرجنا يف تهييئ املقابل العريب للمصطلحات الفرنسية معتمدين 

أوعدم  الرتجمة  غياب  حالة  ويف  املوحد  الطبي  املعجم  بدءاعىل 

مالءمتها للمفهوم الفرنيس املعتمد يف التدريس نبحث عن مقابل 

السعودي  اآليل  البنك  عريب يف مصادر محددة  أخرى وهي موقع 

للمصطلحات "باسم" ومصادر أخرى )انظر الجدول(. 

إن اللجوء إىل املصادر املذكورة طرح لنا إشكاال من خالل عدم كفاية  

الذي  الطبي  الفرنيس  املادة املصطلحية أو عدم مالءمتها للمفهوم 

يختلف عن املفهوم األنجلوـسكسوين املتداول يف بالد املرشق العريب.

منهجية تعريب مقررات تدريس 
الطب بالمغرب

األستاذ محمد البياز

أخصايئ يف طب الجهاز التنفيس و طب 

النوم مصلحة األمراض الصدرية املستشفى 

الجامعي الحسن الثاين بفاس

الدكتورة غزالن السليامين

طبيبة عامة
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منهجية تعريب مقررات تدريس الطب بالمغرب

من أجل هذا اعتمدنا آلية  لتوليد املصطلح العلمي متقيدين بالرشوط و املواصفات 

املناسب  املفهوم  الستخالص  اللغوية  املعاجم  أمهات  عىل  ومعتمدين  عليها  املتعارف 

للمصطلح. أهم ما اعتمدناه من طرق توليد املصطلح:

العلمي مع مراعاة  � للفظ  الفعيل  األصل  أكرث من  أو  كلمة  االشتقاق وهو صياغة 

الحرص:  ال  املثال  سبيل  منها، وعىل  أخذ  وما  املشتقة  اللفظة  بني  املعنى  يف  التناسب 

استعامل وزن " فعال" للداللة عىل مرض يصيب عضوا من األعضاء برصف النظر عن 

نوع اإلصابة ، انطالقا مام وجد يف أمهات املعاجم مثال : "كباد" = إصابة الكبد. "قالب" = 

إصابة القلب. " جناب"= إصابة الجنبة.

املجاز و يقصد به "التوسع يف املعنى اللغوي لكلمة ما لتحميلها معنى جديدا"؛ أي  �

العمد إىل ألفاظ ذوات معان قدمية، واستخدامها للداللة عىل مفاهيم جديدة، و تصبح 

الكلمة يف هذه الحالة من املشرتك اللفظي. و يتم ذلك بالعودة إىل تراثنا العلمي واملعريف، 

بالتنسيق مع الباحثني يف هذا املجال، علام أنه قد استحدثت مؤخرا لجنة للرتاث والتاريخ 

الطبي بكلية الطب بفاس ميكن التنسيق معها مستقبال يف هذا املجال.

النحث يعترب النحث نوعا من االختصار يف التعبري، حيث يتم صوغ كلمة من كلمتني  �

أو أكرث مع إمكانية حذف حروف أو قلبها لتسهيل النطق والرصف، فقد أدخلنا يف إطاره 

الرتكيب املزجي الذي يحافظ عىل كل الحروف يف الكلمتني، فعىل سبيل املثال نجد كلمة 

"بيضلعي" التي تولدت نتيجة اختصار كلمتني "بني" و"ضلعي". وملزيد من االستفادة اتخذ 

النحث طريقة لنقل بعض املصطلحات املشتملة يف الفرنسية عىل السوابق و اللواح والتي 

مل يوجد لها مقابل عريب. 

إن كان كثري من الدارسني يرون أن العربية لغة اشتقاقية وليست إلصاقية. ولهذا مل 

نلجأ إىل هذا السبيل إال عند الرضورة بعد استنزاف السبل السابقة ومن بني الرضورات 

نجد الرضورة الرصفية،  فمثال: » intra parenchymateux « كان من املمكن ترجمته 

بكلمتني "داخل املنت" لكن إضافة » -eux « تضطرنا إىل الترصيف، وبالتايل مزج الكلمتني 

و إضافة ياء النسب: "داخلمتني".

ترجمة السوابق واللواحق و يقصد بها استعامل كلمة للداللة عىل معنى متكرر  �

لسابق أو الحق يف اللغة الفرنسية، وتضاف السابقة أو الالحقة عىل شكل ظرف مثل: 

 "ite– " ذات" قبل اسم عضو من األعضاء للداللة عىل التهاب العضو، أي ما يقابل الحقة"

الكبد"، "ذات الجنب". و لكن عند الترصيف  الرئة"، "ذات  الفرنسية. مثال: "ذات  يف 

 = "ذاترئوي"    ،pneumonie  = الرئة"  "ذات  مثال:  واحدة،  كلمة  لتصبح  ننحثها  قد 

pneumonique. وهناك ظروف أخرى مثل "فوق"–"تحت"–"داخل"–"خارج"–"خالل"، 

كام قسمنا النحت إىل نوعني أساسيني: نحت بسابقة و أهمها نحت "ال"–"ضد"–"داخل"–

"باطن" مثال "ضدحيوي". ونحت بالحقة وأهمها "الجية" مثال: "كيمياالجية".

وأحيانا تضاف السابقة أو الالحقة عىل شكل نعت أو مضاف إليه: وعىل سبيل املثال 

ترجمة كلمة microéveil التي ال يوجد لها مقابل يف املصادر املذكورة سابًقا، حيث قسم 

املصطلح إىل شقني "micro" و "éveil":مكروي =micro تيقظ = éveil وبعد ترجمتهام 

يتم ضم الكلمتني للحصول عىل مصطلح "تيقظ مكروي".

بتغيري  � أو  "دخيل"  تغيري  دون  العربية  إىل  األجنبي  اللفظ  نقل  وهو  التعريب 

ينسجم مع النظام الصويت والرصيف ونلجأ إليه يف آخر املطاف بعد استنزاف السبل 

.Alpha-fetoprotein AFP= السابقة مثال: ألفافيتو بروتني

اللغوية: الحظنا من خالل بحثنا يف املعاجم  � العربية املغربية و املعاجم  اللهجة 

اللغوية العربية والحظ باحثون آخرون قبلنا أن اللهجة العربية املغربية تختزن كلامت 

عربية أصيلة حمتها اللهجة من االنقراض وهي ال تستعمل عند إخوتنا يف املرشق العريب. 

و استعامل هذه الكلامت بأصلها العريب ميكن من رضب عصفورين بحجر واحد أي: 

ترجمة املصطلح و إمكانية تداوله مبعناه العلمي بني الطبيب و املريض. مثال :

ͳ  الخطأ التي قد تفهم مبفهوم  "زلة" و  "نهيج" dyspnée، ففي املرشق تستعمل 

عندنا.

ͳ  oppression "زيار"

ͳ  والتي ترادفها كلمة "قشع" يف املرشق، ولها معنى ،  expectoration "تنخيمة"

آخر عندنا.

ͳ  املعاجم يف  وأيضا  لهجتنا  يف  خارجي  تعني  )"براين"   adventice براين"  "غشاء 

العربية(.

ͳ .)جوا" تعني الظرف يف لهجتنا العامية"( intracellulaire "جواين"

اللغات  � يف  يعتمد  ما  عىل  جريا  النهج  هذا  اتباع  حدث   : املخترصات  استعامل 

األجنبية، حيث قمنا بإدراج مخترصات عربية للمصطلحات املركبة و التي تسهل تداولها 

لدى طالب الطب و كمثال عىل ذلك نورد: "قصاب رئوي انسدادي مزمن" = "قرام" = 

BPCO .وهو نوع من النحت ميكن من ترصيف الكلمة عند الرضورة، فنقول " قرامي" 

.BPCO أي منسوب إىل القرام

الترجمة العربية للنص :

تعد املرحلة األخرية يف تعريب النص باعتامد لغة سهلة الفهم والتداول بعيدة عن اإلطناب 

اللغوي مع استعامل جمل مخترصة قدر اإلمكان. تطلبت هذه املرحلة مراجعة لغوية 

من طرف خبري لغوي مع إدراج املقابل الفرنيس  للمصطلحات العلمية داخل النص. لقد 

تجنبنا إدراج املقابل الفرنيس للمصطلحات التي تحمل مفهوما لغوياسهل اإلدراك رغم 

استعاملها العلمي مثال األمل كلمة سهلة الفهم ال تحتاج إىل ثقافة طبية مختصة.

مصادر الرتجمة اللغوية )أمهات املعاجم(. مصادر الرتجمة املصطلحية.

قاموس ومعجم املعاين

موقع الباحث العريب يضم خمسة قواميس: 

ͳͳلسان العرب

ͳͳمقاييس اللغة

ͳͳالصحاح يف اللغة

ͳͳالقاموس املحيط

ͳͳالعباب الزاخر

املنهل

املعاجم  .1

ͳͳاملعجم الطبي املوحد

ͳͳموقع باسم

ͳͳقاموس املصطلحات الطبية و الصيدالنية

أطروحات التعريب الطبية املغربية .2

املجلة الصحية املغربية .3

املقررات السورية .4

التوليد املصطلحي  .5
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تهيئ المعجم الفرنسي العربي للمصطلحات :

كل هذه املراحل قادت إىل جمع املصطلحات كثامر للبحث ضمن معجم فرنيس عريب 

ملصطلحات طب الجهاز التنفيس مع إيضاح التغيريات أو التوليدات التي طرأت عىل 

املصطلح العريب، وإىل إضافة معجم خاص بالسوابق واللواحق الفرنسية مع ترجمتها.

وحتى ال يبقى هذا البحث بعيًدا عن العمل امليداين، استحسنا عرض حاالت رسيرية 

ملرض الربو املنترش يف بالدنا مع التطرق إىل تدبريات عالجية لحالة بصق الدم الكتيل 

 pneumothorax" الضاغط  الصدر  اسرتواح  وحالة   "hémoptysie massive"

."compressif

وملزيد من الدعم والتوسع أدرجنا ضمن جدول توضيحي مختلف أطروحات التعريب 

يف املجال الطبي باملغرب.

إن هذه املنهجية ميكن أن تكون نرباسا لكل األطروحات املستقبلية لتعريب مقررات 

تدريس الطب يف مختلف التخصصات.

ال يسعنا يف الختام إال أن نؤكد عىل إمياننا العميق بقدرة اللغة العربية عىل االستيعاب 

والتنمية. فهي الينبوع وهي املصب، وهي األم الولود والبحر العميق الزاخر بالخريات 

مصداقًا لقول الشاعر و هو ينطق بلسانها:

أنا البحر يف أحشائه الدر كامن

فهل سألوا الغواص عن صدفايت؟

فأهال و مرحبا بكل رغبة يف النهوض بالتعليم الطبي يف بالدنا إىل أعىل مستوياته، وجميعا 

من أجل تسهيل التحصيل واالستيعاب لدى طالب الطب باملغرب.

مقـــــاالت
منهجية تعريب مقررات تدريس الطب بالمغرب
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