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ت�ج�ة ال���ل�ات ال���ة في  االق��اد اللغ�� واالخ��ار

 :الالت���ة و ذات األص�ل اإلغ��ق�ة 

  إس�اني/مقارنة ع��ي. دراسة ت�ل�ل�ة 

  

 عائ�ة ر�اش

  -2- جامعة ال��ائ�

  

 الــ�ــق�مـــة 

العل�ي الع��ي م�خ�ا صارت أه� م�ض�ع ی��اوله ال�اح��ن إن ق��ة ال���لح 

ر�اض ز�ي (وال������ن خاصة وأن ال��ال العل�ي �ع�ف ن��ا وت��را س��ع��

ومع ه�ا ال��� وال���ر  ،)33- 16: 2014نّ�اس، دمحم أب�غ��ر،. قاس�، ج�رج ن

أنف�ه� أمام  ���ون  ��ال���ج� جعل هائل م� ال���ل�ات ��ّ ی��ام� ت�ل�� 

  .صع��ات تفاق�� ب�فاق� ع�د ال���ل�ات ال��ی�ة

و�ش�ال�ة ال���لح العل�ي ل��� ح���ة على اللغة الع���ة ف���، فعلى ق�ل 

  ):2000( ال����ر ش�ادة ال��ر� 

إن م�ض�ع ال���لح ل�� م� ه��م الع�ب وح�ه�، بل تعاني ج��ع لغات ال�ن�ا "

ق��ة اس���اث ألفا� تقابل ما �ِ�ّ� م� م��ل�ات، في م��ان اللغة العل��ة، ع�ا 

ول�� م�ض�ع . واح�ة أو اث��� ه�ا لغ�ا ال���ع�� وال����ف�� في ه�ا الع��
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ال�احة، بل ه� جه� ال ی�ق�ع ما  ال���لح م�ا ���� إ��اد له حل في آن، ث� تعق�ه

  )52: 2000ش�ادة ال��ر�،."(دام العل� وال�قانة في ت��ر وت�سع م������

ي و�ال���ة للغة الع���ة ���� ر�� ه�ه ال�ع��ات �ال��ور اإلغ��ق�ة والالت���ة ال�

ل�ام فال��ج�ة تق�م على اإل. ال���ل�اتل�أت إل�ها اللغات األورو��ة ل����� 

  :تق�ل رجاء وح�� ال�و��ر� ح�� ع�فة ال�امة ل�فاه��ها، �بها وال

ات�� عل�اء الغ�ب اللغة ال��نان�ة خاصة أداة ل�ضع األلفا� العل��ة في العل�م "

ال���لفة، واس�ع�ل�ا �ل�ات تل� اللغة تارة أص�ال ل�ل� األلفا� العل��ة، وتارة ص�ورا 

رجاء وح�� ( "�ن عارفا ب�ل�لها، وناقل العل�م ال��ی�ة ��� أن �� 1وتارة ��اسع

 )126: 2010دو��ر�، 

وفي مقال�ا ه�اس�ق�م ب�راسة ت�ل�ل�ة وصف�ة ن��� ف�ها على ال�ان� ال�ع��ي  

لل���لح ال��ي الع��ي ل���ی�ال�ع��ات ال�ي ت�ث� على ت���� و���ة ال���لح 

  . الع��ي وم�� اخ�الفه ع� ال���لح األج��ي

 اإلشـــ�ـــالـــ�ــــة 

إن االع��اد على ال��ور و��ا ال��اب� والل�اح� ذات األص�ل اإلغ��ق�ة والالت���ة 

أع�ى ال���لح ال��ي األج��ي ص�غة ال���� جعل�ه ی���� �ارتقاء م���اه 

 االق��اد اللغ�� العل�ي في اللغة ال�����ة ال���ة، ح�� ت��ق� ف�ه خاص��ي 

  . االخ��ارو

س�ان�ة ذات األص�ل اإلغ��ق�ة والالت���ة ت�� وق� الح��ا أن مع�� ال���ل�ات اإل

ت�ج��ها إلى م��ل�ات ع���ة م���ة �غ�� ف�ها ش�� االق��اد اللغ��، ف�اهي 

خ�ائ� ه�ه ال���ل�ات؟ وهل �ع�د غ�اب ش�� االق��اد اللغ�� إلى ال���ة 
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ال�الل�ة لل���لح األصلي أم إلى اخ�الف ال��ارد الل�ان�ة ل�ل م� اللغة األصل 

  لغة اله�ف؟وال

  :االق��اد اللغ�� واالخ��ار في ال���لح ال��ي

إن ال���لح العل�ي على الع��م وال���لح ال��ي على ال���ص ی���� ��فات 

ت�ج�ها اللغة العل��ة ال�ي ت��ل�م ال�قة وال�ض�ح واألسل�ب ال��اش� في ع�ض 

العل��ة وعل�ه فإن االق��اد في ال�الم وفي ص�غ ال���ل�ات .ال�قائ� العل��ة

وفي ال���لح األج��ي . �ع��� أه� ال��ائ� ال�ي ت���� بها اللغة العل��ة

اله��وأرو�ي ت��ع�ل تق��ة االل�اق �اس�ع�ال س�اب� ول�اح� ذات أص�ل إغ��ق�ة 

والت���ة أوال ل��ق�� م��أ االق��اد اللغ�� وثان�ا ل�فع ال����� العل�ي لل���لح 

  .�االنف�ال ع� اللغة العامة

 ح�فت��ع ال���ل�ات في أغل� األح�ان لع�ل�ات  للغة الع���ة ���ةو�ال

وإلك�ائها دالالت ) ح�وف، أدوات، مفاع�ل(لل�ّ� م� ع�اص�ها ال�ع�فة  اخ��ارو

ال����ة وف� ت�ص�ات  ال����ة ال���ل��ةواض�ة ���� ما ت�� عل�ه ش�و� 

عل�ه ت��الت  ، فال���لح ق� �أتي م���ا في ال��ا�ة ث� ت��أال�ول�ة لل�ق���

د ج�اد (.وتع��الت �االس�ع�ال وال��اول ل���ح ع���ا واح�ا إذا أم�� ذل�

  )4، 2س�اع�ه

و���� الق�ل أّن ال���لح أول ما ��ه� ���ن في حال�ه ال�ام ث� ��قل وت��أ عل�ه 

تع��الت على م���اه ال����� ل���اف� مع اللغة ال��ض�ع ف�ها أوال ومع م���� اللغة 

  .ثان�االعل��ة 
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وردة (وم��أ االق��اد ت�اول�ه �ل ال����ات ال��ی�ة وع���ه في �ل ال��االت 

، وااله��ام به�ه ال�اه�ة اللغ��ة دل�ل على م�� تأث��ها على اللغة )57: 2003غ�ی�،

  .العل��ة وم���اها العل�ي

 دول�ا وق���ا، ح�� ت�� ال�ق��� ال���ل�يم��أ لغ��ا في  االخ��ارو�ع� 

على ض�ورة أن )1968إب��ل ) (704(في ت�ص��ها رق� ال�ول�ة لل�ق���ال����ة 

، ألن االق��اب في ال�ض�ح�ق�ر ال����اع مع ش��  ال���ل�ات م�ج�ةت��ن 

ص�غ ال���ل�ات ق� ی�د� في غ�اب ش�� ال�ض�ح إلى صع��ة الفه� وت�اعي 

  )4ج�اد س�اع�ه،. (داللة ال���لح

وال�ه���ن �ال���لح على أنه الب� م� أن  اتف� العل�اء" :�ق�ل غال� ال�اهي هـ

���ن ال���لح ال�ق��ح مق��نا ���ار�ة أو م�ابهة ب�� ال��ل�ل اللغ�� وال��ل�ل 

االص�الحي، ش�� أال تق�ن ال�عاني العل��ة ل���لح م�ف�د �أك�� م� لف�ة 

 ) 3ه��� غال� ال�اهي،." (اص�الح�ة واح�ة

ن�وة ت�ح�� م�ه��ات وضع ع�   أما ف��ا ��� ال���ل�ات الع���ة، فق� د

إلى تف��ل ال�ل�ة ال�ف�دة على  3)1981ال��ا� ( ال���ل�ات العل��ة ال��ی�ة

ال�ف�دت�� أو أك�� في ال����� ألّن ه�ا ��اع� على االش�قاق وال���ة واإلضافة 

  4.وال����ة وال��ع

إذ �ع��� وق� ن�� أن ه�اك ت�اخل ب�� مفه�م االق��اد اللغ�� ومفه�م االخ��ار، 

االخ��ار س�ة م� س�ات االق��اد اللغ�� إلى جان� ال��ف واإل��از، ول���ا 

س��عامل معه�ا ��فه�م�� م��ای��� ت�اما م� خالل ال��ل�ل ال�� س�ق�م �ه، ف�� 

ح�� ال���ة ال������ة لل���لح س���ن االق��اد اللغ�� ع�ارة ع� ا��از في األلفا� 

���� على أن �ع�� ال���لح على األقل على خاص�ة وتف��ٍل لل�ل�ة ال�اح�ة ع� اث

م� خ�ائ� ال�فه�م، أما االخ��ار فه� ع�ل�ة اخ��ال لل���ل�ات ال����ة ال�ي 
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ی�ع�� ع�د األلفا� ف�ها اللف���� و��� ذل� �أخ� ال��ف األول لع�اص� ال����ة 

� ل����ل م��لح ج�ی� ذو ب��ة م���ة، أ� أنه ع�ل�ة تأتي ن���ة ل�ع�ر ت�ق�

وال نق�� ب�ل� ال���، فال��� ق� ال ���في ���ف . االق��اد اللغ�� في ال���لح

  .واح� أث�اء ع�ل�ة ت���� ال���لح ال��ی� بل ی�ع�� ذل�

واالخ��ار في ه�ه ال�الة ال ت��ف� ف�ه خ�ائ� ال�فه�م، ألنه س�ع���ا �ل�ة 

و�ذا اع���نا أن . بها غ���ة ع� اللغة األصل�ة ل��ها س���مج في اللغة إذا ت� ال��اول

س�ة م� س�ات (ه�اك م������ لل�ع�ى ح�� ���ن في ال����� األول ال�ع�ى �اه�ا

فإن ع�ل�ة ) تع��� ال�فه�م ��ل(وفي ال����� ال�اني ���ن ال�ع�ى م�جع�ا ) ال�فه�م

. االخ��ار ی�� ف�ها ض� م����ات ال�ع�ى إلى م���� واح� وه� ال����� ال��جعي

 .مفه�م عالقة اع��ا��ة/ت��ح العالقة ت���ة وفي ه�ه ال�الة

 :اإل�ار ال���� 

س�ق�م ب��ل�ل ال��اذج ال�ي اخ��ناها على ض�ء ال�قار�ة ال����ة ال���ل��ة ال�ي 

ت���ها م�رسة ل��ن، وهي مقار�ة لها نف� الغ�ض في ال��ج�ة، إذ أنها ت��ل� م� 

ف���  ف�ض�ة أن العالقة ب�� ال����ة وال�فه�م عالقة ض�ور�ة،

Poisson,Thoiron, Béjoint وصف ال�فه�م �اع��اره م��نا م� ع�اص� ����

  )Poisson,Thoiron, Béjoint  1996 :513.(أصغ� هي خ�ائ� ال�فه�م
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  -1-ال��ل 

  

على ع�� ال�لقائ�ة أو العف��ة ال�ي مفه�مبـ ت���ةفال���لح ه� ح��لة اق��ان 

فإن ال����ة في االص�الح تق�م على وعي م���  ت��ع وضع ال�ال إزاء ال��ل�ل

و��ه� ال�عي العل�ي ع�� ال����ة في اع��اد خاص�ة م� خاص�ات . �ال�فه�م

  5)30: 2005ال��اب ال��ي ال�امعي، . (ال�فه�م أو ما ی�ت�� �ه

و�ن�ا تق�م على إدراك ال�فه�م  أ� أن ال����ة ال ���� أن ت��ن اع��ا��ة

العالقة ال��ور�ة في ال���لح هي ال�ي ت��� فإن  Petitوخ�ائ�ه، وعلى رأ� 

وق���ه ال��جع�ة، وه� ) ال�ال ال���ل�ي(ب�� ال�ع�ى ال�اه� لل�ح�ة ال���ل��ة 

ال�ع�ى  ی�� أن ه�ه الق��ة ال��جع�ة هي ال�عار�� ال�اردة في الق�ام�� ل�صف

 ).PetitM  ،2003 :236. (ال��جعي

1خاصیة

2خاصیة

4خاصیة3خاصیة

5خاصیة

المفھوم  
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  -2-ال��ل 

 :ال��اذج

ال��اذج ان�القا م� م��أ االق��اد اللغ�� واالخ��ار، وق� اع���نا على ت� ت�ل�ل 

  :ت���ف ج�اد س�اع�ه لل�����ات ال���ل��ة

 :االق��اد اللغ��  .1

  :س�ع�ض ه�ا �ع� ال��اذج ل���ل�ات تغ�� ف�ها خاص�ة االق��اد اللغ�� 

 ال���� الفعلي: 

 :ج�لة فعل�ةم��لح إس�اني �قابله م��لح ع��ي على ش�ل : ال���ذج األول )1

Inmunodeprimidos : وه� م��لح إس�اني �قابله في اللغة الع���ة

ال�ي "Inmuno"ال�ا�قة ����ن م� وه� " �عان�ن م� ض�ف جهازه� ال��اعي"

وق� ُع�ِّف " م�ق�ص"ال�� �ع�ي”deprimido“: ال��روم� " ال��اعة"تع�ي

  :ال���لح ��ا یلي
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- inmunodeprimido, da.adj. Biol. Que padece 

inmunodepresión  

  .أ� �ل م� �عاني م� ضعف في ال��اعة

  :وال�� �ع�ي" inmunodepresión"وه� م��لح م��� م� ال���لح 

- inmunodepresión. f. Biol. Fuerte disminución de la 

respuesta inmunitaria de un organismo.  

 .أ� نق� حاد لالس��ا�ة ال��اع�ة في ال���

�عان�ن م� ض�ف "في اللغة الع���ة ع�ارة ع� ج�لة فعل�ة م���ة  وال���لح

ح�� أن ال�فع�ل �ه ق� جاءعلى ش�ل ش�ه ج�لة م���ة، و�ال�الي " جهازه� ال��اعي

فإن أول ما نالح�ه ه� غ�اب ش�� االق��اد اللغ�� لل���لح الع��ي، فق� ت�� 

مفه�م ال���لح إعادة ص�اغة ال����ة األصل�ة أو �ع�ارة أخ�� ت� تف��� 

و�ذا قارنا ال�ع��� ال�ارد أعاله فإن�ا ن�� أن ال�قابل �اللغة الع���ة ه� ت�ج�ة .األصلي

 .ل�ع��� ال���لح األصلي ول�� لل���لح نف�ه

  -3-ال��ل 
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و�ال�الي فإن ال�ع�ى ال��جعي ه� نف�ه ال�ع�ى ال�اه�، و��ا أن ال����ة ت��ل� فق� 

األخ� �ع�� االع��ار خاص�ة االق��اد اللغ�� خاص�ة م� خ�ائ� ال�فه�م ومع 

ف�عف  ال�هاز ال��اعيفإن�ا ن�� أنه ���� االس�غ�اء ع� الفعل والفاعل وح�ى

م�ق�ص : "وال���لح ال�ارد في ال�ع�� ال��ي ال��ح� ه�.ال��اعة م� ضعفه ح��ا

  .وه� أق�ب إلى ت�ق�� خاص�ة االق��اد اللغ�� " ال��اعة

إس�اني �قابله م��لح ع��ي على ش�ل ج�لة م��لح :ال���ذج ال�اني )2

 :فعل�ةم���قة �أداة نفي

Semiinmunes : ال ��ل�� الق�ر ال�افي "م��لح إس�اني �قابله في اللغة الع���ة

  "م� ال��اعة

: ال��روم� " ال��ء/ال��ف"ال�ي تع�ي" Semi"ال�ا�قةوه� ی���ن م� 

“inmun”ال��اعة"ال�� �ع�ي."  

ال ��ل�� الق�ر ال�افي م� "ال�اب� فال�قابل �اللغة الع���ة وعلى غ�ار ال���ذج 

ج�لة فعل�ة و��ل� ت�ع�م ف�هاخاص�ة االق��اد اللغ��، وه� أ��ا ذو �ا�ع " ال��اعة

تف���� اع��� ت����ه على إعادة ص�اغة ال����ة األصل�ة، وال�الح� في ه�ه 

في ب�ا�ة ال��لة الفعل�ة وال���في ذل� �ع�د إلى " ال"ال��ج�ة ه� اس�ع�ال أداة ال�في 

ال�ي تع�ي ال��ف أو ال��ء، فق� ارتأ� ال���ج� إلى ال�ع��� ع� "Semi"الالحقة 

ال�ق� وع�م االك��ال �ال�في، وق� ر�� في ت�ج��ه على ال���ة ال������ة وال�الل�ة 

و�ال�الي فق� �ان و��ا اب�از الع�اص� ال�ي ی�اها ه� ض�ور�ة في ال�ع�ى ال�اه�، 

  .م� ال�ع� وضع م��لح مقابل ���ن ف�ه ع��� ال����ة ذو ب��ة ����ة
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و��ا أن ال��ج�ة ال�ا�قة ��ع� ف�ها ت�ق�� �ل م� االق��اد اللغ�� وش��ا ال���ة 

ك�قابل لل���لح األصلي،فلف�ة " ج�ئي ال��اعة"واالش�قاق رأی�ا أن نق��ح ال��ج�ة 

� أن ه�اك نق�، وفي ه�ه ال�الة ���� االس�غ�اء ع� تع�ي أنه غ�� تام ونفه ج�ئي

ت�في ل�فه� ال�ع�ى ال�ق��د وهي تع�� ع� ال�ّ� " ج�ئي"، ح�� أن "ال"أداة ال�في 

هي ال��اعة ال��ئ�ة ���� االس�غ�اء ع�ها، وعل�ه فـ" القْ�ر"أ��ا و�ال�الي ح�ى لف�ة 

  .ی��غي م�اعة ل� ت���ل وال ت�د� ال���فة ال�فاع�ة في ال��� ��ا

 ال���� االس�اد�: 

 :م��لح إس�اني �قابله م��لح ع��ي على ش�ل��لة اس��ة:ال���ذج ال�ال� )3

Prehospitalario: ال�ق� ال�اب� "م��لح إس�اني �قابله في اللغة الع���ة

: ال��روم� " ق�ل "ال�ي تع�ي"Pre"ال�ا�قة ����ن م� وه�  "لل�ص�ل إلى ال����فى

“hospital”الالحقةوم� " م���فى "ال�� �ع�ي :“ario”صل الالت��ي ذات األ

و�أتي مفه�مه " صفة"وال���فة ال����ة لل���لح هي "م���ب"أو  "ال���ة"وتع�ي 

  :ل���ل مفاه�� أخ�� على س��ل

Atención prehospitalaria: Es aquella que se otorga a una 

comunidad desde que se comunica el evento que amenaza la 

salud hasta que él o los individuos afectados reciben atención en 

nivel asistencial apropiado.  

وهي تل� الع�ا�ة ال�ي ی�لقاها ال��اب في ال�م� ال����ر ب�� وق� اإلعالن ع� 

  .اإلصا�ة �ال��ض ووق� تلقي العالج ال��ي ال��اس�

ول� لل���ة، " ئ�ة"أو " ئي"�قابلها �الع���ة " ario-"إن الالحقة ذات األصل الالت��ي

وما وردفي ال�� ع�ارة ع� ، "ق�ل اس��فائي: "ت�ج��ا ال���لح ح�ف�ا ل���ا قل�ا
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ت�اوز اللف�ة " hospital"ت�ج�ة ح�ف�ة مع إضافة تف����ة، أ� أن ال�قابل لل��ر

  ". ل�خ�ل إلىل"، وفي ال�ع�� ال��ي ال��ح� ن�� "لل�ص�ل إلى... ال�ق�"ال�اح�ة 

 م���فى/ق�لورغ� أن ال���ة ال�الل�ة لل���لح االس�اني ت��ل م�ل�ل�� فق�، أ� 

إال أنه في وضع ال���لح �الع���ة �ان ال��ص ش�ی�ا على إدخال ال�ع�ى 

وعل�ه فال���لح ال ی�ف ش�� . ال��جعي في ت���� ال���لح م�ا أث� على ب���ه

  .االق��اد اللغ�� على اإل�الق

اإلسعافات : "ن��� فق� إلى أنه ه�اك ب�یل ��ق� االق��اد اللغ�� أال وه�ون�� 

فه� �ع�ي الع�ا�ة ال�ي ی�لقاها ال��اب أو ال����، و�ن ل� ی��� ال�م� إال " األول�ة

أنه ی�خل في ال�ع�ى ال��جعي و��ل� فال���لح ��لح ��قابل لل���لح ال��ي 

 Manejoابل لـ فال��لة ال�اردة في ال�� اله�ف ��ق. األصلي

prehospitalario adecuado y oportunoهي :  

 ال�ق� ال�اب� لل�ص�ل إلى ال����فىال��ب�� العالجي ال��اس� في  -

  :ب�ال م�

 االسعافات األول�ة ال��اس�ة -

تع�� ع� ال�مان وال��ان معا، ألن االسعافات ت�� " أول�ة"في ح�� أن اللف�ة 

، وال ت��ن �ال��ورة في ال����فى وهي م�اش�ة �ع� ال�ع�ض لل�ادث أو ما شا�ه

  .ت��ل ب�ل� ف��ة تلقي الع�ا�ة وال��ان ال�� ت�� ف�ه

 ال���� اإلضافي:  

 :غ�اب ال���لح وح��ر ال�فه�م:ال���ذج ال�ا�ع )4

Subcostal : ان��اب أسفل ج�ار "م��لح إس�اني �قابله في اللغة الع���ة

: ال��روم� " ت��"ال�ي تع�ي"Sub"ال�ا�قة����ن�� وه�  "ال��ر

“costal”وتع��� ال�فه�م ه�" ضلعي"ال�� �ع�ي:  
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subcostal.adj. Que está debajo de las costillas." ما ی�ج� ت��

  "األضلع

  :وق� أتى ال���لح في ال�� ��ا یلي

 

  :ال�� �اللغة الع���ة* 

ی�� ت���� االل�هاب ال�ئ�� م� خالل 

ان��اب أسفل ج�ار س�عة ال��ف� أو 

، ح�� ی���ك إلى ال�اخلال��ر 

ص�ره� لل�اخل أو ی���� خالل 

على ع�� ال��� (االس���اق 

ال�ل�� ال�� ی��ع ص�ره أث�اء 

  ). االس���اق

 :ال�� �اللغة االس�ان�ة* 

La neumonía se diagnostica 

por la presencia de taquipnea 

tiraje n rápida) o ó(respiraci

n o ó(depresi subcostal

retracción de la parte inferior 

del tórax durante la 

inspiración, cuando en las 

personas sanas el tórax se 

produce una expansión).   

اع��ادا على "tiraje subcostal"وما نالح�ه في ال�� ه� أنه ت�� ت�ج�ة 

، أ� أن "ال����ة  ال��ح ال����ر ب�� ق�س�� في ال�� �اللغة اإلس�ان�ة ول�� على

ما ت�� ت�ج��ه ه� تف��� ال�فه�م ال�� أض�ف في ال�� األصلي ل��ح ال���لح، 

وما نل��ه ه�ا ه� ان�هار ال���لح في ال��، ح�� أن�ا ن�� ال�فه�م ول�� 

  .ع��� ال����ة غائ� و�ال�الي فال���لح ح�� ��فه�مه ول�� ب�����ه

تفادی�ا الع�ارات ال���لة ون�� أنه ل��  ل��ا ق�" ت�� ضلعي ان��اب"ول� أن�ا قل�ا 

فإنه ���� " ت�� ضلعي" فع�� ق�ل" إلى ال�اخل" أو" ج�ار" م� ال��ور� أن نق�ل

مع�ى م�جعي نفه�ه ض��ا دون ال�لف� �ه، ومادام االن��اب ت��  ال��اراع��ار
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و�ه�ا ����  "ان��اب"ضلعي فه� �ال��ورة إلى ال�اخل ����د اس�ع�ال�ا �ل�ة 

  .�اب م� ت�ق�� خاص�ة االق��اد اللغ�� االق�

وه� م��لح " ت�� ال�لع"أما في ال�ع�� ال��ي ال��ح� فال���لح ال�قابل ه� 

لل���ة والس�ع�ال نف� " ت�� ضلعي"���ل نف� ال���ة ال�الل�ة، وق� ذ��نا سا�قا 

  ".ال�فة"ال���فة ال����ة لل���لح األصلي وهي 

  :ن�اذج في االخ��ار:االخ��ار .2

 ال���لح ال�خ�ل:  

 :تع��� االخ��ار ال���ع�ل في اللغة األصل:ال���ذج األول )1

 SIDA 

  

م�الزمة الع�ز ال��اعي 

 /ال�����

Síndrome de Inmunodeficiencia 

Adquirida  

yndromeSeficiencydmmunoIcquiredA 

 

 ndrome de inmunodeficiencia adquirida.íes la sigla del s SIDA

nóEs el estadio más avanzado de esta infecci 

SIDAم�الزمة الع�ز ال��اعي ال�����، وهي ال��حلة األك�� : هي اخ��ار لـ

  .تق�ما للع�و� 

  

إن ال�قابل �اللغة الع���ة ه� ت�ج�ة ح�ف�ةلل���لح األصلي وه� م��� اس�ي 

 ال��اعي- �زالع -م�الزمة: ی���ن م� أر�ع وح�ات مع���ة هي ع�اص� ال����ة 

وفي ال�� األصلي أن ون�� أنه ه�اك تعادل م� في ال���ة ال�الل�ة ، ال����� -
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ال���لح ورد ب�فقة ال���لح ال���� ال�� ی���ن م� أر�عة ح�وف ل�عادل ش��ة 

  .ال���لح األم إن صح الق�ل

و�ذا قارنا ال�� االن�ل��� وال�� االس�اني نالح� أنه في �ل م�ه�ا ت� االخ��ار 

في   SIDAفي االن�ل���ة و AIDS: ح�� ت�ت�� األلفا� في لغ�ه وم�ه ل�ی�ا

االس�ان�ة، إال أنه في اللغة الع���ة ل� ی�� االخ��ار ح�� م�ارد اللغة اله�ف بل ل� 

����� في اللغة االن�ل���ة ف��� ی�� أصال، ح�� ت� اق��اض ال���لح ال

ال�� ه� " ال���ا"وفي حاالت أخ�� ن�� AIDSه� تع��� لـ " إی�ز: "ال���لح

  .ه� األك�� ش��عا" اإلی�ز"تع��� لل���لح الف�ن�ي واإلس�اني، إال أن 

وه�ا تغ�� خ�ائ� ال�فه�م في ال����ة ل���� إلى ال�ع�ى ال��جعي وال�� س���ه 

 .ي القام�سفي ال�ع��� ال�ارد ف

  

 -4-ال��ل 
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 :اس�ع�ال ت�ج���� مقابل م��لح واح�:ال���ذج ال�اني )2

 VIH 

umana. El Hnmunodeficiencia Iirus de Ves la sigla del  VIH

a las células del sistema ñes un virus que mata o da VIH

inmunitario del organismo.  

VIHال����، وه�ا الف��وس �ق�ل و��لف  ف��وس الع�ز ال��اعي: هي اخ��ار لـ

 .خال�ا ال�هاز ال��اعي في ال���

  :لق� ت� اس�ع�ال مقابل�� ل���لح واح� في ال�� اله�ف

 ف��وس الع�ز ال��اعي ال���� : ت�ج�ة مف�لة ��ا وردت في ال�ع��� -1

  ف��وس اإلی�ز: ت�ج�ة مع إضافة اخ��ار مع�ب ل���لح آخ� -2

إن اس�ع�ال ت�ج���� في نف� ال�ق� ق� تع�د إال أن ال���ج� ��عى ب��ج��ه 

ف��وس الع�ز بـ  umanaHnmunodeficiencia Iirus de Vلل���لح ال�امل 

بـ  VIHإلى إب�از مای�اه م����ا في تع���ه لل���لح ال�����ال��اعي ال���� 

و�اإلضافة ل�ل� ُی�قل  ، ف��ا أن ال�ع�ى ال�اه� ُیلغى ع�� االخ��ارف��وس اإلی�ز

ف�ق�ل أن ال��ج�ة األولى هي . ال���لح ال����� في لغة إلى لغة أخ�� غ���ة ع�ه

  .م�اولة إل�قاء ال�ع�ى ال�اه� مق��نا �ال�ع�ى ال��جعي في ال��ج�ة ال�ان�ة

 :ونل�� ما س�� في ال��ول ال�الي
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خ�ائ�   ال��ج�ة  ال���لح األصلي

ال�فه�م في 

  ال����ة

ال���ة 

  ال�الل�ة

  العالقة  

  مفه�م/ت���ة

Inmunodeprimidos   عان�ن م��

ض�ف جهازه� 

  ال��اعي

كل ال��اص 

  م���رة

  ض�ور�ة  غ�� م�عادلة

Semiinmune   ال ��ل�� الق�ر

ال�افي م� 

  ال��اعة

كل ال��اص 

  م���رة

  ض�ور�ة  غ�� م�عادلة

Prehospitalario   ال�ق� ال�اب�

لل�ص�ل إلى 

  ال����فى

كل ال��اص 

  م���رة

  ض�ور�ة  غ�� م�عادلة

tiraje Subcostal   ان��اب أسفل

ج�ار ال��ر 

  إلى ال�اخل

كل ال��اص 

  م���رة

  ض�ور�ة  غ�� م�عادلة

SIDA  اع��ا��ة  م�عادلة  م�ع�مة  إی�ز  

  

VIH  

ف��وس الع�ز  

ال��اعي 

 ال���� 

  ف��وس اإلی�ز-

كل ال��اص 

  م���رة

�ع� 

ال��اص 

  م���رة

  غ�� م�عادلة

  

  غ�� م�عادلة

  ض�ور�ة

  

  ض�ور�ة

 -5-ال��ل 
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  :ال�ات�ة -

م� خالل ما ت��ق�ا إل�ه م� ن�اذج نالح� أن ال�ع��ة ال�ق�ق�ة في وضع 

ال���لح ت��� في اع��ار ال���لح األصلي ال����ة ال�ي ت��ل� م�ه ال����ة في 

  .ت���ةاللغة ال�قابلة، وفي ه�ه ال�الة تع��� ت�ج�ة أك�� م�ها 

و��ا أن ال��اب� والل�اح� ت��ل دالالت م��قلة ع� ال��ر، ح�� ���ل ال��ر 

وتأتي ال��اب� والل�اح� ل���� ه�ا ال�ع�ى، فإن ال���ج� ��اول " ال�ع�ى األساس"

ال�فا� على نف� ال��غة في ال���لح الع��ي، إال أن ال��ارد الل�ان�ة ال���ای�ة في 

فاللغات اله��وأرو��ة ت���� ��ا أش�نا  ،6ال��ا�قةكل لغة ت��ل دون ت�ق�� م��أ 

سا�قا ��اص�ة االل��اق ح�� أن ال��اب� والل�اح� ال تأتي م��قلة ب�اتها، في ح�� 

أن مقا�التها �اللغة الع���ة هي ألفا� تأتي م��قلة ع� ال��ر و��ل� فإن ال���ة 

أن اله�ف في  ت�ث� على ب��ة ال���لح الع��ي، ومعال�الل�ة لل���لح األصلي 

األصل ه� ت�ق�� م��أ ال��ا�قة إال أن اللغة الع���ة ت��ع�ل أدوات ال��� ل���� ب�� 

كل�اتها إذا تعّ�� ال�قابل لف���� أو ثالث، و�دخال ه�ه ال�وا�� ���� ال���ج� على 

إعادة ال��اغة م�اوال في نف� ال�ق� ال�فا� على ال��ل وال����ن، أ� ال���ة 

عاج�ا ع� ت�ق�� �ل م� م��أ ة ال�الل�ة، ف��� نف�ه في األخ�� وال�فه�م وال���

  .، وه�ا ما رأی�اه في حال ال��ل الفعل�ةال��ا�قة وم��أ االق��اد اللغ�� 

ف�قارنة مع اللغة االس�ان�ة ال�ي هي لغة تا�عة في ح� ذاتها، وت��ج� ع� اللغة 

 ال���ل�ات ألن االن�ل���ة إال أنها ال ت�� نف� الق�ر م� ال�ع��ات في وضع

  ان ل�ف� األس�ة اللغ��ة وهي اله��وأرو��ةت����اللغ�ان 

وعل�ه ���� الق�ل أّن الق�اع� ال����ة ت��ل عق�ة في ع�ل�ة وضع ال���ل�ات، 

فاالن�الق ل��ج�ة، تقاس عل�ة اول�� ه�ا فق� في حال أخ� ال����ة األصل�ة ��ع�ار 

� و�ف�ح ل�ا ال��ال ل�ضع م��ل�ات م� ال�فه�م وال���ر ال�ه�ي �ع���ا ح��ة أك�
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ال�فه�م تفاد� ال�ف���، ف�ف��� ��� و .ت��اف� مع ال��ارد الل�ان�ة للغة اله�ف

  .للق�ام�� �ع�دوال�ع��� أ

" ال�ض�ح"ه� الفه� ال�ا�ئ ل���  أ��ا ونع�ق� أن ما �ع�� وضع ال���ل�ات

ال��اش� وال�ق�� في نف� ال�ق� ��ا  فال�ض�ح في ال�� العل�ي ه� األسل�ب

ول�� ف��ا ��� ال���لح ف��� ن��� ال�ض�ح ، ال�ل��ة اللغة العل��ةتف�ضه 

  .��اص�ة م� خ�ائ� ال�فه�م، فال�ض�ح ل�� �ال��ورة تع��� ال�فه�م

  :�اإلضافة إلى ش�� ع�م وج�د اخ�الف ب�� ال��ل�ل اللغ�� وال��ل�ل االص�الحي

�� ال������ن إلى االق��اض في حالة تع�ر وضعه وف��ا ��� االخ��ار ��

ول�� عادة ما �أتي ال���لح ال����� وال�ع�َّب مق��نا ���ارد اللغة اله�ف، 

�ال���لح ال���ج� �ال�ف��ل، و�أن ه�ا األخ�� �ع�ض غ�اب ال�ع�ى ال�اه� ال�� 

وما ���ر ب�ا اإلشارة إل�ه ه� أن ، �االخ��ار أوال و�ال�ع��� ثان�افق�ه ال���لح 

ول�� االق��اض �ع��� دائ�ا حال م�ق�ا إلى ح�� إ��اد ال�قابل الع��ي األص�ل، 

على ال�ق� ال �ع�ل ل�ال��ا، فال���لح �ف�ض وج�ده ب���ة الف�ة ال�ي ت��اوله، 

ه� األك�� ش��عا، وعل�ه ح�ى و�ن ت� إ��اد ال�قابل الع��ي ف" اإلی�ز"م��لح س��ل 

 .ص�ل ف����ح الع��ي غ���ا مقارنة مع الغ��� ال�أل�فاأل
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