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  معرفي و بررسي كتاب

  شهي ناصر

  

 

ازه گي ها كتاب دوست فرزانه، داكتر مجيب الرحمانِ كوير، عضو كادر علمي فرهنگستان علوم پزشكي كابل، ت

نان كه از نامش بر چ"واقعات عاجل يورو لوژي "كتاب . آن بهره هاي فراوان بردم   به دستم رسيد كه از خواندن

نگاشته شده   اين داكتر جوان و پركار   مي آيد، اثريست در برگيرنده ي مسائل يورو لوژي كه به خامه ي تواناي

خورشيدي، در دو فصل و يك صد و بيست و سه صفحه در كابل به چاپ رسيده  1385و در تابستان سال 

پزشكي افغانستان دانست، زيرا نخستين باريست كه كسي اين اثر را مي توان يك گامِ ارزنده در مسائل ِ . است

درپي يورولوژي و -اين مساله با توجه به واقعات پي. پرداخته است  يورولوژي  واقعات عاجل  دركشور ِ ما به

  .از اهميت ويژه ي برخوردار است  به اين علم نياز هاي روزافزون پزشكان ما 
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. او را ويژه گي مي بخشد  آفرينش است كه بودن نيست و اين بي گمان، پزشك شدن به معني پزشك ِ خوب 

داكتر كوير پس از چند سال تالش و پيگيري اينك نخستين كارش را به جامعه ي علمي افغانستان ارايه كرده 

اين مساله براي من زياد . را بيافريند  گذشته نتوانسته است پنج اثر علمي  اي كه در چند سال ِ   است، جامعه

آور نيست ونبايد هم باشد، زيرا در سرزمين ِ كه فقر ِ خوراك، انيشه وِفرهنگ، فرادست تراز هر پديده ي  حيرت

باري ، به آنچه كه داريم اگر انگشت   .عمل مي كند، انتظار باالي هم نبايد داشت و يا هم فغان و ناله اي سر داد

  .در اين قحط سالي اي دانش و انديشه بايد ستودشادمان بايد شد و آفرينش گران ِ علم را  شمار هم باشند، 

ورود ِ واقعات ِ عاجل ِ يورولوژي به جامعه ي دانشگاهي ما را ، مي بايد رويدادي فرخنده و با اهميت در زمينه ي 

با دريغ و درد فراوان بايد گفت كه آفرينش آثار علمي در كشورِ ما از . در افغانستان دانست  نشر آثار علمي

نياز هاي روز  گشتان دست هم فراتر نمي رود، و اين در حاليست كه ما نسبت به هر زمانِ ديگر، شمار ان

در دانشگاه هاي پزشكي افغانستان به جز از چند . مان را به دانش هاي مدرن مي بينيم و احساس مي كنيم   افزون

ِاز تجربه ها   بتوانيم نشان   كه در انها  نمونه ي انگشت شمار، و آنهم از منابع پيشين، به كمتر كتابي بر مي خوريم

  .امروز را پيدا كنيم  مدرن ِ  و دانش هاي

چشم ديد ها، تجربه هاي شخصي و نمونه هاي اند  آنچه بر اهميت ِ اين اثر مي افزايد و شايد بيشترين اهميت آن، 

ن ِ علوم پزشكي كابل فرهنگستا  كه داكتر كوير خود در جريان كار هاي علمي و تجربي در بخش يورولوژي

اين كار در نوع خود براي پزشكان ما ، رويدادي ارزشمند و . به آنها برخورده است) بيمارستان چهارصد بستر( 

پتالوژي   و  ما در افغانستان، تا اكنون بيشتر از منابع   مسائل ِ پزشكي و در كل نمونه هاي بيماري. فرخنده اي ست

بوده و ما در گذشته هيچگاهي نتوانسته ايم نمونه هاي از پتالوژي و منابع  هاي كشور هاي ديگر) درد شناسي(

  .پزشكي خود افغانستان داشته باشيم

ادراري و تناسلي ست، كه   نخست ِ اين كتاب در برگيرنده ي بيماري هاي تروماتيك مربوط به دستگاه  فصل

فصل، او افزون بر تجربه اي خودش از پژوهش در اين . داكتر كوير به شيوه ي سيستمانه به آنها برداخته است

دوم كتاب، واقعات   فصل. نيز بهره برده است علم يورولوژي  هاي دانشكده ي جراحان امريكا و منابع معتبر 

در كل ميتوان گفت كه مسائل يورولوژي در . عاجل غير تروماتيك دستگاه ادراري و تنلسلي را بررسي مي كند
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كه اين اثر در آينده بتواند يكي از منابع باارزش در پژوهش  شايد  ررسي شده است و اين كتاب به شكل جامع ب

  .هاي يورولوژي افغانستان شود

افزون بر ارزش هاي ياد شده، اين كتاب كاستي هاي را نيز در خود دارد كه نميتوان به ساده گي از آنها چشم 

يش از حد ِ واژگان عربي ست كه در بسا موارد، فهم يكي از كاستي هاي مهم در اين كتاب ، كاربرد ب . پوشيد

و چون اين -برداختن به چند. يك متن علمي را براي خواننده ي پارسي زبان ويا پارسي دان دشوار ساخته است

من در اين نوشته گوشه اي از ديدگاه هاي . مساله نياز به يك بررسي همه جانبه دارد كه در مجالي ديگري بايد

  .وستان در ميان مي گذارم خودم را با د

از ديد ِ من پيشينه اي تاريخي  كاربرد ِ بيش از اندازه ي واژگان عربي در متون درسي دانشگاه پزشكي كابل، 

اين نهاد . تاريخي به اين اين مساله بياندازيم براي دقيق دانستن و ريشه يابي اين كار، ناگزير يك نگاه . دارد

كابل نام دارد، هفتادو شش سال پيش از امروز به كمك و همكاري كشور هاي  علمي كه اكنون دانشگاه پزشكي

منابع درسي و برنامه هاي آموزشي اين دانشگاه، در آغاز به همكاري      . تركيه و فرانسه در كابل ايجاد شد

كه   داشتند   پيگيرانه همكاري  ترك ها دست ِكم چهارده سال با اين نهاد. كشور هاي يادشده به پيش برده ميشد

  .ادامه دادند  اما فرانسوي ها همكاري هاي شان را همچنان  پسانتر ها اين همكاري ها ادامه نيافت و

. چشمگير به نظر مي رسد  برنانه هاي آموزشي اين نهاد ، سهم ِ كشور ِ تركيه زيادCurriculumيا   در 

آن   شگاه، واژه هاي اند كه در تركيه ي عثمانيبيشترين واژه هاي كار گرفته شده در زبان ومتون درسي اين دان

شهر استانبول در تركيه ي عثماني با توجه به نزديكي آن با يونان از مركز هاي عمده ي   .زمان ساخته شده اند

در نتيجه بيشترين واژه هاي ساخته شده در زمنيه ي مسائل علمي آن . پژوهش هاي علمي و فرهنگي آن زمان بود

ه ي عثماني به كشور هاي همجوار آن مانند ايران و افغانستان، وارد شده و رواج بيشتري پيدا از تركي  روز، 

ما امروز در . پاسخ گويي مسائل و نيازمندي هاي زباني آن روز جامعه بود  ،   از نگره ي من  اين روش . كردند

و اين كار، زبان ِ ما را وا مي دارد تا زمان ِ ديگري زنده گي مي كنيم و نيازمندي ها و مسائل زباني ديگري داريم 

زبان و متون درسي اين دانشگاه در زمان   .سازگار كند  خودش را بر اساس ِ نيازمندي زمان ِ كنوني

  :به چند نمونه نگاه كنيد. نيروي رسانش و نقش تحليلي و مفهومي خودش را از دست داده است  كنوني 
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قضيب،تمزق،مصدومين،طرق ِ فمي، اوعيه، تنقيص ِ ازيما،عظام حوصله، عظم ِ قص، عظم ِ عانه، اثناعشر،كسر ِ 

  ....تثقب 

ده ها و صد ها نمونه اي از اين دست وجو دارد كه هيچ مفهومي را  "يورولوژي  واقعات ِ عاجل ِ"ِ  در كتاب

پزشكان و   .براي خواننده اي آن نمي رساند و خواننده ناگزير است تا اين نام ها را طوطي وار از بر كند

يكي زبان ِ رايج در متون درسي كه بايد آنرا از بركنند و    دانشجويان ِ ما در واقع با دو زبان سرو كار دارند ،

اين كار سبب . پارسي بدانند  ديگري زبان ِ كه به آن مي انديشند و ناگزير اند معناي اصلي اين واژه ها را با زبان

با اين زبان دانشجو نمي تواند . به از بر كردن ها مصرف شود هني آنها شده است تا بخشي بزرگي از نيرويي ذ

  .متن هاي علمي و پژوهشي را خوب بياموزد زيرا اين نام ها هيچ گونه مفهومي را در ذهن او شكل نمي دهد

عربي و  خواهيد يافت كه آن نام ها نه عربي و نه پارسي ، بل نيمه  اگر به نمونه هاي باال درست دقيق شويد، در

مورد ِ اين نام ها بپرسيد، از معناي آنها چيزي  اگر شما از هر عرب زبان و يا پارسي زبان در . نيمه پارسي اند

ِ واژه هاي عربي تبار در نظام ِ آموزشي ما به    اگر ژرف تر بينديشيم، در خواهيم يافت كه در صد. نخواهند فهميد

     .نود يا بيشتر از آن خواهد رسيد

دارد اين است كه آيا دانش و اندوخته هاي مدرن ِ امروز را   عمده اي كه در برابر ِ ما وجود  پرسشي اكنون

ميتوان با يك چنين زباني فرا گرفت؟ آيا زمان ِ آن نيست كه اين زبان از نو و با توجه به نيازمندي هاي امروز مان 

  بازنگري شود؟

زبان ِ مدرن بايد داشت در غير آن كار ِ ما به طوطي پروري مي باري، براي دانستن ِ دانش هاي مدرن، ناگزير 

  .انچامد

دانشمند ِ فرهيخته و دوست ِ فرزانه ام، آقاي داريوش آشوري در اين مورد سخن بايسته اي دارد كه آنرا همچون 

  . گفتاورد در اين جا مي آورم 

  : او مي گويد
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هرگز چيزي  —است» محفوظات«ها از مشتي  آن انباشتنِ ذهنكه تنها كارِ  --پرورِ ما در نظامِ آموزشِ طوطي "

بنا بر اين، خود بايد آستين . طرح نشده است -- كه بنياد آموزشِ مدرن است --هايِ آن و روش» انديشيدن«به نام 

  ".باال بزنيم و آنچه را كه هرگز به ما نياموخته اند، بياموزيم

نيستم و برعكس چنين مي انديشم كه از زبان موجود در متون درسي  من يكسره خواهان ِ كنار گذاشتن ِاين زبان

ميتوان به عنوان يك دستمايه ي زباني براي بهتر شدن و ساده شدن زبان كار گرفت و اين را نيز  اين دانشگاه، 

  . مي دانم كه هر رشته اي علمي، ترمنالوژي ويژه ي خودش را دارد

هاي علمي به پارسي نيستم، زيرا اين كار نه در توان ِ من است و در من به هيچ وجه خواهان برگرداندن ترم 

زبان ِ علم را براي مردمان ِ كوچه و بازار نساخته اند، زبان ِ علم را براي . مواردي بي شماري امكان ناپزير هم است

ژگان ِ كه هيچ گونه كاربرد وا  آنچه من مي گويم اين است كه به جايي. دانشوران و پژوهنده گان ِ آن ساخته اند

ميتوان از واژگان ِ ساده و زيبايي كه در زبان ِ گفتار ِ روزمره ي   مصداق ِ معنايي و كاربردي در زبان ِ ما ندارند ،

به كار ببريم كه  براي دانستن ِ بهتر ِ يك متن به ويژه علمي آن نياز است تا زباني را . مان وجود دارند كار گرفت 

از ديد ِ من در زبان ِ امروزين ما ، بيشترين نام هاي اندام هاي بدن، بيماري ها و در مواردي . ساده و روشن باشد

  .دارو ها نيز وجود دارند كه ميتوان آنها را به آساني به كار گيريم

خوشبختانه زبان پارسي امروز، افزون بر اينكه زبان ِ شعر و ادبيات است، بخشي بزرگي از نيازمندي هاي ما را در 

چاپ ِ روزافزون ِ فرهنگ ها در رشته هاي گوناگون علمي، . زمينه هاي گوناگون علمي نيز پاسخ داده است

سهم دوستان و هم زبانان ِ ايراني ما در اين . ترجمه ها و پژوهش هاي بيشمار ِ علمي ما را اميدوار تر ساخته است

و سرو صدا ها همان نسبت ِ قطره در مقابل كار بزرگ فرهنگي زياد چشمگير است و سهم ما با اين همه ادعا 

  . دريا هم نيست

را در اينجا  "واقعات عاجل يورولوژي "چند نمونه از واژگان ِ كار گرفته شده در كتاب ِ   من به عنوان مقايسه

نويسم و از دوستان ِ پزشك و خواننده گان اين نوشته مي مي آورم و در مقابل پيشنهاد هاي پارسي آنرا نيز مي 

 .خواهم داوري ها و ديدگاه هاي شان را در اين باب بنويسند
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 پارسي عربي

    پاره شدن، پاره گي تمزق

 آسيب ديده گان  مصدومين 

 .عضالني كه ادرار ازگرده از درون آن گزشته و به آبگاه ميرسد –فيبري ميزناي ، مجراي  حالب

ميزراه، پيش آب راه، مجرايي كه از ميان آن ادرار از آب گاه به خارج ار بدن پرتاب مي   احليل

 .گردد 

 گَََرده  كليه

 از راه دهن از طرق فمي

 رگ اوعيه

 سوراخ شدن تثقب

 درمان  تداوي

 مĤماس؛ آماسيدن  تور

 فروگرفتگي تقبض

 روده ها،اندرونه امعا

 بند شدن ،فروبستگي انسداد

 بافت ها  انساج

 دارو ادويه

 كاهي كاهي؛ آماس ورم تنقيص اذيما

 مرگ بيمار وفات مريض

 .رو به تباهي رفتن،خراب شدن ِ بيماربدتر شدن،   وخامت مريض

 حبسِ ادرار؛ ادراربستگي احتباس ادرار
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 درزها، بخيه ها خياطه ها

ترضيضات 

 قحفي

 آسيب هاي جمجمه اي

 ناحيه شكسته ناحيه مكسوره

ترضيضات 

 قضيب

در فارسي براي آلت تناسلي مردانه نره و نره گي را هم . شكسته گي آلت مردانهتركيده گي با 

 .داريم

 شكم بطن

 آسيب ها، زيان ها، گزند ها جروحات

 زخم جرعه

 .استخوان هاي لگن خاصره، استخوان هاي لگني عظام حوصله

 استخوان شرمگاه عظم عانه

 استخوان سينه عظم ِ قص

 )با توجه به شكل آن( استخوان طوقك ِ شانه  عظم ِ ترقوه

 )به توجه به شكل آن(    استخوان بيلك ِ شانه عظم كتف

 دسته بندي، رده بندي تصنيف

 آبگين رقيق

   ستونفقرات

 پيوند جلدي 

  ستون مهره ها

 پيوند پوستي يا پوست پيوندي

 

مهره  12  )سيرفيكال(مهره گردني 7در بر گيرنده   )يا نخاعي ( استخوان ستون مهره اي  33هر يك از 

. ميباشند) كوكسيكي(مهره دنبالچه اي  4و ). سكرال(مهره خارجي  5) .لومبال(مهره كمري  5).توراسيك(پشتي
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هيچگاهي نشنيده ايم كه كسي گفته . مهره گردنم درد ميكند در زبان گفتار همه ميگويند مهرهءكمرم و يا هم 

  . باشد فقره ي كمر و يا هم فقره ي گردنم درد ميكند

Penetrating برگردان فارسي    نافذه كمترين معني را مي رساند. و شكافنده است   به فارسي رخنه گر، تيز

     فعل

Infectio   : بدن به مكروب است، معادل ِ انتانات كمترين معني را برگردان بهتر ِ آن گنديده گي، آلوده گي

    .مي رساند

 Management :برگردان خوب تر ِ آن به جايي اهتمات ، تدبير، چاره انديشي و يا هم مهارگري ست.    

 Trauma ترضيض يا صدمه   

وحشت –روان شناسي به آن روان گزيدگي در . وحشت-هراس –هول . اژه تروما معني هاي گوناگون داردو

زخم، زخمگيني ، آسيب، ضربه در زبان گفتار معني آن لطمه روحي، ضايعه  در پزشكي، . زدگي ميگويند

در مواردي همين اصطالح . به پندار من كاربرد آسيب و يا هم ضربه بهتر از صدمه و ترضيض است. روحي است

پيشنهاد داريوش آشوري است و در فارسي  "گزيدگي روان". [ن آن استتروما يا تروماتيك آسانتر از برگردا

توان دو يا چند كلمه در زبانِ ديگر  البته براي هر كلمه بر حسبِ متنِ كاربردي آن مي. تاكنون به كار نرفته است

  .]مانند همين مورد. گذاشت

Anterior  =  اشدميب  پيشتر،پيشايند. 2پيشانه،پيشين.1پارسي آن . قدامي.  

posterior  = پسين، دنبالين ، سپسين ، پس آيند. پارسي . خلفي.     

Superior   =رين. علويبپارسي ز   

Inferior  = ست تر، فرودست،زيرين، فُرودين-پارسي. سفليست، پپ.   

Prepuce پوست پيشين ، چين پوستي كه روي گالنس گرفته است معادل فارسي آن است   =  غلفه.   

Congenital  برگردان بهتر مادرزاد يا مادرزادي= والدي.  

 Inspection   =برگردان ِ پارسي بازرسي است -تفتيش.  



 

 9  2008 ا���  
	�رم ۀ���

palpation   احساس با دست ، بكار بردن انگشتان با . (معاينه با دست:فارسي آن بساويدن است،بساوش -جس

  .يد بشود زنده اش كردشا. فشار كم مصدر بساويدن هم در فارسي به معناي لمس كردن داريم

  .كاربرد ِ پسودن به جايي لمس در متون ِ پيشين آمده است،به گمانم ابوريحان البيروني آن را به كار برده است

كه براي تشخيص وضعيت ناحيه زير ضزبان   دق همان ضربه هاي كوتاه و تيزي اند. پارسي آن دق است -قرع  

بيمار   لذا ميتوان مانور هاي ديگري كه در تشخيص فيزيكي. ميشوند شنيدن صداي رسيده به ناحيه اي وارد    و 

  .اهميت دارند را نيز به فارسي بر گرداند

Auscultation    داخلي بدن براي پي بردن به   گوش كردن به صدا هاي. پارسي آن شنيدن است -اضغا

اين روش . ين روش كار ميگيرندِداخل قفسهء سينه و شكم و همچنين تعيين ِحاملگي نيز از ا  وضعيت احشا

  .و يا به كمك گوش پزشكي نيز انجام شود  ممكن است با گوش غير مسلح

بازرسي،لمس،دق و شنيدن چار روش مهم در تشخيص فزيكي يك بيمار است كه در افغانستان به نام هاي 

  .تفتش، جس،قرع و اضغا معروف اند

Duodenum ده باريك كه از پيلور تا ژژونوم امتداد دارددوازدهه ،بخش اول رو. فارسي. اثنا عشر.  

EPididymis    پارسي آن روخاگ است –بربخ .  

Masturbation   فارسي آن خود ارضائي است. استمنا .  

Laceration   زخم، پاره گي، بريده گي پيشنهاد هاي خوبي اند كه ميتوان آنها را به جايي جرعه به كار برد..  

Scrotum  خاگ پوش استپارسي آن   -سفن .  

شايد برگردان بهتري به   .باز يافت،باز ستاني، پس گيري 2. بهبود،بهبود يابي،تندرستي دوباره 1

Recovery   باشد .  

   
اناستموزس به تفمم شايد به عربي درست باشد، اما هيچ مفهومي را در ذهن يك خوانندهء فارسي   ِ برگردان 

ه فارسي برگردانيم باز هم نياز به توضيح بيشتري داريم تا همهء آن اگر اين اصطالح را ب. دان تداعي نميكند

  :زيرا در اين صورت خواهيم گفت. مفهوم ها را برساند 

  collateralپيوستگي يا پيوند بين عروق بوسيله كانال هاي هم جوار يا  -1 
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  .ر طبيعي جدا از يكديگر اندپيوستگي يا پيوند ناشي از جراحي، تروما و يا بيماري بين دو اندام كه به طو -2

  :هم دهانگي

  .تنگي غير طبيعي يك مجرا يا معبر. ستريكچر به جاي تضيق، تنگي است   برگردان خوبتر و دقيق تر

در پزشكي به مراتب راحت تر از برگردان آنان به زبان اصلي بوده   درك برخي از واژه ها و ترم هاي بيگانه  گاه 

  :از اين شماز اند واژه هاي چون  .ده نميشوندبه برگردان شان دي  و نيازي

,Dialysis،sepsis،pneumothorax،haemostasis،haematuria،crepitation،

phimosis،priapiasm,Anastomosis,.  

اين امر مستلزم آن است كه . براي برگزيدن معادل ابتدا به اين امر توجه كرد كه آيا واژه به معادل نياز دارد يا نه

  :به چند نمونه نگاه كنيد. آن كلمه را به فارسي مي دانيم يانمي دانيم بدانيم

 Hydrothorax :تراكم نابهنجار در حفره ي جنب -آب جنبي .    

.Epigastrium :منطقه ي مياني باالي شكم -باال شكم  

Hypogastrium : بخش مياني پايين ترين قسمت شكم –پاين شكم.  

 pleurotomy : برش در حفره ي جنبي از زاويه ي ديواره ي قفسه ي سينه ايجاد –جنب شكافي .     

   
زيرا زبان ها در   الزم به يادآوريست كه پاك شدن ِ زبان از واژه هاي بيگانه ، امريست غير منطقي و علمي، 

نگي و و ستد به پيمانه اي نيست كه هويت ِ فره -و ستد فرهنگي دارند، اما اين داد-جهان ِ كنوني با همديگر داد

  .ساختاري زبان ديگر را از ميان بردارد

، كامل و دقيق اند، اما آرزومندم دوستان ِ كه در اين مورد   من هيچگونه ادعاي ندارم كه پيشنهاد هاي باال

شايد از . دادن اين مسائل سهم گيرندصاحب نظر اند، با پيشنهاد هاي دقيق و سازنده بتوانند در گشودن و بسط 

مجموع پيشهناد ها و بررسي هاي خوب بتوانيم به اين مشكل فرهنگي كه گريبانگير ما است راه حل مناسبت تر 

  .در با هم انديشي مي توان اين مسائل را به خوبي و با دقت ِ علمي به سامان رساند. پيدا كنيم

ما نيازمند ذهن هاي پژوهشگر، منطقي و تحليل گر   و روشن، باري، براي ساختن ِ يك زبان علمي ساده 

          .هستيم
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پراختن به اين مساله با ديد ِ احساسي و عاطفي كه در مواردي با احساس هاي قوم گرايانه و شوونيستي اش نيز 

ير راز هاي مراد اصلي، افزودن به توانايي ذهن در تفس. ِ علمي ست  همراه مي شود به دور از منطق و پژوهش

و سخن در چگونگي افزايش به اين توانايي و نحوه ي راه جستن به كمال . هستي و پي بردن به مسائل علمي ست

  .فكري و دست يابي به جالل ذهني است

اوكام متفكر بزرگ انگليسي عقيده دارد كه زبان به هر اندازه كه ساده ، روشن و به دور از ابهام باشد، به همان 

  .در واقع اين زبان ِ مدرن است كه ذهنيت ِ مدرن را مي آفريند. خرد نزيدك تر استاندازه به 

  .انتقال ِ مفهوم در زبان هاي مدرن اهميت ِ ويژه اي دارد

  :د فلكي مي گويد.دوست فرزانه و فرهيخته ام محم

كشد، آن هم  مدرن بودن نگاه ژرف كاوانه ي مي طلبد، نگاه كه بنياد هاي گذشته و اكنون را به پرسش "

  ".پرسشي كه همه ي پديده ها و مقوله ها را، حتي آنهاي را كه ساده و روشن به نظر مي رسند، در برگيرد

به گمان ِ من يكي از راه هاي به سامان رسيدن زبان و متون درسي مناسب در كشور ما ، به استقالل رسيدن  

پيشرفته پژوهش گران و كارشناسان رشته هاي در كشور هاي . دانشگاه ها و نهاد هاي علمي و پژوهشي ست

    .آزادي كامل خود را دارند تا آنچه را كه نياز دارند بسازند گوناگون علمي، 

مناسب و ذهن هاي پژوهنده و مدرن بسته گي دارد  هرچند رشد و بالنده گي يك چنين انديشه هاي به بستر هاي 

ديشه به سرزمين و بستر فرهنگي وارد كرد كه در هزاره ي سوم و نميتوان چنين نسخه هاي را يك باره و بدون ان

توجه به ساختار   به سامان رسيدن اين مسائل با. هنوز هم در زنجيره اي قوم و قبيله و فقر و بيداد به سر مي برد

اقتصادي جامعه ي ما، دشوار به نظر مي رسد، اما اين گپ به    اجتماعي و محدوديت هاي تاريخي و -فرهنگي

  . معني اين نيست كه ما از اين انديشه ها غافل بمانيم

اگر بيماري ها و ناهنجاري هاي نظام آموزشي و درسي ما، از يكسو برآيند ِ فقر و بيداد و نبود برنامه هاي  

براي داشتن ِ يك برنامه ي . آموزشي است، از سويي به گمام ِ من ريشه درتعصب و بي خبري ما نيز دارد

از ديد من آنچه در اين جا اهميت فراوان . ن در خور آن شايد نياز به اقتصاد بااليي نداشته باشيمآموزشي و زبا
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دارد اين است كه ما ذهن ها و روان هاي مان را از زنجير هاي قوم و قبيله رها سازيم و با ديد و منطق علمي 

  .مسائل و نيازمندي هاي مان را دريابيم

ده و روان و زبان ِ كه بتواند متن هاي علمي و پژوهشي را به شيوه ي درست ِ آن به ما داشتن ِ يك زبان ِ پويا ، سا 

  .بياموزاند، از دير باز يكي از درگيري هاي اصلي ذهن ِ من بوده است 

صادقانه  راه حل ها و پيشنهاد هاي سازنده كدام ها اند ؟   از كدام روزنه ها مي توان به اين مسائل نگريست ؟  

و چون ِ اين كار را در حوزه ي صالحيت ِ خود نميدانم زيرا من زبانشناس  -ويم كه پرداختن به چندبايد بگ

اما به عنوان يك پزشك كه همواره درگير ِ اين مسائل بوده ام، در حد فهم و آگاهي ام پيشنهاد هاي دارم . نيستم

  .باب شودكه شايد بتواند زمينه ساز و آغاز گر ِ يك گفتمان ِ سازنده در اين 

باز نگري زبان و متون ِ درسي در دانشگاه هاي پزشكي  "من دست اندر كار ِ نوشتن ِ رساله اي هستم زير نام 

  .كه اميدوارم بتواند تا حدي به پرسش هاي باال پاسخ گويد "افغانستان

در . قدرداني كنم در پايان الزم است يك بار ِ ديگر از كار ها و تالش هاي فكري و خستگي ناپزير داكتر كوير

در واقع . كشور فقيري چون افغانستان، توليد ِ يك اثر علمي كار سترگي ست كه ارزش آن را هر كس نمي داند

داكتر كوير با اين اثر اش يكي از سنگ بنا . بايد گفت كه اين اثر اغاز ِ پروازيست در افق هاي گسترده ي دانش

ترديدي نيست كه فعاليت هاي علمي . افغانستان گذاشته استهاي مهم و با ارزشي را در پژوهش هاي علمي 

من كار او را . كمك مي نمايد پزشكي به هرگونه كه باشد به پيشرفت و به سامان رسيدن سطح حرفه ي پزشكي 

  .مي ستايم و پيروزمندي هاي بيشتري در كار هاي پژوهشي در آيينده برايش آرزو مي كنم

    1387مرداد ماه 

Arnhem/ Holland  

  
 :آويزه ها

  :ها به فرهنگ هاي زير مراجعه كرده ام  در برگردان برخي از واژه ها و ترم 

  فرهنگ علوم انساني، ويراست دوم، داريوش آشوري: 1
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  .خورشيدي 1386ن تعريف ها و مفهوم فرهنگ ، داريوش آشوري، چاپ سوم زمستا: 2

 term/terme((در فارسي، با توجه به پيشينه ي كاربرد ِ آن، براي ترجمه ي ترم   اصطالح "اگرچه واژه ي  "

در زبان هاي انگليسي و فرانسه به كار مي رود، ولي براي افزودن بر دقت كاربرد ِ مفهوم ها پيشنهاد داريوش 

براي    به كار برد و ترم را به صورت وام واژه) idiom/idiome(آشوري آن است كه اصطالح را تنها برا

زيرا اصطالح به معناي واژه يا عبارت ِ خود جوشي ست كه در قلمروي از زبان، چه . اصطالحات ِ علمي و فلسفي

عاميانه چه دانشورانه، پديد مي ايد، در حال كه ترم به معناي واژه يا عبارت وضع شده و تعريف شده براي يك 

  .لمي و فلسفي ستمفهوم ع

اصطالح و ترم را كه در باال توزيع شده است ، از كتاب تعريف ها و مفهوم فرهنگ ، داريوش آشوري   مفهوم 

  . گرفته ام و گمان مي كنم كه ما تا هنوز اين دو را درست به كار نمي بريم

The Oxford Medical dictionary, 5th edition.3  
4.Dِorland's pocket Medical Dictionary  

Oxford Advanced Learner's Dictionary, 7th edition.5   
  :شناسنامه ي كتاب

  واقعات عاجل يورولوژي: نام ِ كتاب

  مجيب الرحمن كوير: نام ِ نويسنده

  خورشيدي، كابل 1385: سال و جاي چاپ

  نويسنده: ناشر

 

 


