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, وأأبباً ,  ان الطببب  الماً ,      في فجر الزمن العربي اإلسالمي وضحاه
أي أنو بتقن اليغة العرببة وبحسن توظبفيا بطالقة لفظًا وا  رابًا .. ووا راً , وفبيسوفاً 

مالء وممارسة وتصنبفا , وبعض األطباء  انوا متفقيبن وأساتذة في  يم ال الم. وا 
, فعنأما نقل حنبن بن إسحق ال تب الطببة  رب األصل أو مستعرببنسواء  انوا 

البونانبة  انت فصاحتو و بقربتو في الترجمة ووضع المصطيحات  المة فارقة 
. و نو نقل واقتبس ال ثبرون من األطباء, وخطوة جبارة في أرب التعربب الطبي

و نأما نستعرض موسو ة القانون البن سبنا الذي لم ب ن  ربي األصل بل  ان 
ألبي " المنصوري"و ذلك موسو ة الحاوي في الطب, و تاب , فارسبا من بخارى

ب ر الرازي الذي لم ب ن أبضًا  رببًا فيو من الري أي أن أصيو من بالأ العجم أو 
الفرس؛ نعجب لفصاحة العبارات ورواقة اليغة العرببة التي  تبت تيك ال تب 

.  وصنفت بيا

أما ابن النفبس الطببب العربي الويبر م توف الأورة الأموبة وال حال 
الويبر الذي أصيو من ىذه البالأ ولقب القروي وربما الجروي من جرش أو من 

ومأرسًا .. محأثاً .. قربة مجيولة جنوبي أموق؛ فقأ  ان فقبيًا و المًا سنبًا ولغوباً 
. و المًا في  يم الحأبث وفقبياً 

فقأ  ان طبببًا بحاثًا ب في , أما الطببب موفق الأبن  بأاليطبف البغأاأي
ا توافاتو وأراستو آلالف اليبا ل العظمبَّة في جبل المقطم  نأما حيت جائحة 

فقأ أرس بأقة اليبا ل العظبمة وتعرف  يى . و ثرت الوفبات. ال ولبرا في مصر
حقبقة أن الفك السفيي  ظم واحأ ولبس  ظمبن منفصيبن  ما  انت الأراسات 

وىذا . اإلغربقبة تقول وأن  ظم العجز في آخر العموأ الفقري ىو ميتحم الفقرات
فالطببب ". اإلفاأة واال تبار في األمور المواىأة والحواأث المعابنة"في  تابو 

أغنى الم تبة العرببة العيمبة, و ان ال تاب الطبي في سباق مع  تب العيم األولى 
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ىؤالء العيماء ..  الينأسة والمب انب ا و يم المواقبت والسا ات والحساب والمثيثات
 انوا فحول . العمالقة وجأوا و اووا ماببن القرنبن التاسع والثالث  ور المبالأي

. التراجمة والمؤلفبن ورواأ التعربب الطبي

إذن فالوزن الطبي  ان راجحًا في السنوات والقرون األولى من زمن التعربب 
و تب الطب طفحت وتجاوزت  أأ  تب الحساب والفيك أو  يم اليبئة؛ . العيمي

فالطب  يم أثبر بمس حباة األمم وصحة الناس فبيا, فالمؤلفات الطببة  انت ىي 
غأاق العطاء  الرائجة والمطيوبة التي سعى الخيفاء واألمراء والوالة إلى أ م نورىا وا 

 يى المصنفبن والمتطبببن والمترجمبن في وتى فروع الطب وتخصصاتو, 
. وبخاصة طب العبن أو  ما  ان بسمى ال حالة

لقأ اوتير  ن الخيبفة المأمون أنو  ان بمنح المترجم المتطبب حنبن بن 
إسحق وزن  تابو ذىبًا, و ان حنبن بخط  تابو  يى ورق الرق السمبك الذي 

بصنع من جيوأ األغنام أو الغزالن بحروف  ببرة و يمات متبا أة مما بزبأ في 
ولقأ  انت ثورة العيم األولى التي فجرىا العرب . وزن ال تاب وفي مرأوأ العطاء

المسيمون حبن أسسوا مصانع الورق وصنعوا الورق وسييوا صنا ة ال تب 
وانتوارىا, مما سيل  يى األوروبببن نور العيم بترجمة  تب العيماء العرب 
ال الضطروا لذبح مائة خروف من أجل  تابة نسخة واحأة من  المسيمبن, وا 

و نأما أسس ىارون الروبأ أار الح مة وتبعو  بأاهلل المأمون في . اإلنجبل
ر ابتيا وتوظبف خبرة العيماء األطباء بالقبام  يبيا  انت األ اأبمبة اإلسالمبة 
العرببة األولى التي حوت أميات ال تب الطببة العرببة المؤلفة والمترجمة, و ان 
أبو ب ر الرازي من خبرة أساتذة و يماء الطب العرب المسيمبن الذبن تولوا قباأتيا 

.  ور وا وأنيا
 وتنتعش تغنى فيي ,األمم  يبو ت ون الذي ليمأى حساس موعر اليغات

 في وىبوطيم وانأحارىم أىييا بذل واالن ماش الن س وبصببيا ,أقواميا بعزة وتعز
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 وراء واالنجرار ليتمثل بباأر المقيور الذلبل أن ننسى ال و.الحضاري الأركأسفل 
 ذات خيأون ابن  يبيا وقف التي الحقبقة تي م, وأذلو وأىانو احتيو الذي السبأ
 المناذرة األجأاأ تاربخ وحقبقة. المغول وىمجبة بسبوف محتل ذلبل زمان

 وقتيوا بعضا بعضيم فحاربوا والروم الفرس ألسباأىم رضخوا الذبن والغساسنة
 العراق في بجري الذي ىذا من اآلن نحن أبن. المحتيبن أسباأىم إلرضاء أنفسيم
 بإ زازىا نناأي لغة من نحن وأبن.. وأفغانستان والسوأان وسوربا والبمن ولبببا

 والمؤسسبة التجاربة المرا ز ومسمبات الصحف في البومبة الحباة في وتوظبفيا
 والمأارس والمؤسسات الفناأق أسماء وفي المالبة والأوائر المصرفبة البنوك وفي

.   والجامعات والمعاىأ

 ,صورتيا وتحسن المجتمعات ارتقاء في  ببر أثر والمعتقأ والأبن ليطب
 تأثبر من لو لماوالنفسي,  الثقافي ومستواىا ف رىا ارتقاءصحة أجساميا و وبالتالي
 الضعف غوائل منتأ أن بعأ والثقافة ليعيم وتفرغيا وفعالبتيا األمم حباة في مباور
  ن المسيمبن الفقراء تنصبر في التبوبربة المؤسسات تعمل لذلك. والنفسي البأني
 وبحصل حصل  ما الطببة واإلغاثة والمستوفبات والمستوصفات البعثات طربق
 القنوات ىي والتطببب فالتعيبم.   أنأونبسبا مثالً آسبا مناطق من وال ثبر إفربقبا في

 ال التي لألمم الأماغي والغسل الغرس خالليا من بعبر التي المؤثرة والمأاخل
 األجنببة اليغات تعيم التي المأارس ثم. والذل الفقر أضعفيا أن بعأ ليا حصانة
 النفوس في وتنغرس الببوت تأخل التي الغرببة والثقافة العرببة اليغة  يى وتؤثرىا
 اليغة نإ وحبث. بفبأ ال بما الوقت وحرق واأللعاب التسيبة ت نولوجبا  بر وتنساب
 والثقافة والتعالبم الف ر بنساب طربقيا  ن التي واألنساغ العروق ىي العرببة

 واألنووأة ةاليسانيطالقة وال الف ربة والمأر ات واليفظ الجرس فيي اإلسالمبة
 تصقل التي ىي معاً   ييا الجمبل العربي الخط وصورة المؤثرة واألغنبة السيية
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 فال ,المب رة الوباب مرحية وفي األولى الطفولة منذ اإلسالمبة العرببة الوخصبة
 حرب في الالمباور الخفي المخاتل الطربق ت ون ومحاربتيا طمسيا أن وك

 وتغرببيم, ثقافتيم وتسطبح تف برىم طرائق وتبأبل المسيمبن وتغببر اإلسالم
قصائيم  ,وتعاضأىم تقأميم وتعسبر ثقافاتيم وتذوبب ,ومعتقأاتيم تقالبأىم  ن وا 

بأا يم وتآلفيم واتحاأىم لجمعيم وسبية اليغة من أسيل فيبس  بنتمون أنيم ما أام وا 
 وسبية وأي ,العربي باليسان الجيل من أوأ معبق طربق فأي .والمعتقأ الأبن لنفس
 مع وبتعاميون بتحأثون العرب جعل من والتوتت التغربب في تأثبراً  أ ثر خببثة

 في وأصالة مساساً  وأ ثرىا حباتيم وؤون جمبع في أجنببة برطانة بعضيم
. أ مارىم

 التعربب في األطباء نقابة مؤسسة أور  ن ليبحث أ وأا العرض ىذ بعأ
. بيأنا في الطببة وال يبات الجامعات أنوئت أن منذ بو نناأي الذي الطبي

نعيم اآلن أن البالأ العرببة ىي في الأرجات الأنبا  يى سيم المساىمة في 
صنع الحضارة اإلنسانبة المعاصرة, وىي األقل في الترجمة والتألبف والبحث في 
األمور العيمبة والطببة, وحبث إن من أولوبات نقابة األطباء أن تقوم بأور ر ابة 

وليا أور الرقابة  يى حسن األأاء الطبي المتعيق , األطباء وتنظبم مينة الطب
, بأطباء القطاع الخاص فيي تيتم بحسن العالقة وصحتيا ببن الطببب والمربض

ن لم ب ن ليا تأثبر  يى المستوفبات الخاصة. وببن األطباء فبما ببنيم إال بما , وا 
وىي تنظر في الو اوى وتيتم بالتعيبم الطبي , بتعيق باألطباء الذبن بعميون بيا

وتربأ أن ب ون األطباء . المستمر وترنو لمستوى طبي  ال من حبث األأاء الطبي
.   يى قأم وساق في تعقب ما بجأ من  يم وبحث طبي في مختيف التخصصات
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لذلك ُحّق لمجمع اليغة العرببة أن بتساءل  ن أور نقابة األطباء في  ميبة 
وقأ  يفني األستاذ ال ببر الأ تور  بأال ربم خيبفة مو ورًا . التعربب العيمي الطبي

أن أجيي وأوضح األبعاأ التي تتحرك بيا نقابة األطباء في مضمار التعربب الطبي 
الذي نحن في أمس الحاجة إلبو الذي لألسف ببأو أمرًا معسرًا في بالأنا بو ل 

.    غبر مبرر وغبر منطقي ومخالف ل ل المعاببر
تأسست جمعبة تعربب العيوم  (م1989 ام )فقبل أ ثر من  وربن  امًا 

و ان من أوائل , الطببة بتوجبع واضح من نقابة األطباء ليتعربب الطبي
و نأ االنتخاب  ان أول رئبس . المؤسسبن األستاذ الطببب قنأبل وا ر رحمو اهلل

خمأت الجمعبة ولم ب ن ليا أي , ول ن.. ليجمعبة الزمبل الطببب فتحي أبو مغيي
ممثية . م حبن أو يت إلّي نقابة األطباء1994نواطات و اأت تنسى حتى  ام 

بالأ تور نزبو  بابنة وبحثت معي موضوع ىل األفضل إ اأة تأسبس الجمعبة 
, وبعث الحباة فبيا أم االقتصار  يى تخصبص لجنة ليتعربب متفر ة  ن النقابة

ف ان رأبي الذي وجعتو النقابة آنذاك ىو إحباء جمعبة تعربب العيوم الطببة وبعث 
.  النواط فبيا

م, 2008-1994مأة أربعة  ور  امًا , ف ان لي ورف رئاسة الجمعبة
مجية المقتطفات "و ان من أىم منجزات جمعبة تعربب العيوم الطببة إصأار 

و انت . م2008التي  نت رئبسة تحربرىا مأة أربعة  ور  اما حتى " الطببة
بيغة  رببة فصبحة جمبية , تترجم بيا المقاالت واألبحاث العيمبة الطببة الحأبثة

. إنجيبزي ليمصطيحات الطببة الوارأة في  ل مقالة أو بحث- مرفقة بمسرأ  ربي
.  وقأ صأر منيا أحأ  ور  أأًا ممتازاً 

لقأ وجعت نقابة األطباء التعربب وبالتعاون واإلبعاز من جمعبة تعربب 
واستطا ت ,  ان ىنالك توجبع إلقاء المحاضرات باليغة العرببة. العيوم الطببة

 قأ المؤتمر األول والثاني لجمعبة تعربب العيوم , الجمعبة, بأ م نقابة األطباء
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, واآلن برأس جمعبة تعربب العيوم الطببة الزمبل الطببب موسى المعطي.. الطببة
. ولي ورف رئاسة تحربر مجية المقتطفات الطببة

, "السما ة"إن المجية الوحبأة الطببة الثقافبة التي تصأرىا نقابة األطباء ىي 
فيل ىذا ب في؟ لنقابة بنتسب . وىي  ما المقتطفات الطببة تصأر باليغة العرببة

إلبيا آالف األطباء وتحت ظييا تنتسب  ورات جمعبات االختصاص؟ الجواب 
.  بالطبع ال

: بالبحث واالستقصاء حصلت على المعلومات التالية

  و أأ األطباء العراقببن الذبن ,  طببباً 24343 أأ األطباء األرأنببن بحأوأ
..  طببباً 339الممارسون منيم ,  طببب1522انتسبوا لينقابة 

 تنضم تحت لواء نقابة األطباء خمسون جمعبة :

. جمعبة اختصاص (35) -

 .جمعبة الطببب العام (1) -

تنتسب اسما إلى الأول التي تخرج منيا )جمعبات جغرافبة  (10) -
.. وخربجي روسبا, وخربجي إسبانبا,  جمعبة أطباء خربجي ألمانبا. (األطباء
وليمفارقة فإن النواطات العيمبة لتيك الجمعبات ت ون باليغة اإلنجيبزبة . وى ذا

 . ولبس باليغة التي تعيم األطباء الطب بيا في تيك البالأ

جمعبة الطب , جمعبات مختيفة منيا جمعبة تعربب العيوم الطببة (4) -
ونواطاتيا ت ون باليغة . جمعبة األطباء الرواأ, جمعبة الطب المسنأ, اإلسالمي
 .العرببة

 . طببباً 1167=  أأ األطباء الذبن تعيموا الطب بالعرببة  -
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.  طببباً 12462=  أأ األطباء الذبن تعيموا الطب باإلنجيبزبة  -

=  أأ األطباء الذبن تعيموا الطب بيغات مختيفة أخرى غبر اإلنجيبزبة -
 .  طببباً 10714

  أغيبيا بعقأ مؤتمرًا مرة , مؤتمراً  (15)وىذه الجمعبات تعقأ سنوبًا ما بعاأل
وبقتصر استعمال اليغة العرببة . ومعظميا بتحأث بيغة غبر العرببة,  ل سنتبن

, وجمعبة الطب الور ي, جمعبة تعربب العيوم الطببة: جمعبات ىي (4) يى 
وَّاأ, وجمعبة العيوم الطببة اإلسالمبة .  وجمعبة األطباء الرُّ

  نأوة  (70)أما النأوات التي تعقأ في رحاب نقابة األطباء فيي بمعأل
والنأوات العيمبة  يى غالبًا تعقأ باليغة . ثقافبة (10)و, منيا  يمبة (60), سنوباً 

نما قصورًا في , اإلنجيبزبة وقأ تتو أ  يى اليغة العرببة العامبة لبس والء ليعرببة وا 
.   طالقة المتحأثبن باإلنجيبزبة

 السما ة: أما المجالت التي تصأر  ن النقابة فيي مجية واحأة ىي ,
. إضافة إلى المقتطفات الطببة التي تصأرىا جمعبة تعربب العيوم الطببة

طالما نبيت جمعبة تعربب العيوم الطببة مجيس النقابة وأو زت إلبو بضرورة 
ول ن لم ت ن , التعمبم  يى الجمعبات بجعل اليغة العرببة لغة المؤتمرات والنأوات

فاألطباء بفضيون الرطانة باليغة اإلنجيبزبة  يى الت يم . النتائج بالمستوى المأمول
. وىم, والحق بقال, ضعبفون جأًا لفظًا ونحوًا وصرفًا باليغة العرببة, باليغة العرببة

ومن الطربف أن معظم الذبن بيييون لجعل المحاضرات باليغة اإلنجيبزبة لبس 
نما ىم األطباء الذبن  أولئك الذبن تخصصوا أو أرسوا الطب باليغة اإلنجيبزبة, وا 
أرسوا في ما  ان بسمى بالأول االوترا بة وبيغات وتى,  الروسبة والرومانبة 
. والصرببة, إضافة إلى اليغات اإلبطالبة والتر بة والبونانبة واأللبانبة واإلسبانبة
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فيذه الفسبفساء من اليغات لن تتبح ليطببب تيك الأرجة المأمولة في التعيبم الطبي 
المستمر وبالتالي لن تقوم برفع المستوى الطبي والصحي  ما لو  ان التعيبم بيغة 

. واحأة ىي العرببة

ًً وتعسبرًا لغوبًا  ببرًا أمام معظم األطباء,  من ىنا نتببن أن ىنالك  بئَا
وبقابيو تقصبر  ببر مفروض  يى ذلك الجسم الطبي المؤسسي, نقابة األطباء, 

وفي البحث تفصبل  ن أور النقابة إبجابًا بالتيببة أو . بالنسبة ليتعربب الطبي
. سيبًا في التقصبر في مجال التعربب

نعيم أن ال ثبربن من األطباء ال بعرفون المصطيحات الطببة باليغة العرببة 
وبعضيم بجيل أن ىنالك معجمًا طببًا  رببًا موحأًا بضم خمسمائة ألف مصطيح 

أو أنَّ ىنالك معجمًا طببًا . طبي مع مألولو اإلنجيبزي بنسختبو الورقبة واإلل ترونبة
ربما  ان واجب .  رببًا انجيبزبًا مفسرًا  الذي وضعو الطببب  بأالعزبز اليبأي

أو نصحيم , النقابة تبسبر تيك المعجمات لتناول األطباء الميتمبن بالتعربب
وتنببييم لضرورة الحصول  يى تيك المصاأر التي تبسر التعربب الطبي وتحقق 

ول ن ما بال م ومجيس النقابة قأ ألغى الم تبة الطببة من منوآتو بحجة . مرامبو
..  أم وجوأ متسع ليا

لم بحأث بومًا أن استأ ت نقابة األطباء اليبئة العامة لالجتماع بو ل 
طارئ ليبحث في مو ية ىجر اليغة العرببة, أو تأزم استعماليا ببن األطباء الذبن 

وىم مغربون  ن , بتخرجون سنوبًا بأ أاأ  ببرة في  يبات الطب األرأنبة واألجنببة
ولم تستثار النقابة بضحالة ووح . اليغة العرببة ال بألفون التحأث طببًا و يمبًا بيا

حضور العرببة, في المأارس األجنببة أو في الحباة البومبة في الأوائر والمؤسسات 
العامَّة والخصوصبة ووبو الرسمبة, وال في الفتات األسماء في المحال التجاربة 
واألسواق, أو في قوائم الأفع في وتى الموتربات التي تصأر باليغة اإلنجيبزبة, 

ببنما استأ بت اليبئة العامة مرات ومرات في .. و أنيا لغة آباء القوم وأجأاأىم
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مع أن أرب التعربب الطبي مميأ . أمور أخرى أقل أىمبة من أزمة اليغة العرببة
مبسور إذا توفرت النبة الصاأقة في سبر غوره والسبر المستقبم  يبو وتحقبق 

.  مقاصأه
ت تب القصة السربربة والببانات والنتائج التي بعطبيا الفحص :  نأتي ليعباأات

السربري باليغة اإلنجيبزبة إال فبما نأر من العباأات, وحتى أن النماذج المقأمة 
ليفحوصات المخبربة و ذلك نتائج الفحوصات وتقاربر الصور ت تب باإلنجيبزبة, 

ب تبيا اختصاصي المختبر أو األوعة التوخبصبة العربي باإلنجيبزبة, وبرسييا لبقرأىا 
الطببب المختص الذي طيب إجراء تيك االستقصاءات وىو  ربي ابن  ربي لبقرأىا 

!  باليغة اإلنجيبزبة, ألبست مفارقة وميزلة  جببة ومضح ة؟
أذ ر قبل ثمانبة  ور  امًا  نأما قأم إلبنا من سوبسرا مخترع تصحبح البصر 

باليبزر البروفسور تزبير لبأربنا  يى  ميبة تصحبح البصر بطربقة اليبزك في 
المستوفى التخصصي, وىو األلماني األصل, و نأما سمع األطباء بتجاألون في 
الموضوع باليغة اإلنجيبزبة قال أرجو أال تجاميوني وت يفوا أنفس م التحأث باليغة 

لذلك تحأثوا وتناقووا بيغت م .. اإلنجيبزبة من أجيي فأنا أتبت أل يم م ال ألتعيم
و نأما باأر الزمالء مبتسمبن مفاخربن وأ يموه أنو من . العرببة فأنا أ ره الت يف

الطببعي أن بتحأث األطباء في بالأنا باليغة اإلنجيبزبة في جمبع المواأ الطببة انقيب 
ألنو من المستحبل أن .  وغبر مألوف..ىذا ويء  جبب:  يى ظيره ضاح ًا وقال

بت يم األلماني مع قومو بيغة أخرى غبر األلمانبة, ومن اليزل والالمعقول أن بت يم 
. اإلنجيبز مع بعضيم بعضًا بغبر اليغة اإلنجيبزبة

فيذا التنازل العربي ممجوج م روه لن بزبأ العرب احترامًا ألنفسيم, ولن بوفر 
ليم احترامًا أو بزبأىم ا تبارًا أمام األمم األخرى, بل  يى الع س سبثبر سخربة 

اآلخربن واحتقارىم  نأما برونيم ببألون أثوابيم وبيوون بألسنتيم متن ربن وىاجربن 
 . ليسانيم العربي المببن
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التعليقات والمناقشات 

 

أمين عام مؤتمر المغتربين األردنيين / موسى المعطي. د- 

تحأَّث  ن مؤتمر  قأ ىذه السنة لألطباء األرأنببن في الخارج لتواجأ ألفي 
طببب أرأني في الخارج, و ان في محاضرتو قأ ر ز  يى أىمبة أن بتحأث أبناء 

ىؤالء األطباء بالعرببة؛ فالسرباني بتحأث السربانبة واآلرمني باآلرمنبة ونحن, 
لألسف, نتحأث مع أبنائنا اإلنجيبزبة غبر المتقنة, معتقأًا بأىمبة تعيُّم لغة أجنببة 

. ال التعيُّم باليغة األجنببة, ألن من تعيم لغة قوٍم أمن ورَّىم

" تعيبم العيوم الطببَّة" ما تحأَّث  ن إنواء رابطة أطيق  يبيا اسم رابطة 
 يى مستوى خارج األرأن, تابعة التحاأ أطباء العرب الذي بمثل ربع ميبون طببب 

وحاولت الرابطة أن تحقق تقأمًا في موضوع تعربب التعيبم؛ إذ بعثت .  ربي
رسائل إلى  ثبر من الجيات المختصة وآخرىا رسالة لجاللة الميك  بأاهلل الثاني 

. بيذا الخصوص, تأمل الرابطة متابعتيا وأخذىا باال تبار

سرى سبع العيش . رد د- 

جمعبة تعربب العيوم الطببة, :  ببعض الجمعبات الطببَّة مثلسرى.  أأواأت
جمعبة الطب الور ي, جمعبة األطباء الرواأ, جمعبة الطب اإلسالمي, و ييا 

 يى   س غبرىا من الجمعبات الطببة التي ال . جمعبات تت يم باليغة العرببة
 .نأري ِلَم تأسست وىي تعتمأ اليغة اإلنجيبزبة


