سـاد
ال َّ
صـ ُل عربي
سما ٌء هج ْينةٌ واأل ْ
أ ْ
سرى س ْبع العيش
الدكتورة ُ
مع أن المعجم الطبي الموحد قد وضع آالف المصطلحات ووافق على اعتمااد

تسميات علميا عببيا قديما لمادلوالت طبيا ت ما ات مان الوضاول والساقول وب ااق

اللف ااك بمم ااانت الال أ ااا ال ا ااات ا ا أب ف ااي الم اااالت العلميا ا والطبيا ا الت ااي تتص اادب
المج ا ت العلمي ا والي افي ا العببي ا ت ومااالت ااب فااي الت ااابيب الطبي ا متاب ا أسااما

األم ابال ملفوك ا غ باللجااات األج بي ا ومصااوبغ بحاابوف عببي ا

و ااا تسااا ت أت ا اب

اإلص اباب علااى االسااتقا بتعبيااط الملمااات الطبي ا ت أم تااو م بعاال األطبااا ب ا قم
يايدون بفع غ ويتفوقون

اغ حين ياخبفون ت ابيب م بملمات أعجميا ت أم او الجقات

ع اان حس اان يا ا با ا ن لتل اات األلف اااك الطبيا ا مبادف ااات عببيا ا أجم اات وأحل ااى وأص اادق

تعبي اغب

علماغ ب ن المييب من الملماات الطبيا

اي اات تسامي عببيا أصا غ مماا

الساااد ملما تطلااق علااى الماابل الاااي يصاايط العدسا
ااو األمااب فااي ملما ال سساااد و ط
البلوبي في العين بالمياف فتصاب بيضاا ظ كليلا بعاد أن ما ات افاف غ باف ا غت فتعياق
البؤيا وتحاادع العمااى ومااع أن ملما الساااد تماااد تصااب

ااافع لااد معكاام ال ااا

جابه حتى في المتابات الطبي األدبي
في عالم ا العببي بمن فيقم األطبا طالال أ ا ظ
الم وب فاي أ اقب المجا ت الي افيا العببيا ( )1بملما متا ابمات بادالغ م قاا فمان أيان
جا ت ا الملم (متابامت)؟

ل د كقبت ملم متابامت في أوت تبجم التي ي لمتاط طبي عبباي

متط تابيخ طط العيون أن أوت من استعمت ا الملم
مما يسميه الجبط موستا تي و

أفبيما و

()2

وتاامب

و قساط طين إ
اإلفبي اي أو

الاي ولد في مدي قبطاا عاام 5151
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للمي د ومان مسلماغ ولم ه وبكبوف غامض تقود يم ت صب وأصاب اب بااغ فاي دياب
مو اات مااااي و وببمااا مااان لااه تا ييب مبيااب فااي

تااوفي عااام 5101م

()3

ااو مدبسا ساااليب و فااي اليطاليااا وقااد

وقااد امااب فااي متابااه باللجا ال تي يا المساامى (كتا العينا )

ملم متابامت ال اب عن المبل المسمى اوت الما أو الما ال اات في العين وقد

تبين أن (كتا العينا ) الااي ادعاى قساط طين إ
اإلفبي اي أ اه ألفاه وأ ادا اللاى تلمياا
جو ااا

الال تبجم ا حبفي ا

لعاادم ت اوافب متاااط عاان العااين باللج ا ال تي ي ا – لااي

لمتاااط (عينشااملاال ا ي للاانلعين ا ) الاااي ألفااه ح ااين باان السااحق العبااادي (-111
108م) وأن قسط طين إ
اإلفبي ي ما و الال اقت ظد إع طي تبجم المتاط اللى ال تي ي يام
()8
ضااع ملما متا ابماات
ادعااى ت ليفااه وطما اساام صاااحبه وغيااط امااب عمااداغ وقااد ظو ظ
ع وا اغ للفصت السابع والع ابين مان المتااط وع ادما عااد ديمتبياو

وتابجم المتااط

الل ااى ال تي يا ا وض ااع ع ا اوان الفص اات الس ااابع والع ا ابين ملما ا ص اافوايون ومع ا اااا
االبت ااالت للداللا علااى اااوت المااا فااي العااين فلمااا تاابجم جيابابدو

ماان مبيمو ا

( )5510-5551متاط أبي ال اسم الا اباوي (عيتصام لياا لز انلزا لعيتا ي
تاابجم عباااب قاادل المااا ال اااات فااي العااين بعباااب ا ع ا

)

المااا ال اااات فااي العااين أو

المتابامتا بي ما وبدت في تبجم متااط (عيالا ون ) البان ساي ا ومتااط (عياوصانم )
للبااي ملم الما للدالل على المبل العي ي ااتهت ولم تستعمت ملم متابامت

()4

حتى الن غي دي ت وليات أ قب طبيط فب سي في ال بن البابع ع ب امب فاي
متابه ملم الما واعتباب خطا مبحلا سااب لحادوع المتابامتاا

()1

وقاد اقتاب

اي تاين

وستين مب من متاط (تذكمةلعيكح ي ) لعلي بن عيسىت في متاباه ال اقيب الج ابحا
المب ااب

و م اااا ااا اس ااتعمات ملما ا متا ابم اات الت ااي تع ااي بال تي يا ا

ا ا ت الم ااا

وأصبحت ال موا المحتا في التبجمات ال تي ي للمتط الطبيا العببيا فاي ال ابن

اليااا ي ع ااب ومااا بعااد

()5

و ماااا ااب أن قسااط طين إ
اإلفبي ااي اااا ولمب ااه ل صاات

العببي الااي ت ماب لاه ول إ معاان فاي التموياه اواخفاا أصات المتااط الااي تبجماه اللاى
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ال تي ي وا تحلاه ل فساه اختااب ملما متا ابمات و اي م ات مان أصات يو اا ي وتع اي

الساااد الاااي ي الااق ماان األعلااى اللااى األساافت فيسااد مجااب المااا ت علم ااغ ب ا ن
الباااط ط
األطبااا إ
اإلغ ابي يين ال اادامى الاااي تتلمااا األطبااا العاابط أص ا غ علاايقم لاام يسااتعملوا
الس اااد اوا م ااا اس ااتعملوا ملما ا ص اافوايو الت ااي تع ااي
ملما ا متا ابم اات للداللا ا عل ااى دا ط
االبت ااال( )6وعلااى ماات لاام ي تااب ماان (كت ا العين ا ) الاااي ادعااا قسااط طين ولاام
يبجااع الليااه المييااب ماان أطبااا أوبوبااا فااي ال اابون الوسااطى

()7

مااا عاادا بوجااب بيمااون

الاي اعتمد في بحه الجقاا البصبي علماغ با ن بوجاب بيماون ااا قاد اتقام مان
قب اات مييا ابين ب ااه است س ااخ كبيا ا اب اان القي اايم وتطبي اتق ااا بال س ااب الل ااى العدس ااات

الممبب

()8

ياام عاابف العااالم أجمااع أن الاادا لااي

مااا ولااي

اااوت مااا فااي العااين أو

ا صبابه فيقا اوا ما او مابل فاي عدساتقا البلوبيا يصالط ويمياف ويعاتم ويجياب

الطبيعا ا ال اافاف فيق ااا وال اات ع اادما ا سابل الع ااالم األلم ااا ي وب ااب وبفيل اات ع ااام

5111م

()9

للم ااب األول ااى ع ااين ال س ااان مي اات م ااان ق ااد أص اايط ف ااي حيات ااه بال اادا

المساامى اااوت المااا فااي العااين فامت ااف أن الماابل ااو فااي العدس ا البلوبي ا
ااتق ااا وم ااع ال اات ف ا ااد ب ا ااي األوبوبي ااون يس ااتعملون ملما ا متا ابم اات العتباباتقاااا

السااد ملما الماا
التابيخي وللدالل على مبل العدس البلوبي واستبدل ا بملم ط
الساد أبلغ في إ
اإل اب اللاى الادا الااي يساد مجاب ال اوب
اات الدالل المجلوط و ط
ويعيااق ا ت الضاايا عاان عبااوب العااين وقااد اااعت ااا الملم ا فااي األوساااط
الطبي العببي ت وقبت بقا وتب ا ا المعجم الطبي الموحد()10ت فلم التجبيط وال وا
ع د متاب األدط الطبي
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 ل:عياص دملعينمب ةلنعأل وب ة
) د سامي محمود عليا عي ات5(
 ا5111/م5911 ت518-91  ص855 مجل العببي العدد
للمتابامت بدون جباح

و د سعيد السما يجيا ع
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