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 السَّـاد

 اٌء ه جْينةٌ واألْصـُل ع ربيأْسم  
 كتورة ُسرى س ْبع العيش الد  

 

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  

لعلمياااا  والطبياااا  التااااي تتصاااادب اللفااااك بممااااانت الال أ  ااااا ال  اااااات   اااابأ فااااي الم اااااالت ا
المجاا ت العلمياا  والي افياا  العببيااا ت ومااالت  ااب  فااي الت اااابيب الطبياا  متاباا  أساااما  
األمااابال ملفوكااا غ باللجاااات األج بيااا  ومصاااوب غ بحااابوف عببيااا   و  اااا  تساااا ت أتااابا  
اإلصاااباب علاااى االساااتقا   بتعبياااط الملماااات الطبيااا ت أم تاااو م  بعااال األطباااا  بااا  قم 

 غ ويتفوقون    اغ حين ياخبفون ت ابيب م بملمات أعجميا ت أم  او الجقات يايدون بفع
عااان حسااان  يااا  بااا ن لتلااات األلفااااك الطبيااا  مبادفاااات عببيااا  أجمااات وأحلاااى وأصااادق 
تعبيباغ    علماغ ب ن المييب من الملماات الطبيا   اي اات تسامي  عببيا  أصا غ   مماا 

الماابل الاااي يصاايط العدساا    ااو األمااب فااي ملماا  السساااد  والسطاااد ملماا  تطلااق علااى
البلوبي  في العين بالمياف  فتصاب  بيضاا ظ كليلا  بعاد أن ما ات  افاف غ باف ا غت فت عياق 
البؤياا  وت حاادع العمااى  ومااع أن ملماا  الساااد تماااد تصااب   ااافع  لااد  معكاام ال ااا  

  أ  ا   جابظه  حتى في المتابات الطبي  األدبي في عالم ا العببي بمن فيقم األطبا  الالط 
م قاا فمان أيان  بملما  متابامات بادالغ  (1)الم  وب  فاي أ اقب المجا ت الي افيا  العببيا 

 جا ت  ا  الملم  )متابامت(؟ 

  وتاامب (2)ل د كقبت ملم  متابامت في أوت تبجم  التي ي  لمتاط طبي عبباي
فبي اي أو متط تابيخ طط العيون أن أوت من استعمت  ا  الملم   و قساط طين اإلإ 
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للمي د ومان مسلماغ ولم ه وبكبوف غامض  تقود يم ت صب وأصاب  با بااغ فاي دياب 
مو اات مااااي و وببمااا مااان لااه تاا ييب مبيااب فااي   ااو  مدبساا  ساااليب و فااي اليطاليااا وقااد 

( كتاا العيناا  ي ياا  المساامى )  وقااد امااب فااي متابااه باللجاا  ال ت(3)م5101تااوفي عااام 
ملم  متابامت ال اب  عن المبل المسمى  اوت الما  أو الما  ال اات في العين  وقد 

فبي اي أ اه ألفاه وأ ادا  اللاى تلمياا  ( الااي ادعاى قساط طين اإلإ كتا العينا  تبين أن )
لاااي  الال تبجمااا  حبفيااا   –جو اااا   لعااادم تاااوافب متااااط عااان العاااين باللجااا  ال تي يااا  

-111( الاااي ألفااه ح ااين باان السااحق العبااادي )ينشااملاالاا ي للاانلعيناا  علمتاااط )
يط تبجم المتاط اللى ال تي ي  يام م( وأن قسط طين اإلإ 108 فبي ي ما  و الال  اقت دظعإ

ااع ملماا  متاباماات (8)ادعااى ت ليفااه وطماا  اساام صاااحبه وغيااط امااب  عمااداغ    وقااد وظضظ
اد ديمتبياو  وتابجم المتااط ع وا اغ للفصت السابع والع ابين مان المتااط  وع ادما عا

اللااااى ال تي ياااا  وضااااع ع ااااوان الفصاااات السااااابع والع اااابين ملماااا  صاااافوايون ومع ا ااااا 
االبت ااالت للداللاا  علااى  اااوت المااا  فااي العااين  فلمااا تاابجم جياابابدو  ماان مبيمو اا  

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

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

ب امب فاي حتى الن غي دي ت وليات أ قب طبيط فب سي في ال بن البابع ع 
وقاد اقتاب  اي تاين  (1)متابه ملم  الما  واعتباب  خطا  مبحلا  سااب   لحادوع المتابامتاا

( لعلي بن عيسىت في متاباه ال اقيب الجباحا  تذكمةلعيكح ي  وستين مب  من متاط )
المباااب   و مااااا  اااا  اساااتعمات ملمااا  متابامااات التاااي تع اااي بال تي يااا   ااا ت الماااا  

التبجمات ال تي ي  للمتط الطبيا  العببيا  فاي ال ابن  وأصبحت ال موا  المحتا  في
فبي ااي  اااا ولمب ااه ل صاات   و ماااا  ااب  أن قسااط طين اإلإ (5)اليااا ي ع ااب ومااا بعااد 

خفاا  أصات المتااط الااي تبجماه اللاى العببي الااي ت ماب لاه ول إ  معاان فاي التموياه واا
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ال تي ي  وا تحلاه ل فساه اختااب ملما  متابامات و اي م ات   مان أصات يو اا ي وتع اي 
البااااط السطااااد الااااي ي الاااق مااان األعلاااى اللاااى األسااافت فيساااد مجاااب  الماااا ت علمااااغ بااا ن 

قم لاام يسااتعملوا غاابي يين ال اادامى الاااي تتلمااا األطبااا  العاابط أصاا غ علااياألطبااا  اإلإ 
ملمااا  متابامااات للداللااا  علاااى دا  السطااااد واا ماااا اساااتعملوا ملمااا  صااافوايو التاااي تع اااي 

( الاااي ادعااا  قسااط طين ولاام كتاا العيناا    وعلااى ماات لاام ي تااب  ماان )(6)االبت ااال
مااا عاادا بوجااب بيمااون  (7)يبجااع الليااه المييااب ماان أطبااا  أوبوبااا فااي ال اابون الوسااطى

لبصبي   علماغ با ن بوجاب بيماون  ااا قاد اتقام مان الاي اعتمد  في  بحه الجقاا ا
قباااات ميياااابين ب  ااااه است سااااخ  كبياااا  اباااان القياااايم وتطبي اتقااااا بال سااااب  اللااااى العدسااااات 

  (8)الممبب 

ياام عاابف العااالم أجمااع أن الاادا  لاااي  مااا  ولااي   اااوت مااا   فااي العاااين أو 
ب ا صبابه فيقا واا ما  او مابل فاي عدساتقا البلوبيا  يصالط ويمياف ويعاتم ويجيا

الطبيعااا  ال ااافاف  فيقااااا والااات ع ااادما  اااابسل العاااالم األلماااا ي وب ااااب  وبفيلااات عااااام 
للماااب  األولاااى عاااين ال ساااان ميااات ماااان قاااد أصااايط فاااي حياتاااه بالااادا   (9)م5111

المساامى  اااوت المااا  فااي العااين  فامت ااف أن الماابل  ااو فااي العدساا  البلوبياا  
ماااات العتباباتقااااا ااتقااااا  ومااااع الاااات ف ااااد ب ااااي األوبوبيااااون يسااااتعملون ملماااا  متابا

التابيخي  وللدالل  على مبل العدس  البلوبي   واستبدل ا بملم  السطااد ملما  الماا  
 اب  اللاى الادا  الااي يساد مجاب  ال اوب اات الدالل  المجلوط   والسطاد أبلغ في اإلإ 

ويعيااق  اا ت الضاايا  عاان عبااوب العااين  وقااد  اااعت  ااا  الملماا  فااي األوساااط 
ت فلم التجبيط وال  وا (10)قا وتب ا ا المعجم الطبي الموحدالطبي  العببي ت وقبت ب

 ع د متاب  األدط الطبي 
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