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و�قلـــــه إىل اللغـــــة العربيـــــة هـــــو الـــــدكتور يوســـــف  ،ف هـــــذا الكتـــــاب هـــــو العـــــامل اللغـــــوي األملـــــاين انغريـــــد أوملـــــانمؤلّـــــ     
، مـــــادة الكتـــــاب الـــــذي أخرجـــــه ات اللغويـــــة التارخييـــــة لكـــــلّ اســـــص يف الدر الكـــــيالين. املؤلـــــف فيمـــــا يبـــــدو لنـــــا متخّصـــــ

ودراســــــة ومقارنــــــة وكشــــــفاً عــــــن  ف إليهــــــا حتقيقــــــاً ت اهتمامــــــه فــــــراح يتعــــــرّ شــــــدّ  الــــــيتي، اإلســــــالم وهــــــي مــــــادة الطــــــبّ 
ــــ رج إىل القــــارىء األورويب دراســــة هــــي خــــري مــــا وضــــع مــــن دراســــات حــــىت اليــــوم ذا بــــه ُخيــــز هبــــا. فــــإاألصــــالة الــــيت تتمّي
 ي. اإلسالمحول علوم الطب 

ُــــ      ــــد ت ــــة ونُ ذا الكتــــاب إىل اللغــــة  اإلجنليرجم هــــوق ّــــزي ادي عشــــر مــــن سلســــلة " الدراســــات اجلــــزء احلــــ هشــــر علــــى أن
ب السلســـــــلة ية " الـــــــيت يشـــــــرف عليهـــــــا الـــــــدكتور مونتجـــــــومري وط. وقـــــــد أدخلـــــــت هـــــــذه الدراســـــــة يف صـــــــلاإلســـــــالم
ّـــــ ـــــاب حـــــديث عـــــن هـــــذا املوضـــــوع ه كمـــــا يقـــــول املشـــــرف املصـــــنّ هـــــذه ألن مـــــن  يف أيّ ف األســـــتاذ (وط) ال يوجـــــد كت

 اللغات األوروبية. 

 ،ســـــــالمية"لغـــــــة االجنليزيـــــــة بعنـــــــوان " دراســـــــات إف األملـــــــاين يف سلســـــــلة تصـــــــدر ابلاعتمـــــــاد هـــــــذا املؤلَّـــــــ وكمـــــــا متّ      
اء ورئـــــيس وحـــــدة األمـــــراض الباطنيــــــة فقـــــد أقـــــدم صـــــديقنا الـــــدكتور يوســـــف الكـــــيالين وهــــــو استشـــــاري الغـــــدد الصـــــمّ 

ـــــت علـــــى دراســـــة هـــــذا امل ـــــه مـــــا يثـــــري االف حـــــىت إؤلَّـــــيف مستشـــــفى الصـــــباح يف الكوي ـــــاه ويلفـــــت النظـــــر ذا وجـــــد في نتب
ــــــّني  ــــــ ه فيــــــوتب ــــــد ســــــاعده علــــــى  .ي قــــــرر نقلــــــه إىل اللغــــــة العربيــــــةاإلســــــالمب ابلغــــــة األمهيــــــة يف مــــــادة الطــــــب جوان وق

ية يف الطـــــب منـــــذ اإلســـــالممنصـــــرف إىل دراســـــة العلـــــوم  -أي الـــــدكتور الكـــــيالين -هنّـــــيم هـــــذا الكتـــــاب أيـــــحســـــن تق
 صبح بذلك واحداً من الباحثني يف هذا امليدان الرتاثي. فأ تقريباً  مخسة عشر عاماً 

عمـــــــل لغـــــــوي فـــــــين علمـــــــي فهو  ،ا يســـــــهل تصـــــــورهي " ليســـــــت ممّـــــــاإلســـــــالمترمجـــــــة كتـــــــاب " الطـــــــب  والواقـــــــع أنّ      
ـــــــى مـــــــادة الك ـــــــة أساســـــــية عل ـــــــاج إىل هيمن ـــــــاب وخـــــــربة يف التعامـــــــل مـــــــع مصـــــــطلحاتهحيت ـــــــه ت ـــــــد  .وقضـــــــا�ه ونظر�ت وق
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ــــــهعلــــــى األقــــــل إلكــــــاملني احتــــــاج املــــــرتجم إىل عــــــامني   ــــــاب بــــــل للدقّــــــ ،جنــــــاز مهمت ة الــــــيت تقتضــــــيها ال لضــــــخامة الكت
 هذه الرتمجة. 

ــــــد جلــــــأ      ــــــاً  وق ــــــة حبث ــــــري مــــــن املراجــــــع القدميــــــة واحلديث ــــــدكتور الكــــــيالين إىل كث ــــــة  عــــــن أدقّ  ال االصــــــطالحات اللغوي
 يف اللغة العربية من االصطالحات االجنليزية.  كطبيب لوضع ما مل جيد له قريناً كما استعان خبربته    ،العلمية

رغبـــــــة منـــــــه يف إخـــــــراج كتابـــــــه علـــــــى الصـــــــورة الـــــــيت ال ترضـــــــي القـــــــارىء العـــــــادي وحســـــــب بـــــــل تعجـــــــب اخلبـــــــري و      
ــــبعض املتخصّ  أيضــــاً  املخــــتصّ  ــــديهم أمــــالً فقــــد اســــتعان ب ــــني أي ــــاب ب ــــه يف  صــــني مــــن أصــــدقائه ووضــــع مســــودة الكت من

 ر هبا الرتمجة العربية. مته اليت صدّ كما جاء يف بعض مقدّ كنة  أن خيرج عمله على خري صورة مم

******************** 

ــــــذكر أنّ       ــــــأ واجلــــــدير ابل ــــــة ملــــــادة الطــــــب اإلســــــالمريخ الت ــــــرد�ً منقطعــــــاً عــــــن خطــــــة فكري ــــــا ف ــــــيس جهــــــداً علمي ي ل
ــــــــك ألنّ  ،شــــــــاملة ــــــــالطــــــــب اإلســــــــالم ذل ــــــــواع األدويــــــــة ي يتمّي ــــــــار أن ز مبــــــــنهج خــــــــاص يف تشــــــــخيص األمــــــــراض واختي

 املناسبة هلا. 

أمهيــــــة هـــــذا الكتــــــاب تكمــــــن يف  متــــــه إىل هـــــذه الظــــــاهرة حـــــني قــــــال " ويف نظـــــري أنّ وقـــــد أشــــــار املـــــرتجم يف مقدّ      
ـــــه، ف ـــــيت تلي ـــــع والفصـــــول ال ـــــة األالفصـــــل الراب ـــــع تفســـــري لنظري ـــــة األفـــــي الفصـــــل الراب ـــــيت  صـــــلخـــــالط األربعـــــة اليو�ني وال

عــــدة قــــرون. وفهــــم هــــذه النظريــــة أمــــر ضــــروري جــــداً ألطبــــاء  هم مبقتضــــاها بكــــل جنــــاح علــــى مــــدىمــــارس العــــرب طــــبّ 
ــــــل مــــــن خمطوطــــــات الطــــــبّ املهتّمــــــ عصــــــر� وكــــــلّ  ــــــرتاث اهلائ ــــــاحثني ي ااإلســــــالم ني بدراســــــة ال ــــــد الب ــــــيت مل متسســــــها ي ل

ة كليـــــاً عـــــن مفاهيمنـــــا الطبيـــــة احلديثـــــة ال ميكـــــن فبـــــدون فهـــــم هلـــــذه النظريـــــة املتكاملـــــة نظـــــر�ً ومنطقيـــــاً واملختلفـــــ بعـــــد.
 ...خلفاد منه عملياً يف وقتنا احلاضر إي اترخيياً أو إحياء ما ميكن أن يستاإلسالمتقييم الرتاث الطيب 

**************** 

ـــــى أنّ       ـــــه عل ـــــدكتور يوســـــف الكـــــيالين مل ينفـــــرد ب ـــــة ال ـــــاب إىل العربي ـــــذي أدىل بـــــه مـــــرتجم الكت ـــــرأي ال  بـــــل ،هـــــذا ال
ــــــري مــــــن األخصــــــائيّ  ــــــه إىل جانبــــــه عــــــدد كب ــــــة قائمــــــة اإلســــــالم ني املهتمــــــني ابلطــــــبّ وقــــــف في ــــــاره مدرســــــة علمي ي ابعتب

ـــــ ـــــبـــــذاهتا ذات مـــــنهج متمّي مـــــة القـــــائلني إبحيـــــاء نظريـــــة ويف مقدّ  .ختيـــــار أنـــــواع األدويـــــة املطلوبـــــةيف ازة ز ومطابقـــــة متمّي
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لفـــــت بوضـــــع تقريـــــر عـــــن أبعـــــاد الطـــــب اهلنديـــــة الـــــيت كُ فـــــراد اللجنـــــة أ فـــــادة منهـــــا عمليـــــاً ي وحســـــن اإلاإلســـــالم الطـــــبّ 
لت فيــــــه جّ جيابيــــــة الــــــيت ُســــــهــــــذا التقريــــــر واملواقــــــف اإل بــــــل وزيــــــر الصــــــحة الكــــــوييت. ولعــــــلّ ي وفاعليتــــــه مــــــن قِ اإلســــــالم

عت وزارة الصــــــــحة الكويتيــــــــة علــــــــى ي أن تكــــــــون عــــــــامالً مــــــــن العوامــــــــل الــــــــيت شــــــــجّ اإلســــــــالم جلهــــــــة ممارســــــــة الطــــــــبّ 
ــــــه ي ببعــــــث هــــــذااالهتمــــــام اجلــــــدّ  ــــــه ي وجّ اإلســــــالم عقــــــد مــــــؤمتر علمــــــي للطــــــبّ و  العلــــــم وإحيــــــاء مــــــا درس من هــــــت ل

اء يف كمــــــــا يــــــــذكر القــــــــرّ   هــــــــذا اللقــــــــاء فعــــــــالً  ومتّ  .الــــــــدعوة إىل أبــــــــرز العلمــــــــاء ذوي العالقــــــــة مــــــــن كــــــــل أقطــــــــار األرض
 .  ١٩٨١النصف األول من شهر يناير هلذا العام 

ي وحـــــــول اإلســـــــالم أصـــــــحاب التقريـــــــر حـــــــول الطـــــــبّ له ال خيلـــــــو مـــــــن الفائـــــــدة أن نـــــــورد بعـــــــض مـــــــا ســـــــجّ وقـــــــد      
 اآلمال العريضة اليت يبنو�ا عليه : 

ي اإلســـــــالم ة بدراســـــــة الطـــــــبّ ســـــــات العلميـــــــة الطبيـــــــة يف اهلنـــــــد خمتّصـــــــعشـــــــرات مـــــــن املؤسّ  جـــــــاء يف التقريـــــــر أنّ )  ١ 
 ١٤٠٠٠كليـــــــة جامعيـــــــة ،   ٣٧الشـــــــعيب التقليـــــــدي بعامـــــــة . ففيهـــــــا كمـــــــا يقـــــــول أصـــــــحاب التقريـــــــر  خباصـــــــة والطـــــــبّ 
هـــــــــذه  كــــــــلّ   .ي التقليـــــــــدياإلســــــــالم صــــــــناعة ذات عالقـــــــــة بنظــــــــام الطـــــــــبّ  ٣٠٠مستشـــــــــفى ،  ٢١٥مستوصــــــــف ، 

 ية والتقليدية يف معاجلة املرضى وتشخيص األمراض. اإلسالمسات تستعني أبساليب الطبابة املؤسّ 

ـــــ ٢  ـــــدوات الدراســـــية الـــــيت تعقـــــدها  ر) ويف التقري ـــــدوة الدراســـــية الـــــيت ذكـــــر للن ـــــة مـــــن بينهـــــا الن منظمـــــة الصـــــحة العاملي
 عقدت يف كولومبو سرييالنكا. 

ـــــــري مـــــــن األخصـــــــائيني يف مـــــــادة الطـــــــبّ  ٣  ـــــــر شـــــــهادات عـــــــدد كب مـــــــل ي مـــــــنهم األســـــــتاذ ( مزّ اإلســـــــالم ) أورد التقري
ــــــرة الشــــــؤون  ــــــيس دائ ــــــوركاإلســــــالمية لرابطــــــة العــــــامل اإلســــــالمصــــــديقي ) رئ األلقــــــاب ومــــــنهم دون ذكــــــر  ،ي مــــــن نيوي

 وامليادين اليت يعملون فيها: 

 ) األستاذ سامي محارنه. ١  

 ) الدكتور غويد وفيش. ٢  

 .) األستاذ اجلراح موكرتجي ٣  



٤ 
 

 ) الدكتور �رستنج راه. ٤  

 ) األستاذ خالد البط.  ٥  

 ) األستاذ راما لنغا سوامي. ٦  

 األستاذ أغاروال.)  ٧  

 ) األستاذ ساتيا �من. ٨  

 ) األستاذ املساعد ر.م نظامي. ٩  

 ) الدكتور ج . م حيىي. ١٠

 والصيدلة.  ن هلم الباع واخلربة الواسعة يف ميادين الطبّ وغري هؤالء كثريون ممّ 

اهـــــــات العلميـــــــة احلديثـــــــة يف الـــــــوال�ت املتحـــــــدة وبعـــــــض الـــــــدول األوروبيـــــــة أيضـــــــاً عـــــــن االجتّ ث التقريـــــــر ) ويتحـــــــدّ  ٤ 
ن مل يشــــــــر أصــــــــحاب العالقــــــــة مــــــــن الدارســــــــني إىل املصــــــــادر الــــــــيت ية وإاإلســــــــالمإىل االســــــــتعانة أبســــــــاليب الطبابــــــــة 

 يلجأون إليها. 

ــــــذكر أنّ  ٥  ــــــد ابل ــــــذكر بعــــــض األمــــــراض ) واجلدي ــــــر نفســــــه ي ــــــيت يعتقــــــد اإل التقري ــــــة ال ختصاصــــــيون واملعضــــــالت الطبي
ـــــــــدان الطـــــــــبّ يف وســـــــــعهم التوّصـــــــــ أنّ  ـــــــــة هلـــــــــا يف مي ـــــــــول أو اكتشـــــــــافات أدوي ـــــــــني هـــــــــذه ي،و اإلســـــــــالم ل إىل حل من ب

   األمراض:

 ) ضغط الدم. ١  

 ) أمراض القلب. ٢  

 ) األمراض املزمنة للكبد ومنها تشمع الكبد. ٣  

 ع الكبد عند األطفال.) تشمّ  ٤  



٥ 
 

 اب القولون املزمن غري النوعي.لته) إ ٥  

 ) عسر اهلضم الوظيفي. ٦  

 ) االضطراابت العائلية الوراثية. ٧  

 ) األمراض اجللدية مبا فيها مرض الصدفية. ٨  

 ) الصلع والوقاية منه. ٩  

 سية. لنف) االضطراابت ا١٠

ليهــــــا يف رجــــــع إان يُ خصــــــائيني يف هــــــذا امليــــــدوهنــــــاك سلســــــلة أمــــــراض أخــــــرى أوردهــــــا التقريــــــر علــــــى لســــــان بعــــــض األ
 التقرير املشار إليه أعاله. 

ــــــا لنتمــــــنّ وإ      ــــــة اختــــــاذ اإل  ولني يف علــــــى املســــــؤ ّىن ن ــــــر إىل وزارة الصــــــحة الكويتي جــــــراءات الالزمــــــة لرتمجــــــة هــــــذا التقري
نشــــــــاء مركــــــــز الدراســــــــات الطبيعــــــــة للخطــــــــة الــــــــيت التزمــــــــت هلــــــــا الــــــــوزارة إب للفائــــــــدة وتــــــــدعيماً  اللغــــــــة العربيــــــــة تعميمــــــــاً 

 ية. اإلسالموالصيدلية 

************** 

أن  ي أو مــــــــا ميكــــــــناإلســــــــالم حيــــــــاء الطــــــــبّ ادات العلميــــــــة الصــــــــادرة بشــــــــأن إهــــــــذه االقرتاحــــــــات والشــــــــه كــــــــلّ       
ــــــه لبنــــــاء طــــــيبّ  ــــــة أســــــلوبه ، دفعــــــت صــــــديقنا الــــــدكتور يوســــــف الكــــــيالين أمتفــــــرّ  يصــــــلح من ــــــه " د مبنهجي ن ينقــــــل كتاب

هـــــا دعامـــــة ميكـــــن أن يرتفـــــع فوقهـــــا بنيـــــان علمـــــي ي " مـــــن اللغـــــة االجنليزيـــــة إىل اللغـــــة العربيـــــة وهـــــي كلّ ســـــالماإل الطـــــبّ 
 ساحق. طيب 

ــــــاب " الطــــــبّ  علــــــى أنّ       ــــــوفّ اإلســــــالم ترمجــــــة كت ــــــى اخلطــــــوط الرئيســــــية ر الظــــــروف املناســــــبة لالطّــــــي " ال ت الع عل
ــــــة وحســــــب ــــــر هــــــذا الطــــــبّ  هــــــا ميكــــــن أن تكــــــون منطلقــــــاً ولكنّ  ،للمعاجلــــــة والوقاي ــــــة الســــــحرية الــــــيت  مــــــن لتحري العقلي

 اثرها يف نشاط األطباء املسلمني. بقيت هلا آ



٦ 
 

ث ، ويتحـــــــدّ والســـــــحر ظـــــــاهرة العالقـــــــة بـــــــني الطـــــــبّ  -يف الفصـــــــل الثـــــــامن واألخـــــــري -وقـــــــد تنـــــــاول الكتـــــــاب املـــــــذكور
 اإلســـــالمالشـــــعيب الـــــذي كـــــان ســـــائداً يف عـــــامل مـــــا قبـــــل  الـــــيت جاهبـــــت الطـــــبّ علميـــــة املؤلـــــف عـــــن الصـــــبغة احلضـــــارية ال

 به حترمي السحر فيه.  ر متّ العلمي ابلغ التطوّ  بنظام من الطبّ 

يتنــــــاول القــــــوى الغيبيــــــة الــــــيت تــــــؤثر عــــــن  ١٧٩ومفهــــــوم الســــــحر هنــــــا كمــــــا جــــــرى تعريفــــــه يف هــــــامش الصــــــفحة       
ســــــت الســــــحر ابملعــــــىن التقليــــــدي الشــــــعيب الشــــــائع فهــــــي لي ،بعــــــد ســــــواء كانــــــت حجــــــراً أو حيــــــوا�ً أو نبــــــااتً أو جنومــــــاً 

 ة.  قوانني الطبيعة بقوى غامضة خفيّ ريصل بتغيوالذي يتّ 

ـــــاً مل يســـــتطع أن حيـــــرّ قهـــــا الت الـــــيت حقّ هـــــذا النظـــــام العلمـــــي رغـــــم التحـــــوّ  علـــــى أنّ       ر الطـــــب اليـــــو�ين القـــــدمي �ائي
ـــــــاء  ينوس مـــــــثالً جـــــــال ذلـــــــك ألنّ  مـــــــن ربـــــــط األدويـــــــة الطبيعيـــــــة ابلعالجـــــــات الســـــــحرية. كـــــــلّ  وهـــــــو مـــــــن أشـــــــهر األطب

 من التجربة الواقعية .  الفرضيات أهمّ  نّ أ كان يعترباليو�نيني،  

ومـــــــن أبـــــــرز  .مـــــــن الرتمجـــــــة العربيـــــــة) ١٨٠كمـــــــا جـــــــاء يف (ص   مـــــــن األطبـــــــاء العـــــــرب اه كثـــــــريهـــــــذا املوقـــــــف تبنّـــــــ     
لعلـــــي بـــــن ســـــهيل الكتـــــب الـــــيت تناولـــــت أتثـــــري التعاويـــــذ والعـــــزائم والعالجـــــات الســـــحرية كتـــــاب " فـــــردوس احلكمـــــة " 

 الطربي. 

ــــــه علــــــى ســــــبيل املثــــــال : إ ا جــــــاء يف كتــــــابوممّــــــ      اطيس يف يــــــد امــــــرأة أثنــــــاء ذا وضــــــعت حجــــــر مغنــــــالطــــــربي قول
هنــــــد�ً مربوطــــــاً إىل  رأيــــــت مــــــرة حجــــــراً "يقـــــول أيضــــــاً : هــــــذا سيســــــاعدها يف حالــــــة الــــــوالدة العســــــرة. و  نّ املخـــــاض فــــــإ

يقـــــول " إذا كانـــــت  وهنـــــاك مثـــــال ،بطـــــن رجـــــل مصـــــاب ابالستســـــقاء وكـــــان احلجـــــر يســـــحب مـــــاء االستســـــقاء منـــــه "
ا مث تلقـــــي مــــن النهــــر وتبصــــق يف فمهــــ مل يعاودهــــا احلمــــل بعــــد ذلــــك فعليهــــا أن تلــــتقط ضــــفدعاً  ة حــــامالً مثّ مــــرأة مــــرّ ا

 ذن هللا. جامعها زوجها بعد ذلك محلت منه إبذا فإ هبا إىل النهر اثنية

بط هبـــــــا العـــــــالج الطبيعـــــــي ابلعـــــــالج الســـــــحري الشـــــــواهد علـــــــى هـــــــذه القاعـــــــدة الـــــــيت يـــــــرتولـــــــو شـــــــئنا أن نقـــــــيس      
 سع له هذه املقالة. ا ال تتّ لوجد� الشيء الكثري ممّ 

الثــــــامن نفســـــــه.  اء يف الفصــــــلي والتنجــــــيم فقـــــــد كانــــــت بينهمــــــا عالقــــــة وطيــــــدة كمـــــــا جــــــاإلســــــالم أمــــــا الطــــــبّ      
  مـــــــن الرتمجـــــــة العربيــــــة : كـــــــان موقـــــــف األطبـــــــاء املســــــلمني مـــــــن علـــــــم التنجـــــــيم متنوعـــــــاً ) ١٤٨يقــــــول املؤلـــــــف يف (ص 
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(حـــــــوايل عـــــــام مـــــــني مثـــــــل حيـــــــي بـــــــن جريـــــــر التكـــــــرييت كثـــــــري مـــــــن أطبـــــــائهم كـــــــانوا منجّ ف ،ع عالقـــــــتهم ابلســـــــحركتنـــــــوّ 
ق لنفســـــــه شـــــــهرة بشـــــــروحه ميالديـــــــة ) والـــــــذي حّقـــــــ ١٠٦٨ أو علـــــــي بـــــــن رضـــــــوان ( تـــــــويف ســـــــنةمـــــــيالدي)  ١٠٣٠

ــــــة بطليمــــــوسعلى( ــــــد مــــــن األعمــــــال الطبيــــــة  )رابعي ــــــذي نشــــــر العدي والفيلســــــوف يعقــــــوب بــــــن اســــــحق الكنــــــدي وال
 رسالة عن األبراج الفلكية وارتباطها ابلطب.  وكتب أيضاً 

ـــــــاء املنجّ  ويبـــــــدو أنّ       ـــــــاب أاألطب ـــــــف أنّ  بقـــــــراطمـــــــني مـــــــن املســـــــلمني قـــــــد اســـــــتندوا إىل كت ـــــــذي خيـــــــرب� كي علـــــــم  ال
مــــــن  )١٨٥ص ( ،لكنــــــه ابلفعــــــل يقــــــوم خبدمــــــة كبــــــرية جــــــداً  النجــــــوم ال يقتصــــــر علــــــى القيــــــام خبدمــــــة صــــــغرية للطــــــبّ 

 الرتمجة العربية. 

نســـــان تنطبـــــق يف بعـــــض األوقـــــات ات يف جتويـــــف جســـــم اإلالتغـــــريّ  قولـــــه " ذلـــــك ألنّ ي ببقـــــراط هـــــذا الـــــرأأر ويـــــربّ      
 ." فصول السنةعلى تغّري 

 جنـــــــازاً ق إي يف ضـــــــوء االجنـــــــازات العلميـــــــة احلديثـــــــة ميكـــــــن أن حيّقـــــــاإلســـــــالم حيـــــــاء الطـــــــبّ إ  لنـــــــا أنّ هكـــــــذا تبـــــــّني      
ة ملواجهـــــة أو أساســـــيّ  التجربـــــة الواقعيـــــة وســـــيلة وحيـــــدة مـــــن بقـــــا� العقليـــــة الســـــحرية القدميـــــة جيعـــــل راً متامـــــاً طبيـــــاً متحـــــرّ 

 املشكالت املرضية املختلفة. 

ي " مل تقتصـــــــــر علـــــــــى ربـــــــــط اإلســـــــــالم اخلدمـــــــــة الـــــــــيت حققتهـــــــــا ترمجـــــــــة كتـــــــــاب " الطـــــــــبّ  وخالصـــــــــة القـــــــــول أنّ      
ـــــرتاث العلمـــــي  ـــــة جبانـــــب مـــــن جوانـــــب ال ـــــة احلديث هـــــا يف الوقـــــت نفســـــه تطـــــرح أمـــــام لكنّ  ،ياإلســـــالماالجتاهـــــات الطبي

 املتعـــــــارف عليـــــــه يف هـــــــذا ذه الطـــــــبّ اّختـــــــ ة منهجـــــــاً آخـــــــر يف مواجهـــــــة اجلســـــــم اإلنســـــــاين غـــــــري املـــــــنهج الـــــــذيالتجربـــــــ
مـــــــن االســـــــتمرارية لإلجنـــــــازات الطبيـــــــة  ق نوعـــــــاً حيّقـــــــ ي كمـــــــااإلســـــــالمنوعيـــــــة كبـــــــرية للـــــــرتاث  ق نقلـــــــةا حيّقـــــــالعصـــــــر ممـّــــــ

تلـــــك الـــــيت تثبـــــت التجربـــــة اهلنديـــــة فاعليتهـــــا وقـــــدرهتا علـــــى مواجهـــــة التفكـــــري العلمـــــي احلــــــديث  ،ية القدميـــــةاإلســـــالم
 اليوم على الصورة القدمية. حىت  سات الكبرية اليت ال يزال العمل فيها قائماً بفضل املؤسّ 

ـــــــل هـــــــذه الدراســـــــات وإيف احلقيقـــــــة عـــــــن جمهـــــــ جمهـــــــود املـــــــرتجم ال يقـــــــلّ  ر أبنّ يبقـــــــى أن نقـــــــرّ       ـــــــف يف مث ن ود املؤل
ـــــه كـــــلّ  ـــــذي يعمـــــل في ـــــدان ال ـــــى توفيقـــــه يف إ أن �ـــــّىن منهمـــــا. كمـــــا ال يســـــعنا أّال  اختلـــــف املي خـــــراج هـــــذا ء املـــــرتجم عل
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ـــــالكتـــــاب الـــــذي اعتمدتـــــه وزارة الصـــــحة  علـــــى العلمـــــاء املشـــــاركني يف  ســـــخهت توزيـــــع عـــــدد كبـــــري مـــــن نالكويتيـــــة وتبّن
 .  ١٩٨١من شهر يناير من عام  ١٦،  ١٣الذي انعقد بني  ي العاملي للطبّ اإلسالماملؤمتر 


