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lbnØÛa@a‰ç 
ن الزوايـا التارخييـة عـ هذا الكتاب تاريخ الطب اإلسالمي من زاوية خمتلفـة يستعرض 

يصور الكتاب الطـب اإلسـالمي كائنـا حيـا والعلمية والفلسفية التي نظرت إليه من قبل , 
ويـصف طابعـه وأثـره , ويـصف ويصف عمـره ومراحـل عمـره , , فيصف حياته ورسها 

مـن هـذا الـذي أكثـر ال يفعـل هـذا الكتـاب , ظروفـه وحظوظـه آباءه ومالحمه كـام يـصف 
ي حق الطب اإلسـالمي عليـه وأن يفـي بحـق ِّتلخصه هذه اجلملة , وليته ينجح يف أن يؤد

 .احلقيقة عليه 
وفها عـىل ُتقتـرص صـفكتبت هذا األسلوب من موقع يمكن وصفه بأن مقعد يف طـائرة 

الوضـوح والـشمول الـذي يـرى بـه مـن من اليمني باجلالس عليه مقعد واحد بحيث يرى 
مكننـي مـن اطـالع وقد كانت جدران هـذه الطـائرة مـن الزجـاج الـشفاف الـذي , اليسار 

واسع ورؤيا ممتدة , وقد جتولت يب الطائرة مرة بعد أخرى حتى استطعت أن أرسم للطب 
 ها هذا الكتاب , وهـي لوحـة جرافيكيـة توظـف اللـوننيُّاإلسالمي هذه اللوحة التي يضم

مع قدرهتا عليـه  وتبتعد عن التلوين, والظالل واإلحياء  من خالل احلفر َ واألسودَاألبيض
وإنام هي لوحة ,  إىل تيسرياته ومساعداته دا ال ترغب يف استخدام تقنياته , وال االستناّألهن

قـدموه لإلنـسانية ُإلنجاز مرتاكب ومرتاكم قـدر ألصـحابه أن يحريصة عىل التعبري املجرد 
وال , ومل يتخـذوا منـه وسـيلة للـرتبح وال للتنفـذ وال لالسـتعامر  وال اسـتعالء ّري مـنمن غ

  .ر للطب اإلسالمي أن يعيش نبيال وأن خيلد يف صورة نبيلةِّلالستغالل , وهكذا قد
 الـسامعون فيهـا يف مـستويات تباينًيضم هذا الكتاب أفكارا قدمتها يف حمارضات عدة 

  .ه نكمة عىل ما يستمعواحلاتلقيهم ويف مداخالهتم 
بتـه يف اكترشفـت بالفـصل الـذي األفكار التي تضمنها ًكثريا من كام يقدم هذا الكتاب 

ــه معــرض الثقافــةن عــالكتــاب التــذكاري  ــة اإلســالمية يف العــام الــذي احتفــل في  العربي
  .ا هب للكتاب فرانكفورت الدويل 
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ّويضم هذا الكتاب أيضا مواد  . عن أعالم هذا الطب  يف موسوعات متعددةت كتبً

الواسعة يف يف  فاألطياتمثل يف األعالم الذين اخرتت الكتابة عنهم توقد حرصت أن 
 .التخصص واملكان والزمان والعبقرية واإلنجاز 

 
ًأن أكتـب يف موضـوع هـذا الكتـاب مرجعـا كبـريا يغنـي طـالب يف  حلم وأمـل ينحيدو ً

وال , واملستـرشقني مـن غـري العـرب , عرب ني من الغربتالعلم عام جيدونه من نظرات املس
 . أين لن أستطيع الوفاء به ُّ أحسوإن كنتًيزال األمل قائام , 

هـا وعـىل مـن ّعـىل مـن يقروهلذا فإين أقـدم هـذا الكتـاب اليـوم أطـرح مـا فيـه مـن آراء 
ر يل بعـد ذلـك أن أكتبـه عـىل ِّفـإذا قـد .ها كذلك يوعىل من ينق, يصححها وعىل من هيذهبا 

ً أكثر سعة وعمقا وأطـول باعـا نحو ونفـسا ففـضل مـن اهللا , وإال فقـد عرضـت عـىل نحـو ً
  .ي يقينىل نحوررته عقعجول ما آمنت به عىل نحو عميق وما 

 
ب يـرى طبيـفأنـا فيـه ,  أمري يف هذا الكتـاب مـن انحيـاز إىل انـتامءايت املختلفـة خيلوال 

فـضال عـىل األديـان , و مـؤرخ يـرى مسلم يـرى اإلسـالم متو, ًالطب متفوقا عىل الفلسفة 
ًال يفرسه املنطق , و مشتغل بالعلم يـرى يف االشـتغال بـالعلم تفوقـا عـىل  ًالتاريخ مفرسا ملا

,  التي منحت يل من ممارسـة الطـب النعم ال أخفي ّفإين بعبارة أخرى ,إعامل العقل وحده 
ا نعـم مـن املـوىل جـل ومن التفـوق يف التـاريخ والتجريـب , وكلهـ,  باإلسالم التدينومن 

 .جالله 
ّ ملعرفتي باللغة معرفة يرست عيل ٌفالكتاب بام فيه من رؤى مدين, وفضال عن هذا كله 

ثم واالستقراء  االستيعاب واالستقصاء واالستكناه ّكام يرست عىل, الوصف والتوصيف 
 . واحلكم والتقريراالستنتاج واالستنباط
ن أظهر يف رسعة بالغة ما هو معجـز ومـا هـو  بأعالم تاريخ الطب أيتعمدت يف تعريف

ريخ أنجـازات والتـأسلوب االستيعاب لإلإىل ًمنجز , بعيدا عام كان يف إمكاين من اللجوء 
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 .ِسري عظيمة ملهبة رواية تفصيالت واالستغراق يف 

تـواريخ وفـاهتم الراجحـة , مـع ً تبعـا ليناثـيف البـاب الَرتبت األعـالم الـذين تنـاولتهم 
ًاحتامل أن يكون من هو أقل عظمة قد مات بعد من هو أكثر عظمـة وأصـغر سـنا , ونحـن 

 وجدت أن األسلوب الذي اتبعته هو مع هذا فقدنعرف من العباقرة من مل يعمر طويال , و
 .ا تني يستهدف الكتاب جالءمهلاألنسب لبيان الفكرتني الكرونولوجية والتطورية ال

ــاة هــذا تعمــدت يف معظــم فقــرات  ــاريخ الوف ــذكر ت ــاب أن أكتفــي ب ــاريخ وب(الكت الت
األعـالم الـذين ومـع أن تـواريخ مـيالد , كان متاحا عنـدي مع أن اهلجري ) امليالدي فقط
ًفا عمليـا قبـل أن دهـيف من هـذا دعىل سبيل التقريب , وكان هو موجودة ولحتدثت عنهم  ً

ًيكون هدفا علميا وهو  أو عن جانـب , سالمي إل من يقرأ ألول مرة عن الطب اأال أشتتً
 ال حمـل اً تبسيطقد يكونأن هذا الذي فعلت بمن جوانب احلضارة اإلسالمية , ومع إيامين 

التعريـف واجلـذب والتـودد إىل دعـاة أراه رضوريا يف مرحلة من مراحـل ال أزال فإين , له 
 .للفكرة 

 
الطبيـة ما تكـون إىل صـياغة املحـارضات ت فقرات هذا الكتاب عىل طريقة أقرب غص

ًالعامة التي تقدم أفكارا متصلة يف صور نقـاط منفـصلة , وقـد وجـدت أن هـذا األسـلوب 
هـا ُ الفقـرات ودجمُهو األنسب ملثل هذا الكتاب يف مثـل هـذا العـرص الـذي نعيـشه , فـربط

أو ( للقـارئ يلها وتفـص من احلقائق التي نريد توضيحها اًي كثريذ منها ربام يؤُواالستطراد
ذلـك أن حقـائق املوضـوع الـذي نتناولـه يف هـذا أو املتلقي عـىل وجـه العمـوم ) للمستمع 

ّالكتاب عديدة ومتنوعة ومتفرعة بل متناثرة أيضا , وهلذا فإن والبارقـات  أسلوب البوارق ً
 .وال نقول إضاءهتا , هلا واالستضاءة هبا وانهو األنسب لت

 
 ممـا اً ممـا يـستدعى النقـد , وكثـرياًتاب كثريا من الـنقص , وكثـري يف هذا الكّوأخريا فإن
مـا ال يقـدم إال يف إنـه قـدم :ه مع حجمه الصغري يستطيع أن يقـول ّض, بيد أنيستدعى النق

   .موسوعات كبرية 
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 .ً اهللا سبحانه وتعاىل أن جيعل عميل هذا خالصا لوجهه الكريم أدعو

, ىسواء السبيل, وأن يرزقني العفاف والغن أسأل أن هيديني واهللا سبحانه وتعاىل
ّ, والسعد والرضا, وأن ينعم عىل بروح طالب ىوالرب والتقي, والفضل واهلد

العلم, وقلب الطفل الكبري, وإيامن العجائز, ويقني املوحدين, وشك األطباء, 
 .وتساؤالت الباحثني

ت, وأن  أسأل أن يمتعني بسمعي وبرصي وقويت ما حييواهللا سبحانه وتعاىل
 .ّحيفظ عىل عقيل وذاكريت, وأن جيعل كل ذلك الوارث مني

وصب وقلق, وأن و أسأل أن يذهب عني ما أشكو من أمل واهللا سبحانه وتعاىل
حيسن ختامي , وأن جيعل خري عمري آخره, وخري عميل خوامته, وخري أيامي يوم 

 .ألقاه

ي رشها, ورش الناس, نفيس وأن يكفين عىل واهللا سبحانه وتعايل أسأل أن يعينني
وأن يوفقني ألن أتم ما بدأت,وأن ينفعني بام علمني, وأن يعلمني ما ينفعني , وأن 
يمكنني من القيام بحق شكره ومحده وعبادته فهو وحده الذي منحني العقل, 
واملعرفة, واملنطق, والفكر, والذاكرة, والصحة, والوقت, والقدرة, واجلهد, 

ّ جالله الذي هداين, ووفقني, وأكرمني, ونعمني, ّوهو جل. واملال, والقبول
َوحبب ىف خلقه, وهو وحده القادر أن يتجاوز عن سيئايت وهي ـ بالطبع  عىل ّ
 ـ وحده ـ احلمد, والشكر, فله سبحانه وتعاىل. وبالتأكيد ـ كثرية ومتواترة ومتنامية

 .والثناء احلسن اجلميل 
†@N†aì§a@‡à«ð 
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 مرتادفــات ثــالث تــدل عــىل وطــب العــرب والطــب العــريب ياإلســالم ُّالطــب
التــي ,  العربيــة باللغــة , وكتــب لإلســالم الــذهبي العــرص الطــب الــذي تطــور يف

 . يةاإلسالميف زمن احلضارة  املشرتك التواصل لغة كانت
و أ اجتامعي ي نظامأعلم الطب مدين لإلسالم بأكثر من دينه ألي دين أو 

 حتى  هذه حقيقة ربام ال ندرك أبعادها يف ظل انشغالنا ,و حضاري آخرأسيايس 
كمؤرخني للعلم والطب, بام آل إليه الطب من تقدم, وبام مر به من تطور, لكننا ال 

 العصور واحلضارات املرتبطة بالديانات ى مدنستطيع حني نتأمل تاريخ الطب عىل
ني املهنة والعلم, وال جدال يف أن مهنة الطب مهنة إال أن ندرك احلد الفاصل ب

 إذا ما قورن باملهنة نفسها, وإذا اًقديمة, لكن علم الطب علم حديث وحديث جد
 وكأننا نكتشف أنه , فسنجد أنفسناىما تتبعنا بدايات علم الطب يف العصور الوسط

 . إسالمي النشأة والتكوينًأن يكون علام إىل أقرب

ي يف اإلسالمأحرزه الدين  امنية فلربام كان التفوق الذيومن وجهة نظر إي
 يف قدر كبري اًصياغة أسس علم الطب ويف تطوير فلسفته ويف توجيه ممارسته راجع

الفضل اإلهلي الذي اختص اهللا به ما نعتقد أنه الرسالة الساموية اخلامتة التي  إىل منه
فإنه بتعبري ; شأن كل فضل إهلي  عباده, وأكمل هبا دينهم, وشأنه أتم هبا نعمته عىل

 أن خيتص  ذلك أن اهللا وحده هو القادر عىلاًالفالسفة و املتكلمني أمر توقيفي متام
 .بفضله من يشاء

 لكن اإليامن بمثل هذه احلقيقة ال ينفي أن هذا الفضل حققته تعاليم دينية 
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لفلسفات , ومل ترتبط من قبل باألديان السابقة, وال بااإلسالمجاءت مرتبطة ب

  .الوضعية, وال باخلربة املرتاكمة للبرشية
ي اإلسالمأو هذا الدين (ية الساموية اخلالدة اإلسالم ومن ثم فإن هذه الرسالة 

قد حقق عالقة خاصة بنشأة بذور العلم )  أقل وصف ال يامري فيه املجادلونعىل
ْالطبي مل يسبق  أن يأخذ م عىل, يف أن يساعد هذا العلى إليها, وقد نجح, كام سنرُ

 العصور ى مد بكل ما حتقق بعد هذا من تقدم طبي عىلً كان كفيالاً خصباًطريق
التالية, وهو تقدم يدين بكل صدق ووالء للتقدم الذي أحرزته احلضارة العربية 

  .يةاإلسالم
 ومل يكن هذا التقدم احلضاري إال نتيجة طبيعية لفكر ديني جديد متكن من أن 

 يسمو بكثري عىل احد كبري من اخلرافة, وفنً إىل ى مصفً علامىأن تتبن  إىليدفع البرشية
 صحيح أن هذا الصفاء وهذا السمو مل يكونا مطلقني,  ,جمرد املوروثات البرشية

وإن شابت مسريهتام كثري من  حتى ر املتزايد واملستمرّلكنهام كانا قد أخذا يف التحر
 يف بعض األحيان, وربام تنسب ىتناموربام ت,تزال تتوارد  االنتكاسات التي ال

 . يف أحيان ليست بالقليلة إىل اإلسالمنفسها
اخلاصة بالطب والتي  Fويدعم هذا التوجه اهتامم املسلمني بأحاديث النبي 
ن األطباء أ فال شك  ,ّحتولت مع الزمن إىل ما عرفه املسلمون بالطب النبوي

ًإن اهللا مل خيلق داء إال خلق له « :املسلمني حينام سمعوا احلديث النبوي القائل 
 لكل مرض اً, انطلقوا بثقة كبرية بالنفس وهم واثقون بأهنم سيجدون عالج»ًدواء

من األمراض التي واجهوها, وحققوا خطوات واسعة يف جمال علوم الترشيح 
واحلساسية والبكترييا وطب األسنان وعلم األجنة والتوليد وطب العيون 

ب األطفال وطب النفس واجلراحة وأمراض جهاز البول واألمراض الباطنة وط
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 .األدويةووعلم األعشاب 
 كان أول دين اإلسالمونحن نستطيع من مدارسة تاريخ الطب أن ندرك أن 

 .يعرتف بفكرة املرض منفصلة عن فكرة اخلطيئة
 كان أول اإلسالمننا نستطيع من مدارسة تاريخ الطب أن ندرك أن إكذلك ف

 كانت الفكرة السائدة بني البرش أن اإلسالمفقبل  , لكهانة والطبدين يفصل بني ا
 معصية ارتكبها يف حق اآلهلة, وأن املرض شيطان يدخل جسم اإلنسان عقابا له عىل

التي (لكي تطرد الصالة )  ما كانت طقوسهااًأي(السبيل الوحيد للشفاء هو الصالة 
 ذلك أن إيامنه ىريض فمعنالشيطان, فإذا مل يشف امل) هي وسيلة لطلب الغفران

 .اليزال ضعيفا

 متنع الناس من ىينبئنا التاريخ كذلك أن الكنيسة ظلت طوال القرون الوسط
 ما كانت اًوحترق كتبهم,وأحيان وحتارب كل من حياولون التفكري العلمي, التداوي 

 .إرادة اهللا ى اخلوازيق بتهمة السحر والشعوذة وحتدتضعهم عىل

 يد تعاليم جديدة ومل املرض إال عىل إىل ذري يف نظرة البرشومل حيدث تغيري ج
 التي اتبعها املسلمون ووصلت اإلسالمال تعاليم إتكن هذه التعاليم اجلديدة 

تأثروا و,لمني فوجدوه عند املس,آخرين بحثوا يف زمنهم عن التنوير  إىل صداؤهاأ
  .اإلسالمبتعاليم 
 هذا التطور مل يكن ليتحقق من خالل أن من اإلنصاف لإلنسانية أن نشري إىل و

قدوة تشخص السلوك وتبلور الفكر,  إىل تعاليم نظرية فحسب, وإنام كان بحاجة
أفضل صورة يف سنّة  اإلسالم يف هذا الصدد قد تبلور عىلأن سلوك  والواقع
 .وسلوكه إزاء املرض Fالنبي
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هم وذو واملدينة جاءته مجاعات من املرىضإىل  F  فعندما هاجر الرسول

 إىل  يديه الشفاء, وعندئذ جاء رد الفعل الذي مثل القدوة وفتح الطريقيطلبون عىل
, االعرتاف النبوي بالطب احلقيقي, فقد كان عليه السالم يذهب لزيارة املرىض

: استدعوا الطبيب, وكان الناس يتعجبون ويقولون: ويدعو هلم بالشفاء ويقول هلم
وكان جييبهم إجابته التي نعرفها اآلن ضمن » رسول اهللا? وأنت تقول ذلك يا«

تداووا عباد « :األحاديث الرشيفة الصحيحة التي رواها كل من الرتمذي وأبو داود
 .» مل ينزل داء إال أنزل له الدواءاهللا, فإن اهللا تعاىل

 Fركز عليها الرسول  التي هذه احلقيقة املهمة إىل ومن اإلنصاف أن نشري
ا هو اهلرم, أي كرب ً يشفيه إال داء واحدا الدنيا عالجوهي أن لكل مرض يف هذه

  للرتمذي وأمحد عىلىيف رواية أخر F حديث الرسول ىالسن, ويف ذلك يرو
ْإن اهللا مل ينزل داء إال له دواء علمه من علم وجهله من جهل, « :ًنحو أكثر تفصيال َْ َ

 وجدتاحة أنه إذا , ويعني هذا بكل رص»فإذا أصيب دواء الداء برأ املرض بإذن اهللا
وأن , قصور يف علمنا  إىل فذلك راجع, يومنا هذا  حتى أمراض ال نعرف هلا دواء

 .نجد هلا العالج الشايف حتى علينا بالتبعية أن نجتهد ونبحث
يزال يقع فيه  ي التشكالية الفلسفية القديمة الاإل Fسم الرسول وقد ح

ي البرشي من أجل الشفاء مع  يف تعارض فكرة السعّاآلن من الظن حتى كثريون
فكرة القبول بالقدر, وقد وردت يف السنّة النبوية الرشيفة واقعة تصور إدراك 

: F هلذا املشكل وحله له, فقد جاء بعض من الصحابة يسألون النبي Fالرسول 
بل هي من قدر «:  هل يف دواء نتعاطاه ووقاية نتخذها هل متنع من قدر اهللا? فقال 

 .»اهللا
نفسه كان  F الشخيص فقد روت كتب السرية أن رسول اهللا ىملستو اوعىل
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إين أمرض « : الوصفات الطبية, وأنه كان يقوليمرض, وتنُعت له األنعات, أي
صديق طبيب هو احلارث بن كلدة كان  F, و كان لرسول اهللا »كرجلني منكم

 .يستشريه يف أمور الطب
 لرسل أنفسهم يمرضون عىل يف أذهان املسلمني األوائل أن اّوهكذا استقر

الرغم من أهنم معصومون من املعصية, وهكذا تكرس الفصل بني املرض 
 .واخلطيئة, كام تكرس يف الوقت ذاته االعرتاف بالطب وبفضل العلم واالجتهاد

 الرغم من وجود الكثري من التشابه بني القرآن الكريم والعهدين القديم وعىل
 أن القرآن قد ىننا نرفإنسانية وعالقة البرش بخالقهم, واجلديد, فيام يتعلق باحلياة اإل

غري متاما من صورة املرض يف ذهنيات املؤمنني بالنصوص الدينية املقدسة, كانت 
 خيانة اإلنسان خلالقه, حيث نصوص العهد القديم تقول بأن املرض هو عقاب عىل
 . نقض عهده مع اإلله وأطاع أو عبد معبودات غريبة

هد القديم ال يفرق بني الكاهن والطبيب, حيث تدلنا النصوص كذلك كان الع
 .  أن الكاهن كان يقوم بفحص األبرص لتحديد حالته الصحيةعىل

 الكاهن أن يدرس بالتفصيل كيفية  يف نصوص العهد القديم أنه كان عىلىونر
 خصائص البقع اجللدية غري النظيفة دينيا, وأنه حيدد إذا كان اجلرح التعرف عىل

يقا عن سطح اجللد, وإذا ما كان الشعر يف منطقة اجلرح قد أصبح أبيض أو عم
 .إلخ... حممرا

 سبيل املثال هذا النص الذي يتحدث عن الطقوس اخلاصة بتطهري واقرأ عىل
 : طيئةاخلاألبرص من 

 الكاهن أن يأخذ محال ذكرا ويقدمه مع بعض الزيت من أجل الذنب عىل«
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ثم يذبح احلمل يف املكان الذي يقتلون , م أمام اإلله الذي وقع, وعليه أن يلوح هب

فيه اخلطيئة الواقعة والفعل املحروق يف املكان املقدس, حيث إن الذنب الواقع مثل 
 .»...اخلطيئة الواقعة من اختصاص الكاهن

  عىل للمرىضاً نجد حث ىأنه قاهلا ملوس اإلله إىل  تنسبىويف نصوص أخر
فكالمها أعظم قدسية من األشياء « من خبز اإلله, تقديم خبز لإلله, واألكل

وصمة ) أي املريض(ألنه , املقدسة, لكنه ال جيب أن يقرتب من احلجاب أو املذبح 
 .»قد تدنس معابدي ألنني أنا الرب الذي يقدسهم

تكرس بشدة فكرة أن الشفاء عملية يربأ هبا  والواقع أن نصوص العهد القديم
الطبيعية ثانية, وأهنا عملية مرتبطة ارتباطا كبريا بالسلطة حياته  إىل املريض ويعود

 للعقاب, أما الشفاء فهو أن اً للذنب, ورمزاًوهكذا كان املرض رمز... الدينية
يستعيد املريض اكتامله األخالقي والبدين, وهكذا كان هناك تصور واضح ألن 

 ُّه يستحقّوبالتايل فإن وألنه عامل بعدم طاعته لإلله,  ;يكون املريض مدركا خلطيئته
 .العقاب

 أهنا عالقة علة بل إن العهد القديم يكاد يصف العالقة بني املرض والشفاء عىل
 أن  أيالعني بالعني والسن بالسن,: ومعلول, وأهنا ختضع لقانون القصاص اإلهلي

 .ينظر إليه كشكل من أشكال العقاب اإلهليكان املرض 

اإلنسان املريض وهي نظرة يمكن  إىل ةثم جاء العهد اجلديد بنظرة جديد
 نفس األسس حد كبري عىل إىل وصفها بأهنا كانت نظرة رحيمة متساحمة, وأهنا تقوم

 . نبينا الصالة والسالم عليه وعىلىالتي نعرفها عن طبيعة وعقيدة سيدنا عيس
 ) حد سواءعىل(ية واملسيحية اإلسالم فيام تصوره األدبيات يمثل املسيح و
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 للطبيب الروحاين , فالنصوص املقدسة يف القرآن الكريم والعهد ثل األعىلصورة امل
أنه كان يبذل اهتامما  إىل اجلديد تصوره معاجلا ومعيدا للحياة وطبيبا روحيا, وتشري

 .خاصا للمصاب واملريض, أي للحالة البرشية

طة  بعقيدة أن الشفاء يتحقق بواساإليامنإطار  لكن النصوصية مع هذا بقيت يف
  ىالطقوس الروحية كاللمس, فقد كان يكفي املريض أن يلمسه املسيح عيس

 .احلياةالصحة ومعيد 
لكن نصوص املسيحية ظلت تصور األمراض شيئا مرتبطا بالشياطني, كام 
ظلت تعتربها فسادا روحيا, وتتكرس يف هذه النصوص فكرة أن الشيطان يسكن 

  هذه العقيدةى املتع احلسية, وتتنامالروح البرشية من خالل انغامس اإلنسان يف
 . مع فكرة أن جسد املسيح كان فداء جلشع اإلنسان وطمعهىتتامهحتى 

 أنه نوع من املوت وقد صور عىل,   املرضىويف نصوص مسيحية كثرية نر
 :اجلزئي, أو بلفظ العهد اجلديد أن البعض قد مات

كل والرشب إن أي شخص يأكل ويرشب دون متييز الصالح جلسده, فاأل«
, حكم إهلي واقع عليه, وهذا هو السبب يف أن العديد من الناس ضعاف ومرىض

 .»وأن بعضهم قد مات

جزاء «أنه   النصوص املسيحية املقدسة تصور املوت الطبيعي عىلىكذلك نر
 املوت ٌتغلب عىله أن , كام تصور هذه النصوص عملية فداء املسيح عىل»اخلطيئة

 .بإعادة احلياة

لعقيدة املسيحية تعترب حياة املسيحي حياة اخللود, والنقيض لذلك هو ويف ا
املوت األبدي, وبالطبع فإن الروح القدس متثل القوة التي وراء هذه احلياة األبدية, 



@À@pbßýÇ„íŠbm@ïßý⁄a@kİÛa QY 
 التي ىتلك الروح القدس التي حترك طقوس الشفاء واألدعية باسم املسيح عيس

 .تطرد األرواح الرشيرة
ية وقد وضعت حدا واضحا بني اإلسالمعقيدة ال يف مقابل كل هذا نجد

ْالطبيب ورجل الدين, ومل ترتك للكهان أو من يناظرهم ممارسة مهنة الطب َ. 

ه ّورغم أن القرآن حيذر املؤمن من دور الشيطان يف إجياد الفساد يف األرض, فإن
 : ما يوحي به الدين املسيحي مضيفا أمرين مهمنيىيتخط

 .لصحة واملرضا عن ةوليؤسيف املان نفسه  إرشاك اإلنس:األمر األول
 بحث اإلنسان عن الفهم واملعرفة يف خلق اهللا كي يعطي لوجوده :واألمر الثاين

 .ىمعن

 األرض ول عن حياته عىلؤ أن اإلنسان مسعىل اإلسالموقد أكدت تعاليم 
أن الطب والعناية   أن املرض صورة من صور اجلهل بالصحة والشفاء, وعىلوعىل

 بل  ,اهللا إىل  أمران واجبان يف إطار أن العمل األسايس للمؤمن هو التعرفبالصحة
إننا نجد القرآن يتحدث بوضوح عن الطريق واالجتاه الذي جيب أن يسلكه 

 . معرفة اهللايقفوا عىل حتى املؤمنون
 تعاليم واحلق أن املفهوم اإلسالمي للمرض والشفاء مثل مفهوما متقدما عىل

 فهو يعترب املرض شكال من أشكال اجلهل باملخلوقات, ويشري إىل, ىالديانات األخر
 . أن ندرس خلق اهللا واحلقيقة العلمية يف هذا اخللقأن عملية حتقيق الشفاء تقتىض

 اً مبارشاًدور الشيطان يف املرض, فهو ليس دوراإلسالم إىل وهنا تتبلور نظرة 
 إذ إن االنحراف والتزييف , لكنه مرتبط بام هو أعمق من هذا فلسفة,اًوال موضعي

 من قبيل عمل الشيطان, ألهنا تتوافق مع املبدأ ًأعامال والفساد يف خلق اهللا متثل
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 .الشيطاين للعصيان والتغطرس ضد خلق اهللا

 املريض املسلم أن يبحث عن العالج ليكتشف الدواء  فإن عىل, هذاوعىل
 . آخر ليكتشف حقيقة اخللقىلدائه, وبمعن

 فكرة الطب عند هذا احلد الذي طور من مفهوم  عىلإلسالماومل يقف فضل 
 اً جهداإلسالم املرض ولقيمة الشفاء وإمكانه, وإنام بذلت تعاليم ىالبرشية ملعن

  عنّ يف سبيل إبعاد الطب عن اخلرافات التي كانت عالقة به, وفصل الطباًكبري
العالج وكأهنا وهي تصاحب , هذه اخلرافات ىاخلرافة , مع أن البرشية كانت تر

وس احليوانات, كام ؤ يف وضع التامئم من رأمور صحية إجبارية, وكان هذا يتجىل
 يف الوشم, وقراءة الطالع والنجوم, وزجر الطري, ى بدرجات أخركان يتجىل

ال «:  Fواالستقسام واألزالم, ورضب القداح, ويف هذه الفكرة يقول رسول اهللا 
 .» وال هامة وال طرية وال صفرىعدو

 .»من علق متيمة فال أتم اهللا له« :ا ًويقول أيض

 اًأو عراف اً كاهنىأت من« :قال Fوقد بلغ من حزم اإلسالم يف هذه األمور أن الرسول 
 .» حممدفآمن بام يقوله فقد كفر بام أنزل عىل
 بني الطب ً فاصالاًزم القاطع وضع اإلسالم حداوبمثل هذا األسلوب احل

تزال كذلك يف بعض املجتمعات  وال(ا حتى ذلك احلني والكهانة, وكانت كالمه
مهنة واحدة حيث كان ) والثقافات ومنها جمتمعات إسالمية لألسف الشديد

 .الطبيب هو الكاهن أو العراف

 ما وهو,  الطبية املامرسات عىل فضله يوازي ال الطب عىل اإلسالم فضل لكن
 . التايل الفصل يف اولهنسنت

* * * *
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 يف حديثنا عن فضل ً وأقل تفصيالاًجزئية أكثر تقدم إىل ننتقل يف هذا الفصل
 . املامرسات الطبية  عىلاإلسالم

نه أ املثقف العادي وهي دراكها عىلإحقيقة ال يصعب  إىل ن نشريأوالبد من 
عدد من األفكار ا إىل ًداه مبكرقد ه Fيبدو لنا بوضوح أن التوجيه اإلهلي للرسول 

الطبية السابقة للعرص الذي عاش فيه, وقد شملت هذه األفكار قواعد املهنة وآداهبا 
 .وجوهرها كذلك

لطب من املشعوذين وأدعياء الطب, نواة فكرة محاية مهنة ا F وضع الرسول
 عنه ولية اجلنائية عن ممارسته للطب, وهو ما عربؤوذلك بإلزام مدعي الطب باملس

من «: داود وابن ماجه والنسائي  فيام رواه أبوىالذي ال ينطق عن اهلو F قوله
 .»تطبب ومل يعلم منه طب قبل ذلك فهو ضامن

ول عن خطئه ؤ الضامن أنه مسى, ومعنى عالج وداو: تطبب أيىومعن
ا ً كثرية نطلق عليها اآلن ألفاظٍ معانوجريمته, فهذا احلديث نص رصيح عىل

والتأمني املهني ,  االعتامد, والشهادة, واإلجازة,: لفة من قبيلومصطلحات خمت
 .ولية عن اخلطأ املهنيؤواملس

  ;كانت الكنيسة الغربية حترم صناعة الطبوكام أرشنا يف الفصل السابق فقد 
 من اهللا ال ينبغي لإلنسان أن يرصفه عمن يستحقه, وهو االعتقاد ٌ عقابَألن املرض

  .رب حتى القرن الثاين عرشًالذي ظل سائدا يف الغ
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 يقترص معظمه عىل الكي بالنار واستئصال األطراف اجلاهلية  يفُّكان الطبو 
 الفاسدة والتداوي بالعسل ومنقوع بعض األعشاب النباتية, واللجوء إىل بعض

 التعاويذ والتامئم عىل يد الكهان والعرافني

ــيام   ــاء اإلســالمبعــد الفتوحــات وف ــأعامل األطب ية يف الــرشق, اهــتم العــرب ب
ــال ــدماء أمث ــان الق ــق والروم ــراط اإلغري ــالينوس أبق ــسقوريدوس وج ــي  ودي الت

ًالتي فـروا إليهـا هربـا مـن  جنديسابور مدرسة يف لغتهم قد نقلوها إىل الرسيان كان
 .الذي اعتنقوه النسطوري للمذهب البيزنطيني األباطرة اضطهاد

 بعدما بدأ العرب يف نقل م الطبيانتعش العلومع بداية العرص العبايس,  
 الطبية من مصادرها اليونانية مبارشة, بعدما عرفوا ما يف الرتمجات املؤلفات

وقد تم هذا عىل أيدي بعض األطباء الذين حذقوا اليونانية  الرسيانية من ضعف,
ن بلغ أحد إىل يف ممارسة الطب  ووصل التقدم,  إسحاق نب وحنني كآل بختيشوع

 ٨٦٠أكثر من  باهللا املقتدر عدد األطباء يف بغداد وحدها يف زمن اخلليفة العبايس
  .ا ًطبيب

فكرة التخصص الدقيق  إىل ترشد) والقولية معها( الفعلية F كانت سنّة النبي
 ىداود وابن ماجه والنسائي إذا رأ يف املهنة الطبية, فقد كان الرسول فيام رواه أبو

 املريض أو إن عىل: ومعناه» أيكم أطب هبذا«: ضا يقول هلمأكثر من طبيب يزور مري
أن يلتزموا   األطباءأهله أن يبحثوا عمن هو أكثر دراية وختصصا هبذا املرض, وعىل

 . فيام بينهمىهبذا املعن

فكرة جذرية فيام يتعلق  إىل املسلمني منذ عهد النبوة F هدت تعاليم الرسول 
مراض املعدية كالكولريا ألوبئة واألبسياسات احلجر الصحي يف مكافحة ا

والطاعون واجلدري قبل أن تعرفه اإلنسانية,وقد جاء ذكر الطاعون أمام رسول 
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إذا سمعتم به بأرض ال تقدموا عليها, وإذا وقع بأرض وأنتم « :فقال ما معناه Fاهللا

 .»هبا فال خترجوا منها فرارا منه
 رصنا احلديث, إذ يمنع الدخول وهذه هي أمثل طريقة للوقاية من األوبئة يف ع

ْ املنطقة املوبوءة, كام يمنع من فيها من اخلروج منهاإىل َ. 

ففي مقابل هذا يكفي أن نذكر حادثة واحدة من التاريخ, إذ أنه عندما ظهر 
كان الناس يف املناطق املوبوءة يلوذون بالفرار ) ١٣٤٨(وباء الطاعون يف فلورنسا 
 إىل  هذا الفرار املذعورىعد ما يستطيعون, وقد أد أبمنه بأرسع ما يمكنهم وإىل

ه كان كام شبهه ّ, وكأن١٣٥٢روسيا سنة  إىل وصل حتى ازدياد رقعة الوباء
 .املؤرخون حريقا يف غاب مل ينطفئ هليبه إال بعد أن أباد ربع سكان أوروبا

أمهية احلذر يف خمالطة  إىل يرشد F نطاق أضيق من هذا كان رسول اهللا وعىل
أنه ال   احلديثى ومعن» مصح ممرض عىلّال يوردن« : باألمراض املعدية رىضامل

 ىباألصحاء, بل عليه أن يبق) ْمرضـُوهو امل(جيوز أن خيتلط املريض بمرض معد 
  عنهماً أهله واألطباء املعاجلني والسلطة الطبية أن تبقيه بعيدوعىل, بمعزل عنهم 

 .ىال ينقل إليهم العدوحتى 

إن من القرف « : يف قولهاً مشاهبنىمع Fداود يف سننه عن النبي  أبو ىوقد رو
  والقرف هو مقارفة املريض أي االختالط به, والتلف هو اهلالك, أي»التلف

 .واملرضالعدوى 

 املجذومني, إذ طبق بنفسه هذا املبدأ عىل Fومن اجلدير بالذكر أن الرسول 
 فلام استأذن الرسول قال له تروي كتب السرية أنه جاءه رجل جمذوم لكي يبايعه

 . »أنا قد بايعناه فلريجع أبلغوه« :عليه الصالة والسالم
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اجعل بينك وبني املجذوم قدر « : F عن الرسول ى ما يرواًومن ذلك أيض
 .»رمح أو رحمني

يف  كان »احلالل واحلرام« يف اإلسالمالفهم املتعدد لتعاليم  يمكن لنا القول بأن
كار يف الطب , ونحن نعرف من ثقافتنا العامة أن الفنان املسلم  لالبتاًحد ذاته دافع

ية, يف حماولة منه لتفادي التصوير الذي تعتقد بعض اإلسالم الزخارف ركز عىل
ية يف حرمته, وقد حدث يشء شبيه هبذا يف الطب, فنحن نعرف أن اإلسالماملذاهب 

 اًر الذي كان مساعداإلنسانية كانت تدرك دور اخلمر يف تغييب العقل, وهو الدو
 استخدامها يف التخدير فيام قبل التدخالت اجلراحية, لكن بعض ملامرس الطب عىل

وا حماولة ناجحة من أجل ؤالعلامء املسلمني ملا وجدوا شبهة للحرمة يف هذا, بد
 عن الشبهة, ومن هنا فقد اجتهد أطباء املسلمني يف ةديالبحث عن مادة خمدرة بع

اكتشاف التخدير احلقيقي مع فقدان  إىل ل للخمر, وقادهم هذاإجياد املخدر البدي
 .»القناب العريب«الوعي قبل اجلراحة, وذلك باستعامل 

ال نجد يف التاريخ احلضاري ثقافة عنيت عناية فائقة بكل نواحي احلياة ونحن 
اإلسالمية,  نحو ما نجد يف الثقافة عىل» الطب الوقائي«فيام خيص ما نسميه اآلن 

 هو باب الطهارة باعتبارها اًأول أبواب كتب الفقه مجيع أن ي أن نشري إىلويكف
 . رضورة للصالة

 بالنظافة الشخصية كوسيلة للوقاية الصحية واعتربها مكملة اإلسالموقد أمر 
  .»النظافة شطر اإليامن« :لإليامن

وبعض ( الفكرة التي ال يزال بعض أتباع األديان اإلسالموقد حاربت تعاليم 
يشيعوهنا من أن بعض صور القذارة صورة من صور )  لألسفاإلسالمأتباع 

 .التواضع هللا والتقرب إليه
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تلوث األطعمة واملالبس واأليدي, وحبب يف الطهارة اإلسالم إىل وقد أشار 

) أي الصديد(القيح : ذكر منهاووهني عن النجس والقذارة, وحدد املواد النجسة 
 . وجسم اخلنزير, وكل يشء عفن مثل بقايا احليوانوالرباز والقيء ولعاب الكلب

 اإلسالم الطهارة بأهنا اليشء اخلايل من هذه النجاسات, وحدد اإلسالمف ّوعر
منذ مرحلة مبكرة طرق الطهارة بالغسيل باملاء اجلاري, أو احلرق بالنار, أو الغيل يف 

  .املاء, أو التجفيف
 ه دقق عىلّة ومطلقة فحسب , بل إن تعاليمه عن النظافة عاماإلسالمومل جيعل 

 .نظافة كل عضو من جسم اإلنسان يمكن أن يكون منفذا للمرض أو مصدرا له

 بعض األمراض  أوامر حمددة تكفل القضاء عىلاإلسالمتتضمن تعاليم و 
 .املتوطنة

ال يبولن أحدكم يف « :قال Fومن ذلك ما رواه ابن ماجه من أن رسول اهللا 
  .»امة الوسواس منهاملاء الدائم فإن ع

التربز يف الظل, ويف املوارد, ويف طريق : اتقوا املالعن الثالث « :اًويقول أيض
 .»الناس

تبول «ونحن نعرف اآلن أن السبب الرئييس يف انتشار مرض البلهارسيا هو 
 ).الدائم(يف املاء, خاصة املاء الراكد » املريض

أرسار علم   مناً أهلمه كثريأن اهللا سبحانه وتعاىل Fتثبت أقوال الرسول و
الوراثة, ويصعب تصديق أن تكون خلفية اخلربة البرشية وحدها هي التي دفعت 

أن  إىل أن ينطق ببعض ما نطق به يف هذا املجال من قبيل إشاراتهإىل  Fالرسول 
يف حديث  Fجيل, وذلك حيث قال  إىل بعض العاهات اجلسيمة تنتقل من جيل
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 . »فإن العرق دساس,  لنطفكم ختريوا« :رواه ابن ماجه
فتمثل معجزة من , ما نظريات القرآن حول خلق اإلنسان ومراحل تكوينه أ

   .مامها مشدوهنيأاملعجزات التي ال يزال املتخصصون يقفون 
عن ابنه الذي جاء أسود  Fوشبيه هبذا حديث الرجل الذي سأل النبي 
ستدل عىل أنه كان ثمة معرفة ما اللون, فسأله النبي عن لون اجلامل التي لديه, لي

 .توارث وانتقال اخلصائص الوراثية من جيل إىل آخري
النشأة  إىل احرتام الشيخوخة ورعايتها إىل  الداعيةاإلسالمدفعت روح وقد  

املبكرة لطب املسنني كتخصص طبي, ال كشأن اجتامعي فحسب, وقد كان يف بعض 
                رفعت عليه لوحة خطت ية قسم خاص بكبار السن اإلسالماملستشفيات 

 ®   ¬ » ª © ̈ § ¦ ¥ ¤ £﴿: عليها اآلية الكريمة
 .] اإلرساء[ ﴾ ° ¯

 املهنة وبرشف املامرسة مرحلة فائقة, ومع هذا فإن ّ برساإلسالمبلغت عناية و
ية يكون اإلسالمن هناك حاالت يف الرشيعة إ إطالقه,إذ  مل يرتك األمر عىلاإلسالم

مفسدة, فإذا  إىل  مؤدياّ واجبا, وذلك يف احلالة التي يكون فيها كتم الرسإفشاء الرس
 أو رسقة أو قتل أو ىآخر, مضمونه ارتكاب جريمة زن إىل عهد شخص برس

ْ من بدون حق كام يف حاالت ضعف البرص الشديد, فعىل  رخصة قيادةاحلصول عىل َ
ْ من سمع ى عسىة ترجفقد يكون يف إفشائه مصلح, عرف مثل هذا الرس أن يفشيه  َ

باخلرب قبل وقوع املفسدة أن هيب ملنع تلك املفسدة, أو إذا وقعت تلك املفسدة 
املجالس « :حيث قال Fيساعد يف احلقيقة للمصلحة العامة, كام روي عن الرسول 

 » بغري حقًجملس سفك دم حرام, أو فرج حرام, أو اقتطع ماال: باألمانة إال ثالثة
 ).صحيح البخاريفتح الباري برشح (
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 رس املهنة تعكس فكرا اجتامعيا لفكرة اإلسالم تعاليم مقاربةوالواقع أن 

 أن تتسع كي احلرص عىل إىل ولية الطبيب يف املعاجلةؤ فكرة انحصار مسىيتخط
  .األرسية يكون مشاركا يف املشاكل املجتمعية و

شو يف  برناردفكرتني عبقريتني أوردمها الفيلسوف الربيطاين  إىل أشري أخريا
  .»حرية طبيب«مقدمة كتابه 

 ىن االستعامر الربيطاين عندما احتل إحدأ شو برنارد  يشرييف الفكرة األوىل 
فأرسل وفود املبرشين ليبعدوهم عن ,اجلزر وضع خطة لتغيري دين السكان 

 . لكن النتيجة جاءت كارثية .اإلسالم
 : وهو يقول

د نجح يف ذلك, لكن كانت النتيجة هي  ق− لألسف الشديد − إن االستعامر «
 التي اإلسالمتفيش األوبئة واألمراض الفتاكة بينهم, بسبب بعدهم عن تعاليم 

 تقليم األظافر حد التدقيق عىل إىل  كل يشءكانت تأمرهم بالطهارة والنظافة عىل
  .»وتنظيف ما حتتها, ثم العناية بدفن القالمات يف الرتاب

لربيطاين العظيم وصف الصعوبة التي كانت تواجه األديب اهذا  أجاد ذلكك
  عىلاإلسالم وجدواه يف مواجهة حث ّالدول الغربية من أجل إقناع الناس بالطب

 :حيث قال» حرية طبيب« يف كتابه ّالصحة والطب

كان الناس يستغنون عن األطباء ويوكلون العالج إىل العناية اإلهلية, ومل يمكن «
 ّ الذي كان سائدا يف بريطانيا حتى القرن التاسع عرش إال بسنالتخلص من هذا االعتقاد

 الطبيب وذلك بحبسه قانون يقيض بعقاب األب الذي يموت ولده دون أن يعرضه عىل
 .»ملدة ستة أشهر

لإلسالم ودوره  هذا النحو نستطيع أن ندرك حدود القيمة الفكرية والعلمية وعىل
 .ها اليوم نحو ما نعيش عىلالطبيةيف بعث احلضارة 
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الكمي  نجاز اإلىنستطيع أن نتصور مد ال نناإ :ن نقولأنصاف من اإل
إنجاز ضخم  نه أليةاإلسالموالنوعي الذي أحرزه الطب يف ظل احلضارة العربية و

 ما كان عليه الطب العريب , وال يمكن لنا إدراكه إال إذا أعدنا مقارنةالزوايامن كافة 
بلورة هذا  إىل ية وما أصبح عليه بعدها, وقد سبقنااإلسالمقبل احلضارة العربية و

نجاز احلضارة العربية يف إ املسترشق الفرنيس الكبري لوكلري حني حتدث عن ىاملعن
 :نجاز يف قولهجمال الطب ثم خلص هذا اإل

 تتجاوز ترمجة مؤلف واحد كانت حصيلتهم من العلم خالل القرن الثامن ال«
 وقد أحاطوا بكل علوم ,يف الطب وبعض الكتب يف الكيمياء, وينتهي القرن التاسع

 .»أنجبوا أساتذة فاقوا أساتذهتم حتى اإلغريق
أن  ّي يف تاريخ الطباإلسالم ّردنا أن يكون حلديثنا عن مكانة الطبأإذا و

ما كان متاحا  إىل ل أضاف العربه: يكون حاسام يف دالالته فال بد لنا أن نتساءل 
 من الطب السابق عليهم ?

 يف قيمة الطب الذي اً مثل هذا السؤال تقتيض بحثويبدو يل أن اإلجابة عىل
 ىوجد عند العرب قبل أن يتصلوا بالطب اليوناين, هذا من ناحية, ومن ناحية أخر

د اليونان وعند  الذي وصلت إليه املعارف الطبية عنىفإهنا تقتيض البحث يف املستو
, فإذا كانت معارف العرب ًالعرب يف وقت حمدد كبداية القرن الرابع عرش مثال

  عىلًن يف هذا وحده دليالإ معارف اليونان يف الوقت نفسه, فالطبية قد تفوقت عىل
 يد العرب, وليس من شك يف أن هذا قد حدث التقدم الذي أحرزه الطب عىل
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أوج ازدهارها كانت سابقة  إىل  العربية حني وصلتبالفعل, ذلك أن املعارف الطبية

 .بمراحل كثرية ملا نام عند األوربيني مجيعا من معرفة بالطب يف ذلك الوقت
ألحد كبار أساتذة الطب العرب يف نتأمل مجلة قصرية ربام كان من األوفق أن 

العرص احلديث, وهو الدكتور حممد كامل حسني الذي حقق جهود الرازي الطبية, 
مل يكن يف العامل املتحرض فيام بني «: أنه إىل وهو يف أكثر من موضع من كتاباته يذهب

منتصف القرن الثامن والقرن اخلامس عرش علم طبي يعتد به إال ما كان منه عند 
ومل يشك أحد من أهل . وما عند غريهم مل يكن إال نقال عنهم واحتذاء هلم. العرب

 .» الطب علام وعمال وتنظيام يف تفوق العرب يفىالقرون الوسط

 : يردف هذا التقرير الواضح الرصيح بقولههو و
 .»هذه حقيقة تارخيية ال نزاع فيها«

أما الدكتور إبراهيم بيومي مدكور أستاذ الفلسفة فيلخص بنظرته املوسوعية 
 :املستوعبة ما انتهت إليه الدراسات والبحوث حول الطب العريب ويقول

ُ أن هناك طبا عربيا, عرف بمنهجه وبموضوعه, واشتهر مل يبق اليوم شك يف«
 أمره نفر من كبار األطباء, ووضعت فيه بحوث بآرائه ونظرياته, وقام عىل

ومؤلفات تعد بني املؤلفات الطبية اهلامة يف التاريخ قديمه وحديثه, واعتربت ثروة 
 اليونان, , أخذ عن طبىبرشية أفادت منها ثقافات خمتلفة, أخذ هذا الطب وأعط

 ىوعن بعض البحوث الطبية يف فارس واهلند, وأضاف إليها ما أضاف, وأضح
 الثقافات املعارصة له, من رسيانية, وعربية, والتينية, ىثم أعط. طبا عربيا خالصا

 . وأفادت منه ما أفادت

التاريخ  إىل ّعمر هذا الطب طويال, فقد ظهر يف القرن الثامن امليالدي, وامتد«
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وكان عامد  القرن السابع عرش, إىل  درس يف بعض املعاهد األوروبية.املعارص
أخريات القرن املايض, وال يزال يعول  إىل الدراسات الطبية يف بعض املعاهد العربية

 .»اآلن يف باكستان حتى عليه

كتاب القانون البن سينا الذي كان ال يزال يدرس يف تلك  إىل واإلشارة هنا
 .الدولة

القول بأن العرب ما هم إال نقلة مهرة للعلوم ومل  سارتون جورج وقد عارض
  : يضيفوا إليها

رصحون  إن بعض الغربيني الذين يستخفون بام أسداه الرشق إىل العمران, ي«
هذا الرأي ... ًبأن العرب واملسلمني نقلوا العلوم القديمة, ومل يضيفوا إليها شيئا

مل تنقل إلينا كنوز احلكمة اليونانية, ولوال إضافات العرب اهلامة, لتوقف  لو... خطأ
   .»سري املدنية بضعة قرون 

  الدكتور حممد كاملومع هذا التاميز الواضح للطب العريب عام سبقه فإن
 عن الطب من خالل زاوية القومية أو اجلنس يف أن نتحدثاخلطأ ظل يرى حسني 

البرشي الذي تواله, وهو هلذا يطالب يف أكثر من كتاب من كتبه بأن يكون التفكري 
 تأمل نمط التفكري احلاكم للعلم الطبي ال  عىلاً وجه العموم مبنييف تاريخ الطب عىل

 أن الطب اليوناين والعريب يمثالن عرصا ىه يرّنإ جنسية القائمني به, ومن ثم فعىل
والتشابه يف التفكري ال يكون عرضا وال يراد . واحدا, يتميز بتفكري متشابه جدا

 وإنام محل العرب لواء النهوض بالطب اليوناين, ألهنم كانوا مهيئني لذلك من ,قرسا
 .قبل عقليا وعلميا

 :لفكرة بقولهضع يبلور حممد كامل حسني هذه اااملو ويف أحد
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 أنه جيب علينا أال نتحدث عن الطب اليوناين والعريب, بل جيب أن ُّواحلق«

 أهنام يمثالن عرصا واحدا من التفكري الطبي, وهو عرص اخلربة نتحدث عنهام عىل
 أبقراط وجالينوس ّوقد نسميه طب. املنظمة عقليا, وهو عرص دام عرشين قرنا

ثم فصله, وفرع عليه جالينوس, . انه ومنهجهوضع أبقراط كي. والرازي وابن سينا
أن عرف  إىل .ونسقه وأوضحه ابن سينا إيضاحا ليس بعده مزيد ومارسه الرازي,

 .»الناس العلم التجريبي
الذي يبحث يف طب العرب فيام قبل اتصاهلم  السؤال املنطقي إىل نتقلون

 .بالطب اليوناين

للعرب يف جاهليتهم تطبيب كان «أنه ) ١٩٩٥( الدكتور إبراهيم مدكور ىير
من جتارب  ووصفات عالجية اكتسبوها من جتربتهم اخلاصة, أو استمدوها

 ّوامتد. وكان هلم ولوع ببعض احلشائش والعقاقري, كالشيح والقيصوم. جرياهنم
, ومل ير املسلمون غضاضة يف أن يفيدوا منه, وزادت اإلسالمصدر  إىل قدر من هذا
. ىوأضافت إليها جتارب شعوب أخر لثروة التقليدية,ية هذه ااإلسالمالفتوحات 

الوصفات «بام نسميه  إال أن هذا كله ال يعد من علم الطب يف يشء, وما أشبهه
  . »اليوم إىل بيننا التي ال تزال حتيا »البلدية
 العرب إال يف أخريات القرن األول ىومل يبدأ البحث الطبي املنظم لد«

فلم . األمام شيئا فشيئا إىل  أيدي العباسينيعىل ديدةللهجرة, ودفعته احلضارة اجل
 مر الزمن, وأخذ عن مدرستني ينشأ الطب العريب دفعة واحدة, بل نام وترعرع عىل

 .»طبيتني سابقتني, مها مدرسة اإلسكندرية, ومدرسة جنديسابور

 اإلضافات أو السمة الغالبة عىل  للتعرف عىلًالبد لنا إذا من أن نسعى و
 اخلربة الطبية التي نقلها العرب عن  تراكمها عىلى العربية التي جراتاإلسهام
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  .اليونان من خالل هذه املسارات املختلفة

يبدو يل أن أدق عبارة تقال يف هذا الصدد هي أن األطباء العرب قد مارسوا 
النقد جتاه ما نقل إليهم, كام مارسوا توسعة العلم الطبي وإعادة كتابته وإعادة 

) ١٩٧٧(ويف هذا الصدد يطيب يل أن أنقل عن حممد كامل حسني   وتبويبه,تنظيمه
 :قوله

أن كبار األطباء العرب, مع إيامهنم بالكليات الطبية كام تصورها  الواقع«
مل يرتددوا يف التنبيه  )أبقراط وجالينوس(اإلغريق, ومع إعجاهبم الشديد بالفاضلني 

 .  خطئهام حني خيطئانعىل
  :مواقف ثالثة من جالينوس وأبقراطيف كتاب الفصول ) ٩٣٢( وللرازي

 إىل إن ماء االستسقاء يصل:خيطئ أبقراط يف رصاحة عنيفة يف قوله ) هو(و −
 . الرئة فيزيد السعال

والذي عندي أن «: وخيطئه يف أن ذبول اجلسم يزيد رواسب البول, ويقول −
  .هذا تعليال لطيفا ويعلل رأيه. »ذلك خطأ ال جيوز أبدا

 الرازي أن جيرب ما قال به الفاضالن قبل أن يقطع ىويف بعض املواضع ير −
 . يف قوهلام برأي

إن بعضها يكون عن ورم , :  ونراه يتفق مع جالينوس يف قوله عن احلميات−
هذا حتقيق رأينا يف أنا قسمنا  : ذلك بقولهولكنه يعلق عىل. وبعضها بغري ورم

الذي  , وهو التقسيم»ات إما مرض أو عرضاحلمي«قسمني, فقلنا  إىل احلميات
 أوضح ّمن غري شك) يف رأي حممد كامل حسني(يطابق الطب احلديث, وهو 
 .»وأصدق من قول جالينوس
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يتوارد بحكم التفكري املتصل يف طبيعة  ونميض مع السؤال املنطقي الذي

 من اًنذكر عدد الطب اليوناين, ومن السهل أن إىل اإلضافة التي أضافها العرب
ولكن األهم  جياز يف الفصول التالية ,إية املعروفة , وهو ما سنتناوله بالكشوف العرب
حقيقة أنه مل يكن من أهداف األطباء العرب أن يسبقوا القدماء  إىل من هذا أن نشري

وإنام هم قد أخذوا يامرسون املهنة ويطابقون بينها وبني ما وجدوه من . فيام قالوه
هو صواب, ونبذوا ما هو خطأ, ويف هذا   ماس, فأبقوا عىلعلم أبقراط وجالينو

 : أنىالصدد فإن حممد كامل حسني ير

يف ) ١٠٣٧(يف الطب اإلكلينيكي, وما فعله ابن سينا ) ٩٣٢( الرازي ما فعله«
تنسيق العلم الطبي وإيضاحه, أكثر كثريا مما فعله هريوفيليس وجالينوس بطب 

 .»أبقراط

 مدكور زميله الدكتور حممد كامل حسني يف القول بأن ويوافق الدكتور إبراهيم
ّمرحلة األصالة واالبتكار كانت بمثابة ثالثة املراحل الزمنية التي مر هبا الطب 
العريب وأهنا كانت بمثابة مرحلة النقد والتمحيص, والبحث والتجربة, والكشف 

 : فيقولىواالخرتاع, وهو يتحدث يف هذا املعن

ريب يف صورته الكاملة, وقد سميت بحق العرص الذهبي هي مرحلة الطب الع«
هناية القرن الثاين  إىل بدأت يف القرن العارش امليالدي, واستمرت. للطب العريب

ظهر فيها أطباء أعالم, منهم موسوعيون أحاطوا بالطب يف جوانبه املختلفة, . عرش
 أطباء نقدوا كبار. ومنهم متخصصون يف بعض الفروع كاجلراحة وطب العيون

 بحثوا وجربوا, فكشفوا عن اجلديد. اليونان, وأكملوا ما فاهتم وأصلحوا أخطاءهم
ووضعوا كتبا ومؤلفات اسرتعت األنظار, . واملبتكر يف ميدان التشخيص والعالج

 .»وعدت حلقة هامة من حلقات الفكر الطبي يف التاريخ
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 القرون  بلغت حضارة أوجها, أخذت ترتاجع شيئا فشيئا, ومل تضفىومت«
 العريب شيئا يذكر, اللهم إال ّالطب إىل الستة التالية للقرن الثاين عرش امليالدي

 .»ىاكتشاف الدورة الدموية الصغر

تصوير احلقيقة التارخيية وهي الزاوية التي نظر  ونأيت إىل زاوية أخرى من زوايا 
  الدكتوروقد صور,  نشأة تدوين العلوم الطبية إىلالدكتور بول غليونجي منها 

ًتصويرا خمتلفا عن تصوير زمالئه , وربط هذه البدايات املوفقة غليونجي األمر  ً
بالرتمجة املبارشة عن مدرسة اإلسكندرية التي آل إليها دور احلفاظ للطب العريب 

 : العلم اليوناين يف ذلك العرص, وهو يقولعىل

شتهرت هبا مدرسة ً يف مستهل القرن السابع علام من العلوم التي اّكان الطب«
  مدرسة طبية معتمدة عىل− بعد عهد البطاملة −اإلسكندرية وقد أنشئت هبذه املدينة 

ًستة عرش كتابا من كتب جالينوس, اجتذب بريقها نظر الفاحتني العرب,  دراسة
عاصمتهم حيث وضعت باكورة املؤلفات العربية يف جمال  إىل فدعا اخللفاء علامءها

 ويف هذا العرص تم نقل أول كتاب طبي.  الكيمياء والفلكالعلم, وبصفة خاصة يف
 .»أهرن القس) كناشة(العربية, وهو إىل 

 ما بول غليونجي نقطة مهمة تدلنا بلغة العرص احلارض عىلالدكتور وحيقق 
 توفري العوامل املشجعة لنمو املناخ العلمي الكفيل نسميه قدرة النظم احلاكمة عىل

 الفصل بني دين العلامء ثل يف قدرة اخللفاء العباسيني عىلبتقدم العلم, وهو ما مت
 :ىواملرتمجني ودين الدولة, وهو يقول يف هذا املعن

ًبغداد, اختذت الرتمجة فيها حجام  إىل وعندما نقل العباسيون عاصمة الدولة«
وحشد ) م٨١٣(التي أسسها اخلليفة املأمون » دار احلكمة«غري مألوف وال سيام يف 

هذا .  تعريب تراث اإلغريق والرسيان واهلنودًشا من املرتمجني انكبوا عىلفيها جيو
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 − وهم امللمون باللغات غري العربية −وإن كانت الرتاجم متت بجهود غري املسلمني 
نظر اخللفاء املستنريين الذين  بعد إىل ًفإن الفضل األول يف املبادرة يرجع أساسا

 .»أرادوها

ظاهرة االزدهار املوازي للمدارس  إىل يونجيوقد انتبه الدكتور بول غل
 :لاقحيث ية اإلسالمالعلمية 

 ًوبعد أن غرس مرتمجو بغداد بذور العلم, بدأ الطب يزدهر تباعا يف كل«
 ال يف الشكل فقط ولكن بصفة ىية, كل منها تنافس األخراإلسالماإلمارات 

 .»خاصة يف ميادين العلم والفكر

  االزدهار املتوازي للمدارس العلمية مثال عىلويرضب الدكتور بول غليونجي
 .وجه اخلصوص ِ بام حدث يف األندلس وىف قرطبة عىليف الطب اإلسالمي 

 أطراف الدولة يف أقىص حتى وال عجب يف أن تظهر بوادر هذا االزدهار«
 سيطرة السالطني من االستقالل وإىل إىل ية, فإن هذه البالد كانت أقرباإلسالم
م ٩٢٩ يف سنة − جوهرة العامل −أسس بنو أمية يف الغرب مدينة قرطبة فقد . غريها

  جملد٤٠٠.٠٠٠وقد بلغ االهتامم بالعلم يف هذه العاصمة أن مكتبتها قد ضمت 
إنه إذا أريد بيع كتب أي من العلامء فيجدر أن «: وأن ابن رشد قال ما يؤثر عنه 

ر يف خالل هذه احلقبة أكرب وقد ظه» قرطبة حيث يوجد يقينا من يقتنيها إىل حتمل
 .»فالسفة العرب وأطبائهم

ن أكثر ما لفت أموقع اجلزيرة مقال له شادي األيويب يف الحظ األستاذ وقد 
نظر الطبيب اليوناين سخوريتسانيتيس خالل أبحاثه, هو االكتشافات اهلامة التي 

ُيني ثم نسبت قام هبا علامء مسلمون خاصة بني القرنني السابع والرابع عرش امليالد
 .بعد ذلك إىل علامء غربيني 
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 :  م بعينهْلَعن تنسب إىل أنجازات التي حققها الطب اإلسالمي دون ومن اإل
 .االهتامم بسؤال املريض عام يشكو منه واحرتام شكواه  −

الزفري و النبض سج : ومنها بالفحص اجلسدي والعالمات احليوية االهتامم −
  .والشهيق

 .التدقيق يف لون البرشة, واالعتامد عليه  −
  .البولسلوب مراقبة أ −
 .ل الس بني شكل األظافر ومرض الربط −

  :ويف جمال العالجات
  .األصفر واهلواء للريقان جوصف عال −

 .استعامل األفيون بمقادير خمتلفة لعالج اجلنون −

 .النزيف  املاء البارد إليقافصب −
ًعالج خلع الكتف برده فجائيا − ّ. 

  .مراض اجللديةاستخدام بعض دود العلق يف عالج بعض األ −

 .الكي بقضيب معدين إليقاف النزيف من اجلروح ومحايتها من العدوى −

 : النمطي غري العلمي والتفكري والتشخيص املشاهدات بني الربط جمال ويف
ن األطعمة الدسمة واألجبان واأللبان وسوء عمل الكىل أما الحظوه من  −

 .  فيهاتتسبب يف تشكل احلىص
, والنصح بتناول املأكوالت املعدة إىل قبض البواسريرجاع سبب مرض إ −

 .ًالنباتية عالجا هلا 

وبمنطق زماهنم فقد كانتا من الوسائل العالجية  والكي احلجامة يف الرباعة −
 . ًالشائعة التي استخدموها قديام, عىل نطاق واسع لعالج العديد من األمراض
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 استخدمو من جسم املريضاستخدام احلجامة إلزالة األخالط السيئة  −
 . الدم من األوردة مبارشةدخول  إلزالة الفصد

تتم عن طريق شق بسيط يف اجللد وسحب الدم :  »احلجامة الرطبة« 
ب الزجاجي يف تتسبب احلرارة والشفط إىل الكو. بواسطة كوب دافئ

 . خروج الدم إىل سطح اجللد وإزالته
 اجللد, يف ّباستخدام الكوب الساخن دون شق :»احلجامة اجلافة« 

وغريها من ة,ّاحلكمناطق معينة من جسم املريض لتخفيف األمل و
 .ةاألمراض الشائع

* * * *
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À@@ZîÈÛa@òya‹uë@k ìæ@ @
 التفوق ما نجح فيه العلامء العرب من فهم البرصيات سباب هذاأول أكان  

 يف أن القدامىن من اعتقاد هو مشهور اآل  نحو غري مسبوق ونحن نعرف ماعىل
 .الرؤية حتدث نتيجة انبعاث أشعة من العني تسمح برؤية األشياء

, وأثبت خطأها النظرية تلك اهليثم ابن  القرن احلادي عرش, خالففلام جاء 
عىل وضع قد ساعد  ترشيح ابن اهليثم للعني, وال شك يف أن . عرب جهاز برصي

 تكون الصورة, والتي رشحها عرب إسقاط أشعة الضوء خالل يفأساس نظريته 
ويف   .ة أنه أثبت نظريته بالتجارب املعمليوهو ما يعنيوسطني خمتلفي الكثافة, 

ي اإلسالمّإىل الالتينية, وظل يدرس يف العامل  املناظراين عرش, ترجم كتابه ثالقرن ال
 .وأوروبا عىل حد سواء, حتى القرن السابع عرش

انات, وعرفوا منها أن حركة مقلة العني سببها درس املسلمون أعني احليو 
  .القزحية فسببها انقباض وانبساط احلدقة انقباض عضالت العني, أما حركة

رسالة يف ترشيح العني وأمراضها «ًكتابا سامه  الكحال عيسى بن عيل وضع 
 . أوروبا يف, ترجم إىل الالتينية, وكان له أثره  »أمراضها الباطنةالظاهرة و

 »نور العيون وجامع الفنون«كتابه  الكحال يوسف بن الدين صالح ألف 
أكرب مرجع جامع يف أمراض العني, واشتمل عىل وصف العني  نهأالذي وصف ب

واإلبصار, وأمراض العني وأسباهبا وأعراضها, وكيفية احلفاظ عىل صحة العني, 
, واألدوية واحلدقة يةوالقرن وامللتحمة اجلفون إضافة إىل األمراض التي تصيب

 .املستخدمة يف عالجها
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 عدسة وإعتام احلبيبي كالرمد العني كان للجراحة أمهيتها يف عالج أمراض

البيضاء املياه  أجرى جراحات املسلمون هم أول من طباء, وقد كان األ العني
 .) الكاتاركت(

ة ملرض الرمد احلبيبي إصابة كان من املضاعفات الشائعملا  لطريف أنهان م 
ء املسلمون أن تلك اإلصابة هي سبب املرض, فقد اعتقد األطبا العني, قرنية ةأنسج
كانوا يقومون بتلك اجلراحة عن طريق . ًوا إىل كحت تلك األنسجة جراحياؤلذا جل

 .استخدام جهاز يبقي العني مفتوحة خالل اجلراحة, ومبضع رقيق جدا لالستئصال
 هــيتقنيــة أخــرى كانــت تــستخدم لعــالج مــضاعفات الرمــد احلبيبــي, وهنــاك 

عـىل  البـصلية امللتحمـة  إلزالة األجزاء الثالثية الشكل مـن (pterygium) الظفرة
طـع كانت تتم عن طريـق رفـع اجلـزء املـصاب بخطافـات صـغرية, ثـم القو.  القرنية

 . بمبضع صغري
 من التنفيذ  مهارة يفانتتطلبو ,مؤملتني للغاية للمرىض اكانتتني كلتا اجلراح

 .لطبيب أو مساعديه ا
اعتقد األطباء املسلمون أن إعتام عدسة العني ناجم عن الغشاء السائل الذي  

العالجية التي جيروهنا هلذه احلالة تتم  اجلراحة وكانت, يقع بني العدسة والبؤبؤ 
بمبضع, وإدخال أنبوب دقيق لدفع إعتام العدسة  العني بياض  صغري يفّبإجراء شق

وبعد انتهاء اجلراحة, تغسل العني بمحلول ملحي, وتضمد بقطعة من . ًجانبا
كان هناك قلق من أن وملا يض, القطن غمست يف حملول من زيت الورود وبياض الب
 ونينصحاجلراحون  كان فقدًيعود اإلعتام, من اجلانب ليعتىل العدسة جمددا, 
 .املرىض بأن يستلقوا عىل ظهورهم أليام بعد اجلراحة
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 أحب أن أبدأ بعرض آرائي اخلاصة يف أسباب نبوغ هذا الطب العريب ووصـوله

 القمـة, ولعـيل أجتـاوز بعـض ّما وصل إليه طيلة هذه القرون التي بقـى فيهـا عـىل إىل
 إنجـازات ذلـك العهـد,  مصطلحات العرص احلارض للحكـم عـىلُستخدمأف,اليشء 

 . النحو التايل ين أفضل أن أخلص هذه األسباب يف عجالة عىلإ ف,ويف هذا الصدد
  :السياسية اإلرادة : ولاأل العامل

 سياسات وعن F الرسول سياسة عن قبل من به حتدثنا ماىل  إهنا أضيف
 ديالرشهارون  عصور به حفلتما  بعدمها من موينيواأل الراشدين اخللفاء
 العلم يف النجاح رادة إيف ملحوقة وال مسبوقة غري طفرة من واملعتصم واملأمون
  .احلضارة ميادين من مهاريوغ والطب

 يامنواإل التحمس ىمد عن احلديث ركر أو أقرر أن أىل إحاجة يف ولست
  .الفيصل هو عنها الناشئ إلنجازفا رادةاإل هذه يف ةوالدق
  :العلمية السياسة تفوق : الثاين العامل

ية كانت أكثر اإلسالمفليس من قبيل املبالغة القول بأن احلضارة العربية 
ل سياساهتا  بالسياسة العلمية, فقد كان العلم بكل صوره يظلاًاحلضارات اهتامم

 إىل  يستظل بظلها رغم كل ما كان ينسبىخرأناحية سرتاتيجياهتا كام كان من إو
   .العلامء من زيغ يف العقيدة , وهذا موضوع بحث طويل تناولناه يف موضع آخر

 كتاب التاريخ العام حني يتناولون تاريخ أي حاكم ى سبيل املثال نرونحن عىل
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ة واهتاممه بالعلامء ولعالقاته معهم بكثري من مسلم يتعرضون الهتامماته العلمي

 من األمر فقد كانت سلوكيات هؤالء احلكام تتشابك اًالتفصيل, وليس هذا بدع
 الدوام, وإذا حدث أن قرأنا ألحد من املؤرخني عن تراجع مع العلم عىلوتشتبك 

قد بلغ فإنام يأيت هذا مقارنة بسلفه الذي يكون ,اهتامم حاكم ما بالعلم والعلامء 
 .الغاية يف هذا االهتامم

 للحديث عن درجات اهتامم احلكام املسلمني وىفوليس هذا الكتاب باملقام األ
 مهام وهو أن الناس قد ًولكني مع هذا البد أن أذكر مثال, بالسياسات العلمية 

شهدوا أمة فاحتة منترصة   ,شهدوا يف بغداد نموذجا كونيا مل يعرفه التاريخ من قبل
 املغلوبني, فتطلب إليهم ضمن ما تطلب أن يقدموا هلا كتب رشوط الصلح عىلمتيل 

العلم والفلسفة والطب كغرامة حربية, وهذا هو ما فعله العرب يف صلحهم مع 
 استعداد لقبول هذه  أن العرب كانوا عىلالروم, وهذا وحده دليل قاطع عىل

 .م باستيعاب هذه العلوم قدر من التقدم الفكري يسمح هلوأهنم كانوا عىل. العلوم

 F سيدنا رسول اهللا التذكري بجوهر ما فعلهإعادة  إىل ولست بحاجة بعد هذا
بعد أن انترص يف أول غزوة حربية وهي غزوة بدر حني جعل حمو األمية  )٦٣٢(

 .ينالوا حريتهم حتى  من األعداءىأحد البدائل أمام األرس

 : لألساتذة الوئيد واإلعداد املتميز التكوين : الثالث العامل
  . )العلمية املدارس تكوين سياسة اآلن عليه نطلق ما وهو(

 عىليف جمال الطب  يف إعداد األساتذة والباحثني احلضارة اإلسالمية تتفوق
تكوين العلامء,  من قبل أن تنشأ تقاليد اجلامعة وينشأ مفهوم, وذلك نحو مذهل 

ومل يكن ليونان ومدرسة اإلسكندرية , ًوجاء هذا اإلنجاز يف تكامله متفوقا عىل ا
هذا التفوق نتيجة تلقائية لالهتامم بالعلم فحسب, ولكنه كان نتيجة مؤكدة التحقق 
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ي تكوين أ(م واملأسسة درجات متقدمة من التنظي إىل بعد وصول املجتمع العلمي
 سبيل املثال يف مدارس الفقه وعالقتها بعلوم  عىل, وهو ما جتىل)املؤسسات 

إتقان كثري من العلوم التي تكفل للفقيه  إىل يث وعلوم اللغة واحتياجها الشديداحلد
 بتأسيس ٍ, وواكب هذا االهتامم اهتامم موازاإلفتاء التمكن من علمه وقدرته عىل

أصول «مام الشافعي علم  بصفة ساطعة حني أسس اإلأصول العلم, وهو ما جتىل
 .»الفقه

فيام يتعلق بإعداد األساتذة األطباء ى  حتكانت النتيجة أن حدث هنج مماثل
ألنفسهم يف هذا الصدد وهنا أستطيع أن أنقل عن الدكتور حممد كامل حسني 
تصويره للتكوين العلمي الذي حظي به الطبيب العريب الكبري أبو بكر الرازي أو 

 :الذي حرص عليه يف تكوينه لنفسه

يوناين دراسة وافية,  درس الطب ال ,نفسه إعدادا حسنا) ٩٣٢(أعد الرازي «
فهو يقول . وجيب أن يسبقه, إذ كان رأيه أن العلم النظري أساس الطب التطبيقي 

 الكتب خري ممن مل يعرف الكتب إن قليل املشاهدة املطلع عىل«: يف كتاب الفصول
ْمن قرأ كتب أبقراط ومل خيدم خري ممن خدم «: ويقول»  أال يكون عديم املشاهدةعىل َ

أول ما تسأله عنه الترشيح «: ويقول يف امتحان الطبيب» أبقراطومل يقرأ كتب 
ومنافع األعضاء, وهل عنده علم بالقياس, وحسن فهم ودراية يف معرفة كتب 

 .»امتحانه يف املرىض إىل القدماء, فإن مل يكن عنده فليس بك حاجة
الذي ال يسمح  ساس التقليد اجلامعي احلايلأولعل هذه الفكرة كانت هي 

 .ن يدخل االمتحانات العملية أسب يف التحريري بللرا

, وكان هذا العامل يقول واسع االطالع وكان ينصح األطباء بذلك  كان الرازي
ْإنام أدرك من أدرك من هذه الصناعة«: بوضوح  هذه الغاية يف ألوف من السنني  إىل َ
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زمان  أثرهم صار كمن أدركهم كلهم يف ى املقتدىفإذا اقتد. ألوف من الرجال

 .»وصار كمن قد عمر تلك السنني. قصري
 : كامل حسني جتربة أيب بكر الرازي يف هذه اجلزئية فقالخلصوقد 

كان له نظام مستقر واضح يف تعليم الطب . وال شك أنه كان أستاذا بارعا«
ووضع نظاما . وله رأي واضح يف امتحان األطباء. النظري والطب اإلكلينيكي

باللغات اليونانية والرسيانية والعربية والفارسية واهلندية  لتنسيق أسامء األدوية
 .»ومقاديرها

 :  بفكرة املؤسسةاإليامن : الرابعالعامل
 إنشاء املؤسسة العلمية اخلصبة لقدرة املسلمني عىل اًكان بيت احلكمة نموذج

القادرة عىل صياغة املعرفة من روافدها بطريقة علمية ال تقف عند حدود النقل أو 
يتوافر مل  نت بحكم ماومع أو التدوين وإنام تضع عىل كل هذا بصامهتا التي تكاجل

اإلسالمية اإلنشاء واإلدارة وهكذا أمكن هلذه املؤسسة ,  لغريها أو لسابقاهتا
االستفادة من علوم اهلنود والفرس واليونان  أن تنظم )أي بيت احلكمة(طابع وال

ا جعل بغداد وسط الدنيا ملا فيها من والرسيان للخروج بعلوم ومعارف حديثة, مم
  .تقدم ومعارف

 سجل أن قد ابن النديم كاشفة فيكفي أن نشري أن معلومة نذكروإذا جاز لنا أن 
 .يف بيت احلكمة يف وقت واحد كانوا يعملون اً مرتمج٥٧

 :والتأليف وإعادة التأليف  التدوين:   اخلامسالعامل
 الطب علم وتسجيل كتابة يعني )احلني ذلك يف العرب بلغة(التدوين 

 عموما التدوين نأ يؤمنون املسلمون العلامء وكان جامعة, مؤلفات يف كلينيكياإل
  !!العلم  ثلث يمثل
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وصفت  العرب يعود الفضل يف وجود مراجع الطب الكبرية اجلامعة التي وإىل

  . حاجة أكثر من طبيب وال يلم بكل ما فيها طبيب واحد,ىتلبيف عرصها بأهنا 
 هذه الكتب اجلامعة, بل وقد أفاد الغربيون من الطب العريب, يف االعتامد عىل

ن ترمجوها وقد وجدوها حافلة بامدة علمية غزيرة أهنم اعتمدوا كتب العرب بعد إ
 .  اإلكلينيكيّجدا تتعلق بالطب

 جملدات , ةيف سبع  ربن الطربيابن الذي كتبه »فردوس احلكمة«وقد كان 
 ى التي تناظر ما يسماجلزئية معنيا هبذه بالعربية والذي يعد أول املوسوعات الطبية

  .التنفيذ طرق و أاليدوية املهارات Manualاآلن كتب 

  بنحممدشهر  األالطبيب وهو الطربي تلميذ يد عىل التوجه هذا ازدهر وقد
ن الرازي ّذ دوإ »اجلامع الكبري«و » يف الطباحلاوي«كتابيه   يفالرازي زكريا

ًمعلوماته وخرباته عن حاالت رسيرية عاجلها بنفسه, وقدم توثيقات مفيدة جدا عن 
ترشيح أجزاء اجلسد  حسب: مراض جهازيا ووظيفيا رتب األ وقد . أمراض خمتلفة

 . صنفها ومجعها بحسب فهمه هوبعدما أو األمراض املعروفة,
  : كلينيكيةاإل للخربة العلمي التنظيم:  سادسال العامل

  .بالعلم املرتبطة الفنون تقنني : بتعبري حياناأل بعض يف عنه أعرب ما وهو
أمهية تنظيم  إىل ن العرب كانوا أول من انتبهأيمكننا أن نقول بال جتاوز و 6

 . نحو ما نعرف اليوم من هذا التنظيمكلينيكية عىلخرباهتم اإل

 ,أن ندعي ألطباء العرب معرفة بالعلم التجريبي كام نعرفه اليوموليس لنا  6
 , احلديثى فهمه لبعض أسس التجربة باملعنولكن الرازي يف بعض أقواله يدل عىل

  .القدماء حني يتحدثون عن التجربة يعنون اخلربةقد كان و
يف  إدراكه أمهية املجموعات الضابطة ا كثري من كتابات الرازي أيضا عىلنوتنبئ

 .دراسة احلاالت والعالجات
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عىل املستويني من التنظيم  اً دروس الطب ذات مستوى رفيع جدكانت 6

 .النظري والتطبيقي

ّيشدد يف تدريسه لطالبه عىل رضورة متابعة ) م٩٩٤(كان عيل بن العباس  6
 .املرىض يف املستشفى واملنزل, وتأثري تناوهلم الدواء عىل مسار مرضهم

عوارض املرض بام تذكره  ارن خالل زيارته مع طالبه,ازي يقكان الر 6
 .الكتب
يشارك يف زيارة املرىض ويناقش مع  الطالب يتابع تدريبه يف العيادة, وكان  6

األطباء مشكالهتم, وكان األطباء يطلبون منه فحص مريض ما واخلروج بتشخيص 
 أعراض حلالته, بعد ذلك يبدأ يف فحص املرىض يف العيادات اخلارجية وذكر

 .مرضهم لألطباء
 سجالت للمرىض كان يتم تقديمها أثناء  الطب يف مؤسساتهعرف وقد 6

 .تدريس الطالب
 :العملية دلةاأل يف ةاجلراح طواتاخل وصف  : السابعالعامل

 اجلراحة حتولت قرانه أيديأو يديه وعىل الزهراوي, الفذ اجلراح دور يربز وهنا
 ذات مهنة ىلإو أصول ذي علم إىل وحدها باملشاهدةى تتلق حرفية ممارسة من

  .قواعد
 وخطواهتا اجلراحات وصف يف خربهتم العرب عن الغربيون أخذ وقد

 من كل عند مرجعا الزهراوي كتاب وكان وعواقبها, ومضاعفاهتا ومستلزماهتا
 .حينذاك أوربا يف اجلراحة مارس

 منها البد التي الدقيقة التفاصيل حتديد يف كبري فضل لكتاب الزهراوي وكان
 . اجلراحات لنجاح
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 :و التفاضيلأ لفات مبكرة يف التشخيص التمييزيملؤ بداعهمإ :الثامن العامل
ذ مل يعن به إالتعليم الطبي  من آفاق وائل يف هذا امليدان وقد كانوا هم األ
  . وه و أتقنوهؤاليونانيون لكن العرب بد

كر الرازي والعامل الفذ ابن  بالطبيب املوهوب أيب إىل والفضل يف ذلك يرجع
واستقصاء الدالالت, والتمييز .  ابتدع علم التشخيص املقارنحني. سينا من بعده 

 .ر أمهية التدوين يف ذلك كلهّوهو الذي قد. بني األمراض املتشاهبة
 : فادة من الروافد اهلندية والفارسية يف العالج اإل:التاسع العامل 

بي ينظر إىل الطب العريب والطب اليوناين والطب  من أن التاريخ الطعىل الرغم
ينا أن نشري إىل تضيقاحلديث عىل أهنا ثالث مراحل يف خط واحد إال أن اإلنصاف 

الروافد اهلندية والفارسية يف العالج مل جتد حظها يف هذا االختالط هبذا التيار أن 
 .إال من خالل الطب العريب املستمر 
طلعوا عىل ايف القرن التاسع, بعد أن  اهلند دم منعرف املسلمون القنب القا 6

  .الثقافة واألدب الطبي للفرس واإلغريق
ه ّالذي اعتربوه أعظم علامء النبات القدامى, أن ديسقوريدوس كام نقلوا عن 6

  .أوىص ببذور القنب لتهدئة آالم الفك وعصريه ألوجاع األذن
 عالجية من السنامكي والكافور والصندل والراوند  واستخلصوا مواد6

 .ق الذئب واملسك والتمر اهلندي واحلنظل وخان
 احلصاة لتخفيف آالم نوبات ماسويه بن يوحنا أما اخلشخاش فقد وصفه 6

 اجلنب وذات األسنان والرأس وأوجاع والعني اهلضم وعرس واحلمى الصفراوية

  .ّكمنومو
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ش الطبية, فقد حذر ابن ربن الطربي من أن عىل الرغم من فوائد اخلشخا 6

 .سامة األفيونخالصة أوراق اخلشخاش قاتلة , وأن خالصة 
شخاش عىل األغراض  اقترص استخدام اخلني التاسع والعارش القرن ويف6

 .العالجية
 : الترشيح ممارسة:  عارشال العامل

تعمدت تأخري احلديث عن هذا السبب البارز من أسباب نبوغ الطب العريب 
 نفسه جاء متأخرا يف تاريخ الطب العريب, ولو كان يف إمكان املرء أن اإلنجازألن 
وا بالترشيح ؤاء العرب بد لو أن األطبىين أمتنإ العريب ما مل يكن فيه فّ للطبىيتمن

 .قبل ثالثة قرون من ممارستهم له
ومن اجلدير بالذكر أن األطباء العرب ظلوا يستسهلون النقل عن أبقراط  6 

نه كان يف إمكاهنم أن يعيدوا يف أ الرغم من ما يتعلق بالترشيح عىلكل وجالينوس 
نحو  لم الطبي عىلهذه املعلومات الترشحيية اخلاطئة التي وقفت يف سبيل تقدم الع

نفسه كان ينقل ) ١٠٣٧(ن ابن سينا إ سبيل املثال فما حدث بعد ذلك , وعىل
 .وصف ترشيح القلب عن األطباء اليونان مع ما يف هذا الوصف من خطأ فادح

إال عندما   العريب مل يصب طفرة يف الشقني العلمي والبحثيّواحلق أن الطب 6
وغريمها من ) م١٢٩٨(وابن النفيس ) م١٢٢٢(متكن عبد اللطيف البغدادي 
 .ممارسة الترشيح والتفوق فيه

 هذه النقطة من خالل دراسات وسأحاول أن ألقي أضواء تفصيلية عىل 6
 اجليل السابق وسأبدأ بمالحظات حممد كامل حسني التي أبداها يف يفأساتذتنا 

 لبعض آراء األطباء معرض خمتلف وهو معرض حديثه عن نقد األطباء العرب
ما هو أهم , وهو قيمة  إىل بينام املالحظة نفسها يمكن أن تلفت النظر ,اليونان 
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 .ممارسة الترشيح يف االرتقاء بمامرسة العلم الطبي نفسه
ولكن اعرتاضهم عليه .  فيها العرب جالينوسئوليست هذه أول مرة خيط«

 به كان يف الغالب يف أمور العالج الطبي حني كانت خربهتم ختتلف عام قال
أما أن يكون جالينوس خمطئا يف وصف حقائق الترشيح فذلك كان جرأة . جالينوس

 .»مل يقدم عليها أحد من قبل
 الفائدة التي ى ما ذكرناه من قبل من مد لنؤكد عىلثيهنا ينبغي لنا أن نرت

 الطب العريب بعد أن مارس أطباؤه الترشيح بأنفسهم, واحلقيقة أن أكرب عادت عىل
العرب نتيجة ممارستهم الترشيح ووظائف األعضاء هو إنجاز ابن إنجاز حققه 

 إىل  ومع أن هذا الكشف نسب ,ىيف رشح الدورة الدموية الصغر) ١٢٤٨(النفيس 
الدكتور بول غليونجي ثم ما بذله التطاوي يف رسالته  ومع ما بذله الدكتور» هاريف«

 إىل  ابن النفيس التي نقلتوإثبات تأثر هاريف بآراء يف حتقيق)يف دراساهتم (وغريه 
لفرنيس املعارص سورينا يف كتابه الرأي الذي تبناه املؤرخ ا إىل الغرب إال أين أميل

ْمن يتبناها ويدافع  إىل  ألن الكشوف تنتسب;من أن هذا أمر طبيعي »تاريخ الطب« َ
ْأول من يصل إليها إىل عنها وال تنسب بالقدر الكايف َ. 

أن نقرأ النص الذي وصف به يف هذا املقام راءة والقطالع ومن اجلدير باال
 :هذه الدورة) ١٢٤٨(ابن النفيس العامل العظيم 

والذي نقول ,واهللا أعلم, إن القلب ملا كان من أفعاله توليد الروح, وهي إنام «
تكون من دم رقيق جدا وهواء يمكن من أن حيدث الروح من اجلرم املختلط منها, 

بد يف قلب  وال. و التجويف األيرس من جتويفي القلبتولد الروح, وه وذلك حيث
اإلنسان ونحوه مما له رئة من جتويف آخر يتلطف فيه الدم ليصلح ملخالطة اهلواء, 

 غلظه مل يكن من مجلتها جسم متشابه األجزاء, فإن اهلواء لو خلط بالدم وهو عىل
 .  »وهذا التجويف هو التجويف األيمن من جتويف القلب
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التجويف األيرس حيث  إىل ف الدم يف هذا التجويف فالبد من نفوذهُوإذا لط«

ولكن ليس بينهام منفذ, فإن جرم القلب هناك مصمت ليس فيه منفذ . يتولد الروح
. ظاهر كام ظن ذلك مجاعة, وال منفذ غري ظاهر يصلح لنفوذ الدم كام ظنه جالينوس

ن يكون هذا الدم إذا  القلب هناك مستحصنة, وجرمه غليظ, فالبد وأّفإن مسام
 ىالرئة ليثبت يف جرمها وخيالطه اهلواء, ويتصف إىل لطف نفذ من الوريد الرشياين

التجويف األيرس من جتويفي  إىل الرشيان الوريدي ليوصل إىل ألطف ما فيه, وينفذ
 وما بقي منه أقل لطافة  ,القلب, وقد خالط اهلواء وصلح ألن يتولد فيه الروح

 . » غذائهاتستعمله الرئة يف
ن احلاجز البطيني ال يمكن اخرتاقه, أ اكتشف ابن النفيسالنحو هذا عىل 

اكتشف ابن  كام .وليس به أي نوع من املقاطع غري املرئية, مما يفند افرتاض جالينوس
النفيس أن انتقال الدم من البطني األيمن إىل البطني األيرس يتم عن طريق الرئتني, 

عن هذا   غري أن كتابات ابن النفيسالصغرى الدموية الدورة وهو ما عرف باسم
 . يف القرن العرشيناالكتشاف مل تكتشف إال

 ينطق بام وجده من وجود احلاجز البطيني مكتمال يف ًإذا كان ابن النفيس 
ْجثث من كانوا مصابني بثقب   األغلبّالقلب , بينام كان جالينوس قد رشح عىل َ

  :يف هذا املعنىابن النفيس  ويقول, كبري يف احلاجز البطيني
 القلب ال يصح ىيمن منه يتغذالدم يف البطني األ) ١٠٣٧(وجعل ابن سينا «
 .»فإن غذاء القلب من الدم املنبث فيه من العروق املنبثة يف جرمه. البتة

 :لنبوغ يف جمال األخالقيات الطبيةالريادة وا : احلادي عرشالعامل 
 أخالقيات أقدم األعامل العربية يف جمال للرهاوي أدب الطبيب  يعد كتاب

 .الذي اعتمد فيه عىل أعامل أبقراط وجالينوس الطب
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, وكتب ) رعاة الروح واجلسد(وقد وصف الرهاوي يف كتابه األطباء بأهنم  
    . يف خمتلف العناوين املرتبطة باألخالقيات الطبيةًفيه عرشين فصال

ًب فيها كتابا ًكام اهتم الرازي أيضا باألخالقيات الطبية, والتي كت 
أنه ليس فقط ذلك األستاذ اجلليل يف هذا الكتاب, كتب  .أخالق الطبيب بعنوان

ًمن الرضوري للطبيب أن يكون حاذقا يف جماله, بل جيب أن يكون نموذجا حيتذى  ً
 :  مفاهيمةانقسمت أفكاره حول األخالقيات الطبية إىل ثالثوقد . به

  .مسؤولية الطبيب عن مرضاه −١
  .ؤوليته أمام نفسهومس −٢ 
  .إضافة إىل مسؤولية املريض أمام الطبيب −٣
  : فكرة الرتخيص بمزاولة املهنة:الثاين عرش العامل 
الرخصة الطبية  ي فكرةاإلسالم, عرف املجتمع العباسية اخلالفة منذ عهد 6

بوفاة أحد األشخاص  املقتدر  م, علم اخلليفة٩٣١نه يف عام أ ىويرو اإللزامية
بأن خيترب األطباء ويمنع من يرى عدم  قرة بن ثابت بن سنان نتيجة خطأ طبي فأمر

 .أهليته منهم كام أمر بإجراء امتحانات لكل األطباء ملنحهم شهادة ممارسة املهنة

بمزاولة  رضورية للرتخيصاملهنية ومنذ ذاك احلني, أصبحت االختبارات  6
ه املامرسة الذين أثبتوا النجاح يف ذ يامرس الطب سوى املؤهلني هلعدي  , وملالطب

 .االختبارات 

* * * *
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  :وتطويرها املستشفيات نشاءإ :األول امليدان
,  F حممد يف عهد النبي ةاملنور املدينة يف النبوي املسجد ساحة كانت 6
حيث أمر  ,اخلندق غزوة  و ذلك خاللاإلسالمأول مستشفى ميداين يف بمثابة 

  .بي بنصب خيمة ليعالج فيها اجلرحىالن

ازدهرت فكرة املستشفيات كأماكن لعالج املرىض عىل يد ورسعان ما  6 
ها وؤالتي أنش »البيامرستانات«ّوسع اخللفاء واحلكام  ومع الوقت,  اخللفاء األوائل
 .لألطباء والصيادلة دقأ وىرقألتتيح ممارسات 

                  بـــن الوليـــد بنـــى اخلليفـــة األمـــويقبـــل أن ينتهـــي القـــرن األول اهلجـــري  6
  . م٧٠٧/م عا دمشق أول بيامرستان يف لكامل عبد

 .هذا البيامرستان طاقام من األطباء مدفوعي األجر من قبل بيت املال  ضم 6
ً الوليد بن عبد امللك جمهزا جتهيزا جيداىكان مستشف 6 ً ه كان يعالج في و .ً
 .ن وغريهم من املعاقنيون, واملجذومواملكفوف
يعزلون عن  اجلذام حيث كان مرىض وكان جزء منه بمثابة معزل صحي 6

 لعزل اً مكانكانطأ أن البيامرستان ا خدبياتنأتعتقد بعض وهلذا السبب   .بقية املرىض
مراض العقلية نه لألأا ًيضأويعتقد آخرون خطأ  املجذومني, ألهنم كانوا جيمعون به

لكن هذين اخلطأين الشائعني  , خالطني بني كلمتي البيامرستان واملورستان فحسب
 .ية اإلسالميف احلضارة ى  انتشار مظلة املستشفى مديدالن عىل
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 هارون ى إسالمي ضخم وجمهز فقد بني يف عهد اخلليفةأما أول مستشف 6
وقد ,  يف بغداد املستشفىلبناء  بختيشوع بن جربيل   دعا الطبيبالذي الرشيد

ً شهرته رسيعا, فكان سببا يف انتشار املاملستشفىحقق هذا   .  يف بغدادستشفياتً
 ممارسة العلمتعتمد عىل  أهنا كانت عىل أن األهم يف املستشفيات اإلسالمية 6

 .وال مكان للكهانة فيها
  املستشفياتيف العالج ن أالرحالة ونصوص املتاحة دبياتاأل تشهد 6
 بعض إن : قيلوقد   .اإلقامة كانت وكذلك , كبري حد إىلا حسنية كان اإلسالم
 .فيها ليقيموا املرض عونّيد كانوا األصحاء
ــد  6 ــشفياتعاجلــت وق ــرش بغــض مجاملست ــع الب ــريضّي ــرق امل ــن ع ــر ع     النظ

 . أو دينه أو جنسيته أو جنسه
مل يكن هناك  ذ, إ ًأنه مل يطرد منها أحد أبدا يسالماإل الوقف تدل وثائقو 6

 املرىض أن يبقوا يف ِّ كان من حق, بل املستشفىمن بعده  املريض رجُخيوقت حمدد 
  .ً حتى يتعافوا متامااملستشفى
ًمعلنًا وواضحا اإلسالمية يف املستشفيات لعاملني لاألسمى دف اهلوكان  6

 .هو مساعدة املرىضًومطبقا و

ية قسامن متساويان أحدمها للرجال واآلخر اإلسالم املستشفياتن يف كا 6
 كانوا يعانون من ملنية أماكن خاصة اإلسالماملستشفيات ضمت و للنساء,

ات العقلية كان هناك اهتامم بالربنامج العالجي ّاملصحهذه ويف  . اضطرابات عقلية
يح والكثري من للمريض النفيس, وكان يتضمن تدريبات رياضية وتوفري جو مر

النوم واحلاممات والضغط عىل الرأس بعصابة من قامش وتدليك اجلسم بأنواع من 
 .الدهون
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قاعة للدروس ومطبخ وصيدلية ومكتبة ومسجد   وجدتمستشفىيف كل  6

 .ًوأحيانا كنيسة للمرىض املسيحيني
 أماكن للعالج فقط , ولكنها املستشفياتمر فلم تعد ورسعان ما تطور األ 6
 .بمثابة مدارس طبية لتعليم وتدريب طالب الطب ظل العلم يف صبحتأ ما انرسع

 . الرتفيهية واملوسيقية للرتويح عن املرىضالربامجبعض عرفت  6
أكثــر مـن مخــسني  يف مدينـة قرطبـة صــبحأ حتـى نـام عـدد املستــشفيات الثابتـة 6

   .مستشفى
  املستشفيات املتخصصة  الطب اإلسالميعرف
 .خاصة باجليش ) كريةعس(مستشفيات  6
 . وأخرى باملسجونني 6
 . ُوأخرى بالربص 6
 . وأخرى لألمراض النفسية 6
 . األولية إضافة إىل مراكز اإلسعافات 6
املستشفيات املتنقلة التي كانت تنتقل من  العربية عرفت احلضارةكذلك  6

  .منطقة إىل أخرى عند احلاجة يف أوقات احلروب واحلج واألوبئة
  : التعليمية والبحثيةللوظيفة وتأهيلها املستشفيات تطوير :الثاين  امليدان
 كثري من املؤرخني أن العرب هم أصحاب السبق يف املستشفيات ىير 6

فهم أصحاب السبق الذي ال شك فيه يف , ن مل يكن إ ف,  وجه العمومالعالجية عىل
 .املستشفيات التعليمية 

بالتقدم قرنا بعد قرن دون أن ينتاهبا  ىحتظاإلسالمية ظلت املستشفيات  وقد



ïÐÜÏ@„íŠbmë@òîàÜÇ@òíúŠ@ïßý⁄a@kİÛa@ÖbÏe UT 

 . أي قدر من التدهور
 طويل نحو عىل الطب ملامرسة مؤسسات دعم وجود من العرب متكن وقد 6

 املالحظة يستهدف نامإو ,) وامليداين الوقتي العالج حدود عند يقف ال أي( ألمدا
  .والتعليم النظر وإعادة واملتابعة

بعد ابن سينا فيام  كثريا تتوسعمل  امينهمع أن نصوص الطب العريب ومضو 6
 ظل يتقدم, وعني هبا األمراء املستشفيات العالج يف ّفن  فإن,القانون وكتابه 

  حتدث به الرحالةاًفبلغت مبلغ يف هذه املؤسسات, وحتسنت حال املرىضواألطباء, 
 .عن إعجاب عميق وتقدير 

ض املعدية واألمراض أقساما منفصلة لألمرا يةاإلسالم املستشفياتضمت  6
لكل قسم فريق من األطباء كان و غري املعدية واجلراحة وأمراض العيون,

  .واملمرضني من نفس اجلنس

 .  فيها نيصخصمتمتفوقني كانت العلوم األساسية تدرس عىل يد معلمني  6

أوىل املستشفيات التي كانت ية اإلسالمالبيامرستانات وقد أرشنا إىل أن  6
  . مكتوبة عن حالة املرىض وعالجهمحتتفظ بسجالت

  .األطباء املرىض, حتت إرشاف ت تدوين حااليتولونكان الطالب  6

 الغرب وملوك الباباوات عني و.املستشفيات نظام العرب عن الغربيون أخذ 6
  .العربية املستشفيات نظام عىل املستشفيات بإقامة
 : تطوير التخدير :الثالث امليدان
ونموه , واكتـشاف مـواد المي فضل كبري يف تطوير التخدير كان للطب اإلس 6

ويرجـع , قادرة عىل املساعدة يف التخدير وتغييب الوعي من أجل إجراء اجلراحـات 
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جــزء مــن هــذا الــشغف العلمــي إىل رغبــة املــسلمني يف التغلــب عــىل االضــطرار إىل 

 .ًاستخدام اخلمور والكحوليات نظرا ملا هو معروف من حرمتها 
ّ األفيـون معروفــا كمـسكن لــألمل منـذ القــدم; كـام اســتخدمت غـريه مــن كـان 6 ً

. األمل لعـالج ساخلـ وبـذور الـذئب وعنـب والشوكران األسود كالبنج املخدرات
 أثبـتبعض هذه األدوية وخاصة األفيـون, تتـسبب يف النعـاس, وقـد أن  وقد عرف

 .علامء املعارصين أهنا كانت تستخدم إلفقاد الشخص وعيه قبل اجلراحةالبعض 
 : ازدهار ممارسة اجلراحة :الرابع  امليدان
 واخللع ّقبل تطور التخدير واملطهرات, كانت اجلراحة مقترصة عىل الكسور 6

  .وبرت األطراف

نمو وانتشار تقدم علم التخدير وإجراءات التعقيم مع وقد ساهم  6
نجازات اإل وبفضل,   انتشار ممارسة اجلراحةعىلي اإلسالماملستشفيات يف العامل 

, حيث  تطورت اجلراحة علام وفنا وصناعةاإلسالمية  املستشفياتيف التي حتققت 
 ما يتعلق بإجراء العمليات اجلراحية األطباء عىل معرفة بكل  صبحأ

 ذات املهارة برع املسلمون يف العديد من العمليات اجلراحيةومع الزمن  6
 .والفتق املثانة  وشقكجراحات العيون, اخلاصة
  :الصيدلة علم واستقالل نشأة : اخلامسامليدان

عن الطب يف بداية القرن  كعلم واضح املعامل ومهنة مستقلة الصيدلة نشأ علم
 . سع عىل يد العلامء املسلمنيالتا

 عال من التنظيم, فلم يكن ٍ عىل قدرمهنة الصيدلة يف احلقبة اإلسالميةكانت  
لصيادلة احلق يف ممارسة املهنة إال بعد الرتخيص هلم, وقيد أسامئهم بجداول خاصة ل

  .بالصيادلة, كام كان لكل مدينة مفتش خاص للصيدليات وحتضري األدوية
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ّ يدرسه أكثر األطباء, اّكيميائي املخول برتكيب األدوية فنًوكانت صنعة ال

   . ملزاولتهااً خاصاًوكانت صنعة منترشة بشكل كبري وتتطلب إذن
إن مل يكن من اخرتاعهم, , للعرب باليشء الكثري يدين فن الصيدلة  واحلق أن 

نحن و وما ساعدهم عىل ذلك كون علامئهم كانوا كيميائيني وأطباء يف الوقت ذاته,
  .َ وثيقة بعلمي النبات والكيمياء عالقةذو الصيدلة علم نعرف أن

اآليات ومما شجع املسلمني عىل البحث يف فوائد النباتات واألطعمة ما احتوته 
 الفوائد الصحية والطبية لبعض األطعمة كالعسل من إشارات واضحة إىلالقرآنية 

 .والتني والزيتون
حوا الصيدليات العامة وكان هذا يف زمن ول من افتتأهنم أيذكر للعرب و

املستشفيات, وكان للصيدلية رئيس يسمى باملنصور, وأحلقوا الصيدليات اخلاصة 
, »رئيس العشابني« سمي اً الصيادلة رئيسعىل  كام عينوا»املستشفىشيخ صيدالنيي «

 . خاصة برتكيب األدوية أطلقوا عليها اسم األقرباذيناًووضعوا كتب

  برتمجة الكتب التي تناولت طب األعشاب كأعاملًوالأعرب اهتم الوقد 

 »املسح العقاقريي«ن نسميه مرشوعات أما يمكن  إىل ثم دخلوا,  ديسقوريدوس
 . ن يتعرفوا عليها أيصفون نباتاهتا وخواصها, بعد   والبالدفجابوا األمصار
, وبدأت اً ومثبتاً ومضاعفاهتا عىل جسم اإلنسان تفصيلي األدويةكان تأثري

ثم كانت  , حول األدوية قبل بدء الرتمجات عن اللغات األجنبيةالعربية الكتابات 
 وداود  ,البيطار ابن أعامل منها توالتي اشتهر كتبهم يف وصف النباتات للعرب

ًالذي ظل مرجعا  ين الكبريذاألقربا صاحب كتاب التلميذ ابنو,  األنطاكي
 .ًأساسيا يف علم صناعة الدواء يف البيامرستانات 

هنا كان إ: فقال ,  الصيدلية امللحقة بالبيامرستان أبو العباس القلقشندي صفو
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 من أنواع األرشبة واملعاجني النفيسة, واملربيات الفاخرة, وأصناف األدوية, فيها

والعطور الفائقة التي ال توجد إال فيها, وفيها من اآلالت النفيسة واآلنية الصينية 
والرباين, ما ال يقدر عليه سوى امللوك, ويقف الصيديل بباب الصيدلية  الزبادي من
 . ثيابه البيضاء يرصف الدواء ومن ورائه الرفوف املمتلئة باألدوية والقواريراًالبس

إن الصيدلة أصبحت مستقلة عن «  :فقال الصيدلة نشأة البريوين وصفو
عامل  ألهنا ,الفلسفة عن واملنطق ,الشعر عن العروض علم كانفصال ًالطب لغويا

  ». أكثر منها كوهنا تابعة له للطب مساعد

 عمليا العقاقري وتوظيف وتقسيم تقنني  بنشأة علم الصيدلة يف اإلسالمقد ارتبطو
  :ًوفلسفيا
 واصطالحية علمية لظال من ثالثال الكلامت هذه تتضمنه ما كل عني أناأو
الرغم من  عىلف  .الذكية السليمة العلم بفطرة العرب طباءاأل ارتادها مهمة مليادين

فإننا قد ال نتصور حقيقة أن العرب كانوا أصحاب , مكانة العقاقري يف الطب 
 . الفضل يف تضمني احلديث عنها يف كتب الطب

عرب هم الذين أعطوا للعقاقري مكاهنا القول بأن ال ذنإوليس من قبيل املبالغة 
يف التأليف الطبي, وقد أخذ الغربيون عن مؤلفي الكتب العربية علمهم بالعقاقري 

 حتى ولاأل مرجعهم) ١٢٤٨(وظل كتاب ابن البيطار . واألدوية املركبة واملفردة
 .أواسط القرن الثامن عرش

  :الطبية اهلندسة نه أعىل ناآل نعرفه بام جدا املبكر هتاممالا  :دسالسا دانيامل
 بتحقيق الكفيلة واألدوات اآلالت تصميم يف ىتبد الذي هتامماال وهو 6
يف كتابه الفذ  )١٠١٣( هذا ما فعله الزهراوي لعل أبرز األمثلة عىلو الوظيفة

نفسه  هو اخرتاعه أو تطويرهآالت جراحية من  لإلنسانيةفقد قدم  . »الترصيف«
وربط هذا بالعمل اجلراحي  . وحدد طريقة استعامهلا,بدقة ووضوح  قد رسمهاو
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 .إلخ... وتفتيت احلصوات, وعالج املثانة بالشق من قبيل عمليات شق البطن,
الذي كان مركزه (للطب العريب يف الطب املوازي ومن اجلدير بالذكر أنه  6

 ت كانيف الوقت إجراء عمليات بمبضع اجلراحة, اً, مل يكن معتاد) القسطنطينية
دبيات الطبية العربية يف القرن العارش تزخر بذكر آالت اجلراحة املخصصة لكل األ

 .مرض من األمراض
 :يدهيم أ  تقدم البحث العلمي يف الطب عىل :السابع امليدان

من املفهوم أن التقدم الذي أحرزه األطباء املسلمون كان يعرب عن نجاحهم يف 
ح الذي اعتربوه وسيلة إىل زيادة قدراهتم البحث العلمي دون أن يطنطنوا هبذا النجا

وشأن كل نجاح عميق فإن ميض الزمن وحده هو الكفيل  , وعلمهم عىل حد سواء
 الطبيب اليوناين ا خلصهممننقل ن أويكفي بالكشف عن أرسار مثل هذا النجاح , 

 :, هي  العلمية مخس مميزات ألبحاث األطباء املسلمني سخوريتسانيتيس
 . عدم تقبل األفكار غري الثابتة واملوضوعات املشكوك فيها النقاش حول  6
 .واألمانة العلمية , التحليل الدقيق  6
 .ترصحيات ال تدل عىل الثقة فات ألصحاهبا وعدم استخدامنسبة االكتشا 6
 .عدم االرتباط بالنظريات القديمةحرية التعبري و 6
 . الثقة بالنفس والرأي العلمياًوأخري 6

  :الهتامم بسياسات التعقيم والتطهري املبكرةا : ثامنال دانيامل
 منع اإلصابة بالعدوى عند  عىلان األطباء املسلمني حرصوأيذكر التاريخ 

فهم وخرباهتم املتاحة يف رمليدان حسب معااإجراء اجلراحات, واجتهدوا يف هذا 
ملكان عصورهم فكانوا يغسلون املريض قبل اجلراحة وبعدها, كام كانوا ينظفون ا

بالكحول أو زيوت الورد أو بخليط منهام أو بمحلول ملحي أو باخلل, وهي مواد 
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 .هلا خصائص مطهرة

  .لتطهري اجلروح الثنائي الزئبق كلوريد ًاستخدم األطباء املسلمون أيضا 6
ملنع العدوى,  والقرفة واملر اللبان منها وراتنجات استخدموا األعشاب املختلفةو

ه مل يكن من غري املعروف عىل وجه الدقة مدى فعالية تلك املواد يف الوقاية من لكن
 . التسمم
 :سهام املرأة يف الطب إ  :التاسعامليدان 

ليس املقام هنا مقام حديث عن فلسفة النجاح الذي حققه املسلمون يف إعطاء 
ًاملرأة دورا حموريا يف مثل هذه النجاحات  , ودور اجلانبا , وعن أسباب عنايتهم هبذً

هم إىل هذا النجاح , ودور تعاليم اإلسالم يف محاية هذا النجاح فعداإلسالم نفسه يف 
 .واستمراره 

 مارست النساء الطب, وقد ورد ذكر الطبيبات Fمنذ عهد الرسول  6

 .بكثرة يف كتابات تلك الفرتة واملرضعات توالقابال
خدمتا   زهرابن وج ازدهار فنون الطب كانت هناك طبيبتان من عائلةأويف  6

يف القرن الثاين عرش   يوسف يعقوب املنصورأيب  املوحدياخلليفة يف بالط
 .امليالدي

< <

  :الوقائي لطببا هتاممال ا:رش اامليدان الع
كتب هتتم بكيفية احلفاظ عىل الصحة, عن  حد وضع إىل  وصل هذا االهتامم

طريق احلفاظ عىل نظافة البيئة املحيطة وسبل التغذية السليمة, وممارسة الرياضة 
 :منها . للحفاظ عىل اجلسم

ي كانت له شعبيته يف أوروبا العصور الذ بطالن البن الصحة تقويم كتاب 6
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قوي عىل تأثري الثقافة العربية عىل بدايات احلضارة األوروبية  دليل الوسطى, وهو
  .احلديثة
  .اجلزار البن شايخطب امل : املسنني صحة 6

 .البن اجلزار  طرق تقوية الذاكرة 6
   .كتاب النسيان: اضطرابات النوم  6

 طباء ين والتايل لألريخ اآلا الت:ي عرش دااحلالعامل 
كتـــب البيوجرافيـــا جـــدت ُو :طبـــاء و قـــوائم األأدلـــة أفكـــرة رف العـــرب عـــ

التي تصنف األطباء بحسب الفرتة الزمنية التـي عاشـوا فيهـا  دلةاألوجرافيا ويلبوالب
 تناولـت سـرية األطبـاء اًكتبـلنـا وحفظ التاريخ أو بحسب املناطق التي استوطنوها, 

يخ الطــب واألطبــاء والــذين لتــارالــراحلني فأصــبحت بمثابــة املــصادر املتخصــصة 
طبقـات األطبـاء : (ولعل أمههـا كتـايب  اجتمع هلم العلم بالطب مع إنجازات أخرى

 ) .أصيبعة أيب البن األطباء طبقات يف األنباء عيون(و) جلجل البن واحلكامء
* * * * 
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 .و فن يامرس فلسفة هي التي حتدد آفاقه وفرص نجاحه وتطوره ألكل علم 
 بعض العلوم يف بعض العصور كفيلة بأن توقف فلسفةن  رأي املتواضع أيفو

إىل طريق مسدود غري قابل لالنفتاح نمو العلم نفسه أو أن تنحرف بمسار هذا العلم 
بمثل هذه الفلسفة , ومن الطريف , وليس أشق عىل العلم من أن يصاب  والتطور

يوقف لوك الذي أن بعض جامعاتنا احلديثة تقدم املثل البارز عىل هذا النمط من الس
تقدم العلم حني تتسلط عىل املدارس العلمية شخصيات جتمع بني العلم وحب 

ً أو جوهريا وتبعد العلم عن اآلفاق رضورياالسيطرة وحترص جمال  العلم فيام تراه 
 .ينطلق إليها التي ينبغي له أن 

) ماوربام مل يوجد إال ملا(مل يزدهر العلمي ومن حسن احلظ أن مثل هذا املرض 
 .يف تاريخ الطب اإلسالمي 

 ويبدو يل أن من املهم أن نتحدث عن بعض مالمح التفوق الفلسفي الذي 
ما بلورناه يف الفصول السابقة عن  إىل مكن العرب من التفوق يف الطب, والوصول

ل مدر يسري من التأقحمفوفة ب( ببساطة شديدة , وسأحاول  نجازاهتمإمكانتهم و
للحديث عن السامت ) وغري فلسفية (  تعبريات معارصة أن استخدم) والتدبر 

 . ما وصلوا إليه إىل الفلسفية التي مكنت األطباء العرب من الوصول
  :العلم منهج استقامة:  ولاأل العامل

يصنفون الطب  )وهذا طبيعي ومنطقي(يف العصور الوسطى, كان املسلمون 
  .ومن تبعهام وجالينوس أرسطوكار أنه فرع من فروع الفلسفة الطبيعية, متأثرين بأف
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يف ) وال نقول دون وعيون إعالن د( وا ؤبديف القرن التاسع امليالدي لكنهم 
  . طبي يعتمد عىل التحليل العلمينسق علمتطوير 

كان األطباء املسلمون ينظرون إىل الطب كعلم مستقل وشامل أي أن الطب 
تتمدد هذه الظواهر من شخص إىل آخر أو من , وال ًيفرس الظواهر املرضية مجيعا 

ن منهم منذ مرحلة مبكرة أطباء ومع هذا فقد عرفوا التخصص, فكا .جهاز إىل آخر
ختصصوا يف العيون ويعرفون بالكحالني, إضافة إىل اجلراحني والفصادين 

  .واحلجامني وأطباء أمراض النساء
»  أكثر استقامةاًمنهج«يري الدكتور بول غليونجي أن الطب احلديث مل حيدد 

ساسيات إننا يف القرن العرشين نغفل بعض األ«من منهج الرازي ومدرسته, بل 
 . عن وسائل سهلة وإن كانت أقل حكمة منهااًبحث

 ّ والبد أن التزام الرازي بقواعده هو الذي أتاح هلذا الطبيب الرسيري الفذ
 ملا نسميه اليوم اً دقيقاًوصفه وصف ذلك من وال أدل عىل , إنجازاتهكثري من حتقيق 

 بني −التاريخ  أول مرة يف −وصفه الدقيق للطاعون, ومتييزه و  الدراس,ىمح
  .احلصبة واجلدري

  : الدالة التشخيصية العالمات قيمة حديدبت ةعنايال : الثاين العامل
 نفس القدر من كلها عىل مل يكن األطباء العرب يعاملون العالمات الطبية

 يرتبون أمهيتها حسب قيمتها التشخيصية والعالجية, وكانوا وااألمهية وإنام كان
مهية كل عالمة أتقييم  إىل  هذه اخلربة التي قادهتمالجية بناء عىليرتبون قراراهتم الع

 . من العالمات املتاحة هلم يف تشخيص احلاالت املرضية

 للطبيعة الفلسفية السائدة يف ذلك اًيبدو مناقضكان فيام ومع أن هذا األسلوب 
. ار يد األطباء العرب الفرصة للوجود واالزدهوجد عىلرسعان ما العرص إال أنه 
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 .صلية و األألك احلني املبكر متيزت للطب فلسفة ختلف مع الفلسفة العامة ذومنذ 

ساليب أيف العلوم من ن رهاصا مبكرا ملا نعرفه اآلإسلوب كان ولعل هذا األ
 سلوب مل تكن الفلسفة تعني به يف ظل اقتصار احلديث عىلأوهو  Scoringالتدريج 

  .املقدمات والنتائج
 ملا نسميه املنطق الطبي أو الفلسفة الطبية فال شك يف أن دل بعومع أننا مل نؤص

 . وفلسفة غري الفلسفة العامة العامًللطب منطقا غري املنطق 

   : العالجاتبرتتيب ةعنايال:  الثالث العامل
حسب  املتعددةإدراك أمهية ترتيب عالجاهتم  إىل كان األطباء العرب سباقني
 . قابلهم جمتمعة مع بعضها خطورة جمموعة األمراض التي ت

 مهام يف أي العالجات تبتدئ إذا اجتمعت ًويشمل كتاب قانون ابن سينا فصال
           فمثال إذا اجتمع الورم والقرحة عاجلنا الورم , جمموعة من األمراض مع بعضها 

  . ىباحلم وال نبايل.  عاجلنا السدة أوالىوإذا اجتمعت السدة واحلم, أوال 
أما .  يستحيل أن تزول وسببها باقىألن احلم«:  ابن سينا هذا بقولهعلل قدو

إال أن يغلبه العرض فحينئذ , إذا اجتمع املرض والعرض فإنا نبدأ بعالج املرض 
كام نسقي املخدرات يف القولنج . املرض إىل وال نلتفت نقصد قصد العرض,
 .»وهكذا. ..ب وإن كان املرض يرض نفس القولنجُعَالشديد الوجع إذا ص

 :  املنظم  املوسوعي التفكري ورضورة بأمهية املبكر يامناإل : الرابع العامل
آفاق احلياة الواسعة ,  إىل الفلسفة الضيق وهبذا الفهم خرج الطب من حميط

والذي  اختيار العنوان الذي اخرتته هلذا الكتاب إىل دفعني وربام كان هذا هو ما
ربام صبح كيانا كبريا له فلسفة أنام إو, ن الفلسفة ن الطب مل يعد جزءا مأقصدت به 
 . الفلسفة بمفهومها السابق تتفوق عىل
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 سبيل املثال وبصورة واضحة يف وضع الكتب املرجعية وقد متثل هذا عىل
الكبرية , وما متيزت هبا هذه الكتب من األسلوب املوسوعي يف ترتيب املوضوعات 

 .  يف أرس املقدمات والنتائج املنحرص سلوب املنطقيواإلحاالت بعيدا عن األ
من أنه كان ممتازا  »القانون«يكفي يف هذا الصدد ما ال يزال يوصف به كتاب و

 من ىويكفي ما تعارف أطباء القرون الوسط. يف تنسيقه وتبويبه ووضوح قضاياه
 .هنم وجدوا فيه تفسريا لكل يشء, ورشحا لكل معضلة تعرض هلمأوصفه ب
 :الواضحة التعريفات صياغة تقانإ :امس اخل العامل

نه عامل عام يعرف عند كل متفوق يف  أل ;أخرت احلديث عن هذا العامل وقد
ا بل بلغ تفوقهم ًا ساحقًتفوقوا فيه تفوق طباء العرب وجه العموم لكن األالعلم عىل

قد أفادت  و يبدو يل أن عناية العرب بالتعريف الواضح املنضبط فيه حد الطفرة ,
نساين إفادة بالغة, وقد ازدهرت عناية العرب بالتعريف مع ازدهار العلوم اإلالطب 

 .الفقهية يف مدارسها املختلفة

 ثم  ; التجريد االختصار ثم عىلن التفريق ينمي عقلية قادرة عىلأونحن نعرف 
 .و الفلسفية أ الصياغة الشعرية عىلربام يقود إىل القدرة 

د خلص كتاباته الطبية يف أرجوزة شعرية ق )١٠٣٧(ونحن نعرف أن ابن سينا 
وسميت ) جريار دي كريمونا(ً بيتا, وقد ترمجها مرتجم القانون ١٣٦٢تقع يف 

أن ابن  إىل , ويلتفت الدكتور بول غليونجيCantica Avicennaeبالالتينية 
ًسينا عرف الطب يف هذه األرجوزة تعريف  إىل  مل تصل اهليئات الدولية احلاليةاّ

 . مل منه, حيث ذكر يف بيت واحد السبب والعرض والعالج والوقايةتعريف أش
 من سبب يف بدن عنه عرض       الطب حفظ صحة برء مرض 



@À@pbßýÇ„íŠbm@ïßý⁄a@kİÛa VU 
ظهره أ نحو ما عىل( :نهج يف رشح العالقة بني الرتكيب م التفوق امل:العامل السادس

 .   )األعضاءوظائف  (وبني الفسيولوجي ) الترشيح
لة واضحة عىل هذا املعنى الدقيق وهي فقرة من ننقل للقارئ فقرة تدل دال

عىل نحو ما وصف تركيب القلب  عنيف احلديث ) ١٢٩٨(ابن النفيس فقرات 
يفهمها هو , وهو ما أدى به إىل التذليل عىل نحو ما ووظيفته صوره األولون 

 :عىل وجود الدورة الدموية الصغرى ) املنطقي االستنتاجي(

 األعضاء  أن يولد الروح احليواين وتوزعه عىلًفعل القلب كام بيناه أوال«
إذا خالطه بام يف الرئة من اهلواء أصلح  حتى وتوليده ذلك بأن يسخن الدم ويلطف
 فلذلك البد من أن يكون اغتذاء الروح  ,ذلك املجموع ألن يصري روحا حيوانيا

 إىل فذالذي فيه القلب بأن يلطف الدم يف القلب ويرق قوامه جدا ثم بعد ذلك ين
ثم  .يتعدل ويصلح لتغذية الروح حتى الرئة وخيالط ما فيها من اهلواء, وينطلق فيه

وهذا املوضع الذي . الروح الذي يف القلب وخيتلط به ويغذيه إىل بعد ذلك أن ينفذ
هو يف القلب وفيه الروح البد وأن يكون متسعا ليتسع بمقدار كفاية البدن كله من 

 جتويف حيوي الدم, وجتويف آخر حيوي تامل القلب عىلالروح, فلذلك البد من اش
القلب له بطنان أحدمها مملوء بالدم, وهو األيمن, واآلخر مملوء   فإن ,الروح

 إىل وال منفذ بني هذين املغذيني البتة وإال كان الدم ينفذ. بالروح, وهو األيرس
هام أشد موضع الروح فيفسد جوهرها, والترشيح يكذب ما قالوه, واحلاجز بين

: فلذلك قول من قال . كثافة من غريه لئال ينفذ منه يشء من الدم أو الروح فتضيع
 إنام ,البطني األيرس إىل إن هذا املوضع كثري التخلخل, وذلك باطل فإن نفوذ الدم

 .»...هو من الرئة بعد تسخينه وتصاعده من البطني األيمن كام قررناه 
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الدقيق لتآزر الرتكيب والوظيفة بلغة احلياة التي  الوصف  القدرة عىل:سابعالعامل ال
 : يسهل فهمها 

الترشحيي الذي  ليه من عبقرية الوصفإشارة  هذا مما نكرر اإلدل عىلأوليس 
يف ) ١٢٩٨(قال ابن النفيس   سبيل املثال فقدوعىل, تضمنته كتابات ابن النفيس

 :كالمه عن ترشيح الرئة

, أحدها شعب القصبة, والثاين شعب وأما الرئة فإهنا مؤلفة من أجزاء«
وجممعها حلم رخو متخلخل, . الرشيان الوريدي, والثالث شعب الوريد الرشياين

الوريد الرشياين فألنه ينقل إليها الدم الذي قد لطف وسكن يف  إىل أما حاجة الرئة
القلب ليختلط ما يرشح من ذلك الدم يف مسام فروع هذا العرق يف خلل الرئة 

الذي يف خللها, ويمتزج به فيكون من اجلملة ما يصلح ليكون روحا حصل باهلواء 
ذلك املجموع يف التجويف األيرس من جتويفي القلب, وذلك بإيصال الرشيان 

الرشيان الوريدي  إىل هذا التجويف, وأما حاجة الرئة إىل الوريدي لذلك املجموع
التجويف األيرس من جتويفي ىل  إاملخالط لذلك الدم ليوصله فإنه ينفذ فيه هذا اهلواء

 .»الروح القلب فيصري من هذا املجموع
ثبتته املشاهدات أ تصحيح النصوص الكالسيكية بام  القدرة عىل:ثامنالعامل ال

 :احلديثة 
بأن الفك السفيل يتكون من  يقول كان جالينوس نإ سبيل املثال فوعىل

 وهو ما يمكن إثباته عند طهيه, فإنه ينقسم من عند «: جزأين, ويردف هذا بقوله 
  .»منتصفه

صادف بقايا و ,ملرص يف زيارة البغدادي اللطيف عبد الدين موفق جاء فلام
 و فحص القاهرة اهلياكل العظمية ألشخاص لقوا حتفهم من اجلوع بالقرب من
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يتكون من قطعة واحدة ال  السفيل الفك البغدادي اهلياكل, توصل مبارشة إىل القول بأن

املشاهدة اإلفادة واالعتبار يف األمور ( وسجل هذا يف كتابه,  جالينوس قطعتني كام اعتقد
 : عن اجلثث التي رآها هيف حديثحيث قال  )واحلوادث املعاينة بأرض مرص

وقد . ما رأيته أقنعني أن عظام الفك السفيل قطعة واحدة, بال فاصل أو رابط«
وقد ساعدين كثريون ... أعدت الفحص مرات عديدة عىل أكثر من ألفي رأس

 .ملبارش رشايف اإيقصد ب »..بتكرار نفس الفحوصات سواء يف غيايب أو حتت عيني
  االعرتاف بالتجريب و توظيفهم لريادهتم يف علم الفسيولوجيا:التاسعالعامل 

  :لتجريبيةا
وظائف املعدة عىل أسد حي,  األشعث أيب ابن وصف  سبيل املثال فقد وعىل
 : كية وحية قام هبا فقالذوصف جتربة  حيث »الغادي واملغتدي« يف كتابه

 عندما يدخل الطعام املعدة, خاصة عندما تكون ممتلئة, تتسع املعدة وتتمدد «
 . »...طبقاهتا
عت يف صب إبريق بعد الناظر للمعدة يراها صغرية إىل حد ما, لذا فقد رش«

الطبقة الداخلية للمعدة املنتفخة أصبحت ناعمة كطبقة الغشاء ... إبريق يف فمها
ثم قطعت املعدة وسمحت للامء باخلروج, فتقلصت املعدة, . الربيتوين اخلارجية
 . »حتى رأيت فمها

ته مالحظا )الذي نعده رائد علم الفسيولوجيا التجريبية ( ّوقد دون ابن أيب األشعث 
 .الوظائفهذه وصف  بومونت وليم  عام, أعاد٩٠٠, وبعد نحو م٩٥٩تلك عام 
 : النفسية والصحة والرتبية النفس بعلم العالقة توثيق: العارش العامل
تنية بالرتبية واألخالق عىل ممارسات الطب , وذلك عألقى اإلسالم بروحه امل 

وهكذا مل يكن بدعا أن نرى , بجكم تشبع املسلمني بالقيم التي دعا إليها دينهم 
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بالنواحي اخللقية يف ممارسة الطب وبالنواحي اخللقية يف دراسة الطب العناية الوثيقة 
 العالج , لكن األهم من ذلك يف نظر الطب أن وبالنواحي اخللقية فيام يستهدفه

بالطب قبل أن يستقل  عني عناية خاصة بعلوم النفس وعالقتها  يالطب اإلسالم
 .الطب النفيس عىل نحو ما نعرفه اآلن 

وترك لنا ما , الطفل تنشئة من الرواد يف علمعىل سبيل املثال كان الطربي وقد 
 للعالج والطب, واحلاجة النفس علم درس الروابط القوية بنييدل عىل أنه 

 . عند معاجلة املرىض اإلرشادو النفيس
* * * * 
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 أهم اجلوانب التي يعني هبا مؤرخو الطب املعنيون بمثابةيبدو هذا املوضوع 
مة ومع أن جوانب احلديث فيه قد تكون حمسو, بتعاقب املعرفة وتطور مسارها 

ًسلفا إال أن التأمل املستقل يف العلم وتارخيه جيدد لنا معلوماتنا ومعرفتنا هبذا اجلانب 
 .من جوانب التبادل احلضاري املبكر أو باألحرى  التأثري احلضاري املبكر 

الذي هذا التأثري هو ما قرره سارتون, حقيقة  إىل ربام كان أفضل ما نشري به
 : املعارصين يف أوربا وأمريكا, حيث يقول أكرب مؤرخي العلوميعده البعض

إنه لعمل عظيم أن ينقل العرب إلينا كنوز احلكمة اليونانية وحيافظوا عليها, «
هبذا, بل غذوها وسموا هبا, ولوال ذلك لتأخر سري املدنية قرونا   أهنم مل يكتفواعىل

 .»عديدة

 ما مل يسبق  أبقراط وجالينوسن العرب قد تداركوا عىلإ :بلق وقد قلنا من 
 .ح أبقراط وهذبه أكثر مما صنع جالينوسّ كالرازي نقاً أن طبيبإليه أحد, وإىل

 وإذا كان أطباء العرب قد سلموا بمبادئ ال نسلم هبا اليوم, ومل يتخلصوا متاما 
 هذه  بالقضاء عىلىمن نظرية األخالط اليونانية فإهنم أفسحوا للتجربة جماال انته

بني أمهات الكتب  اليوم إىل در من مؤلفات الطب العربية يعد وال يزال ق ,النظرية
 . النورىالطبية, وهو خمطوط, وما أحوجه أن ير

إن مؤرخي العلوم بحكم تكوينهم حرصوا أنفسهم :ومن اإلنصاف أن نقول 
يف دراسة التفوق من خالل الكتب , ويف دراسة التأثر من خالل الكتب , ويف 

تب , وهلذا فلم يكن من املستغرب أن يصلوا إىل ما دراسة االتصال من خالل الك
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 »املهنية«وابتعاد عن تقدير  »النصوصية  «وصلوا إليه يف أحكامهم من اقتصار عىل 

  , وربام كان هذا ما دفعني إىل اختيار منهجي يف هذه الفصول أو »املامرسات«و
 . هلذا الكتاب ) آفاق(وإىل اختيار العنوان املوحي ) املحارضات(

 رؤية جديدة لتقييم هذا األثر, ولكنها مل حتظطرح قد  حممد كامل حسني وكان
 : قولهإىل  يف هذا الصدد يذهباآلن بالقبول الكامل, وهو حتى 

 املؤرخون الذين يقيسون التفوق الطبي بمقياس واحد هو عندهم ئخيط«
 ىعربية الكربواحلق أن املؤرخني مجيعا أشادوا باملؤلفات ال. جودة املؤلفات الطبية

 إىل ولكن هذا الرأي قد يدعو. حلسن تبويبها, ووضوح قضاياها, واستقرار منطقها
إغفال شأن البيامرستانات  إىل وقد يدعو. إغفال تفوق العرب يف الطب اإلكلينيكي

فكانت بذلك مستشفيات . , ويتدرب فيها األطباءالتي كان يعالج فيها املرىض
 وال جيوز لنا أن نغفل هذين ,ا يف عرصنا احلديثقريبة جدا من مثيالهت تعليمية

 .»الطب العريب األمرين حني نحاول تقدير

نه كام كانت الرتمجات األوىل للنصوص إن ندرك حقيقة مزدوجة فأومن املهم 
ّالطبية, عامال أساسيا يف تكون الطب اإلسالمي ً لألعامل  نيةالالتي للرتمجات فقد كان .ً

  .النهضة عرص  وبداية  الوسطى العصور العربية أثرها البالغ يف تطور الطب يف هناية
هذا االتصال قد حصل من  أن) ١٩٧٧( الدكتور حممد كامل حسني ى ير

ية من الوهلة اإلسالم ولكنه مل يكن كفيال بنقل العلوم الطبية ,خالل ثالثة مواضع
 : نحو جيد نوافقه عليه ويقولاألويل , وهو يعلل هذا الرأي عىل

  :احلضارة العربية يف ثالثة مواضعتصلت األمم الالتينية با«
   .يف الرشق أثناء احلروب الصليبية  6
   .ويف صقلية  6
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 . ويف األندلس  6

 وتم هذا االتصال يف عصور خمتلفة, وكان طبيعيا أن تفيد األمم الالتينية من 
 بالعرب يف أثناء ولكنهم مل يفيدوا كثريا من التقائهم. احلضارة املزدهرة حينذاك

 ولكنه كان مضطربا ,ويف صقلية كان أثر العلوم العربية أكرب. احلروب الصليبية
 .مشوشا

 ما فيه من شوائب احلروب  أما يف األندلس فكان االتصال وثيقا نافعا عىل
 .الصليبية 

والثابت أن الصليبيني مل يعملوا ما عمله أهل صقلية وسالرنو الذين نقلوا كتب 
 . »لغتهم إىل عربيةالطب ال
 :يعلل هذا بقولههو و

وإن كان الواقع أنه كانت هناك . وقد يكون ذلك ألهنم كانوا مشغولني باحلروب«
وعندي أن .  العريبِّفرتات طويلة من السلم كان الفرنج يستطيعون فيها أن يلموا بالطب
 إال أن يكون  ال يتمىقصورهم عن هذا العمل يرجع إىل أن نقل العلوم من أمة إىل أخر

 كاف من ٍ ومل يكن عند الصليبيني قدر, الثقافة ونوعهاىبني األمم تقارب يف مستو
احلضارة تسمح هلم باستيعاب العلوم العربية, ومع حاجاهتم إىل الطب فإهنم مل يريدوا أن 

 .»ولو أرادوا ذلك ما استطاعوه. يتعلموا منه ما مل يكونوا يعرفون

أن االتصال ) وهو الحق ملحمد كامل حسني(  الدكتور بول غليونجيىوير
  .ية وأوربا ثم من خالل مخسة مواقعاإلسالمبني العلوم الطبية 

 ,اًوهو يفصل بني سالرنو وصقلية التي يدجمهام حممد كامل حسني مع 6
 .سالرنوإىل إيطاليا جنوب  يضيفكام  6
 .كام أنه يضيف موضع اتصال خامس هو زيارات العلامء 6
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اإلمجال, أن نلخص رؤية علامئنا املعارصين للطب   سبيل , عىلويمكن لنا

 الطب القديم,  الوسيط وأنه اعتمد عىلّالعريب بالقول بأهنم كانون يرونه قمة الطب
 وانتقل بحكم هذا الرقي.  ما يمكن أن يسمح به العرصىالسابق عليه وبلغ به أرق

 .البالد الغربية بجملته علام وعمالإىل 
أو  العربية الطبية الكتبعرشة من بد منه يف هذا الفصل أن نقدم قائمة بولعل مما ال

 ,  تدرس يف جامعات أوروبا حتى القرن الثامن عرشالتي املؤلفات الطبية للمسلمني 
 .  رتمجنياملعىل يد منها استفادت أوروبا والتي 

 )١٠٣٧(القانون البن سينا  −
 )٩٣٢(احلاوي أليب بكر الرازي  −
 ) ٩٣٢ (للرازي الكبرياجلامع  −
 )٩٣٢(املنصوري أليب بكر الرازي  −
 )٩٩٤(امللكي لعيل بن عباس  −
 )١٠٠٥ (اجلزار البن »زاد املسافر وقوت احلارض« −
 )١٠١٣(للزهراوي »أليفن عجز عن التالترصيف مل« −
  )١٠١٥(ماسويه البن املادة الطبية  −

 )١١٦٢(البن زهر » التيسري يف املداواة والتدبري« −
 )١٢٩٨(البن النفيس » موجز القانون« −

* * * *  
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Ø’ËÖ]àÚ^nÖ]<< <

î±ó@I@bäyìí@Håi@éíìbßI@XUWâH@ @
 . بأيب زكرياىكناملوحنا بن ماسويه هو ي 6
 .رسياين األصل عريب املنشأ  6
  .ى باسم حييىسلم وتسمأكان مسيحيا ثم  6

 .Mesueيعرف يف الغرب باسم  6

 . ما ترمجوهعىلليفهم آيعد طليعة األطباء املؤلفني األوائل الذين اعتمدوا يف ت 6
 . ومعظم كتبه رسائل يف موضوعات حمددة, لكنه رائد

 .فضله يف وضع املصطلحات الطبية العربية أحد ال ينكر 6
هو رائد املرتمجني العرب يف عرص النهضة, وهو طبيب اخللفاء العباسيني  6

 :جيال هم أ ثالثةخلفاء من  ة مخس عصورى مدول عنها عىلؤوعميد الرتمجة املس
 .شيد واألمني واملأمون واملعتصم واملتوكلالر

 األمر أال يأكلوا إال يف وبلغ ببعضهم, اخللفاء العباسيني هؤالءنال ثقة  6
  .حضوره

ًثم عمل طبيبا للعيون يف ) خوزستان(كان أبوه صيدالنيا يف جنديسابور  6
 كنفه بغداد, وذاع صيته, واختاره هارون الرشيد من أطبائه, وقد نشأ ابنه يوحنا يف

  .بغداد يف
كان يوحنا أحد الذين عهد إليهم هارون الرشيد برتمجة ما وجد من كتب  6

 .ون كأنقرة وعموريةمالطب القديمة يف بالد الروم التي فتحها املسل
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ولية أمانة الرتمجة, ببيت احلكمة, وعني له مساعدين, ومجع ؤواله الرشيد مس 6

 .بني وظيفتي الرتمجة والطب
  .أمون صار رئيسا لبيت احلكمة كلهعهد امل فلام كان 6
عاش حياته كلها يف بغداد التي ولد هبا وتويف فيها, وكان جملسه يف بغداد  6

  .وقد حاز شهرة واسعة وثروة طائلة,أعمر املجالس باحلضور 

  .بية بمثابة رائد يف علم احلمياتّعد يف األوساط الغر 6

ْ عنها وهو أول من وصف مرض تفوق يف عالج أمراض العيون والتأليف 6 َ
  .كلينيكيةلتهابية ووصف صورته اإلوأدرك طبيعته اال» َّالسبل القرين«

 ألفه عىل» معرفة حمنة الكحالني«عرف بكتاب شهري له يف أمراض العيون  6 
هيئة أسئلة وأجوبة, وهو أشبه بالكتب التي نسميها اآلن نامذج االمتحانات التي 

 .دم لالمتحانات  التقتساعد الطالب عىل

  .هو أقدم كتاب تعليمي عرفه العامل يف طب العيون» دغل العني«كتابه  6

 .العربية إىل »احلميات«و » دغل العني«ترجم كتاباه  6

  .ام وسامه هبذا االسمذأول طبيب يف العامل وصف مرض اجل هو 6

 إىل ويهوقد كتبه ابن ماس» نوادر الطب«: ًمن املؤلفات املنسوية إليه أيضا 6
اللغتني  إىل  انقطع عن جملسه, وقد ترجم هذا الكتابملاالطبيب حنني بن إسحاق, 

 .العربية والالتينية

 @: العامّوله يف الطب@6
 . »خمترص يف معرفة أجناس الطب وذكر معدنه« 5

 . »ىاملنجي يف التداوي من صنوف األمراض والشكاو« 5
 .»ئه ومفاصله وعروقهتركيب خلق اإلنسان وأجزائه وعدد أعضا« 5 
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  .» ترتيب العللذكر خواص خمتارة عىل« 5

@@:وله يف العلوم الصيدلية وعلم األدوية @6 @
 يف تركيب وسقي األدوية املسهلة بحسب األزمنة وبحسب األمزجة,« 5

  .»ى, وملن? ومتىوكيف ينبغي أن تسق

  .»تركيب األدوية املسهلة وإصالحها وخاصة كل دواء منها ومنفعته« 5

 .»جواهر الطب املفردة بصفاهتا ومعادهنا« 5

  .»ماء الشعري« 5 

أللبان وأعضاء احليوان خواص األغذية والبقول الفواكه واللحوم وا« 5
 .»واألفاويه واألباريز

 . »السموم وعالجها« 5

 :و يف أمراض اجلهاز اهلضمي 6

 . »كيف يمنع اإلسهال إذا أفرط« 5

 : و يف أمراض النساء والتوليد 6

 . »حيبلن حتى عالج النساء اللوايت ال حيملن« 5

 : و يف الطب الوقائي 6

 . »تدبري األصحاء« 5

 :و يف الطب النفيس  6

 .»املاليخوليا وأسباهبا وعالماهتا وعالجها« 5 

 : ىخرأوله كتب  6

 . »الرهان« 5



@kİÛa@„íŠbm@À@âýÇcïßý⁄a WW 
  .»الكامل والتامم« 5

   .يف الصداع وعلله وأوجاعه ومجيع أدويته 5

 .سدد والعلل املولدة لكل نوع ومجيع عالجاتهيف ال 5

  .األرشبة 5

  .الفصد واحلجامة 5

  .اجلذام 5
  .دفع مضار األغذية 5

 . اجلنني 5

 .دخول احلاممات ومنافعها ومضارها 5

* * * * 
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Ø’ËÖ]Ä‰^jÖ]<< <

åia@åiŠ@ðİÛaI@XVQâH 
طبي العريب, هو رائد املؤلفني العرب يف علوم الطب , و به يبتدأ التأليف ال 6

حد سبقه يف جمال التأليف الطبي العريب وعليه اعتمد الرواد األوائل, أوال ينكر 
  .وتأثروا بمنهجه وأسلوبه يف التأليف

 املراجع باسم عيل بن ويرد يف كثري من,عيل بن سهل بن ربن الطربي  V>اسمه 6
   .ربن الطربي

 .ولد بمدينة مرو من أعامل طربستان  6

ملربزين يف وكان والده من ا. طباء لة مشهورة من العلامء األكان من سال 6
  .ًخالفاأوطنه علام و

  . هذا الوالد تثقيفه وتعليمهتوىلوقد  6

 من اليونانية, ًتعلم ابن ربن الطربي العربية والعربية والرسيانية وقليال 6
لف من  أن يؤىالعراق من أجل العلم, وفيها راجع الكتب اهلندية, ورأ إىل وسافر

ًمعلوماهتا كتابا طبيا مرجعيا يف الطب, وهكذا بدأ تصنيف كتابه الشهري  فردوس «ً
 ., وهو الكتاب الذي حذا حذوه فيه كبار األطباء العرب الالحقني به »احلكمة

  .بالده, وعمل يف حكومة أمري طربستانإىل عاد  6 

 التطبيب, وفيها الري ومارس فيهاإىل ًمضطرا  انتقل الطربي بعد فتنة سياسية 6
  .نه بعد أستاذ الرازي املبارشإقرأ عليه أبو بكر الرازي الطب, وهلذا ف

 يف عاصمة اخلالفة  أمر الكتابة يف ديوانه, وبقياملعتصم ليتوىلاخلليفة اختاره  6
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فاستجاب وأشهر ,  إىل اإلسالمعرص املتوكل بن املعتصم الذي دعاه حتى العباسية

 .م منذ عهد املعتصمإنه أسل: سالمه, وقيل إ

كالرازي وعيل بن عباس (طباء الرواد هو صاحب الفضل يف تعريف األ 6 
بام احتوته املكتبة الطبية اهلندية يف عرصه والعصور السابقة ) ابن سينا واملجويس

  .عليه

الذي يعد ثاين كتاب عريب يف الفكر » الدين والدولة«ًهو أيضا صاحب كتاب  6
 فيه لبحث تاريخ ىوقد تصد» رسالة الصحابة« املقفع السيايس بعد كتاب ابن

 عرصه, وهو كتاب ىاملعتقدات السياسية والفلسفية من العصور القديمة وحت
 .مطبوع 

, كام اهتم  أول من بحث يف الطب النفيس واألمراض النفسية الطربي كان 6
 .عىل أنه علم النفس وعلوم الرتبية بام نعرفه اآلن 

 فقد وصف مبكرا مراض اجللديةاأل علمية طبية متميزة يف كانت له إنجازات 6
وهو   . سطح اجللد, كام أجاد وصف آفات اجللد املختلفةتشكل الفطريات عىل

 ) .ة بقراطياملعاجلة األ(ووصفها يف كتابه  اجلرب اكتشف احلرشة املسببة لداءالذي 
  .اقتحم الطربي جمال الكتابة عن تكوين اجلنني 6

 .العطور والزينة إىل بالكتابة الطبية امتد الطربي 6

 هو أقدم كتاب جامع لفنون الطب والصيدلة »فردوس احلكمة«كتاب  6
ًيعد كتابا » فردوس احلكمة«من الطريف أن  و.وصل إلينا من كتب العلامء العرب

السادس ) القسم(ًواجلغرافيا الطبيعية معا ذلك أنه ضمن النوع يف الطب والفلك 
من كتابه معلومات قيمة عن األشياء املتجلية من األرض واألصداف واألشياء 

 .املعدنية والدخان والرماد والزاج
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كليات الطب اهلندي فه عىل أنه ّكتابه ما عريف مقالة من الطربي وقد أورد  6
 Nidanaوندانا  Susruta وسرستا Charakaومعاجلته من كتب رشكا 

, وقد طبع الكتاب العامل اهلندي الدكتور حممد Ashtangahradayaواشتانقريردي 
 . صفحة٦٠٠ يف حجم متوسط بلغ أكثر من ١٩٢٨زبري الصديقي سنة 

يف ثالثني مقالة مجعها ) أي أقسام( سبعة أنواع ربن الطربي كتابه عىلابن رتب 
  :ً بابا٣٦٠يف 

مقالة واحدة يف بعض املعاين الفلسفية واملقاالت والطبائع >:>ب األولالبا 5
 .والكون والفساد

 مخس مقاالت تعرض لعلم اجلنني والوالدة ووظائف األعضاء :>الباب الثاين 5
يف النفس والبدن ومزاجات األبدان وتربية األطفال وتدبري الفصول واألسفار 

 .والعساكر

 .دة يف االغتذاء وأنواع األغذية مقالة واح:>الباب الثالث 5

يتناول ] وهو أكرب قسم يف الكتاب[  اثنتا عرشة مقالة :الباب الرابع  5
ًاألمراض بصفة عامة ثم األمراض اخلاصة فيدرس أسباهبا وعالجها مبتدئا من 

 .القدم, وينتهي بمقالة يف الفصد واحلجامة وفحص البول حتى الرأس

 . يف املذاقات والروائح واأللوان مقالة واحدة:الباب اخلامس  5

 . ست مقاالت خاصة باملادة الطبية والسموم:الباب السادس  5

 يدرس احلبوب وقوي البقول والثامر واللحامن واأللبان يف املقالة األوىل %
واملربيات ) العصارات(واألجبان واألسامك واألدهان واألرشبة واألقرشجات 

 .ازير والرياحني وأفاوية الطب والثيبا والغراءواخلل واحلالوات واألمالح واألب
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 : وأما املقالة الثانية فقد خصصها للامدة الطبية وهي مخسة أبواب %

 .يف األدوية املقررة والعقاقري : األول 5

 . املتجلبة من األرض  يف الصموغ واألشياء: الثاين 5

 . الزاج يف األصداف واألشياء املعدنية والدخان والرماد و: الثالث 5

 .  األرض والطني املختومى يف قو: الرابع 5

 . يف إصالح األدوية وحفظها: اخلامس 5

 باب واحد يف قوي األدوية املسهلة  فتحتوي عىلأما املقالة الثالثة %
 وإصالحها, 

ً وأربعني بابا خمصصة ملنافع أعضاء ني فتضم اثنوأما املقالة الرابعة %
 .احليوانات

 .بابني يف السموم وعالماهتا وعالجها امسةوتضم املقالة اخل %

 ثامنية أبواب يف األدوية املركبة والرتياقات عىل وتشمل املقالة السادسة %
 .واألقراص واجلوارشتات والربوب واألرشبة واألدهان واملرمهات

ـــسابع  5 ـــاب ال ـــالك:الب ـــاح واألف ـــاه والري ـــدان واملي ـــاالت يف البل ـــع مق   أرب
  .والكواكب

 .لكتاب بذكر ملخص من كتب اهلند الطبيةا وينتهي 5

 : هيىًعددا من تآليفه األخر» الفهرست«ذكر ابن النديم يف  6

 .احلرضة كناش 5

 .األدوية واألطعمة والعقاقري منافع 5
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 . مذهب الروم والعربيف األمثال واألدب عىل كتاب 5

 .»طبقات األطباء«أضاف إليها ابن أيب أصبيعة يف كتابه و 6

  .احلياةعرفان  5

  .حفظ الصحة 5

  .كتاب يف الرق 5

  .كتاب يف ترتيب األغذية 5

 .احلجامة كتاب يف 5

* * * * 
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ن املأمون كان يعطيه من الذهب زنة ما أهو ذلك املرتجم الفذ الذي اشتهر ب
ية يف اإلسالمالعلمية أحد أبرز رواد النهضة  وهواللغة العربية  إىل ينقل من الكتب

ي اإلسالممطلع عهدها, إليه بمفرده يرجع جزء كبري من تأسيس العلم يف املجتمع 
أن   ألسالفهبفضل جهده املكثف يف ترمجة األعامل العلمية, وإعادة ترمجة ما سبق

ة عامة عىل ح, وهكذا أعطى أسلوبه مس هذمراجعة ترمجات تالميكام توىل , ه وترمج
 .الشائعة يف زمانه دبيات الطبية املرتمجة ما توافر من األ

  .ق العبادياسحإ أبو زيد حنني بن هو 6

  .قبيلة عربية استوطنت احلرية إىل ينتمي 6

  . باحلرية , وكان والده من املشتغلني بالصيدلةولد 6

 .  والده كام درس يف مدرسة جنديسابور الطبية الشهرية عىلدرس 6 
شوع ي ولقي تشجيع جربيل بن بخ,ن ماسويه يد حنا بودرس الطب عىل 6

 .طبيب املأمون اخلاص

 . املعتصم مع اخلليفة )بن ماسويه ومثل الطربيامثل ( عمل 6 

 يد اخلليل بن أمحد الفراهيدي يف اللغة العربية عىل قاسحإحنني بن  تعلم 6
للخليل بن أمحد, » العني«كتاب  بغداد إىل هو الذي جلب معهكان  و,بالد فارس

 .ول معاجم العربيةأ
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  .بالد الشام والروم وفارسإىل جل العلم أمن  سافر 6
العربية,  إىل كان متمكنا من اللغات اليونانية والرسيانية والفارسية إضافة 6

وبفضل هذا التمكن مع عقلية علمية واعية وممارسة طبية متصلة نجح حنني بن 
  .أجل اخلدمات العلميةق يف أن يؤدي للطب العريب ولغريه من العلوم اسحإ

 كام رحل,ترجم ما متكن من احلصول عليه من املخطوطات يف عهد املأمون  6
 . نوادر املخطوطات كثري من البالد للحصول عىلإىل 

أن ما و .الرسيانية مخسة وستني كتابا إىل  ترمجته من اليونانيةيذكر أن ما توىل 6
 راجع ترمجة ستة هأنو .سة وثالثني كتابالعربية بلغ مخا إىل  ترمجته من اليونانيةتوىل
أعاد ترمجة معظم الكتب التي ترمجها و .العربية إىل الرسيانية, وسبعني إىل كتب

  .عن اليونانية أسالفه من األطباء

ق يف ترمجته عند الكتب الطبية فحسب, ولكنه ترجم اسحإمل يقف حنني بن  6
 .يضا الكتب الفلسفية الكبرية ألرسطو وأفالطونأ

يف وضع كثري من املصطلحات املبكر الفضل هو صاحب ق اسحإحنني بن  6
الطبية العربية, بلغة ذكية معربة ويف مقدمة هذه املصطلحات تسمياته لطبقات 

 .الشبكية, الصلبة, امللتحمة, القرنية, املشيمية: العني

وله  ق من أطباء العيون املمتازين,اسحإكلينيكي كان حنني بن يف التاريخ اإل 6
 .) ّنيالعرش مقاالت يف الع(: يف هذا التخصص الدقيق كتابه األعظم 

 طبيعة العني وتركيبها, وطبيعة الدماغ يذكر يف املقاالت الستة األوىل %
بد منها حلفظ  ومنافعه والعصب البارص, والروح البارص, ومجلة األشياء التي ال

 .الصحة واختالفها, وأسباب األمراض الكائنة يف العني
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, )السابعة( مجيع األدوية عامة ىيذكر يف األربع املقاالت األخرية, قوو %

ثم مداواة أمراض العني ) الثامنة(وأجناس األدوية للعني خاصة وأنواعها 
 .) التاسعة(

األدوية املركبة املوافقة ألمراض العني, كام يذكر  ويف املقالة العارشة يذكر %
كام يذكر يف هذه .  ذلكوية واملصطلحات الدالة عىلالقوي والتأثريات املختلفة لألد

املقالة طرق حتضري األدوية املركبة لعالج أمراض العني, فيتكلم عن حتضري مراهم 
ً, وقد أورد قائمة بأربعني مركبا منها وأربعة أكحال نقلها عن )الشيافات(العني 

  .األطباء اليونانيني

 ى مدعىل )لعرش مقاالت يف العنيا(: ق كتابه األعظم اسحإكتب حنني بن  6 
وهلذا   نفس الدرجة من التفرغ للتأليف ,ًعرشين عاما مل يكن حنني نفسه فيها عىل

 .  حني أن البعض اآلخر مطول بعض موضوعاته كتبت موجزة, عىلّفإن

  .ق منصب رئيس األطباء يف بغداداسحإهبذا الكتاب نال حنني بن  6

 ق عىلاسحإدراسة تأثري كتاب حنني بن مايرهوف بماكس اهتم املسترشق  6
 . يف أورباّكتب الطب

ق اسحإوبفضل العلم الصيديل الوافر يف كتاب العرش مقاالت يعد حنني بن  6
 .ًمن الرواد األوائل للعلوم الصيدلية أيضا

 .» املسائل يف العني« ق كتاب ثان يف أمراض العيوناسحإوحلنني بن  6

  .قاسحإيفيد منه ابناه داود و حتى  هيئة أسئلة وأجوبةألفه عىل 5

 .ائل مس٢٠٩ ى إن هذا الكتاب حو:يقال 5

 :ًق أيضا يف طب العيون اسحإحلنني بن باإلضافة إىل هذين الكتابني فإن و 6
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 .»اختبار أدوية العني« 5

 .» كتاب يف الرمد« 5

 .»كتاب يف تركيب العني وعللها وعالجها« 5

 يف العلوم الطبية لعله ألفها ىكتاب أخرق ما يقرب من مائة اسحإحلنني بن 
بلورة خربته العريضة, وقد أورد ابن أيب أصبيعة قائمة  إىل بترصف مما ترمجه إضافة

 نحو ما عىل(وقد وضعه » املسائل يف الطب«ملؤلفاته العربية ويف مقدمتها كتاب 
مارس التعليم  أنه سئلة وأجوبة مما يدلنا عىلأ هيئة عىل )وضع كتابه املسائل يف العني

خته حبيش بن األعسم, وقد أالطبي املتقدم ومترس به, وقد ساعده يف تأليفه ابن 
 كثري من األطباء الالحقني ومنهم ابن النفيس, والرحبي, الكتابرشح هذا 

 .واللبودي, وابن املنفاخ, والنييل, والدخوار, وابن دقيق, وابن أيب صادق

 @: الطبية  يف العلومةليف املبكرآوله من الت@6
 . »حتفة األلباء وذخرية األطباء« 5 

 .»امتحان األطباء« 5
 . »النكح« 5
 . »فيمن يولد لثامنية أشهر« 5
 . »كتاب يف أن الطبيب الفاضل البد أن يكون فيلسوفا« 5
 . »يف حفظ األسنان واللثة واستصالحهام« 5
 . »الطب إىل املدخل« 5

@@:رسة الطبيةوله رسائل يف موضوعات مهمة يف املام@6 @
 . »يف الدغدغة« 5
 . »وجاع املعدةأيف « 5
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 .»يف البقول وحواشيها« 5
 . »يف ماء البقول« 5
 . »يف الفواكه ومنافعها« 5
 . »األغذية«و 5

 . »آالت األغذية وتدبريها وأمر الدواء املسهل« 5

 .»الفرق بني الغذاء والدواء املسهل« 5 

 .»يف تولد احلصاة«ومقالة  5 

 .»تاريخ األطباء« موسوعة عن أعالم األطباء هي وله@6

 :وله كتب يف الصيدلة @6

 . » حروف املعجميف أسامء األدوية املفردة عىل« 5 

 .»يف أرسار األدوية املركبة« 5

  .»يف األدوية احلرقة« 5

 .»خواص األدوية املفردة« 5

  .»أقرباذين« 5 

 @:ومن الكتب الفريدة التي ترمجها حنني@6
, وهي خاصة بثمر البالذر املخصص »رسالة الشافية يف أدوية النسيانال« 5

 ..لتنشيط الذاكرة

 :وحلنني مؤلفات يف علوم أخري @6

 . »خمترص يف تاريخ الكيميائيني« 5
 .»مقاالت«و 5
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 . »يف السبب الذي من أجله صارت مياه البحر ماحلة« 5 

 . »يف املد واجلزر« 5 

 . »ينيف تولد النار بني احلجر« 5 

 :فقه واطالعه أق رسائل موجزة يف علوم متعددة تنطق بسعة اسحإو حلنني بن @6

 »يف الضوء وحقيقته« 5 

 . »يف األوزان واألكيال« 5

 . »مقتطفات من رسالة املذنبات« 5

 . »يف ذوات الذنب« 5

 . »ألفاظ الفالسفة يف املوسيقي« 5

  .»نوادر فلسفية« 5
  .»تجيب من شهور السنةالقول فيام يستجيب وال يس« 5

  .»جمالس احلكامء« 5

 .»اجتامعات الفالسفة يف بيت احلكمة يف األعياد وتفاوض احلكمة بينهم« 5

  .»آداب الفالسفة« 5

  .»كتاب يف املنطق« 5

 . »كتاب يف النحو« 5

 . »كتاب يف أفعال الشمس والقمر« 5

* * * *
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 .  حممد بن حييى بن زكريا الرازي العامل والطبيب هو أبو بكر 6
ول األطباء يف العصور الوسطى ممارسة للطب بطريقة أالرازي هو أكثر و 6

  .ًشاملة وموسوعية, متفوقا عىل جالينوس نفسه
نه أحد أعظم أ ب تسطع عىل الغربشمس اهللا يف كتاهبا زجريد هونكهوصفته  6

 .أطباء تاريخ اإلنسانية 
طلقت جامعة برنستون األمريكية اسم الرازي عىل جناح من أكرب أ 6

 .أجنحتها
ًوضعت كلية الطب بجامعة باريس نصبا تذكاريا للرازي و صورته يف شارع  6 ً

 .سان جريمان بباريس
لرازي يف إحدى قصائده ا مدح الشاعر اإلنجليزي القديم جوفري تشورس 6

   .»قاصيص كونرتبريأ«املشهورة يف كتابه 

 : وليته وريادتهأونأيت إىل بعض املالمح الناطقة ب
الرازي هو من أرسى دعائم الطب التجريبي عىل احليوانات, فقد كان جيرب  6

  .ًبعض األدوية عىل القرود فإن أثبتت كفاءة وأمانا جرهبا مع اإلنسان
ًحقق سبقا علميا يف  األسلوب العلمي أنه نتيجة اتباعه هذاولقد كان من  6 ً

  .نجازات الطبإكثري من 
هو أول مبتكر خليوط اجلراحة, وقد ابتكرها من أمعاء القطط, وقد ظلت  6

تستعمل بعد وفاته لعدة قرون, وهذه اخليوط هي املعروفة بخيوط أمعاء 
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ا إال منذ سنوات معدودة يف ومل يتوقف اجلراحون عن استعامهل.. )cat gut(..القط
 .أواخر القرن العرشين عند اخرتاع أنواع أفضل من اخليوط

 ..هو أول من وصف عملية استخراج املاء من العيون الرازي 6

م الضغط لوريدي والنزيف الرشياين, واستخدهو أول من فرق بني النزيف ا 6
 .نزيف الرشياينباألصابع إليقاف النزف الوريدي, واستخدم الربط إليقاف ال

 الرازي هو أول من أرجع سبب اإلصابة ببعض األمراض إىل أسباب 6
 .وراثية
 يف أطروحة وله كان الرازي أول طبيب يتحدث عن احلساسية واملناعة, 6
 استنشاق عند بالزكام اإلصابة أسباب فيها رشح ع,الربي فصل يف الزكام أسباب
  .الربيع فصل يف الورود
ًهو أول من اعترب احلمى عرضا ال مرضا 6 ً َّ.... 
وأول من اكتشف أن احلمى هي الطريقة التي يدفع هبا اجلسد الداء عن  6
 . نفسه
عىل نحو  واحلصبة اجلدري ّالرازي هو أول من وصف وفرق بني مرىض 6
ومل يكن هذا التفريق معروفا لتشابه األطوار األوىل للمرضني, و قد سجل , دقيق 
 . »رسالة يف اجلدرى واحلصبة«يف كتابه  نجازهذا اإل
ًهو أول من وصف مرض الطاعون وصفا دقيقا  6 ً. 

 ..وهو أول من استخدم األفيون يف عالج حاالت السعال اجلاف 6
 ..ِّدوية امللينة وهو أول من أدخل األ 6
 ..هو أول من صنع مراهم الزئبق 6

< <
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  :ونأيت إىل بعض املامرسات التي تفوق فيها
ًيصا عىل سؤال املريض عن كل ما يتعلق باملرض وكان كان الرازي حر 6
إن الطبيب ينبغي أال يدع مساءلة املريض عن كل ما يمكن أن يقوله عن «: يقول
 .»علته

 .العالمات احليوية كاحلرارة والنبض ثم كان يقوم بفحص وقياس 6
الرازي من الدقة درجة أذهلت من قرأ تعليقاته عىل احلاالت املرضية  بلغ 6

فيات حتت املالحظة الدقيقة ش املستنه كان يضع مرىضأوالواقع ,  تي وصفهاال
 ..أو يف وصف العالج, املستمرة لتسجيل كل معلومة مفيدة يف كشف سبب املرض

 معلومات تفيده يف امبول ودم املريض ويستنتج منهكان الرازي جييد وصف  6
 ..العالج

لباطنية واألطفال والنساء مجيلة وعميقة لألمراض ا ًقدم الرازي رشوحا 6
 .والوالدة واألمراض التناسلية والعيون واجلراحة 

باختيار مكان مناسب إلنشاء مستشفى كبري يف العبايس ا كلفه اخلليفة مل 6
بغداد, اختار أربعة أماكن تصلح لبناء املستشفى, ثم بدأ يف املفاضلة بينها, وذلك 

 ُّثم أخذ يتابع تعفن القطع األربع, ثم. .بوضع قطعة حلم طازجة يف األماكن األربعة
ُاختار املكان الذي وضعت فيه آخر القطع تعفنًا لبناء املستشفى; ألنه أكثر األماكن 

 .ًمتيزا بجو صحي, وهواء نقي يساعد عىل شفاء األمراض
 .ًكثريا ما انتقد الرازي آراء العلامء السابقني نتيجة جتاربه املتكررة 6
ألدوية الكيميائية إذا كانت هناك فرصة للعالج بالغذاء كان ينصح بتجنب ا 6

 .واألعشاب
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َّألف كتابا للرد عىل جالينوس أعظم أطباء اليونان وسمى الكتاب  6 ً الشكوك «َّ
وذكر يف هذا الكتاب األخطاء التي وقع فيها جالينوس, , » عىل جالينوس

 ..لنتائجوالتصويب الذي قام هو به هلذه األخطاء, وكيف وصل إىل هذه ا
 

يف بعض  يقالو.  م٨٦٤ سنة  مدينة الري بالقرب من طهرانولد الرازي يف 6
 . م٨٦٥ي يف سنةأه ولد يف العام التايل ّنإ: املصادر 
 .يف حتصيل كل ما يقع حتت يده من معلومات اجتهد الرازي 6
 نطقوامل والكيمياء والفلك والفلسفة والطب الرياضياتدرس يف شبابه  6

  .ّحب الطبأكان حيب الشعر واملوسيقي ويف كهولته و واألدب

 وكان من رأيه أن يتعلم ,بغداد ممدينة السالأمىض الرازي ريعان شبابه يف  6
الطالب صناعة الطب يف املدن الكبرية املزدمحة بالسكان, حيث يكثر املرىض 

 .  املهرة من األطباء مهنتهمامرسوي
 بدعوة من مدينة الري, عاد الرازي إىل بغدادبعد إمتام دراساته الطبية يف  6

ّنعلم فقد ألف  كام و,مستشفى الري, ليتوىل إدارة منصور بن إسحاقحاكمها, 
 وكال الكتابني »الطب الروحاين« ثم »املنصوري يف الطب« :الرازي هلذا احلاكم 

 .متمم لآلخر
 ليتوىل رئاسة بغداد, ثم انتقل منها ثانية إىل مدينة الري الرازي يف اع صيتذ 6

 ). م٩٠٢ −٨٩٢ (املعتضد باهللا اجلديد, الذي أنشأه اخلليفة املعتضدياملستشفي 
 األزرق املاء أصابه حيث الري, بمدينة حياته من ةاألخري سنواته الرازي أمىض

ّ جراح للعيون ليجري عملية جراحية أمهرأصيب بالعمى, وعندما جاء و عينيه, يف
حة, شكره الرازي واعتذر عن إجراء العملية ورشح له تفصيالت اجلرا, لعينيه 
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 . بهه اجلراحةبسبب األمل الذي ستسبب

< <

 :ستاذيته أيت إىل أون

.. توصل اليه باملالحظة والتجربة واالستنتاج معارفه ما إىل ضاف الرازيأ 6
 : قوانني العلم والطب  همأوقال قولته املشهورة التي تعترب اآلن 

اجهنا متعارضة والنظرية السائدة جيب قبول عندما تكون الواقعة التي تو«
 .»..ًالواقعة, حتى وإن أخذ اجلميع بالنظرية تأييدا ملشاهري العلامء

يف املدرسة  ستاذيةيامرس األ ستاذا معنيا بنقل اخلربة, وكان أكان الرازي 6
النظري :  تدريسه بني املنهجنيالطبية يف املستشفى العضدي ببغداد, وكان جيمع يف

لينيكي; يدرس الكتب الطبية, وبعض املحارضات, ويدير احللقات العلمية, اإلكو
َّويف ذات الوقت يمر مع طلبته عىل أرسة املرىض يرشح هلم ويعلمهم وينقل هلم .. ِ

ِّخربته, وكان يدرس هلم الطب يف ثالث سنوات, ويبدأ باألمور النظرية ثم العملية, ُ 
ًنا لطلبة الطب مكونا من جزأينوكان يف آخر السنوات الثالث يعقد امتحا اجلزء : ً

األول يف الترشيح, والثاين يف اجلانب العميل مع املرىض, ومن كان يفشل يف اجلانب 
 . ال يدخل االمتحان الثاين)الترشيح(األول 

التأليف, وتدوين املعلومات وكتابة  مارس ذروهتا ستاذيةملا بلغ من األ 6
  .الكتب الطبية

ا باستمرار التقدم يف البحوث الطبية, وال يتم ذلك, عىل كان الرازي مؤمن 6
  : »املنصوري يف الطب«يف كتابه  وهو يقول حد قوله, إال بدراسة كتب األوائل,

هذه صناعة ال متكن اإلنسان الواحد إذا مل حيتذ فيها عىل مثال من تقدمه أن «
طول من مقدار عمر ألن مقدارها أ,ولو أفنى مجيع عمره فيها ,يلحق فيها كثري يشء 
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وإنام أدرك .  الصناعات كذلكّوليست هذه الصناعة فقط بل جل. اإلنسان بكثري

. من أدرك من هذه الصناعة إىل هذه الغاية يف ألوف من السنني ألوف, من الرجال
وصار كمن عمر . فإذا اقتدى املقتدي أثرهم صار أدركهم كلهم له يف زمان قصري

 وإن هو مل ينظر يف إدراكهم, فكم عساه يمكنه أن ,اياتتلك السنني وعنى بتلك العن
وكم مقدار ما تبلغ جتربته واستخراجه ولو كان أذكى الناس . يشاهد يف عمره

ومل يفهم صورة العلل يف , عىل أن من مل ينظر يف الكتب . وأشدهم عناية هبذا الباب
ا صفحا ومل نفسه قبل مشاهدهتا, فهو وإن شاهدها مرات كثرية, أغفلها ومر هب

  .»لبتةأيعرفها 

, حيث نقل عن  »يف حمنة الطبيب وتعيينه« يف كتابه ىالرازي هذا املعن ّكدأ 6 
 وليس يمنع من عني يف أي زمان كان أن يصري أفضل من « : قوله جالينوس
 . »أبقراط

 :  تآليفه  أسلوبه يفإىلونأيت 

ًكان الرازي عاملا موسوعيا من طراز رفيع 6 بدأ ينقد  متكن من العلم ثم  .ً
متتع بتفكري عميق  و.. واإلبداعالتأليف إىل  , كام أرشنا من قبل ,ثم وصل.. وحيلل

 .. وجتارب متعددة ودراسة متأنية
ن اتيحت ترمجة كتب تلك أالطب اليوناين والفاريس واهلندي بعد  طالع 6

 .ًاألمم, فقرأها مجيعا
ينصح كل طلبته أن يسجلوا كان الكتابة والتأليف و إىل كان الرازي يدعو 6

ُ والتي مل تذكر يف −مرىض املعلومات التي يلحظوهنا يف أثناء دراستهم وعالجهم لل
إذا مجع الطالب أكرب قدر من الكتب وفهم ما فيها, «: وكان يقول الكتب السابقة

 .»ًفإن عليه أن جيعل لنفسه كتابا يضمنه ما غفلت عنه الكتب التي قرأها
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ًمتيز الرازي باألمانة العلمية التامة يف كتاباته; فكان ال يذكر أمرا من األمور  6

إال أشار إىل اسم املكتشف األصيل, ولذلك حفلت كتبه بأسامء اكتشفه غريه 
جالينوس وأبقراط وأرمانسوس وغريهم, كام ذكر يف كتبه حييى بن ماسويه وحنني 

 .بن إسحاقا
 أسلوبه يف الكتابة أما .بأصالة البحث وسالمة التفكري  ايضا ومتتاز مؤلفاته 6

 حتى يصعب عىل قارئه أن خلاصباالعتداد برأيه افيعرب عن والتأليف والتشخيص 
 .يقول إنه نقل هذه الفقرات عن غريه 

يزيد عدد كتب الرازي عىل املئتي كتاب يف الطب والفلسفة والكيمياء  6
 الضخمة واملقاالت املوسوعاتويرتاوح حجمها بني . وفروع املعرفة األخرى

 القدامى واملحدثني خلطوا ّن بعض مؤرخي الطبأ إىل ن نشريأ وجيدر بنا, القصرية
كأهنام كتاب واحد , وذلك لرتادف .  »اجلامع الكبري«و »وي يف الطباحلا«يف اعتبار 

 .ي واجلامعمعنى كلمتي احلاو

بغداد بمما كتبه  »جتارب«, عنوانه  بأكسفورد مكتبة بوديل يف خمطوطللرازي  6
  . مرفقا بمقتطفات يف نفس املوضوعيف حداثته, ونرش هذا النص

ًمجيعا يف  ,  رسالة٢٨و ً كتابا١١٣ )الفهرست(أحىص له ابن النديم يف كتابه  6
 كان قد دون أسامء مؤلفاته ه أنوالقفطي يف الفهرست ابن النديمذكر  ..جمال الطب

ضاعت مع   لكن النسخ املخطوطة هلذه املقالة, وضعه لذلك الغرض)فهرست(يف 
 . مؤلفات الرازي املفقودة

 : يت إىل شخصيته أون
ويف الفصل األول من كتابه . معتدا بعقله كان  و.ًزي ذكيا يف غاية الذكاءكان الرا 6

, يؤكد أن العقل هو املرجع األعىل الذي )  فضل العقل ومدحه( : »الطب الروحاين«



ïÐÜÏ@„íŠbmë@òîàÜÇ@òíúŠ@ïßý⁄a@kİÛa@ÖbÏe YV 

وال نجعله, وهو احلاكم, حمكوما عليه, وال هو الزمام, مزموما وال وهو (نرجع إليه, 
 .), تابعا, بل نرجع يف األمور إليه ونعتربها به ونعتمد فيها عليهاملتبوع

ًعرف الرازي بالكرم والسخاء وكان بارا بأصدقائه ومعارفه, عطوفا عىل  6 ً
ً هلم أحيانا الفقراء وبخاصة املرىض, فكان ينفق عليهم من ماله اخلاص, وجيري

 !!الرواتب الثابتة

و شفاء املرىض أكثر من نيل األجور وكان يويص تالمذته أن يكون هدفهم ه 6
  ..كاهتاممهم بعالج األمراء واألغنياء يكون اهتاممهم بعالج الفقراء نأو منهم,
  :فقد عرب هو نفسه عنه فقال ما تواضع الرازي وتقشفه أ 6

 ورسف فيه وال عىل منازعات الناس املالوال ظهر مني عىل رشه يف مجع «
. وخماصامهتم وظلمهم, بل املعلوم مني ضد ذلك كله والتجايف عن كثري من حقوقي

فقد يعلم من يكثر مشاهدة ذلك مني أين مل ,وأما حالتي يف مطعمي ومرشيب وهلوي 
دم  من ملبس أو مركوب أو خا...وكذلك يف سائر أحوايل ,أتعد إىل طرف اإلفراط 

  .»أو جارية
 وكان يدافع )قبل امليالد ٣٩٩ (سقراط احلكيمكان الرازي مؤمنا بفلسفة  6

 : عن سرية سقراط الفلسفية, فيقول

 إنام يذكرون الفرتة األوىل من حياة سقراط, حينام كان زاهدا العلامءن إ«
ألنه ; » للعلم يف بدء حياتهثم يضيف أنه كان قد وهب نفسه«. النساكوسلك طريق 

 .»أحب الفلسفة حبا صادقا, ولكنه عاش بعد ذلك معيشة طبيعية

ريخ امن ت«عبد الرمحن بدوي الفصل األخري من كتابه الدكتور خصص وقد  6
ن نذكر أنصاف ومن اإل.  آلراء الرازي الفلسفية يف نقد األديان»اإلسالماإلحلاد يف 
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 بل أقر بوجوده, وقال بأنه منح العقل لإلنسان ليفكر اهللاأن الرازي مل ينكر وجود 

 . نفسه ابن سينا ه اجلريئة يف نقد الدين النبوة تعرضت لنقد كثريين منهمءآرا ّلكن.به

 : شهر مؤلفاته أونأيت إىل 
 نهأهو أكثر كتب الرازي أمهية وقد وصف ب »احلاوي يف علم التداوي« 6

بموسوعة عظيمة يف الطب حتتوي عىل ملخصات كثرية من مؤلفني إغريق وهنود 
 .إضافة إىل مالحظاته الدقيقة وجتاربه اخلاصة 

مجع كل اخلربات  الذيتتضح مهارة الرازي يف هذا املؤلف الضخم و 6
, وكل احلاالت املستعصية التي عاجلها, وجتلت يف  ه مؤلفأتقنهااإلكلينيكية التي 

 .. هذا الكتاب كفاءة الرازي ودقة مالحظاته وغزارة علمه وقوة استنتاجه

 تالميذه هم ويكاد جيمع مؤرخو الرازي بأنه مل يتم الكتاب بنفسه ولكن 6
 .الذين أكملوه

 مئات من مشاهدات يف اثنني وعرشين جزءا, ويشتمل عىلاحلاوي يقع  6
طبع  و.الالتينية منذ عهد مبكر إىل وجتارب ال ختلو من دقة وطرافة, وقد ترجم

ُكان بمثابة أضخم كتاب طبع بعد   .)م١٤٨٦( إيطاليا يف شامل بريشياألول مرة يف 
ً جملدا, وقد أعيدت طباعته مرارا يف ٢٥ًاخرتاع املطبعة مبارشة, وكان مطبوعا يف  ً

إىل أكثر من لغة   إىلترجمو  ,السادس عرش امليالديالقرن ا يف البندقية بإيطالي
  .أوروبية
 إىل نه قد ترجم بعد ظهورهأ) م١٩٩٢( الدكتور عبداحلليم منترص يذكر 6

. ١٥٤١ وبال عام ١٥٣٢سرتاسربج عام إ وم١٤٩٥العربية والالتينية بالبندقية عام 
, واخلاص ١٤٧١اقري سنة مل ينرش الكتاب بأكمله, فقد ظهر اجلزء اخلاص بالعق

 .م ١٥٦٦وأمراض النساء سنة م ١٥١٩ والباطني سنة م١٤٩٧باجلراحة سنة 
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 هناك مخس طبعات ت ميالدية كان١٥٠٠ذكر ماكس مايرهوف أنه يف عام  6
 ..مع عرشات الطبعات ألجزاء منه, لكتاب احلاوي

م بعد  عا٤٠٠ بمثابة املرجع الطبي الرئييس يف أوروبا ملدة »احلاوي«ظل  6
, كتاب حتى القرن السابع عرشالظلت معظم اجلامعات األوروبية تستخدم وتأليفه 

ًاعتامدا  )١٤٨٣ − ١٤٦١( امللك الفرنيس الشهري لويس احلادي عرش خصصوقد 
ًالذهب لينسخ له أطباؤه نسخة خاصة كي يكون مرجعا هلم إذا  من ًكبرياًماليا 

  .أصابه مرض ما

راجع الرئيسية يف جامعات هولندا حتى القرن ظلت كتب الرازي هي املو 6
 .السابع عرش

منصور  ّ فقد سامه هبذا االسم تكريام منه حلاكم الري»املنصوري« ما كتابأ 6
  . بن إسحاق وهو حاكم خراسانا

 .به ىف عرش مقاالت تعتمد يف األساس عىل العلوم اإلغريقيةّبو 6

مراض الباطنية واجلراحة وقد تناول فيه موضوعات طبية متعددة يف األ 6
   .َّوالعيون, وقد تعمد الرازي االختصار يف هذا الكتاب

  البعض أنه أوضح ترتيبا وأيرس تناوال من احلاوي , وقد ترجم كذلكىير 6
مجته عدة مرات إىل ومتت تر .م ١٤٨١ ألول مرة يف ميالنو سنة نرشو .الالتينيةإىل 

ًوظل مرجعا ألطباء أوروبا حتى  !والعربية منها اإلنجليزية واألملانية ى خرألغات 
 .القرن السابع عرش امليالدي

وقد ذكر  »الطب الروحاين«مري منصور فهو لفه لألأما الكتاب الثاين الذي أ 6
 .. فيه أن غايته من الكتاب هو إصالح أخالق النفس
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وخمالفة الطباع , َّوحض يف كتابه هذا عىل تكريم العقل, وعىل قمع اهلوى 6

 ..وتدريب النفس عىل ذلك, سيئةال

 , تناول فيه كيفية العالج والوقاية من » امللوكّطب«للرازي كتاب رابع  6
ويعتقد أنه كتب هذا الكتاب . األمراض والعلل من خالل اتباع النظم الغذائية

 . ًلعلية القوم الذين كان يعرف عنهم هنمهم, وغالبا ما كانوا يصابون بأمراض املعدة
وصف فيه األمراض املختلفة فقد ,  » الفقراءُّطب«ابه املقابل أما كت 6

 ًوأعراضها ثم وصف طرق عالجها عن طريق األغذية واألعشاب الرخيصة بدال
 ..من األدوية مرتفعة الثمن أو الرتاكيب النادرة

  : ىخرونأيت إىل بعض مؤلفاته األ

 بني اجلدري الرازي كام ذكرنا أول من فرق  وبه كان»اجلدري واحلصبة« 6
َّواحلصبة, ودون مالحظات يف غاية األمهية والدقة للتفرقة بني املرضني, وقد 

 )..م١٨٦٩ و ١٤٩٨(أعيدت طباعة هذا الكتاب يف أوروبا أربع مرات بني عامي 
ً والذي بقي مدة طويلة مرجعا أساسيا يف الكيمياء يف »األرسار يف الكيمياء« 6

 .مدارس الرشق والغرب
رشح فيه العالقة اإلنسانية بني الطبيب واملريض, وبني  » الطبيبأخالق« 6

 ..َّالطبيب والطبيب, وضمنه كذلك بعض النصائح للمرض يف تعاملهم مع األطباء
 .جالينوس عىل الشكوك كتاب 6
 .» والحجامة الفصد يف«كتاب  6
  .»خالقا للعبد ّإن« كتاب 6
  .»المنMق إىل المدخل« كتاب 6
  .»العامل هيئة« كتاب 6
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 .»اللذة« يف مقالة 6
  .»األبصار Iبقات« كتاب 6
  .»ربأق الصحة إىل وأهنا الكيمياء« كتاب 6

 :يف الكيمياء  الرازي نجازاتإ إىل وإذا كان اليشء باليشء يذكر فالبد من اإلشارة
وكان يفيد .  نشوية وسكرية خمتمرةّ بتقطري موادالكحول استخلص الرازي 6

  .ستنباط األدوية املتنوعةيف ا من الكحول

ّ وما زالت الطرق التي اتبعها يف التحضري مستخدمة ,ّحرض بعض احلوامض 6
 الذي أطلق عليه اسم زيت الزاج حامض الكربيتيكأشار إىل أول من   فهوإىل اآلن

 .أو الزاج األخرض

 اًاشتغل الرازي بتعيني الكثافات النوعية للسوائل, وصنف لقياسها ميزان 6
 .امليزان الطبيعي أطلق عليه اسم اًخاص
ويظهر تفوقه يف الكيمياء, بتقسيمه املواد املعروفة يف عرصه إىل أربعة أقسام  6
 :هي
  .ع, بحسب طبائعها وصفاهتاّ قسم املعادن إىل أنواويذكر له أن .املعدنية املواد 5
 .النباتية املواد 5
 .احليوانية املواد 5
 .املشتقة املواد 5

 شعبانمن  ٥ يف ً الرازي عن عمر بلغ ستني عاما, وكانت وفاتهُتويف 6

 .) م٩٢٣نوفمربمن  ١٩/هـ٣١١
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ية, شملت دراسته العقاقري اإلسالماوي هو رائد علم العقاقري يف احلضارة ّاهلر
املتاحة  الكيمياء وماتمعلاملختلفة من نباتية وحيوانية ومعدنية, ونجح يف توظيف 

 .من أجل تصنيف وفهم ووصف العقاقري والسموميف عرصه 

  .اوي املكني باملوفقّهو عيل بن عيل اهلر 6

  .ولد بمدينة هراة وإليها ينسب وتعلم هبا 6

 .رزق احلظوة عند األمري منصور بن نوح الساماين يف بالد ما وراء النهر  6
  التجربة وتكرارها, واعتمدوا عىلاء يميكان من الذين مارسوا الك 6
 .متكن اهلراوي من حتضري بعض العقاقري الطبية بواسط التقطري والتصعيد 6

 التحام العظام وجرب حتضري مادة تساعد, ألول مرة, عىل إىل توصل اهلراوي 6
 .الكسور 

نجح اهلراوي يف حتضري صبغة سوداء من أوكسيد النحاس, بعد تسخينه  6
 .لدرجة عالية

نجح اهلراوي يف جتاربه يف املزج بني املواد املعدنية واحليوانية والنباتية مع  6
 .املساعدة العوامل : ما نسمية اآلن يف الكيمياء اآلن  التعويل عىل

 حتضري سموم يف من مركبات النحاس وّنجح يف حتضري الزاج األرزق السام 6
 .من مركبات الرصاص األبيض ىأخر

وكربونات ) النطرون(ق بني كربونات الصوديوم  اهلراوي الفرجدول 6
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 ). القيل(البوتاسيوم 

 .الزئبق, وأوكسيد الزرنيخ: ّوعرف اهلراوي خواص 6

قسم األدوية فيه و: »األبنية يف حقائق األدوية«: أشهر آثاره العلمية كتابه  6
ذكر طريقة تركيب وحتضري هذه وأربع جمموعات  إىل بحسب تأثرياهتا الدوائية

 ـوعرف فيه بقاقري وخواصها وطرق استخدامها الع
 . عقارا مستحرضا من النباتات٤٦٦ %
 . عقارا مستحرضا من املعادن٧٥% 
 . عقارا من مشتقات حيوانية ٤٤% 

* * * * 
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بالطب الوقائي, املبكرة  طبيب مسلم رضب بسهم وافر يف العناية 6
ليمكن  حتى لتحكم يف امللوثات والسموم, وتنقية املاء واهلواءواإلصحاح البيئي وا

 .لنا اعتباره بمثابة رائد علوم البيئة

  .هو حممد بن أمحد بن سعيد أبو عبداهللا التميمي 6

وارحتل لطلب العلم ,  ِّولد بمدينة القدس ونشأ فيها وفيها بدأ دراسته للطب 6
 .مي العزيز باهللاواستقر بمرص, وعمل يف حكومة اخلليفة الفاط

 تصفية املاء باخلزف, وذلك بوضع عدة هو صاحب فكرة اآلالت التي تتوىل 6
هو صاحب املصطلح الذي سميت به  و .طبقات من اخلزف فوق بعضها البعض

 .»التصفية باخلزف املخلخل«: تقنيةهذه ال
كان من أوائل الذين اكتشفوا طرق املكافحة الكياموية للهوام من خالل  6
ات تبث يف اهلواء ملحاربة الوباء أو للتحرز منه, وهو األسلوب الذي ال يزال غاز

 .اآلن, يف تنقية اهلواء من اهلوام واحلرشات بالرش  إىل يستخدم

هو أهم » مادة البقاء يف إصالح فساد اهلواء والتحرز من رضر الوباء«كتابه  6
مرص, وفيه رشح  إىل ن يأيتكتبه من الناحية العلمية, وكان قد بدأ يف تأليفه قبل أ

 .عن طريق اهلواء العدوى  وغري مسبوق لطرقٍواف

وهو » خملص النفوس«: وفيه رشح لرتكيب ترياق سامه :»كتاب يف الرتياق« 6
ترياق أعده ملكافحة السمومات الناشئة عن لسعات األفاعي والثعابني واحليات 

 .إلخ.. ومن لدغات الرتيالء.. املهلكة والعقارب
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 :  من املؤلفات منهاىه جمموعة أخرول 6

 . »رسالة يف صنعة الرتياق الفاروقي« 5
 . » املفردات من األدويةىجواهر األغذية وقو إىل املرشد« 5
 .»كتاب الفاحص واألخبار« 5
 .»حبيب العروس ورحيانة النفوس« 5

* * * * 



@kİÛa@„íŠbm@À@âýÇcïßý⁄a QPU
 

’ËÖ]†Â<Äe]†Ö]<Ø 
ïÜÇ@åi@‘bjÇ@ïìaIYYTH@ @

, ومع هذا ال يزال يعرف يف اإلسالمد فارس, واعتنق ولد باألهواز, ببال 6
 .املجوسية  اسمه بديانته السابقة

وهو يف رأيي , كان من أطباء العرب الكبار, وأحد أبرزهم يف التأليف الطبي  6
  .سبق فيه الباقني  مافنان فيلسوف قادر عىل

  .م وظائف األعضاء الترشحييةوهو مؤسس عل 6

 إىل بأن أبقراط يميل جز الذي نكرره كاملسلامتهو صاحب القول املو 6 
  .التوسع والتطويل وقلة العناية إىل  حني أن جالينوس يميلاإلجياز والغموض عىل

 إنه : »املنصوري«ق بني كتايب الرازي املشهورين فقال عن ّ فروهو الذي 6
 ًإن ضخامته وتكاليفه جتعل احلصول عليه مطلبا» احلاوي«شديد االختصار وعن 

 . ًوعرا

بمثابة املرجع  بالكتاب امللكي املعروف »كامل الصناعة الطبية«: ظل كتابه  6
الذي » القانون«األويف لدراسة الطب طيلة الفرتة التي سبقت ظهور كتاب ابن سينا 

 .أزاحه عن موقعه 

بالتفصيالت العلمية » القانون«يمتاز عن » امللكي«كان العلامء يرون أن  6
ائية, وأنه يعول عليه يف املامرسة أكثر من القانون الذي هو كتاب واخلطوات اإلجر

 .ًأيضا وممارسة علم, أما امللكي فقد كان كتاب فن 

ألف عيل بن عباس هذا الكتاب للملك عضد الدولة الذي ينسب إليه  6
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 .ً العضدي, ويقع الكتاب يف عرشين جزءاىاملستشف

 إىل ًز موسوعي ومتخصص معا عامل وطبيب من طرايدلنا هذا الكتاب عىل 6
  . درجات اإلحاطةأقىص

ّضمن عيل بن عباس مقدمة كتابه نقدا لكثري من أسالفه األطباء الكبار سواء  6 
   .)أبقراط وجالينوس(واليونانيون ) كالرازي(طباء العرب يف ذلك األ

قسطنطني  يد من كتب الطب العريب عىل تينيةالال إىل نه أول ما ترجمأيبدو و 6
 .إلفريقي يف أوائل القرن احلادي عرش وذلك بعد موت مؤلفه بقليلا

 من ِّطالب الطب إىل جعاله حمببا وضوحه وحسن ترتيبهوال شك يف أن  6 
البن » كتاب القانون«أن  إىل  اإلفادة منه عىلحرصت أجياهلم عرفواالغربيني, وقد 

 .سينا

غذية الصحية عرشين مقالة عن النظريات الطبية, واألامللكي يضم  6
ًيعد من أوائل الكتب الطبية التي أفردت قسام و.  النساءّواألعشاب الطبية, وطب

  .اجللدية األمراض للحديث عن
اب املتميز مل تشتهر له كتب ومن الطريف أن عيل بن عباس صاحب هذا الكت 6
ْ بنفس القدر خالفا ملا كان شائعا من تعدد املؤلفات املشهورة ملن كانواىأخر ًَ 

نه مل يؤلف غريه أ هذا ىية, وليس معناإلسالميامرسون التأليف من علامء احلضارة 
   .نه هو كتابه الوحيد املشهورأولكن معناه 

 :جزئني يف » امللكي«وقد ألف عيل بن عباس كتابه  6
 األول لنظريه الطب وعلومه األساسية وباثولوجيا األمراض خصص 5

ّ عن عوامل اإلصحاح والتغذية, وقد فصل ًكلينيكية فضالوصورها اإل
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  . كلها من خالل عرش مقاالت مطولةالقول يف هذه العلوم

وخصص املقالة األخرية  .أما اجلزء الثاين فجعله لطرق العالج املختلفة  5
 ذا اجلزء ملا يقابل العلوم الصيدلية يف عرصنا احلايل, وقد استعرضمن ه

 .يف مقالة األدوية املركبة ثالثني جمموعة من املجموعات الدوائية

 بعض مؤرخي الطب يف كتابات عيل بن العباس إرهاصات لبعض ىير 6
ْاكتشافات ابن النفيس ومن حلقوه فيام يتعلق بالدورة الدموية َ.  

 أخرس خيرب عن ٍمناد«عيل بن عباس وصفه للنبض بأنه اغات صيمن طريف  6
تتحرك كلها ] أي األوعية النابضة[أشياء خفية ذلك أن القلب والعروق الضوارب 

 ولذلك رصنا نتعرف جل حركة القلب ,حركة واحدة يف مثال واحد يف زمان واحد
 .»من حركة الرشيان

 .ئصاهلا جراحياعباس هو أول من وصف األنورزيام واستوعيل بن  6
 . يف تعقيم اآلالت اجلراحيةّوكان أول من استخدم كامدات اخلل 6

 :ولعيل بن عباس إنجازات يف طب النساء والتوليد  6

  .وصف التهاب عنق الرحم وحركته الدافعة للجنني 5 

 حياة ًكان يقوم بتفتيت رأس اجلنني إذا وجده خطرا عىلويؤثر عنه أنه  5 
  .األم

  .ة العظام والكسورجراحويف  6

  .كان أول من مارس جتبري الفك السفيل يف حاالت الكرس 5 

 : مراض العصبية والنفسية ولعيل بن عباس إنجازات يف اللياقة البدنية واأل 6

 . كتب يف معاجلة الرصع 5
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رضورة  إىل , ألول مرة,»كامل الصناعة الطبية«: شهر دعا يف كتابه األو 5

 .لغم ألهنا تغري مزاج البدن وتنهكهاالبتعاد عن اهلم وا

الرئة  إىل أن الرياضة اخلاصة بالتنفس,كفيلة بجذب اهلواء النقي إىل أشار 5
 .لتوسيع الصدر

ما يستعمله أفضل  حد تعبريه ممارسة الرياضة البدنية, ألهنا عىل إىل دعا 5
أكثرها نفعا يف رأيه ما كانت قبل   إن:كان يقولاإلنسان حلفظ صحته, و

 .اول الطعامتن

 : بطريقة فسيولوجية فيقول ضة البدنية  الرياوكان يعدد فوائد % 
 .تقوي األعضاء وتصلبها% 

  .وحتلل فضالت اجلسم%  

   .وتقوي حرارة اجلسم الغريزية% 

 . جودة اهلضموتعني عىل% 

 :ومن املؤلفات املنسوبة إىل عيل بن عباس  6

 . »كتاب يف الطب« 5

  .»رسالة يف الفصد« 5

 . »مداوة األمراض« 5

 . »األدوية املفردة« 5

 .»منتخب من كتب يف أدوية نافعة وأرشبه نافعة« 5

* * * *
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 .يةاإلسالماحلقبة  أطباء تونس يف ُهو أشهر 6

 . ياإلسالم بمثابة رائد علم األجنة يف الطب كام أنه 6
 . أيب خالد القرياوينهو أمحد بن إبراهيم بن 6

ولد يف مدينة القريوان التونسية يف أرسة طبية, وكان والده وعمه من  6
  . يد معارصهيا يدهيام وعىلاملشتغلني بالطب, وتعلم عىل

  .هتيأت له باملوازاة هلذا مكتبة طبية كبرية 6

6@čjn×@åß@é@Z@ @

ثنني مؤلف طبي مطبوع شامل يقع يف ا: » سياسة الصبيان وتدبريها« 6
 كل ما أمكنه مجعه من معلومات تتعلق بتكوين األجنة وعرشين بابا اعتمد فيه عىل

  .والعناية باحلامل واجلنني وحديثي الوالدة

 اجتامعيا طبق فيه ما نعرفه اًتوجه اجته فيه خمطوط: » طب الفقراء واملساكني« 6
ة من حمدودي عالج املجموعات الكبري إىل  الطبية اهلادفةىاآلن بدراسات اجلدو

 .الدخل بأقل التكاليف 

خمطوط توجد منه نسخ يف باريس وأملانيا : » زاد املسافر وقوت احلارض« 6
الالتينية واليونانية  إىل  ترجمفقد خمطوطمع أنه  ,واهلند وهولندا والرباط وغريها

 . ومن هذه الرتمجات خمطوطات أقدمها موجود يف الفاتيكان,واإليطالية

 وهو ,فريقياإألفه ألحد ملوك الفاطميني ب يف األدوية املفردة» تامداالع«كتابه  6
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 .خمطوط توجد منه نسخ يف اجلزائر وأيا صوفيا

 : ومن كتبه 6

  .»قدم إخراج الدم« 5

  .»رسالة يف النفس« 5

 .»أسباب الوباء بمرص واحليلة يف دفعه« 5

 :كتابني مهمني كتاباته الطبية كتب ابن اجلزار يف التاريخ  إىل باإلضافة 6

  .»التعريف بصحيح التاريخ« :األول 5
 .»دولة املهدي العبيدي وظهوره باملغرب «:والثاين 5

* * * * 
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 .كله العامل يف العيون لطب األول املؤسسعيل الكحال هو  6
 العيون طب يف مؤلفاهتم حظيت الذين العرب العلامء أبرز من واحدوهو  6
 . آلثاره الدارسني مقدمة يف مايرهوف وكان , أوربا علامء ودراسة باهتامم
 الكحال بمدينة بغداد وعاش هبا, وفيها تويف عن عمر ىولد عيل بن عيس 6

 . ناهز السبعني عاما

  .»العرش مقاالت يف العني«: شهرأل احنني بن إسحاق  كتابهتبحر يف دراسة 6

 يف علوم العني تفوقهظهر بوضوح » رة الكحالنيتذك«: األشهر يف كتابه 6
وجراحة وترشحيها وأمراضها وأدويتها وجراحاهتا وبلور ممارسته العملية لطب 

  .العيون

 فصال أحلق به موسوعة أبجدية ١٢٢, من »تذكرة الكحالني«يتكون كتابه  6
 ١٣٠ عقارا ملعاجلة ١٤٣(لألدوية املفردة املستخدمة يف عالج أمراض العيون, 

  ). من أمراض العيوناًمرض

َ أول من استخدم التنويم املغناطييس والتخدير بالعقاقري أثناء إجرائه كان 6
 .جلراحات العيون

فقد وصف , الوجه والرأس َن جراحة نسميه اآلْا ملا قدًرائدعيل الكحال كان  6
 التهاب الرشيان الصدغي والقحفي, و الحظ العالقة بني التهاب هذه الرشايني

 .والصداع النصفي, والتهاب العضلة الصدغية
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ِّ , جراحة سل رشياين الصدغني امللتهبني, وكيهام ىول من أجرأا ًيضأوهو  6

ليعالج نزالت الصداع النصفي املزمنة, ولينقذ الرؤية من االضطراب, والبرص من 
 .»تذكرة الكحالني«: التلف, وقد سجل خطوات إجراء هذه اجلراحة يف كتابه 

 عدة ىاللغة الالتينية يف العصور الوسط إىل »حالنيكتذكرة ال«رجم كتابه ت 6
 .مرات

األملانية  إىل ثم ترجملعربية والفارسية والرتكية أيضا,ا إىل ترجمو 6
 .واإلنجليزية

تأليفه  يف  وهو ما جتىل, من رواد العلوم الصيدليةاًا رائدًيضأكان عيل الكحال  6
 . »املوسوعة امللحقة بتذكرة الكحالني«ا أن نسميه  ملا يمكن لناملحكم واملبدع

املنافع التي تستفاد «ا يف العقاقري ذات األصل احليواين بعنوان ًألف كتابكام  6
 .»من أعضاء احليوانات

* * * * 
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 وقال عنه الدكتور اإلسالمسارتون الزهراوي بأنه أكرب جراحي  وصف 6
 .إنه فخر اجلراحة العربية:  حمفوظ نجيب
 أنه كان أيضا وكال احلكمني صحيح, بيد أن تأمل تراثه العلمي يدلنا عىل 6

 عن تفوقه الساحق يف ثالثة ًأكرب صيادلتهم ومن أكرب أطبائهم الباطنيني فضال
 الترشيح, وتصميم اآلآلت اجلراحية وتنفيذها, والتأليف :ى هىميادين أخر

 .الطبي
 كتاباته يف وصف تركيب األعضاء عن أنه مارس الترشيح لفرتات وتنبئ 6
 ..طويلة

مدينة الزهراء وهي من  إىل نسبة(هو أبو القاسم خلف بن عباس الزهراوي  6
حيث يعود (األنصاري ) قليم اإل إىل نسبة( القرطبي) ضواحي قرطبة حيث ولد

  .) ساكنها أفضل الصالة والسالمعىلاملدينة املنورة  إىل أصله

مكنه من أن يبلور خربته وأفكاره )  عاما٧٧ (ً طويالاًعاش الزهراوي عمر 6
 .ونظرياته

واجلراحة وعمل هبام وكان بمثابة اجلراح األول يف  مارس الزهراوي الطب 6
 ). احلكم الثاين(بالط اخلليفة عبد الرمحن النارص وابنه احلكم املنترص 

الترصيف ملن عجز عن «مجة كتابه  شهرته يف العامل الغريب بعد ترحتققت 6
وقد ظل هذا الكتاب بمثابة مرجع أوروبا اجلراحي األول ملدة مخسة , » التأليف
 .قرون
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يعود الفضل يف كثري من التقدم الطبي والعلمي الذي ) ١٠١٣( الزهراوي وإىل

 :ال نزال ننعم بآثاره 

  .وتصميمها  يديه تقدمت صناعة اآلالت اجلراحيةفعىل 6

أسسا منهجية وجتريبية لألساليب اجلراحية الواجب اتباعها يف عالج وضع  6
 . االلتهابات واخلراجات 

  .استعمل ربط الرشايني ملنع النزف من أبرزهو  6

 األسلوباجلسم, وهو  إىل  إدخال القساطر املعدنيةأسلوبوهو صاحب  6
 .نزال نتبعه  الذي ال

 من اخليوط اجلراحية املصنوعة توسع يف استخدام ْنَم )بعد الرازي( وهو 6
  .أمعاء احليوان خلياطة اجلروح

  . درجات املامرسة الطبيةىأرق إىل  هباى ارتقاًكام أنه طور تقنيات الكي تطوير 6

إن « : قالث, حي»الترصيف«هو أول من وصف مرض اهلموفيليا يف كتابه  6
 »وح بسيطةرجال إحدى األرس كانوا يموتون من نزيف الدم بعد اإلصابة بجر

  .)الناعور(اهلموفيليا  ملرض الطبيعة الوراثية إىل شارأول من أوهبذا كان 

   .املنتبذ احلمل مراض النساء كان الزهراوي أول من وصفأيف ميدان و 6
ويف ميدان الطب الباطني متيز الزهراوي بالدقة وذكاء املالحظة, وقد وصف  6

,  حدوث السكتة الدماغية كالصداع الشديد املفاجئ األعراض السابقة عىل
 .التخيالت البرصيةوالدوار و

 : وقسم الزهراوي السكتة الدماغية من حيث مآهلا إىل ثالثة أنواع  6

 .قاتلة  5

 .مزمنة ال يربأ منها املريض 5
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  .قابلة للربء 5

 سوء حالة املريض كخروج خلص الزهراوي بعض العالمات الدالة عىل 6
 .الزبد من الفم يف مريض فاقد للوعي يف حالة السكتة املميتة

 ِّصناعة الطب« : وبمامرسته ومما أثر عنه قوله ّان الزهراوي يعتز بالطبك
 منافع يقف عىل حتى طويلة وينبغي لصاحبها أن يرتاض قبل ذلك يف علم الترشيح

 .»األعضاء وهيئتها

:  الفارق بني مستويني من ممتهني الطب فيقولاًوي يدرك مبكراوكان الزهر
  .» قليلةسم كثرية وبالفعلإن األطباء باال«

 يف هذا الكتابيف ثالثني مقالة متوالية , و »الترصيف«لف الزهراوي كتابه أ 6
ه يفرق ّيومنا هذا من حيث إن حتى  باالحرتامىال يزال حيظلعلوم الطب تنظيم جيد 

بني موضوعات ومدخالت البد من التفريق بينها, وجيمع موضوعات متشاهبة 
  .حيث توظيفها خلدمة العلم الطبيها أو من ؤومرتابطة سواء من حيث مبد

ولكنه , العناوين الضخمة الكبرية  إىل يميلالزهراوي  مل يكن يف تبويب كتابه 6
 نحو متواضع ودقيق, وهو املنهج الذي ال يتأيت إال يذكر عناوين ما هو موجود عىل

  دقة التعبري عام حتتويه بالفعل دون أن حتملهيف األعامل األصيلة التي حترص عىل
  .أكثر من هذا

, وحدد  الزهراوي بام فيه من آالت جراحية جديدة, رسمهاالكتاب اشتهر  6
 تاوورشح أيضا عمليات جراحية كشق البطن, وتفتيت حص. طرائق استعامهلا

 . املثانة
 بالعقاقري, وطرق حتضري األدوية اً خاصاًجزء كتاب الترصيفويضم  6



ïÐÜÏ@„íŠbmë@òîàÜÇ@òíúŠ@ïßý⁄a@kİÛa@ÖbÏe QQV
 . بالتقطري والتسامي

وهو ما يوازي ثالثني ) حسب تعبريه(ثالثني مقالة إىل وي الزهرا وقد قسمه 6
 بلغة اليوم, وقد اكتشف املرتجم الشهري جرارد هذا الكتاب ً أو قسامً أو فصالاًباب

 .الالتينية إىل وترجم مقاالته الثالثني
 الرغم من شهرة هذا الكتاب كمؤلف جراحي إال أنه ال حيوي إال وعىل 6
, أما باقي )ويف بعض اآلراء يمكن التوسع بأهنا ثالثة (خمصصتني للجراحة مقالتني

 .املقاالت فخاصة باألدوية والعالج الدوائي
مقالة يف أعامر العقاقري « يف العالج الدوائي عنوانه ً مهامألف الزهراوي كتابا 6

وقد وردت يف الكتاب معلومات مهمة عن تاريخ املادة الطبية,  .»املفردة واملركبة
 . مياء والفنون الصناعيةوتاريخ الكي

بمثابة مصدر أصيل اقتبس منه ابن البيطار الصيدلية كانت كتاباته  6
 .الكثري يف كتابته املوسوعية عن العقاقري ) م١٢٤٨(

 .ما ممارسته للتحضري الصيديل فقد بلغت القمة يف الريادة أ 6
اج ماء ليس أحسن من طريقة الزهراوي يف استخر نهإ :يقول كان ابن العوام 6
 . الورد
وصف الزهراوي بدقة كيف يصنع قالب من األبنوس أو البقس أو العاج  6

 .ينقش فيه اسم األقراص

 اً وفيها أيض ,من كتابه رسم لشكل هذه القوالب يف نسخة باريس اخلطية 6
 . رسم املرشحات

العقاقري من النباتات والعناية و,  حتضري األدوية عىل الزهراويمل يقترص  6
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 كل األفضل حلفظ, بل إنه حدد معدن األوعية  حتفاظ باألجزاء املجففة منهاباال
  .منها

وصف اجلهاز املستعمل يف و بتبييض اخلل وغسل الزيوت, هراويزال ّاهتم 6
 املستعملة يف حتضري األدوية, ى من املواد األخراًكثريوصف و, تقطري املياه العطرية 

 .ةالفني  من املصطلحاتاًكام رشح كثري

مواطن النباتات حيث النص عىل   الزهراوي يف كتاباته الصيدلية عىلحرص 6
 اجلزء أو األجزاء التي تنمو, ووصف هذه النباتات وكيفية احلصول منها عىل

 . مجعهاأوان يف الطب, وكذلك  تستعمل

وي الطبية أن نورد أسامء املقاالت اعقلية الزهرتفوق وربام كان خري ما يصور 
ذلك أن قراءة » الترصيف ملن عجز عن التأليف«لتي ضمها كتاب األشهر الثالثني ا

 إحاطته بالعلوم الطبية ىاملجاالت وامليادين التي غطتها هذه املقاالت تبنئ عن مد
 عن قدرته املنهجية والفكرية يف التأليف والتعليم ىوتبنئ من ناحية أخر,من ناحية 

بية وهو ما أهله ألن يظل بمثابة معلم الطبي, ووضع اهليكل املنهجي للمامرسة الط
 .بعد وفاتهفيام  حتى بارز

 نبذة عن يف االستقصاءات واألمزجة وتركيب األدوية وتضم : املقالة األوىل 5
 .الترشيح ومدخال للكتاب

 .عالجها إىل  يف تقاسيم األمراض وعالماهتا واإلشارة:املقالة الثانية  5

 .اجني القديمة التي ختمر وتدخر يف صفات املع:املقالة الثالثة  5

 يف صناعة الرتياق الكبري وسائر الرتياقات واألدوية املفردة يف مجيع :املقالة الرابعة  5
 .السموم
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 .يف صفات اإليارجات القديمة واحلديثة وادخارها وختمريها :املقالة اخلامسة  5

 املدبرة يف مجيع  يف صفات األدوية املسهلة من احلبوب املرة:املقالة السادسة  5
 .األمراض

 . واحلقن والفرزجات والشيافات والفتليء يف صفات أدوية الق:املقالة السابعة  5

  يف األدوية املسهلة اللذيذة الطعم املألوفة املأمونة:املقالة الثامنة  5

 . يف أدوية القلب من الشيافات وأدوية املسك وما أشبه ذلك:املقالة التاسعة  5

 . يف صفات اإلطريفالت والبنادق املسهلة:العارشة املقالة  5

 يف صفات اجلوارشنات والكمونيات وما أشبه ذلك من : ةاملقالة احلادية عرش 5
 .املعاجني

 يف أدوية الباه و األدوية املسمنة لألبدان واملهزلة واملدرة للبن : ةاملقالة الثانية عرش 5
  .ونحو ذلك

 .ألرشبة والسكنجبينات والربوب يف ا:املقالة الثالثة عرشة  5

 . يف النخانخ واملطبوخات والنقوعات املسهلة وغري املسهلة:املقالة الرابعة عرشة  5

 . يف املربيات ومنافعها وحكمة تربيبها وإدخارها:املقالة اخلامسة عرشة  5

 . يف السفوفات املسهلة وغري املسهلة: ةاملقالة السادسة عرش 5

 . يف األقراص املسهلة وغري املسهلة:رشة املقالة السابعة ع 5

 يف السعوطات والقطورات والبخورات والدرورات :املقالة الثامنة عرشة  5
 .والغراغر

 . يف الطيب والزينة وصناعة الغوايل وما أشبهها:املقالة التاسعة عرشة  5

 .يف األكحال والشيافات واللطوخات :املقالة العرشون  5
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 . يف السنونات وأدوية الفم واحللق وما أشبه ذلك:العرشون املقالة احلادية و 5

 . يف أدوية الصدر والسعال خاصة:املقالة الثانية والعرشون  5

 إىل )الرأس( يف الضامدات جلميع علل البدن من القرن :املقالة الثالثة والعرشون  5
 .القدم

املراهم جلالينوس  يف صناعة املرهم النخيل وسائر :املقالة الرابعة والعرشون  5
 .وغريه

 .األدهان ومنافعها وأحكام استخراجها  يف:املقالة اخلامسة والعرشون  5

 مرتبة عىل  وكثري من األصحاء يف أطعمة املرىض:املقالة السادسة والعرشون  5
 .األمراض

 يف طبائع األدوية واألغذية وإصالحها وقواها :املقالة السابعة والعرشون  5
 .وخواصها

 يف إصالح األدوية وحرق األحجار املعدنية وما :قالة الثامنة والعرشون امل 5
 .يترصف يف الطب من ذلك

 يف تسمية العقاقري باختالف اللغات وبدهلا وأعامرها :املقالة التاسعة والعرشون 5
وأعامر العقاقري املركبة وغريها ورشح األسامء املركبة الواقعة يف كتب الطب 

 .واألكيال واألوزان

 يف العمل باليد من الكي والشق والبط واجلرب واخللع مرشوحا :املقالة الثالثون  5
 .اًخمترص

*****
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 الرغم من أنه مل يكن َهو ثاين من وضع دستورا لألدوية يف العامل , وعىل 6
, يعد أكثر أمهية من دستور »ةاملادة الطبي«صاحب أول دستور لألدوية إال أن كتابه 

  .تور لألدوية يف العامل أقدم دسواعتربكان قد صدر يف مدينة نيسابور بإيران, 

 احلدود السورية عىلاآلن  املارديني بمدينة ماردين التي تقع هولد ماسوي 6
 . الرتكية وإليها ينسب

 أدركإنه   : املارديني الطب والصيدلة يف مدينة بغداد , ويقالهدرس ماسوي 6
 اخلليفة الفاطمي احلاكم بأمر وعمل يف بالطالقاهرة,  إىل  ثم ارحتل ,جملس ابن سينا

 .ة وصار حجة يف الصيدلة, ويف اجلراحاهللا, 

عامال أساسيا يف ظهور األدوية , كام كان العمدة يف الصيدلة  »دستوره« اعترب 6
ًيف أوروبا, وبقي هذا الكتاب حمافظا عىل  أثره الكبري يف الطب ة, وعىل مكانته العلميً

  .والصيدلة طوال قرون متصلة

 .  يف ثالثني جزءاهيقع كتاب ماسوي 6 
اللغة الالتينية, وتأثر الغرب بكتبه الطبية  إىل ترمجت معظم كتبه 6

 .واهتم الغربيون بدراسة هذه الكتب واالقتباس منها. والصيدالنية

 ىويقع يف اثن» ياق واألقرباذينالرت«: ى املارديني األخرهومن كتب ماسوي 6
 عرش جملدا, ويبحث يف علم األدوية الطبية ومضادات السموم, وما اصطلح عىل

تسميته باألدوية املركبة وقد طبع هذا الكتاب ألول مرة يف أوربا يف مدينة البندقية 
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 .١٤٧١سنة 

, صدرت طبعته الثانية بالبندقية »جراحة ماسويه«: وله كتاب مهم آخر هو 6
 .ثم توالت طبعاته ثامين مرات, يف القرن اخلامس عرش ١٤٧٩عام

 : من املؤلفات املنسوبة اليه 6

 . »إصالح األدوية املسهلة« 5

 .»األدوية املسهلة«أو » اإلسهاالت واحلقن الرشجية« 5
* * * * 
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هو واحد من أشهر  و,العلامء املسلمنين مل يكن بالفعل أشهر إيكاد يكون  6
 .العلامء يف مجيع األماكن والعصور 

  .سني بن عبد اهللا بن احلسن بن عيل بن سيناهو أبو عيل احل 6
زيقيا يًونفسانيا وفعاملا ًأيضا كان  لكنه ,  واشتغل هباموالفلسفة بالطباشتهر  6

ًوفلكيا ورياضيا وجيولوجيا وصيدليا ونباتيا وموسيقيا  ً ً ً ً وقد بلغ القمة يف  وشاعراً
ِّ , ولقب بالشيخ الرئيس هذا كله حسب الزمن , ولو أنه يف (املعلم الثالث لقب بكام ُ

, وسامه الغربيون اإلسالمنه أرسطو أ , كام عرف عىل) نظري يفوق املعلمني األولني
 . بتقدير واحرتام العلامء والباحثني عىل مر العصور ىحظو .بأمري األطباء

سابقا لعرصه يف جماالت فكرية عديدة, ومل يرصفه اشتغاله ابن سينا كان  6
دارة وشارك بالعلم عن املشاركة يف احلياة العامة يف عرصه; فقد مارس السياسة واإل

 . يف صنع النهضة العلمية واحلضارية
 

إن ابن سينا ظاهرة فكرية عظيمة ربام ال «: ) ١٩٥٦( جورج ساتونعنه قال  6
إن فكر ابن سينا يمثل املثل األعىل «.. »شاطه اإلنتاجينجد من يساويه يف ذكائه أو ن
واحد من أعظم املفكرين وعلامء « :ووصفه بأنه. »للفلسفة يف القرون الوسطى

  .»الطب يف التاريخ
                  مية الذي ترمجه الدكتور  كتاب الفلسفة اإلسالمؤلف دي بورل اوق 6

كان تأثري ابن سينا يف الفلسفة املسيحية يف العصور الوسطى عظيم «:  أبو ريدة



@kİÛa@„íŠbm@À@âýÇcïßý⁄a QRS
 . »الشأن, واعترب يف املقام كأرسطو

لوسطى, وتردد اسمه عىل إن ابن سينا اشتهر يف العصور ا«:  ويقول أوبرفيل 6
وكان من كبار عظامء .. كل شفة ولسان, ولقد كانت قيمته قيمة مفكر مأل عرصه

 . »اإلنسانية عىل اإلطالق
بأنه أرسطوطاليس  أبا عيل إن علامء أوربا يصفون: بقوله هوملياردوصفه  6

 . العرب, وال ريب يف أنه عامل فاق غريه يف علم الطب وعلم طبقات األرض
 

ورتريه بصورة بتزين كربى قاعات كلية الطب بجامعة باريس ; تيف فرنسا  6
 . ْضله وسبقهتقديرا لعلمه واعرتافا بفالبن سينا 

 .) صورة غالف هذا الكتاب(لتها صورته عىل عم طاجيكستانتضع  6
يمثل حياة وصف بأنه ال يزال متثاله املثري لإلعجاب, الذي  يف أوزبكستان 6

 .تحف بخاريًقائام يف الساحة اخلارجية مل,  وأعامل الرجل الشهري بطبيب األطباء
واحد من  , وعادة ما يشار إليه عىل أنهاً وطنياًيعترب ابن سينا رمزيف إيران  6
حيث توىف  مهدانمدينة  يف جامعة ابن سيناسميت عىل اسمه وقد . لفرسأعظم ا

يوجد له الكثري من و ,ودفن يف املدينة التي هي عاصمة حمافظة مسامة باسمها اآلن 
 .ورترهيات والتامثيل يف إيرانبال

  . البن سيناًصدر طابع بريد تكريام ولندابيف  6
يف السعودية , ) الصحي(حتمل اسمه أول كلية طب أهلية للتعليم الطبي  6

, كام حيمل اسمه املستشفى وجامعة للعلوم الطبية يف اجلامعة العراقية ببغداد 
رة , ومعهد ابن سينا هلندسة املعرفة اجلامعي يف الرباط , ومستشفى خاص يف القاه
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 . زيت يف جامعة بري

 .  » ابن سينا فوهة « : فوهة عىل سطح القمرعىل اسمه  تسمي 6
 

يف  نشأ ابن سينا و.) م٩٨٠ (هـ٣٧٠سنة   ولد ابن سينا:قوال رجح األأ عىل
ة ألوزبكستان اآلن , بعاتال بخارى, حيث ولد يف خرميش إحدى قرى أوزبكستان

  .الفارسيةنه ولد يف قرية أفشنة إ :ويقال

الذي كان أحد مشايخ الطائفة اإلسامعيلية,  ول عىل يد أبيهاأل تلقى تعليمه 6
ومن حضور جمالس العلامء الذين كانوا جيتمعون يف  استفاد من البيئة العلمية وقد

 .البيت عند أبيه للحديث واملناظرة

لقرآن والكثري من الشعر ونصوص ا حفظ تمن قد أوملا بلغ العارشة , كا 6
 . دب األ

 .وعلم الكالم  ثم اتصل بأساتذة املنطق 6

متام دراسته إ فتوىل, أنه مل يعد بحاجة ملعلميه هؤالء ّملا بلغ الثامنة عرشة أحس 6
 .بنفسه

طالع الواسع عىل حمتويات املكتبة الغنية يف من اال َّحصل معرفة متعمقة 6 
 أول عائلة حاكمة كبرية من أصول حملية ظهرت يف كانواالذين ديني, قرص السمن

وقد سمح البن سينا بدخول تلك املكتبة العظيمة بعد  .فارس بعد الفتح العريب 
 من مرض عجز كل أطباء عرصه نوح بن منصور السمندينجاحه يف عالج األمري 
 . املشهورين عن عالجه

 مدة, بلغ العرشين من عمره تويف والده, فرحل إىل جرجان, وأقام هبا وملا 6
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 . يف الطب»القانون« كتابه وبدأ تأليف

شمس الدين إىل مهدان فحقق شهرة كبرية, وصار وزيرا لألمري  ثم انتقل 6
وأعقب موت , مري تويف األ١٠٢٢ ففي عام. , إال أنه مل يطل به املقام هباالبوهيي

 . مري سجن ابن سينا األ

,  )طهران جنوب ً ميال٢٥٠(, أصفهانأن هيرب إىل  استطاع ابن سينا 6
 يف اً عام١٤ قىض يف أصفهان , فيهاّ برهط صغري من أعوانه وقرر أن يستقراًمصحوب
 . وحظي برعاية أمريها عالء الدولة. هدوء
كتاب  كتابه الشهري اآلخر اً أيضتم كام أالقانون يف الطبتأليف أتم  فيهاو 6
 . الشفاء

 اًإنه كان يمرض أسبوع: ّ أصاب جسده املرض واعتل, حتى قيل مهدانويف  6
َول األدوية, ولكن مرض, وأكثر من تنااًويشفى أسبوع درك أنه ال فائدة أّه اشتد, وّ

سل وتاب, وتصدق بام لديه من مال للفقراء, وأعتق من العالج, فأمهل نفسه واغت
  . للمغفرةاًغلامنه طلب

 
الرغم من الشهرة عىل مجع ابن سينا بني العلم واإليامن واألخالق النبيلة و

العريضة التي حققها كطبيب فقد كان يعالج مرضاه باملجان, بل إنه كثريا ما كان 
 نبل رسالته يف ختفيف األمل عن ُشعركان يستو. يقدم هلم الدواء الذي يعده بنفسه

 . مرضاه; فرصف جهده ومهته إىل خدمة اإلنسانية وحماربة اجلهل واملرض

املسحة العقلية بوضوح شديد عىل آرائه ونظرياته, وأفكاره وآثاره ت غط 6
مل يكن يتقيد بام وصل إليه ممن سبقوه من نظريات, وإنام كان ينظر  حتى إنه ومؤلفاته
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 وحملال, ويعرضها عىل مرآة عقله وتفكريه, فام وافق تفكريه وقبله عقله إليها ناقدا

: أخذه وزاد عليه ما توصل إليه واكتسبه بأبحاثه وخرباته ومشاهداته, وكان يقول
إن الفالسفة خيطئون ويصيبون كسائر الناس, وهم ليسوا معصومني عن اخلطأ «

 . »والزلل
 كان من عادته إذا استعصت عليه مسألة علمية أن يذهب إىل املسجد ألداء 6

 .ًالصالة , ثم يعود إىل املسألة بعد الصالة بادئا من جديد ; فيوفق يف حلها 
ومكانته العلمية حسد بعض معارصيه , ووجدوا يف ابن سينا أثارت شهرة  6

: لزندقة, ولكنه كان يرد بقولهنزعته العقلية مدخال للطعن عليه واهتامه باإلحلاد وا
إيامين باهللا ال يتزعزع; فلو كنت كافرا فليس ثمة مسلم حقيقي واحد عىل ظهر «

 . »األرض
ه بعض األفكار ّسفو,  حارب التنجيمأنه برز ما خالف فيه من كانوا قبله أ

خالف معارصيه ومن تقدموا عليه, إذ  .السائدة يف عرصه يف بعض نواحي الكيمياء
لوا بإمكان حتويل بعض الفلزات اخلسيسة إىل الذهب والفضة, فنفى إمكان ممن قا

تغيري ظاهري يف شكل الفلز ووصفه بأنه حدوث ذلك التحويل يف جوهر الفلزات, 
ّوفرس ذلك بأن لكل عنرص منها تركيبه اخلاص الذي ال يمكن تغيريه  وصورته,

 . بطرق التحويل املعروفة
 

 :ثري من التقدم الذي حظي به الطب و ينسب البن سينا فضل يف ك
مارس ما يعرف بالطب التجريبي ويطبقه عىل مرضاه, فقد كان جيرب أي  6

دواء جديد يتعرف عليه عىل احليوان أوال, ثم يعطيه لإلنسان بعد أن تثبت له 
 . صالحيته وقدرته عىل الشفاء
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ن أول من حتقيق عدد كبري من الفتوحات الطبيبة اجلليلة فكا يرس اهللا له 6

  . كشف عن العديد من األمراض التي ما زالت منترشة حتى اآلن
وكتب عنها يف الباب اخلاص  )اإلنكلستوما(أول من كشف عن طفيل 

, سابقا سامها بالدودة املستديرةأبالديدان املعوية يف كتابه القانون يف الطب, و
 ,  غينيا يدانبد لعدوىاوصف كام أنه   سنة٩٠٠ بنحو )دوبيني(اإليطايل 

 .الفارسية النار مرضكام وصف وكيفية انتشاره يف اجلسم,  الفيل داء وصفو
 

ف عن طرق العدوى لبعض األمراض املعدية كاجلدري ول من كشأ كان 6
واحلصبة, وذكر أهنا تنتقل عن طريق بعض الكائنات احلية الدقيقة يف املاء واجلو, 

ُإن املاء حيتوي عىل حيوانات صغرية جدا ال ترى بالعني املجردة, وهي التي : وقال
 يف القرن الثامن عرش والعلامء  فان ليوهتوكتسبب بعض األمراض, وهو ما أكده 

 . بعد اخرتاع املجهر
 

 :م الطب فإن البن سينا مآثر عىل علوًوعىل صعيد أكثر ختصصا 
  .هو أول من اكتشف ووصف عضالت العني الداخلية 6
كام كان يعتقد ,وهو أول من قال بأن مركز البرص ليس يف اجلسم البلوري  6

 . من قبل, وإنام هو يف العصب البرصي

أول من وصف االلتهاب , وأنه  الثالث العصب وصفه التهابيذكر له  6
 شلل متييزه بني احلاد والثانوي السحايا التهاب السحائي واستطاع التفريق بني

  . والناجم عن سبب موضعيِّ الناجم عن مرض يف املخالوجهي العصب
صف السكتة الدماغية الناجتة عن كثرة الدم, خمالفا بذلك ما وهو أول من و 6
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 .  عليه أساطني الطب اليونانيونّاستقر
درس االضطرابات العصبية والعوامل النفسية والعقلية كاخلوف واحلزن  6

,  وأشار إىل أن هلا تأثريا كبريا يف أعضاء اجلسم ووظائفهاوالقلق والفرح وغريها, 
 . ه الثاقبة حول نسبة بعض األمراض إىل الظروف النفسيةؤآراوكانت له 

  .متكن من معرفة بعض احلقائق النفسية واملرضية عن طريق التحليل النفيس 6
 . كان يلجأ يف بعض األحيان إىل األساليب النفسية يف معاجلة مرضاه 6
  .واملعوي الكلوي املغص استطاع التفريق بني 6
  .نتقال األمراض عرب اهلواءاملية ا احتتصوره عنأذاع  6
فام دام اهلواء مالئام «: حتدث عن تلوث البيئة وأثره عىل صحة اإلنسان فقال 6

ونقيا وليس به أخالط من املواد األخرى بام يتعارض مع مزاج التنفس, فإن الصحة 
 .وذكر أثر ملوثات البيئة يف ظهور أمراض حساسية اجلهاز التنفيس. »تأيت

  .ام امللقط يف الوالدات املعقدة بسبب الضائقة اجلنينيةتوصيته باستخد 6
 . جس النبض أعطى أمهية ملا نعرفه اآلن عىل أنه 6
تبعة املطريقة البإصبعه فوق جسم املريض, وهي  »القرع«ول من وظف أهو  6

 يف القرن الثامن ليوبولد أينربجرنسبت إىل التي يف تشخيص األمراض الباطنية, و
  .عرش

 .  االستدالل بالبول والربازالتشخيص عىل اعتمد يف  من شهرأهو  6
 

 :كان ابن سينا جراحا بارعا, مترس بعمليات جراحية ودقيقة للغاية 
 .األورام الرسطانية يف مراحلها األوىل بعض استئصال نجح يف  5 
  .شق احلنجرة والقصبة اهلوائيةويف  5
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  .استئصال اخلراج من الغشاء البلوري بالرئةويف  5

 . عالج البواسري بطريقة الربطكام  6
توصل إىل طريقة مبتكرة لعالج و,  النواسري البولية وصف بدقة حاالت

 . ال تزال تستخدم حتى اآلنالناسور الرشجي

 .واملحاذير التي جيب مراعاهتا حصوات الكىل ورشح كيفية استخراج 6

 .  احلاالت التي حيذر استعامهلا فيهاوالقسطرة, استعامل  حاالتفرق بني  6
عدة طرق إليقاف النزيف, بالربط أو إدخال الفتائل أو بالكي بالنار  إىل شارأ 6

 . للحم فوق العرقأو بدواء كاو, أو بضغط ا
 . نبه إىل رضورة أن يكون املعالج عىل معرفة تامة بالترشيح 6

حذر من إصابة و  .رشح كيفية التعامل مع السهام واستخراجها من اجلروح 6
  .الرشايني أو األعصاب عند إخراج السهام من اجلروح

  :ويف أمراض النساء

 . ألسقاط, واألورام الليفيةكان جميدا يف تشخيص وعالج االنسداد املهبيل وا 6
, النزيف, واحتباس الدم, وما قد يسببه من فرتة النفاس  عن أمراض كتب 6

  .أورام ومحيات حادة

أشار إىل أن تعفن الرحم قد ينشأ من عرس الوالدة أو موت اجلنني, وهو ما مل  6
 .يكن معروفا من قبل

إىل الرجل دون ًتاجا استنتعرض أيضا للذكورة واألنوثة يف اجلنني وعزاها  6
 .  املرأة
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, يف شهرهتا وتأثريها وخلودها الكتب العاملية قمة فيعد »القانون«ما كتابه أ 6

» كاملجسطي«و إقليدس يف اهلندسة, أ» كأصول« يف الطب وكان يقال إنه
 إنه وصل إىل مكانة أرفع بفضل موضوعه وبفضل واحلق , لبطلميوس يف الفلك

 .  اسمه احلاسم
كام يقول الدكتور إبراهيم بيومي مدكور استيعاب » القانون« كتاب ويف 6

 . ودقة, وترتيب ووضوح

) م١١٩٨(وقد خلصه ابن سينا يف أرجوزته الشهرية التي قام ابن رشد  6
 . برشحها والتعليق عليها

 :  جملداتةيف مخس القانون يف الطب يقع كتاب 6
  . خالصة وافية للمبادئ الطبية:األول  5
  .مرجع لألدوية املخدرة :الثاين  5
  .صف أمراض األعضاء كل عىل حدةو :الثالث 5
  .لتدابري الصحية الوقائية األمراض التقليدية وبه قسم ل:والرابع  5
 . وصفات لألدوية املجمعة:اخلامس  5

:  وليم أوسلرقال عنه  بشهرة واسعة يف أوربا, حتى القانون يف الطبحظي  6
وظل يدرس يف جامعات أوربا نحو ,  إنه كان اإلنجيل الطبي ألطول فرتة من الزمن

                    مرة يف أوربا ١٥طبع نحو و, السابع عرش إىل ستة قرون, من القرن الثاين عرش
                 و عرشين مرة يف القرن ثم أعيد طبعه نح) ١٥٠٠و١٤٧٣(ما بني عامي 
 .السادس عرش

 يف ,١٤٨٤ لعام ترجع الطب يف القانون كتاب من التينية نسخة توجد 6
 سان يف الصحية للعلوم تكساس جلامعة التابعة التارخيية الطبية نيكسون مكتبة
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 .أنطونيو
َّيدرس يف جامعات إيطاليا وفرنسا وبلجيكا حتى أواسط  »القانون«ظل  6 ُ

 .  األول هبا خالهلا هو املرجع العلميكانالقرن السابع عرش, 
 

 :وله أراجيز طبية 6

 لترشيحرجوزة يف اأ 5
 األلفية الطبية املشهورة التي ترمجت وطبعت  5
 أرجوزة املجربات يف الطب  5

  :ىخراألومن كتبه الطبية  6

  .رسالة يف النبات واحليوان 5
 .كتاب األدوية القلبية  5
 .كتاب دفع املضار الكلية عن األبدان اإلنسانية  5
 .كتاب القولنج  5
 .لرشاب رسالة يف سياسة البدن وفضائل ا 5
 .رسالة يف ترشيح األعضاء  5
 .رسالة يف الفصد  5
 .رسالة يف األغذية واألدوية  5

 
كانت البن سينا معرفة جيدة باألدوية وفعاليتها, وقد صنف األدوية يف ست 

األدوية املفردة  بني الفرقطباء  عرف العلامء واألمن خالل كتبه وتآليفهوجمموعات, 
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تي ذكرها يف مصنفاته وبخاصة كتاب القانون , وبلغ عدد ال) األقرباذين(واملركبة 

 . ًارا رتبها ألفبائياَ عق٧٦٠نحو األدوية التي وصفها 

كانت البن سينا دراسات علمية جادة يف جمال النباتات الطبية, وقد أجرى 
املقارنات العلمية الرصينة بني جذور النباتات وأوراقها وأزهارها, ووصفها وصفا 

 ودرس أجناسها, وتعرض للرتبة وأنواعها والعنارص املؤثرة يف نمو علميا دقيقا
 يف األشجار والنخيل, وذلك بأن حتمل »املسامهة«النبات, كام حتدث عن ظاهرة 

الشجرة محال ثقيال يف سنة ومحال خفيفا يف سنة أخرى أو حتمل سنة وال حتمل 
 الذي كارل متزسبق وأشار إىل اختالف الطعام والرائحة يف النبات, وقد  .أخرى
 .  ةص بوساطة العصار بأمهية التشخي)م١٩٣٤ (قال

 
 : الفلك ميدانيف و

ابتكر  و.ُ مل يسبق إليهاٍ يف ضبط الرصد آالتطور , واشتغل ابن سينا بالرصد 6
 .  لرصد إحداثيات النجوماًجهاز

 يف ثمحينام كان يف أصفهان تطبيقية بدراسات فلكية بنفسه قام ابن سينا  6
الت التي ثبتت صحتها بعد  من االستدالاًوأثمرت هذه الدراسات عدد.  اندمه

 .قرون

استطاع أن يرصد مرور كوكب الزهرة عرب دائرة قرص الشمس بالعني  6
, واستنتج )م١٠٣٢ مايومن  ٢٤ −  هـ ٤٢٣  اآلخرةمجادىمن  ١٠(املجردة يف يوم 

الزهرة البد وأن يكون أقرب لألرض مما هو للشمس وهو ما أقره كوكب  أن اًحمق
 .القرن السابع عرشالفلكي اإلنجليزي جريميا روكس يف العامل 
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 : لك عدد من املؤلفات القيمة, منهافوله يف علم ال
 . كتاب األرصاد الكلية 5
 . رسالة اآللة الرصدية 5
 . كتاب األجرام الساموية 5
 . كتاب يف كيفية الرصد ومطابقته للعلم الطبيعي 5
 . مقالة يف هيئة األرض من السامء وكوهنا يف الوسط 5
 . كتاب إبطال أحكام النجوم 5

 
  :يف جمال الرياضيات و الفيزيقا 

 . قاالفيزي يف قوة الدفعمبتكر مفهوم  ابن سينا هو 6
 أوائل العلامء الذين مهدوا لعلم الديناميكا بدراستهم يف احلركة كان منوقد 

إليه يرجع الفضل يف وضع القانون األول , و وموضع امليل القرسي وامليل املعاون
للحركة, والذي يقول بأن اجلسم يبقى يف حالة سكون أو حركة منتظمة يف خط 

 إىل بعقله الذكيفقد سبق مستقيم ما مل جتربه قوى خارجية عىل تغيري هذه احلالة, 
إنك لتعلم «: ّمالحظة حركة األجسام, واستنباط ذلك القانون الذي عرب عنه بقوله

ُأن اجلسم إذا خيل وطباعه ومل يعرض له من خارج تأثري غريب مل يكن له بد من 
 . »موضع معني وشكل معني, فإذن له يف طباعه مبدأ استيجاب ذلك

 بأكثر إسحاق نيوتنًلعبقريته يعترب سابقا عىل يف رأي املتعصبني وهو بذلك  6
 قرون وليوناردو دافنيش بأكثر من ةمخسجاليليو بأكثر من عىل و(من ستة قرون 

الذي كان األول للحركة  إليه ذلك القانون َ معه أن ينسبُا يستحق; مم)  قرونةأربع
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 . »قانون ابن سينا للحركة والسكون«: ً استنتاجه مبكرا له فضل السبق إىل

, وهي آلة تستعمل لقياس  Vernierالورنيةابتكر ابن سينا آلة تشبه  6
 . األطوال بدقة متناهية

واستطاع بدقة مالحظة أن يفرق بني رسعتي الضوء والصوت, وهو ما  6
  . سنة٦٠٠توصل إليه إسحاق نيوتن بعد أكثر من 

كانت له نظرياته يف ميكانيكية احلركة, يسجل مؤرخو العلوم الرياضية أنه  6
كانت من قرن الرابع عرش, ورسعة احلركة التي التي توصل إليها جان بريدان يف ال

 . بنى عليها ألربت أينشتني نظريته الشهرية يف النسبيةالتي العنارص 

 : يف هذا امليدان الكتب من وله
  .رسالة الزاوية 5
  .خمترص إقليدس 5
 .رمتاطيقي خمترص األ 5
 .خمترص علم اهليئة  5
 .خمترص املجسطي  5
جامع (ّرسالة يف بيان علة قيام األرض يف وسط السامء, طبعت يف جمموع  5

 . ١٩١٧ سنة القاهرة, يف )البدائع
 .رسالة يف إبطال أحكام النجوم  5
 .رسالة يف األجرام العلوية وأسباب الربق والرعد  5
 .لفضاء رسالة يف ا 5
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   :)اجليولوجيا(يف علم طبقات األرض 

  .قيمة خاصة يف املعادن وتكوين احلجارة واجلبال نجازات ابن سيناكانت إل 6
الزمان, وحتجر أهنا تكونت من طني لزج خصب عىل طول  وكان يرى مبكرا 6

وقد  أن هذه املعمورة كانت يف سالف األيام مغمورة يف البحار,يف مدد ال تضبط, و
جد يف األحجار إذا كرست أجزاء من احليوانات املائية ننه كثريا ما أ ب عىل هذاستدلا

 . كاألصداف وغريها
بأهنا حركة تعرض جلزء من أجزاء األرض; بسبب «وصف الزالزل وفرسها  6

ما حتته, وال حمالة أن ذلك السبب يعرض له أن يتحرك ثم حيرك ما فوقه, واجلسم 
 األرض, إما جسم بخاري دخاين قوى االندفاع أو الذي يمكن أن يتحرك حتت

 . »ّجسم مائي سيال أو جسم هوائي أو جسم ناري
 السحب وكيفية تكوهنا; فذكر أهنا تولد من األبخرة الرطبة إذا وصف 6

ّتصعدت احلرارة فوافقت الطبقة الباردة من اهلواء, فجوهر السحاب بخاري 
واملطر والثلج والطل واجلليد والصقيع متكاثف طاف اهلواء, فالبخار مادة السحب 

 . والربد وعليه ترتاءى اهلالة وقوس قزح
 

 :ها فيومن مؤلفاته ,  املوسيقى  علوميفالبن سينا إسهاماته  -
 .مقالة جوامع علم املوسيقى 

 .مقالة املوسيقى 
 إىل إدوارد جرانڤيل براون وقد أشار. أشعاره بالعربية والفارسيةابن سينا كتب 
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 .عمر اخليامُنسبت باخلطأ إىل التي ألفها ابن سينا ألبيات أن بعض ا

 هذه منهاو,  إنه كتب رباعيات شعرية فارسية وقصائد قصرية: ويقال 
 : املقطوعة 

 .األرض هنضت للسامء السابعة من وسط «
 .وتربعت عىل عرش زحل 

 . كثرية يف الطريق اًحللت عقد
َقدر البرش: إال العقدة الكربى َ« . 

  .اًمنظومة شعرالعلمية نحو نصف أعامل ابن سينا أن ًأيضا ومن الطريف 

 
د  فقالفلسفة ابن سينا يمثل املكانة املتقدمة فيه وهو اليزال اسمأما امليدان الذي 

ويستحيل أن نلم بام قيل يف مثل هذه كتبت فيه جملدات عديدة يف مجيع اللغات 
نجازه يف الفلسفة إ لكننا نلخص للقارئ اإلطار العام ملكانة ابن سينا والفقرات

 .وتارخيها 
عن لكني ًمل جيدوا حرجا يف أن يكفروه  من العلامء اًكثري ومما هو معروف أن 6
شذرات  يف ابن عامدذهب مذهب أولتي أنكروها عليه يف استناجاته اعذره نفيس أ
 .  اشتمل عىل فلسفة ال ينرشح هلا قلب متدينالشفاءن كتابه إ:  حيث قال الذهب
أبو عبد اهللا النائيل الذي علمه ( لفالسفة الباطنية ة ابن سيناك أن صحبال ش 6
قد أثرت يف تفكري ابن سينا, وهيأته للدور الذي لعبه يف تنشيط تيار ) بصغره

 . )نظرية املعرفة(الفلسفة و
 الطويسومن أشهرهم النصري ,  وقالوا مقالته )األىل(ـاعه يدعون بكان اتب 6



@kİÛa@„íŠbm@À@âýÇcïßý⁄a QSW
جا نصري الدين, الذي انترص ملذهب ابن سينا اخلوا: حممد بن عبد اهللا ويقال له 

 . عنه ورشح إشاراته ّوالذب
 وقربه أرسطومذهب ابن سينا  ذهب :» اإلشارات والتنبيهات«يف كتابه  6
 أيب نرص لفارايبهب الفالسفة من أمثال ا إىل األديان, وذهب ابن سينا مذًقليال

ول باملعاد الروحاين ال اجلثامين, وخيصص الرتكي الفيلسوف, وكان الفارايب يق
باملعاد األرواح العاملة ال اجلاهلة,وأعاد تلك الفكرة ابن سينا ونرصه, وقد رد عليه 

َّ له كفره يف ثالث منها وهي قوله بقدم اًالغزايل يف هتافت الفالسفة يف عرشين جملس
َّإن اهللا ال يعلم ا: العامل, وعدم املعاد اجلثامين, وقوله   . ّجلزئيات, وبدعه يف البواقيِ

 وما بعد الطبيعة العلوم الطبيعية كربى يف موسوعةيعترب : كتاب الشفاء 6
 ما سينا أن يغطي به كل ما شملته علومأراد ابن . اشتهرت يف القرن العارش امليالدي

: حيث قالبني ابن سينا الغرض من هذا الكتاب و. بعد الطبيعة يف ذلك الوقت
فإن غرضنا يف هذا الكتاب الذي نرجو أن يمهلنا الزمان إىل ختمه, ويصحبنا «

التوفيق من اهللا يف نظمه,أن نودعه لباب ما حتققناه من األصول يف العلوم الفلسفية 
وحتريت أن أودعه أكثر الصناعة, وأن أشري يف كل موضع ... نسوبة إىل األقدمنيامل

واجتهدت يف اختصار . إىل موقع الشبهة وأحلها إليضاح احلقيقة بقدر الطاقة
 وال يوجد يف كتب  ,ال ما يقع خطأ أو سهواأاأللفاظ جدا وجمانبة التكرار أصال 

هذا, وقد أضفت إىل ذلك ما أدركته القدماء يشء يعتد به إال وقد ضمناه كتابنا 
 .»بفكري وحصلته بنظري وخصوصا يف علم الطبيعة وما بعدها

 
علم املنطق والطبيعيات, ثم ل ابن سينا كتابه هذا خصص: كتاب النجاة 6

اهلندسة واحلساب, فعلم الفلك, ليختمه بالعلم اإلهلي وسبل النجاة يف احلياتني 
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 .الدنيا واآلخرة

أن طائفة من اإلخوان الذين هلم حرص عىل اقتباس « إىلوقد أشار يف مقدمته 
 يشتمل عىل ما ال بد من معرفته ملن يؤثر اًع هلم كتاباملعارف احلكمية سألوه أن جيم

أن يتميز عن العامة وينحاز إىل اخلاصة ويكون له باألصول احلكمية إحاطة وسألوه 
أن يبدأ فيه بإفادة األصول من علم املنطق ثم يتلوها بمثلها من علم الطبيعيات ثم 

ر الذي يقرن بالرباهني يورد من علمي اهلندسة واحلساب ما ال بد منه ملعرفة القد
ويورد بعده من علم اهليئة ما يعرف به حال احلركات واألجرام ,عىل الرياضيات 

واألبعاد واملدارات واألطوال والعروض دون األصول التي حيتاج إليها يف التقاويم 
وما تشتمل عليه الزجيات مثل أحوال املطالع والزوايا وتقويم املسري بحسب التاريخ 

وأن خيتم الرياضيات بعلم املوسيقى ثم يورد العلم اآلهلي عىل أن , لك إىل غري ذ
ويذكر فيه حال املعاد وحال األخالق واألفعال النافعة فيه ,يبني وجهه ويوجزه 

 . »لدرك النجاة من الغرق يف بحر الضالالت
 فأسعفهم بذلك :عن أنه نجح يف إنجاز الكتابابن سينا ورسعان ما حتدث 

ألنه ; عىل نحو ملتمسهم, فبدأ بإيراد الكفاية من صناعة املنطق وصنف الكتاب 
اآللة العاصمة للذهن عن اخلطأ فيام نتصوره ونصدق به واملوصلة إىل االعتقاد احلق 

 .»...بإعطاء أسبابه وهنج سبله
 

ومن بني . اً تقريب٢٤٠, مل يصلنا منها سوى اً مؤلف٤٥٠ كتبابن سينا يقال إن 
 يف الطب ومها امليدانان ٤٠ يف الفلسفة و١٥٠لنا اليوم, هناك أعامله املتوفرة 

 يف علم النفس ًكام وضع أعامال. العلميان اللذان قدم فيهام أكرب إنجازاته
 . واجليولوجيا والرياضيات والفلك واملنطق
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وقد كتب كل مؤلفاته باللغة العربية باستثناء كتابني اثنني وضعهام بالفارسية  6

 .وهي لغته األم
 . العلوم الفلسفيةيف موسوعة :  أحد هذين الكتابني 5

وقـد ذاعـت شـهرته فـيام بعـد كتـب ابـن دراسة عن النبض حيتوي والثاين  5
 . سينا األخرى 

 
وباعثـة عـىل املناقـشة ًيـا وال تـزال فلـسفته مـؤثرة وهاديـة قال يزال أثر ابن سينا با

ر فخـ , عمـر اخليـام , الغـزايل ,البـريوينممـن تـأثروا بـه , والتفكري والتحليـل والنقـد 
 ,ألربتـوس مـاگنس, ابـن النفـيس ,الطويس ,  السهروردی,ابن رشد , الدين الرازي

أبـو عبيـد  ,موسـى بـن ميمـون ,ويليـام هـارڤي ,جـون لـوك ,بنـديت ,األكـوينيتوما 
 اجلوزجاين

م, يف الثامنة واخلمسني من عمره, ودفن يف ١٠٣٧ابن سينا يف يونيو  تويف 6
 .يرانإ, مهدان

*****
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 .طباء املرصيني يف تاريخ الطب العريب برز األأهو  6
 . رهو أبو احلسن عيل بن رضوان بن عيل بن جعف 6
أصبح عميد األطباء يف  حتى بعلمه, ىعصامي كان والده فرانا ولكنه ارتق 6

  .عهد احلاكم بأمر اهللا
  .ًوكان له أيضا تفوق كبري يف الفلسفة والعلوم الرياضية 6
 .فق و بعقليته املنفتحة املتفتحة, و ثقافاته املتعددة عرف بسعة األ 6
 ى إدراك تعدد الصواب يف الرؤىلكان معروفا بالرؤية الرحبة القادرة ع 6 

  .ى هذا املعنها, وتدل كتاباته عىلاملتعارضة والتوفيق بين
 :  هذا املنهج  الكتب املنسوبة إليه والدالة عىلمن 6

 » حل شكوك الرازي عيل كتب جالينوس« 5
 .. »التوسط بني أرسطو وخصومه« 5

 .» العلوم والصنائعاملستعمل من املنطق يف «ىوله أيضا قريبا من هذا املعن 6
وله من التآليف الطبية جمموعة من الكتب التي تعرب يف عناوينها عن استقرار  6

 :  ومنها املكتملعلم الطب ووصوله إىل مرحلة العلم 
 خمطوط » كفاية الطبيب« 5
 خمطوط » أصول الطب« 5

 :وله أيضا رسالتان 6
  .»النافع يف الطب« 5
 .»دفع مضار األبدان«و 5

* * ** 
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 . يةاإلسالمهو رائد علم املادة الطبية يف احلضارة العربية  6

: ويكني اللخمي بن وافد بن مهند ىالكريم بن حيي الرمحن بن عبد هو عبد 6
 .  املطرفاأب

ولد هبا . عامل طب وصيدلة ونبات, كان من أرشاف مدينة طليطلة ووزرائها 6
 .توطن قرطبة, وأخذ الطب عن أيب القاسم الزهراويثم اس

 باألغذية, أو بام هو قريب ى باألدوية ما أمكن التداوى التداوىال ير كان 6
منها, فإذا دعت الرضورة لألدوية فمن األفضل التداوي بمفردها ال بمركبها, فإن 

 .  الطبيب أال يكثر من الرتكيباملركب منها كان عىل إىل ّاضطر
وقد تشعب هذا االهتامم ليشمل   بجمع األدوية وترتيبها عرشين سنة,اهتم 6

تصحيح أسامئها, وحتديد صفاهتا وخصائصها, وتفضيل قواها ودرجاهتا, ووضع 
 .» األدوية املفردة« عن العقاقري وهو كتابه ىعد هذا أهم كتاب يف العصور الوسطب

دس وكتاب  ما تضمنه كتاب ديسقوريهذا الكتاب وافد يف ُمجع ابن 6
ًجالينوس يف األدوية املفردة, ورتبه ترتيبا عمليا  ً. 

كتاب يف «: اللغة الالتينية باسم إىل »األدوية املفردة«رجم كتاب ابن وافدُت 6
 . اللغتني العربية والكاتلونية إىل كام ترجم» العقاقري البسيطة

ارساته قيمة عامدته للعلوم الصيدلية كانت لتآليفه الطبية ومم إىل وباإلضافة 6
  : ومن هذه املؤلفاتىكرب
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 بيت, وهي مرتبة يف ست ٥٠٠٠وتتألف من » منظومة يف الطب« 5

القدم,  إىل  منها يف األمراض من الرأسمقاالت, املقاالت األربعة األوىل
املقالة الثانية ألمراض العني وهي يف أربعامئة بيت, واملقالة اخلامسة 

 .أفردها للحميات

, والدهونات , وهو عن األمراض ومعاجلتها»الطبالوساد يف « 5
 .واألدوية الوعالجات وقطورات العني

, وقد اعتمد عليه أطباء كثريون مثل »تدقيق النظر يف عالج حاسة البرص« 5
 .خليفة ابن أيب املحاسن احللبي, واخترصه حممد عيل الباليس

  .»احلاممات« 5

 .»واملجربات يف الطب« 5

 تثبت الببليوجرافيات البن وافد مؤلفات زراعية منها صعيد ثالث وعىل 6
 .اللغة الالتينيةإىل الذي ترجم  »جمموع يف الفالحة«كتابه 

* * * * 
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 تاريخ الطب كله, ى مستوطبيب عبقري ورائد من رواد طب األورام عىل
ت برز فيها علمه وفنه وممارسته كلينكي بارز بلغ الذروة يف عدد من التخصصاإ

 . وتأليفه
هو الثالث يف سلسلة من األطباء من عائلة واحدة, ولكنه أعظمهم وأشهرهم 

 . طلق االسم دون حتديدأ أنه املقصود باالسم إذا وهكذا اصطلح عىل
بيه تتفق مع رأس هذه العائلة الطبية, أمن الطريف أن كنيته واسمه هو واسم 

وإذا أردنا متييز هؤالء بطريقة ,بي حفظ التمييز بني هؤالء مجيعا  التاريخ الطّولكن
 :سامءهم تكون عيل النحو التايلأكتابنا املعارص لألسامء فإن 

 بن زهرا    بن أيب بكرا  عبدامللك   أبو مروان − ١
 بن زهرا    بن أيب مروانا    زهر   أبو العالء −٢
 بن زهرا    بن أيب العالءا  عبدامللك   أبو مروان − ٣
 بن زهرا    بن أيب مروانا    حممد   أبو بكر − ٤
 بن زهرا  بن احلفيد أيب بكرا    عبداهللا   أبو حممد − ٥

 بن زهرا    بن أيب حممدا    حممد    أبو العالء − ٦
هؤالء الستة ظهرت يف هذه العائلة طبيبتان ماهرتان مها أم عمرو  إىل باإلضافة

 .امللك وابنتها ابنة عبد

ب واالشتغال به والتفرغ له دون غريه من العلوم, توارثت هذه العائلة الط
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وائل املتفرغني للطب الذين مل يامرسوا غريه من العلوم أُويعد أفراد هذه العائلة من 

أو يؤلفوا فيها, ومل يشذ منهم عن هذه القاعدة إال رابعهم أبو بكر احلفيد الذي نال 
 . يف نظم املوشحات األندلسيةً واسعةًشهرة

ًشبيلية وتويف فيها, وكان معارصا البن رشد إمللك بن زهر يف ا ولد عبد 6
  . أن رشد كان يعتربه أعظم األطباء بعد جالينوسى ويرو,وسابقا عليه

التيسري يف «أن ابن رشد هو الذي طلب إليه أن يؤلف كتابه ًأيضا يذكر و 6
 العالج غري  الفهم املبكر ملا نسيمه اآلنويدلنا االسم نفسه عىل» املداوة والتدبري

  .ُالدوائي وكيف أنه البد أن يامرس تبعا ألصول علمية وفنية

زار   إنه :ارحتل ابن زهر يف شبابه من أجل العلم فزار القريوان ومرص, وقيل 6
 . ًالعراق أيضا

 امللك بن زهر انتقال احلكم من دولة املرابطني الذين دامت دولتهم شهد عبد
بالذكر أنه   ومن اجلدير,دولة املوحدينإىل  ) ميالدية١١٤٧ (هـ٥٤٢عام حتى 

 وهو أبو حممد عبد املؤمن بن ًأصبح وزيرا مقربا من أول اخللفاء يف دولة املوحدين
 .عيل

  .Avenzoar باسم نييعرف ابن زهر عند الغربي 6

 الواسع للعالج , فإليه يرجع ىبلغ ابن زهر القمة يف جمال العالج باملعن 6 
ُ من الطرق واألساليب العالجية التي ال تزال متارس فهو الفضل يف تأصيل كثري

الذي قنن التغذية عن طريق القثطرة يف حاالت عرس البلغ كام قنن التغذية عرب 
 . وعرب اجللد وعن طريق املستقيميءاملر

 الفكري حارب الدجالني واملنجمني , وكان ى املستونه عىلأيذكر البن زهر  6
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نطق كام كان يصدر يف أعامله العلمية عن أساليب التجربة  االنتصار للمًحريصا عىل

 دقة الدراسة الرسيرية يف تشخيص األمراض ًوالقياس وكان يعول كثريا عىل
  .ومداوهتا
أبقراط  إىل اعترب التجربة خري مرشد, وعده معارصوه أقرب األطباء العرب 6

 .يف تفكريه

, ونحن ال اض وأورام كثريةأمرالكتابة عن تشخيص  إىل ًكان ابن زهر سباقا 6
اكتشاف حقيقة هذه  إىل ندهش لوصول مثله يف ذلك الوقت املبكرننملك إال أن 

  .ورام وطريقة تشخيصهااأل

 سبيل املثال أول من وصف أورام احليزوم ,وأورام النخاع الشوكي هو عىل 6
  . األورامّلعلم طب ولوهلذا يعترب يف نظر الكثريين بمثابة األب األ

كان ابن زهر أول من وصف خراجات الغشاء ,  أمراض القلبيف جمال و 6
 التاموري املحيط بالقلب كام أنه أول من وصف التهاب غشاء القلب الرطب

 .وفرق بني التهاب التامور وأمراض الرئة,  واجلاف)االنسكايب(

معرفة األطباء  إىل  أضاف ابن زهر الكثرياألمراض الصدريةويف جمال  6
 .لسلبأمراض ا
فقد درس . لعلوم األمراض العصبيةمن الرواد األوائل ًأيضا و يعد ابن زهر  6

 ووصف الصداع النصفي, والرجفان, والرصع, واالختالجات, ّأمراض املخ
 .والسبات والسكتة املخية, واستسقاء الرأس 

, فهو صاحب الفضل يف األمراض املعدية يف جمال ٌ بارزٌوالبن زهر سبق 6
ول عن ؤ وقد متكن من وصف الطفيل املس,ٍ أنه مرض معدب عىلتصنيف اجلر
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ًإحداث هذا املرض , وقد وصف الطفيل بأنه قمل, وأنه حيوان صغري جدا يكاد 

 .يفوت احلس
َابن زهر أن اجلرب أثبت 6 ليات, وهي يأحد الطف ّ مرض جلدي يتسبب عنَ

 .ناالينوس وابن سيجنظرية قلبت النظريات التي كان قاهلا أبقراط و
 .وكتب كتابة مشاهبة عن عالج الربص 6

  . العيون عالج الرتاكوما جراحيا بشق رشيان اخلثرّويف طب 6

ويف طب األنف واألذن واحلنجرة, تفوق ابن زهر يف تشخيص أمراض  6
كام  األذن وعالج التهاباهتا وكتب عن فقد الصوت وشلل احلنجرة, وعرس البلع

 ىوشخص التهاب األذن الوسطبة اهلوائية وفتح القصوصف عملية شق احلنجرة 
 .وشلل البلعوم 

  . من الكىلويف جراحة املسالك البولية وصف استخراج احلىص 6

ًويف علم التغذية كان ابن زهر رائدا وقد كان من أوائل من ألفوا يف علم  6
نوعة ًأبوابا لألغذية املص» األغذية «ه أنه علم مستقل بذاته وأفرد يف كتابالتغذية عىل

من احلبوب ومن طحني البقوليات ثم األغذية من اللحوم ثم أنواع األلبان 
ومنتجاهتا وأسامك املياه العذبة واملاحلة, وأنواع الفواكه واخلرضوات والتوابل 

  .والعسل والسكر
انتقد فيها أطباء عرصه الدين »  السكرتفضيل عسل النحل عىل«وله رسالة يف 

 بالرأي ىلعسل يف تركيب األدوية واألرشبة, وناد اكانوا يفضلون السكر عىل
 .املخالف

 قواعد الطب نظر إىلوالبن زهر سبق كبري يف جمال الطب الوقائي , وقد  6
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الوقائي باعتبارها وسائل حلفظ الصحة, وضمن مقدمة كتابه األشهر أكثر من 

 .عرشين نصيحة حلفظ الصحة

أساليب علمية  إىل ين انتبهواويف علوم الصيدلة كان ابن زهر من أوائل الذ 6
» التذكرة«لتقسيم العقاقري وما إليها وله بعض رسائل يف أدوية بعينها كرسالته 

 .وموضوعها األودية املسهلة
 التيسري يف بابني جعل األول ملا نسميه اآلن األمراض هرتب ابن زهر كتاب 6

أو العلل  حني جعل الثاين لألمراض العامة  عىل, حدهاخلاصة بكل عضو عىل
ُالعامة, وعني يف كل من البابني بأسباب حفظ الصحة وطرق عالج املرض 
بالعقاقري واألرشبة والدهان واملعاجني وغريها من وسائل العالج, وقد جعل 

 . لكتابه ملحقا بعنوان اجلامع
وهو ما أهله ألن , ويتميز كتاب التيسري بأسلوب علمي تعليمي مدريس  6

كثريون عن هذا الالتينية, وقد نقل  إىل  بعد ترمجتهًكبرياامدا تعتمد عليه أوربا اعت
 .الكتاب, كام خلصه آخرون, وخلص بعض فصوله فريق ثالث

 األوريب سنة, وأثر يف الطب ١٨ بنحو وفاةالالتينية بعد  إىل وقد ترجم كتابه 6
 .اًا ملحوظًتأثري

حقيق الدكتور بت) ١٩٨٣(يف اللغة العربية طبع الكتاب  ومن حسن احلظ أن 6
 .خمطوطات يف الرباط وباريس ولندن عن أربعة ًحمققا له يل خوري شيم

العربية, يف منتصف القرن الثالث عرش  إىل ترجم كتاب التيسريكذلك  6
 مرة أخرى العربيةإىل ترجم  ثم .أي بعد وفاة ابن زهر بامئة عام) ١٢٦٠(امليالدي 

 وقد أسامه , يد صموئيل هاميعايت عىل)١٣٠٦(يف مطلع القرن الرابع عرش امليالدي 
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 .»مصباح الشفاء«: بالعربية اسام معناه

  ًالتيسري بدءا  ُمع انتشار الطباعة طبعت بعض الرتمجات الالتينية لكتاب 6
يف (, ثم جاء عرص كانت فصول هذا الكتاب تطبع يف كتب مستقلة ١٤٩٠من 

 .) أواخر القرن اخلامس عرش, والقرن السادس عرش امليالدي

 رسم العربية خمتلفة تبعا الختالف طرق سامءأُعرف الكتاب يف أوربا ب 6
 . Tajassir, Teiesir, Taysir  هذه األسامءبحروف التينية, ومن

 : منها ىوالبن زهر مؤلفات طبية أخر 6

 .» االقتصاد يف إصالح األنفس واألجساد« 5

 .وهو مفقود » ةتالزي« 5

 .» األغذية واألطعمة« 5

   .»امع يف األرشبة واملسجوناتاجل« 5

 .وهو غري كتاب ابن سينا بالطبع » القانون« 5

 :وله رسائل يف  6

 .» احلميات« 6

   .»علل الكيل« 6

 .»والربص والبهق« 6
* * * * 
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الطبيب اليهودي عرف عني إرصاري مرة بعد أخرى عىل وضع إنجازات 
سى بن ميمون يف إطار احلضارة اإلسالمية رغم أن الرجل نفسه كان حريصا عىل مو

مرة بعد أخرى املعارصة كانت تضعه احلديثة وورغم أن الظروف السياسية هيوديته 
 . اليهود ال كام نريد نحن دراأحيث 
 يف  هيوديا ووصلاإلسالمهيوديا و عاش يف ظل  بن ميمون ىموسولد  6
 .حلاخامدرجة ا إىل ديانته

فصول «:  كتابه الفصولىولد يف قرطبة وإليها كان ينسب نفسه, فقد سم 6
 املسلمني من أن أحد التفاسري د, ولك أن تقارن هذا بام هو مشهور عن» القرطبي

  .نسب إىل قرطبي مسلمي »تفسري القرطبي«املشهورة للقرآن الكريم 

مراكش وعاش يف إىل  سبانيا فانتقلإتعرض يف بداية حياته لالضطهاد يف  6
واحرتف  مرص حيث درس وتألق يف العلم إىل عكا ثم إىل مدينة فاس ثم نزح

 .الطب

نال ثقة كل من صالح الدين األيويب, وابنه امللك األفضل الذي عينه طبيبا  6
 .ًخاصا له

 بمثابة واحد من أفضل مفكري ى بن ميمون منذ القرون الوسطىّعد موس 6
 .ذلك العرص

 كان أول كام» الطب التجريبيتقنني علم «ي فضل اإلسالم الطب وله عىل 6 
» السموم والتحرز من األدوية القتالة«من نرش رسالة يف هذا املجال وهي مقالته 

 .ًوفيها ذكر كثريا من جتاربه اخلاصة
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, وذلك الطب النفيسوائل من كتبوا باقتدار يف أ بن ميمون من ىكان موس 6

 .»الرسالة األفضلية «من خالل رسالته املشهورة

فإن معظم مؤلفاته كانت باللغة ,  الرغم من هيوديته ومرتبته فيها وعىل 6
 »القانون«ترمجة أجزاء من كتاب ,  توىلفإنه العربية وقلام كتب بالعربية, و مع هذا 

 .العربيةإىل 

 نحو ما فعل عيل بن عباس منهج التوسط عىل إىل عمد يف تآليفه الطبية 6
 .املجويس

 .»املخترصات«حني خلص الكتب الستة عرش جلالينوس يف كتابه  جميدا نراه 6
  . رشح فصول أبقراط الطرف اآلخر فقد توىلوعىل 6

فرض رؤيته  إىل  بن ميمون عند تراث األقدمني وإنام نزعىمل يتوقف موس 6
 بن ميمون يف ىوتسجيل خربته, وهكذا ألف فصوله التي سامها فصول موس

 .ل القرطبي, وهو كتاب ضخم ال تزال توجد منه عدة خمطوطات الطب, أو فصو
  .رصوه بالفضل, واتصل به كثري منهماعرتف له معا 6

 : بن ميمون خربته يف بعض املوضوعات يف كتب مستقلة ىبلور موس 6

   .»الربو«كتابه عن  5

   .»اخلتان«وكتابه عن  5

سامه أالعلوم الصيدلية هذا كتاب مهم يف  إىل  بن ميمون باإلضافةىوملوس 6
سامء العقاقري املستخدمة يف اللغات املختلفة ورتب أوقد ذكر » سامء العقارأرشح «
 الطريقة التي نتبعها اآلن يف املوسوعات سامء تبعا للحروف األبجدية عىلاأل

ابن جلجل :  جمموعة من املراجع التي ألفها أسالفهاملعارصة, واعتمد يف كتابه عىل
 .  وابن وافد, وابن سمحون,والغافقي ,وابن جناح 
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يف علم الترشيح  أفاد الطب منه ثورة  مثقف موسوعيعبد اللطيف البغدادي 6
وهلذا ال يستقيم احلديث عن أعالم الطب من دون احلديث ويف علم الطب وفهمه , 

 .عنه 
 أيب بن عيل بن حممد بن يوسف بن لطيفال عبد حممد أبو الدين موفق هو 6
 .سعد

  .ببغداد بدرب الفالوج جده دار يف م١١٦٢ سنة العراق يف بغداد يف ولد 6

 .اللباد بابن ولقب , البغدادي عبداللطيف باسم واشتهر ,موصىل أصل من 6
 له تيرس ًفقيها, كان عمه أن كام والقراءات, احلديث بعلم ًمشتغال أبوه نكا 6
 . والتقوى العلم جو يف ونشأ علامءال من احلديث سامع صباه يف وهو والده بفضل
 النارصلدين واإلمام نائل وابن ابن التلميذ مشاخيه من نأ البغدادي ىرو 6

 . اهللا
  .وحشية وابن الصويف جابر بن حيانو ابن سينا كتب من نفسه وعلم 6
 يف بكتابه ابن سينا أضلني من وأقوى« : بقوله سينا البن تلمذته وصف 6
  .»نقصا إال بالتامم تزداد ال التي فلسفته به متم الذي الصنعة

 : كتب مذكراته فنقل عنها املؤرخون تصويره حلياته 
 وكان أقرئ, اهللا رمحه لؤلؤ احلاجب بمسجد وأقمت القاهرة دخلت ملا«
 اليهودي ميمون بن موسى والرئيس السيميائي ياسني أنفس ثالثة مرص يف قصدي
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  .»الشارعي وأبوالقاسم

 .»اسوأكببت عىل االشتغال وإقراء الن دمشق  إىلتورجع« 6
الغالء العظيم واملوتان الذي مل يشاهد مثله, و مرصجماعة البغدادي وصف  6

 ذكر فيه أشياء شاهدها أو سمعها ممن عاينها تذهل العقل, اًوألف يف ذلك كتاب
 يف األمور املشاهدة واحلوادث املعاينة كتاب اإلفادة واالعتبار«وسمى ذلك الكتاب 

ويف هذا الكتاب صحح البغدادي كثريا من أفكارنا عن الترشيح ,  .»بأرض مرص
 .ودفع األطباء إىل ممارسة الترشيح واالنتفاع بنتائجه 

واآلثار,  للفنون اًكان عبد اللطيف البغدادي صاحب حس مرهف, ذواق 6
, والفن , ورأى ما فيها من اآلثارمرص التي قضاها يف األيام ظهر اهتاممه بذلك يف

 ثارباآل اخلاص الكتاب وهذا) اإلفادة واالعتبار(املشهور  كتابه يف ذلك وصنف
 .املرصية
وأقام هبا مدة, وكان يرتدد إىل اجلامع األقىص  القدس إىلالبغدادي  عاد 6

  . كثريةاً كتبيف هذه الفرتة عليه , وصنف لعلمحيث تلقى الطالب ا
ويقيم هبا, ثم خطر له أن حيج قبل ذلك وجيعل  دمشق عزم أن يأيت إىل ثم 6

  .أشياء من تصانيفه المستنصر بالّله , وأن يقدم هبا للخليفةبغداد طريقه عىل

د , وقصحلب نزل باملدرسة العزيزية هبا, وسافر إىل دمشق توجه إىلملا  6
امللك عالء الدين داود بن هبرام  وأقام هبا سنني كثرية, وعمل مع الروم بالد

 . كتبصاحب أرزنجان, وصنف باسمه عدة 

هـتامم  الواسعة وهواياته املتعددة وأمههـا االهعن معارفاألشهر  هكتاب يكشف 6
ـــا  ـــه باحلفـــاظ عليه ـــا ومنادات ـــا وغريتـــه عليه ـــه هب ـــار وولع ـــد وصـــفباآلث  وق

ً, وكان يـصف اآلثـار وصـفا متناهيـا يف الدقـة واألمانـة, وبوصري ومنف اجليزة آثار ً
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 .اهلرم ً رجال كي يقيس له ارتفاعنه كلفإوكان يسعى لذلك بكل الوسائل, حتى 

التي  واملواد األهرام وتركيبها, حجارة  طريقة نقلباستكناه البغدادي عني 6 
  .املجهولة املكتوبة عىل األهرام واللغة استخدمت يف بنائها

 وصف أحدو,  يف عرصه الكتابة ثار البغدادي ثورة كبرية عىل أسلوبو 6
عرصيه, وكان إن أسلوبه من أرق األساليب, وإن أفكاره «: قال فأسلوبه  العلامء

عنده رغبة يف الدقة, وميل إىل التحقيق العلمي مع أن له نقائص قد يلتمس له العذر 
 .»فيها, وذلك بسبب الزمن الذي كان يعيش فيه

@:وله يف العلوم األخرى @6 @
 :له يف الطب وعلوم احلياة 

  .اختصار مادة البقاء للتميمي 5
  .كتاب الفصول وهو بلغة احلكيم سبع مقاالت 5
  .رشح كتاب الفصول ألبقراط 5
  .رشح كتاب تقدمة املعرفة ألبقراط, اختصار 5
  .رشح جالينوس لكتب األمراض احلادة ألبقراط 5
  .اختصار كتاب احليوان ألرسطوطاليس 5
 .اختصار كتاب آالت التنفس 5
  .اختصار كتاب العضل 5
  .كتاب النخبة وهو خالصة األمراض احلادة 5
  .باتيةرشح اخلطب الن 5

 :وله يف العلوم األخرى 
  .كتاب غريب احلديث 5
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  .كتاب املجرد 5
  .كتاب األلف والالم 5
  . طبيةاًرشح أربعني حديث 5
  .قوانني البالغة 5
 . اختصار كتاب العمدة البن رشيق 5
 . مقالة يف الوفق 5
 .اجليل يف احلساب اهلندي 5
 . اختصار كتاب النبات أليب حنيفة الدينوري 5
  .اختصار كتاب الصوت 5
 .اختصار كتاب املني 5

* * * * 
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  .هو ضياء الدين أبو حممد عبد اهللا بن أمحد املالقي 6

  .األندلس يف مالقة  من ضواحي مدينةضاحيةألنه ولد يف ;لقب باملالقي  6
وهكذا فإنه عىل عادة   ,اً ماهراً بيطرياًاشتهر بابن البيطار ألن والده كان طبيب 6

 .أستاذ للصيدلة وابن أستاذ للطب البيطري : أهل زماننا يف وصف العلامء وآبائهم 

 . دمشق وتويف يف م١١٩٧ ولد حوايل سنة 6
 ,ابن جلجل :يعترب بمثابة القمة بني علامء النبات العرب الذين سبقوه  6

 . وأبو العباس النبايت ,وابن الصوري ,اإلدرييس والرشيف

, وله إسـهامات عظيمـة يف جمـاالت القرون الوسطى هو أعظم عامل نبايت يفو 6
ابـن  فهـو »شـهيد للـدواء«وإذا كان هناك يف تاريخ الطب العرب , الطب الصيدلة و

ــار  ــويف: البيط ــذي ت ــامل ال ــك الع ــو جيــرب أحــد الذل ــان حيــاول  وه ــي ك ــاقري الت عق
 .استخالصها

ويعرف أيضا بمفردات ابن  (اجلامع ملفردات األدوية واألغذية ويعد كتابه 6
  .ه من تأليفهوقد أوضح يف مقدمة كتابه أهداف. من أنفس الكتب النباتية) البيطار
اللغات وقد رتب ابن البيطار مفردات كتابه ترتيبا أبجديا مع ذكر أسامئها ب 6

 .املتداولة يف مواطنها

إعداد وتركيب الدواء  فصوال موسوعية عناملتفوقة  ضمت موسوعته 6
  األغراضيفمن النباتات التي يمكن استخدامها  نوع ١٤٠٠  شملتوالغذاء

 نوع من النباتات التي مل يتعرف إليها طبيب قبله, كام ٣٠٠ اسم كام ضمتطبية, ال
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 .ذكر طريقة تركيب الدواء لبعض األمراض, واجلرعة املطلوب تناوهلا للعالج

 إشبيلية بن الرومية اإلشبييل, يف منطقة  العباس النبايتأيبتتلمذ عىل يد  6 
 .يب احلجاجوعبد اهللا بن صالح وأ

وكانت . كان صاحب أخالق سامية, ومروءة كاملة, وعلم غزيروصف بأنه  6
 تصنيف األدوية , وقدرة خارقة عيل التنظيم والرتتيب مما ساعده عىلفائقة ذاكرة له

واستخلص  التي قرأ عنها, وقد برع يف معرفة األدوية النباتية واحليوانية واملعدنية,
 . نوعة بعد جتارب و صرب ودأبمن النباتات العقاقري املت

ّ جيب أن تصحح وتكمل حتى وأهناّن أعامل القدماء غري كافية , أ ىكان ير 6 ّ
 .يستفيدوا منها أكثر ما يمكن

بدأ حياته العلمية يف األندلس, ثم انتقل إىل املغرب, وملا بلغ العرشين من  6
علم لباحثني يف  اَّىولق وتونس واجلزائر مراكش زاررحل يف طلب العلم وعمره 
 وغزة احلجاز ومنها إىل وأنطاكية دمشقب ًمارا غرىآسيا الص  , ثم انتقل إىلالنبات

الروم  ووصل إىل أقىص بالد ،ناناليو ثم انتقل إىل بالد ومرص وبريوت والقدس
 .دمشق وعاد أخريا واستقر يف

ه ونتائج أبحاثه األيويب وهناك كتب مدونات امللك الصالح أكرمه دمشق يفو 6
 . التي توصل إليها

متثل فيه وباإلضافة إىل إنجازه العلمي الذي حتقق فيام ألف وصنف فقد  6
, ياء يف مواضعها وحتقق منها بنفسه الذي درس األش»امليداين«لطبيعي نموذج العامل ا

وإىل جانب ذلك كان البن البيطار اطالع واسع مفصل عىل مؤلفات من سبقوه يف 
  .واإلدرييس وجالينوس ديقوريدس هذا املوضوع مثل

 عرف بأمانته العلمية يف النقل واعتامده عىل التجربة كمعيار لصحة األحكام 6
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وكان يقول أنه عني يف كتابه بذكر ماهيات هذه األدوية وقوامها ومنافعها ومضارها 
وإصالح رضرها واملقدار املستعلم يف جرمها أو عصارهتا أو طبيخها والبدل منها 

 .ند عدمها ع
 :وهو القائل 6
 وما به, أخذت باخلرب ال باملخرب لدي وثبت والنظر, باملشاهدة عندي َّصح ما«
   .»به أعمل ومل نبذته للصواب واملاهية احلسية واملشاهدة والكيفية القوى يف ًخمالفا كان

 : ويقول عن حمتويات كتابه  6
 دياسقوريدوس األفضليف اخلمس املقاالت من كتاب  استوعبت فيه مجيع ما«

يف الست مقاالت من مفرداته  جالينوس بنصه وكذا فعلت أيضا بجمع ما أورده
 ثم احلقت بقوهلام من أقوال املحدثني ويف األدوية النباتية واملعدنية واحليوانية ,بنصه

ما مل يذكراه ووضعت فيه عن ثقات املحدثني وعلامء النباتني ما مل يصفه وأسندت يف 
النقل فيها بذكر ناقلها فام صح عندي مجيع ذلك األقوال إىل قائلها وعرفت طريق 

 وأما ما كان خمالفا يف القوى ,ادخرته كنزا رسيا  أن ماىباملشاهدة والنظر وثبت لد
والكيفية واملشاهدة احلسية يف املنفعة واملاهية نبذته ظهريا ومل أحاب يف ذلك قديام 

  .»لسبقه وال حمدثا اعتمد عىل صدقه
 بحث فيه أثر الدواء »املغني يف األدوية املفردة« البن البيطار كتاب آخر هو 6

يف كل عضو من اجلسم كاألذن والعني واملعدة واألدوية املجملة كاألدوية ضد 
وهو ييل كتاب اجلامع من حيث األمهية, ويقسم إىل عرشين .احلمى وضد السم

لدواء يف كل وأثر ا , وحيتوي عىل بحث األدوية التي ال يستغني عنها الطبيب ,ًفصال
 احلمى واألدوية املجملة كاألدوية ضد واملعدة والعني كاألذن عضو من اجلسم

 .ويوجد منه العديد من النسخ املخطوطة .السم وضد

اكتشف أحد أوائل األدوية أنه , الرسطان يف عالجويذكر البن البيطار  6
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هي نبته أثبتت نجاحها , و) اهلندباء(بة عشوهي العشبية املداوية للرسطان 

وقد أثبتت فائدهتا ,األورام اخلبيثة المتالكها خصائص مضادة للرسطان وعالج
  .ونجاحها يف العالج

 يف ً عظياماًه نجاحَّأثبتت الوصفات الطبية التي دوهنا ابن البيطار يف كتب 6
يف ًكتابه مرجعا استعمل وعتمدت كأساس لعلم العقاقري, االرشق والغرب, و
  .جيمس األول  كلية الطب يف عهديفليزية جتكوين أول صيدلية إن

 : من كتبه

 .»كتاب اإلبانة واإلعالم بام يف املنهاج من اخللل واألوهام« 5

 , وهو رشح أدوية كتابدياسقوريدوس يف األدوية املفردة ري كتابتفس 5
 والرسيانية والعربية باألمازيغية وهو عبارة عن قاموس ,دياسقوريدوس

 . ورشح لألدوية النباتية واحليوانية واملعدنية واليونانية

 .كتاب يف الطب 5

 .الليمون مقالة يف 5
 .ميزان الطبيب 5

 .األفعال الغريبة واخلواص العجيبة 5

 .رسالة يف التداوي بالسموم 5

وهو يف التاسعة واألربعني  ١٢٤٨ بسوريا سنة دمشق تويف ابن البيطار يف 6
بأبحاثه وجتاربه عىل النباتات, حيث قيامه  اثناءوكانت وفاته كام ذكرنا من عمره 
 .تخالص دواء منهاأثناء اختباره لنبتة حاول اس السم ترسب اليه

****
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ي اإلسالميف العرص واألطباء  تاريخ الطب  عىلهو صاحب الفضل األوىف 6
التي ال »  يف طبقات األطباءءبانعيون األ «ىوذلك بام سجله يف موسوعته الكرب

علوماتنا عن أعالم الطب العريب يومنا هذا بمثابة املرجع األول و األويف مل إىل تزال
ًي, وقد رتب هذه املوسوعة الفريدة والرائدة ترتيبا زمنيا بادئا باألطباء اإلسالم
والرومان واهلنود وذلك قبل أن يرتجم ألطباء العصور  عهود اإلغريقيف النوابغ 
 .ية املتعاقبةاإلسالم

نة عن والده كان ابن أيب أصيبعة طبيب عيون كحاال , وقد ورث هذه امله 6
 إىل مرتبة شيخ الكحالني يف دمشق, وقد درس يف الشام ثم انتقل إىل الذي وصل

العلم يف العامل  يف ذلك الوقت بمثابة أبرز مراكزقد أصبحت القاهرة التي كانت 
 .ياإلسالم
صالح الدين  إىل عمل ابن أيب أصيبعة يف املستشفي النارصي الذي ينسب 6

وحقق شهرة طيبة ومكانة علمية متقدمة, وأصبح من أطباء ) امللك النارص(األيويب 
مرخو السورية حيث عمل يف خدمة امللك عز  إىل ثم انتقل, صالح الدين السلطان 

 .الدين
 هذا  أيب أصيبعة يف كتابته املوسوعية باإلحاطة واإلنصاف, ويتجىلُمتيز ابن 6

ل ونادر لألخالق  وقد أعطتهم حقهم يف مقابل نبي,حني نجد ترامجه ملعارصيه
 .  بعضهم يف بعض  أصحاب املهنة الواحدةوآراءوالطباع التي يفرضها التنافس 
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هذا فقد متيزت موسوعة ابن أيب أصبيعة بحس أديب ونقدي  إىل وباإلضافة 6

متميز, فلم تقف عند حدود العلم, وإنام أوردت تعريفات جيدة باآلثار األدبية 
 لقدراهتم األدبية والبيانية وألفكارهم الفلسفية والفكرية لألطباء مع تقييم نقدي

 ىيف أن يقدم موسوعة علمية فكرية أرق , وهكذا نجح ابن أيب أصيبعةومعتقداهتم
   . للطب واألطباءًوأشمل بكثري من أن تكون سجال

بعض األطباء واملؤرخني جهود ابن أيب ) وال نقول استكمل ( وقد استأنف  6
يف عناوين كتبهم بأهنم  حتى جتاوز ما حققه فاعرتفوالكنهم مل يمكنهم  أصيبعة

وذلك من خالل الرتمجة لألطباء يف العصور  يكملون عمله الذي توقف بوفاته
 .التالية له

* * * * 



@kİÛa@„íŠbm@À@âýÇcïßý⁄a QVQ
 

†ÃÖ]æ<Äe^ŠÖ]<Ø’ËÖ]æá< <
åia@îÐäÛaI@QRXXâH@ @

 يةاإلسالماحلضارة يف  الواحد من أبرز وأهم األطباء يف تاريخ العامل هو  6
 .وحدها

  .هو طبيب عامل عامل واسع األفقو 6

هو صاحب الفضل األول يف اكتشاف وفهم الدورة الدموية وترشيح القلب  6
احلقيقة التي نعرفها اآلن من أن  إىل واألوعية الدموية, فقد متكن من الوصول

يف القلب حاجز كامل ال حيتوي ثقوبا, وكان املعتقد قبل هذا أن  احلاجز بني البطينني
وظل األطباء يتناقلون هذا املعتقد , ثقوبا تكفل االتصال بني البطيننيجز حيوي احلا

 ,اكتشف ابن النفيس من خالل الترشيح خطأ هذا املعتقد حتى منذ عهد جالينوس
 بالثقب نيمصاب اآلن أن جالينوس كان يرشح أطفاال ماتوا وأساتذتنا حيدسون
 .احلاجزي البطيني

 ىهو وصفه للدورة الدموية الصغرو بن النفيس االكتشاف األكرب الهذا هو 6
القلب وذلك يف مقابل  إىل ثم, الرئتني  إىل التي تنقل الدم من البطني األيمن

البطني األيرس مبارشة عرب  إىل االعتقاد السابق بأن الدم ينتقل من البطني األيمن
 .ثقوب احلاجز البطيني

القلب يرتوي من خالل الرشيان القول بأن ا إىل ًكذلك كان ابن النفيس سباق 6
 غذاؤه من الدم الذي يف ىالتاجي املحيط به, وكان االعتقاد قبل هذا أن القلب يؤت

 .جتاويفه
 ابن النفيس يعود فضل ثالث وهو اكتشاف وجود ما أسامه هو جتاويف وإىل 6
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 باسم الشعريات اآلنعرف ي ماأو منافذ حمسوسة فيام بني األوردة والرشيني, وهي 

 . دمويةال

 يف جيله, ولد يف دمشق يف عهد امللك العادل اًكان ابن النفيس عاملا مربز 6
, ودرس الطب يف البيامرستان النوري  األيويبأخي امللك النارص صالح الدين

القاهرة التي كانت أبرز حوارض العلم يف الدولة  إىل الكبري يف دمشق, ثم انتقل
املؤرخ الطبي العظيم ابن أيب أصيبعة الذي وكذلك فعل (ية يف ذلك الوقت اإلسالم

 .) ولد قبله بعرش سنوات
ويف القاهرة اختري ابن النفيس رئيسا لقسم طب العيون يف البيامرستان  6

 منصب طبي يف النارصي, ثم أصبح رئيسا ألطباء البيامرستان املنصوري, وهو أعىل
 املتعاقبني, ووهب بثقة احلكامى ذلك الوقت, وقد ظل يامرس الطب باقتدار وحظ

 .حياته للطب

 كتبه من الذاكرة دون متيز ابن النفيس بقدرات ذهنية وعلمية هائلة, كان يمىل 6
 عنه يف هذا ىالنقل من املراجع, وكان رسيع البدهية قوي املالحظة, وترو إىل حاجة

 .الشأن حكايات كثرية
 أنه ىويروحده ,  ال يف الطب وًنفيس متبحرا يف العلوم واملعارفكان ابن ال 6

كان وهو كبري األطباء يف املستشفي املنصوري يقوم بتدريس علوم الدين يف 
 .»املدرسة املرسورية«

لو مل «: إنه ينسب إليه قوله حتى هائدأوكان شديد الثقة بنفسه وبمؤلفاته و 6
 .» مدة عرشة آالف سنة ما ألفتهاى أعلم أن مؤلفايت تبق

  .»فاضل بن ناطق «:األدب والفلسفة يفوقد ألف  6
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  .»الرسالة الكلية يف السرية النبوية« : ويف التاريخ 6
   .»خمترص علم احلديث «:ويف علم احلديث 6
   .»طرق الشافعية إىل التنبيه« :ويف الفقه  6
 .»طريقة الفصاحة «:ويف النحو 6

وكان » الشامل يف الطب« فقد ترك كتابه أو موسوعته الضخمة أما يف الطب 6
   : جملد لكنه مل ينجز منها غري ثامنني فقطةوي أن تشمل ثالثامئين

  .»تفاسري العلل وأسباب األمراض« 5
 .» املهذب يف الكحل«و 5
  .»املختار يف األغذية«و 5

 يف »القانون«ًالحقا البن سينا, وقد خلص كتابه كام نعرف كان ابن النفيس  6
ه التي ئ القول يف آراًمفصال» نونرشح ترشيح القا« ألف كتابه كامتلخيص مشهور 
 اآلراء الترشحيية البن سينا التي وردت يف ثنايا كتابه األشهر عقب هبا عىل

 .»القانون«

 فيه فكرة الدورة هو الكتاب الذي رشحالبن النفيس » موجز القانون«و 6
م, ومن الثابت كام يذكر الدكتور ١٥٤٧الالتينية سنة  إىل الدموية الصغري, ترجم

أن متأخري البادويني قد القول ل الدكتور بول غليونجي ّ وكام فص,اهيم مدكورإبر
تتلمذ هلم, ومن اجلائز ) م١٦٥٧( ومن الثابت أيضا أن هاريف ,عرضوا هلذه الدورة

 .  يشء مما قاله به ابن النفيسأن يكون قد وقف عىل
 ىاكتشف الطبيب املرصي حمي حتى وقد ظل هذا الكتاب جمهوال للعامة 6

وقد , ) ١٩٢١(الدين التطاوي نسخة خمطوطة نادرة من خمطوطته يف مكتبة برلني 
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ابن النفيس « ونال عنها درجة الدكتوراه يف رسالة بعنوان ,حقق هذه املخطوطة

  .»املكتشف احلقيقي للدورة الدموية
وقد واصل عدد من كبار األطباء املهتمني بتاريخ الطب العريب االهتامم  6

تقدير قيمته العلمية  إىل أمكن لنا أن نصل اآلن حتى . نفيس وفكرهبجهود ابن ال
   .العظيمة
 للرأي الذي حيتفظ بالفضل لألوربيني يف الكشوفات التي ىومع هذا تبق 6

سبق إليها ابن النفيس وجاهته, إذ أن ابن النفيس اكتشف ما اكتشفه وسجله دون 
 عليه وتدافع ىه وتنرشه وتبن فكرىأن يتصل اكتشافه بمدرسة علمية مستمرة تتبن

أنفسهم يف  إىل ونسبوها,  وطوروها ودافعوا عنها ,أن نقل األوروبيني آراءه إىل عنه
بعد مخسامئة سنة من كشف ابن  وذلك, القرن السادس عرش والسابع عرش امليالدي 

 .النفيس
 بكل ثروته تويف ابن النفيس يف عهد السلطان قالوون, وقد أوىص 6

نصوري, وكان من أمالكه دار فاخرة ومكتبة خاصة عدت بمثابة  املىللمستشف
 .أعظم مكتبة علمية يف ذلك العرص

* * * * 



@kİÛa@„íŠbm@À@âýÇcïßý⁄a QVU
 

Ø’ËÖ]†ÃÖ]æ<àÚ^nÖ]<æá< <
ïÔÏbÌÛaIQSTPâH@ 

هو أمحد بن حممد بن أمحد الغافقي, ويكني بأيب جعفر, ولد بقرطبة وتعلم  6
 . وعاش عمره كله فيها

 . ات الطبية العربعلامء الصيدلة والنبات من أبرز 6

, كانت بعض  موسوعة علمية يف األدوية» األدوية املفردة«يعد كتابه األشهر  6
  . رسوم متقنة ومجيلة ودقيقةًوكانت رسوماكتبه مزينة بالرسوم التفصيلية للنبات 

 الدراسة  املالحظة املبارشة وعىلمتيز منهجه العلمي باألصالة, واالعتامد عىل 6
فيض من احلقائق العلمية عن  إىل يف بيئته الطبيعية, وهبذا وصلالعملية للنبات 

النباتات التي درسها, وسجل هذه احلقائق, وأظهر خطأ ما تناقله العلامء من قبله 
 يف ىعن كثري من النباتات, وبلور معارفه بطريقة علمية وموسوعية رفيعة املستو

  .»األدوية املفردة«كتابه األشهر 

ضبط األسامء العربية  وصفها فقد تفوق يفوسم النباتات وكام تفوق يف ر 6
والرببرية والالتينية وضبط املصطلحات اللغوية املتصلة بالنبات والدواء 

 .واستعامالهتا مع الوصف املورفولوجي الدقيق, وطرق استعامل كل دواء

ية بيان أمهية اجلهود التي بذهلا من خالل مدرسته العلم إىل وقد انتبه الغافقي 6
ْومل يتورع عن نقد من سبقوه بمن فيهم أبو بكر الرازي أكرب   عليه السابقنيعلامء الَ

إهنم يكررون « حتى نقل هؤالء بعضهم عن بعض إىل احلاوي, وقد لفت النظر
 .» وقع فيه السابق وخيلطون بني أقوال أكثر من مصدرىاخلطأ مت

خدم يف تطبية كانت تسباحلديث عن نباتات » األدوية املفردة«ويتميز كتاب  6
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 .األندلس ومل تكن مسجلة يف كتب السابقني

 نوقد فقد النصف األخري من هذه املوسوعة ومل يصلنا منها إال أجزاؤها اآل 6
 .حرف الكافحتى 

 .»األعشاب«, و»منتخب جامع املفردات«, و»األدوية«ا ًوللغافقي أيض 6

  : هذا املجال مهاوقد مارس الغافقي التطبيب وإليه ينسب كتابان يف 6
 .» رسالة يف احلميات واألورام« 5
 .»رسالة يف دفع املضار الكلية عن األبدان اإلنسانية« 5

* * * * 
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هو أبو جعفر أمحد بن عيل بن حممد بن خامتة, األنصاري املري األندليس,  6
   .امللقب باملقرئ

 قراءة القرآن الكريم يف اجلامع األعظم وتوىل ,يف بالد األندلسملرية أولد ب 6
 .ُباملرية وهلذا لقب باملقرئ

حتصيل غرض «: كتب يف علم األوبئة ووضع فيه كتابه الرائد  هو أول طبيب 6
 .»القاصد يف تفصيل املرض الوافد

يه منهج علمي متميز يف هذا العلم, اعتمد ف إىل هدته فطرته وثقافته وخربته 6
  مالحظاته مع ترتيب هذه املالحظات وتوصيفها بأسلوب علميعىل

وهو مقيم يف وطنه ) هـ١٣٤٧(نجاز حني شهد هذا اإل إىل دفعته الظروف 6
 بحوض اًبالد األندلس مار إىل ببالد األندلس انتشار وباء الطاعون من الصني

, ومآهلم, رىضأخذ يراقب سري املرض, وحالة املفالبحر األبيض والدول الوسيطة, 
هذه  إىل )هـ١٣٤٩(عاد بعد عامني  ويسجل كل هذه املشاهدات واملالحظات, ثم

حتصيل غرض القاصد «ألف منها كتابه وة ونظمها مياملالحظات فدرسها دراسة عل
 .»يف تفصيل املرض الوافد

 حقيقة وباء الطاعون, وخصائصه, وأعراضه, هذاتناول ابن خامتة يف كتابه  6
 .به العدوى رقوأسبابه, وط

اعترب هذا الكتاب بمثابة أهم ما كتب عن الطاعون ووبائياته, كام اعترب  6
 . بمثابة أول كتاب يف الوبائيات
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 ولكنه كعادة الكتب يف ذلك , ومل يقف الكتاب عند حدود علم الوبائيات 6

 . عالجهى من الوقاية منه وحتاًالوقت تناول كل ما خيتص باملرض بدء

 اإلنجاز الذي حققه, فهو يف  عىلاًفلربام كان غريب, هذا العامل أما تكوين  6
ً فضال عن اللقب األصل فقيه وشاعر تنسب له كتب يف التاريخ واألدب واللغة

 .الذي حازه بفضل قراءة القرآن الكريم 
* * * * 
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 : نهج يف رشح العالقة بني الرتكيب م التفوق امل:العامل السادس
  ٦٥   ) األعضاءوظائف  (وبني الفسيولوجي  ) ظهره الترشيحأ نحو ما عىل(                             

 ةـق لتآزر الرتكيب والوظيفـ الوصف الدقيدرة عىلــــ الق:سابعالعامل ال
 ٦٦.........................................فهمها ل ـاة التي يسهـة احليـ بلغ                            

 ٦٦..ثبتته املشاهدات احلديثةأ تصحيح النصوص الكالسيكية بام  القدرة عىل:ثامنالعامل ال
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 ١٥٥.......................)١٢٤٨ ( البيطارابن : نواخلامس والعرش الفصل
 ١٥٩..................) ١٢٧٠ (أصبيعة أيب ابن : نوالسادس والعرش الفصل

 ١٦١........................) ١٢٨٨ (النفيس ابن : نوالفصل السابع والعرش
 ١٦٥..........................  )م١٣٤٠(الغافقي: ن و الثامن والعرشالفصل

 ١٦٧.........................)  ١٣٦٩ (خامتة ابن : نوالفصل التاسع والعرش
 ١٦٩..............................................................املحتويات
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