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 وآدابه الطب تــاريـــخ عـــــلم
 األول  الفصل 

 العصور القدمية حضارات يف العلوم الطبيةتاريخ 
 

 مقدمة عامة : -

يتبادر في ذهن كل طالب علوم طبية على اختالف وتنوع اختصاصاتها )الطب 
 البشري، طب األسنان، الصيدلة ....الخ( سؤال يتعلق بمقرر تاريخ العلوم الطبية وهو :

آدابها كمقرر رئيسي وليس كمتطلب ثانوي، وما )لماذا يعد مقرر تاريخ العلوم الطبية و 
 دوره لي كطبيب بشري أو كطبيب أسنان، أو صيدلي ....الخ ؟؟؟؟ لماذا ؟؟ .( .

في الحقيقة لإلجابة على هذه األسئلة البد لنا من الحديث عن تطور العلوم الطبية في 
التاريخ )أي منذ خلق  العالم منذ بدء الخليقة عبر مراحل التاريخ المختلفة منذ عصور ماقبل

ق.م(، مرورًا بالتاريخ القديم, ثم نتناول الحديث عن  0033اإلنسان حتى اختراع الكتابة عام 
تطور العلوم الطبية في العصور الوسطى، ومن ثم نعرفها في مرحلتي التاريخ الحديث 

 ذا.والمعاصر وبدء انقسام االختصاصات الطبية وأخر تطوراتها العلمية وحتى يومنا ه

تعد معرفة اإلنسان للمرض منذ األزل ومع وجوده األول لسيدنا أدم وحواء على وجه البسيطة 
)األرض(، إذ حاول أن يعالج نفسه بكل ما وصلت إليه يده من مواد نباتية أو حيوانية أو 
معدنية، وآمن بقدرتها على شفائه من مرضه، وإن كان قد خلط في كثير من األحيان بين 

 سطة الدواء، والشفاء بواسطة السحر، أو بواسطة قوى تفوق بسلطتها قدرة البشر.الشفاء بوا

لذلك نستطيع القول بأن الطب لم في بداية الخليقة مر بمراحل حتى توصل فيها اإلنسان إلى 
إمكانية تميز المريض حتى تعرف على ماهي المواد النباتية أو الحيوانية الموجودة في الطبيعة 

 تساعده على الشفاء ، وسوف نقسمها إلى أبحاث وفق المراحل المتتالية .التي يمكن أن 
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 املبحث األول
 العلوم الطبيةتاريخ 

 عصور ما قبل التاريخمرحلة يف  
 

  مرحلة الطب بتقليد الحيوانات :أواًل. 

دورًا  أدت الغرائز الطبيعية التي يتمتع بها اإلنسان، وكذلك التقليد والتجربة والمالحظة     
وشفائه من بعض األمراض. فالغريزة هدته، ألن يلعق جرحه  مهمًا في المحافظة على صحته

ليوقف النزف، والحامل هدتها الغريزة ألن تلعق األحجار الكلسية التي هي بحاجة إليها لتشكيل 
 اه.عظام الجنين، وتقليد الطيور والحيوانات جعل اإلنسان يحفر حفرة ليواري فيها فضالته وموت

لقد تمكن اإلنسان البدائي من أن يحمي نفسه إلى حد ما ضد الحيوانات الضارية 
والحشرات السامة وأن يعالج ما يصيب جسمه من جروح وكسور، لكنه حار في أمر األمراض 

 .اهر وتنتهي بالموت حينًا أخرالتي تصيبه من دون سبب ظ
 الشعوذة : ومرحلة الطب بالتجريب ثانيًا. 

هداه تفكيره القاصر أن يعزو هذه األمراض الطارئة إلى غضب األرواح  البدائيإلنسان ا
الشريرة، أو إلى دخولها الجسم بقصد الضرر، أو من جراء غضب الموتى أو اآللهة أو 
انتقامها. لذلك غالبًا ما لجأ في عالج هذه األمراض إلى السحرة والمشعوذين الذين كانوا 

لذلك يمكننا أن نقول إن القدماء واإليحاء لتخليصه مما أصابه، يستعينون بالتعاويذ والرقى 
 .اهتدوا إلى الطب النفسي، ومارسوه على نطاق واسع لشفاء بعض األمراض المستعصية

كان الطبيب الساحر يتمتع بسلطة قوية بين أفراد الجماعة التي يعيش بينها، ولم يكن يجسر 
يعزى إخفاقه غالبًا إلى  تشخيص والمعالجة، بلخطأ في الأحد على محاسبته عند ارتكابه ال

 تغلب قوى الشر على قوى الخير.
 توصل إلى العقاقير :بحث والمرحلة الثالثًا. 

 حيواناتأن ال )الحظ مثالً  (إلنسانة لالحظالم)بدأت هذه المرحلة بواسطة أمرين األول هو 
معدتها في بآالم  شعرتإذا و  ى،كانت تأكل أعشابا فتهدأ وتشف ،عندما كانت تعتل صحتها

 .(هتعن نبات النعناع وأكل تبحث
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جعلت اإلنسان يهتدي إلى بعض العقاقير التي كان لها والتي  (البشرية التجربة) أما الثاني فهو
تأثير سحري في شفائه من بعض أوجاعه، وقد مر دون شك بمجموعة كبيرة من التجارب 

 السيئة حتى اهتدى إلى بعض النتائج الحسنة.

ه من ذاكرة واعية ، بمجموعة من المعلومات تفظ اإلنسان البدائي، بما يتمتع فياحلقد  
المتعلقة بفوائد بعض العقاقير فوصفها ألهله وعشيرته وأورثها أبناءه، وبهذه الصورة تناقل 

 األبناء عن اآلباء خالصة تجاربهم في علمي العقاقير والمداواة.

أفراد فيها برعوا في صناعة الصيدلة والطب  اشتهرت بعض الشعوب القديمة بظهور 
مما أكسبهم محبة هذه الشعوب وتقديسها، فجعلت منهم آلهة عبدت في أماكن شيدت خصيصًا 

 ,وتحالطب ت ففي مصر القديمة اشتهر من آله ،لممارسة الطب إلى جانب الطقوس الدينية
وفي  ,في الصين شين نونغو  ,البيوسسكوفي اليونان إ ,وفي بابل نينازو ,وأمحوتب ,وإيزيس

 بالد فارس مازدا وسواهم.

أول من تعاطى صناعة الطب وفن العالج، وذلك بحكم اتصالهن باألرض  النساء تعد
ومباشرتهن ألعمال الفالحة والزراعة أكثر من الرجال، فأتاح لهن ذلك علمًا أوسع بالنبات. 
فضاًل عن أنهن كن الممرضات الطبيعيات للرجال، كما كن بفطرتهن يتقن فن التوليد، أقدم 

 المهن الطبية على اإلطالق.
 إذ ت الصيدلة مرتبطة مّدًة طويلة من الزمن بمهنة الطب ال تكاد تنفصل عنهابقي
  .ىيحضرون الدواء ويصفونه للمرض ء هم منكان األطبا
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 املبحث الثاني 
 العلوم الطبية يف حضارات بالد الرافدين القدميةتاريخ 

 

أن بالد ما بين النهرين كانت مقرًا لظهور  ،ثرية الحديثةألأكدت األبحاث الجيولوجية وا
في منطقة تقع بين كركوك والسليمانية بعض الهياكل  ، وقد اكتشفتألف سنة 003اإلنسان منذ 

 ستين ألف سنة مضت. نحوالبشرية محفوظة داخل الكهوف، ويعود أقدمها إلى 

يقدر عددها بمئات  التيإن األلواح الطينية المكتوبة منذ بدء األلف الثالث قبل الميالد 
 أعطتنا فكرة واضحة عن تاريخ الشعوب التي قطنت بالد ما بين النهرين وحضارتها. ،األلوف

 وكانوا يصنفون في ثالث زمر: ،الكهنةباألصل  يتصدى لهفالطب في بالد ما بين النهرين كان 
 .سباب حدوث المصائب معرفة أو تشخيص، وظيفته اإلنذار وال : (بارو)  ّرافـــــالع .0
من الشخص و ل والمنطقة، وظيفته طرد الشياطين من المنز  : (شيبو)إ يـالراق .0

 المريض.
والعالجات  هو الطبيب  الحقيقي الذي كان يداوي المرضى باألدوية: (سو) إيـــاآلس .0

، كما كان يقوم بالعمليات الجراحية، وهو إلى جانب ذلك كان يلجأ إلى المختلفة
 والسحر.العرافة 

 هارقم فيالتي يظهر و ق.م(  0في )األلف  )شرق ديرالزور( وحسب رسائل مدينة ماري 
 .على األدوية النباتية، كاألعشاب والزيوت بصورة خاصة كانت تعتمد معالجةأن ال
 : ةالسومري علوم الطبية في الحضارةالنجازات أبرز اأواًل. 

 ،ألفي سنة نحوإن أقدم مدونات كتابية وصلت إلينا هي المدونات السومرية، وقد عاشت 
وقاست الكثير من الحروب والغزوات التي شنها عليها جيرانها من الشعوب األقل تحضرًا، مما 

 طمس الكثير من آثارها.

في تاريخ البشرية ظهرت  قد دلت األبحاث أن في العالم : أقدم وصفة طبيةأول و  .1
في  المختص  م، نشر العالم صموئيل كريمر، 0591في تلك الحضارة، ففي سنة 

األبحاث السومرية، وأمين القسم البابلي في متحف الجامعة في فيالدلفيا،في الواليات 
أوليًا يصف فيه وثيقة طبية منقوشة على لوح من  المتحدة األميركية، نشر تقريراً 

أنها ترقى في تاريخها إلى و ، أول وصفة صيدلية في تاريخ البشرية ُعّدتالطين، 
 .األلف الثالث قبل الميالدالربع األخير من 
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 عة من الوصفاتمجمو  هيو : وية )أقرباذين( في تاريخ البشريةأول دستور لألد  .2
تتضمن في  ملو  ،)ق.م( إلى األلف الثالث رجعت هيو  طبية، لتركيب أدوية وعقاقير

أعادا إلى  ِمْن ثَـم  و  ,وصفاتها الطبية المدونة فيها أي أثر لتعاويذ أو رقى سحرية
 أول دستور لألدوية )أقرباذين( في تاريخ البشرية.جزاء المفهومة من ألالحياة ا

دلت الدراسات ويعود إلى األلف الرابع )ق.م(، فقد  : يةالطب العلوم في كتابأقدم  .0
ترك  التي عاش فيها السومريون. ظهر في تلك الحقبة في الطب كتابأقدم على أن 

ثمن وصفاته أل )مجهول االسم( دون فيها مجموعةلنا وثيقة تاريخية طبيب سومري 
)  ي تبلغ أبعادهطينمكتوبة على لوح ، ولفائدة طالبه الطبية، لفائدة زمالئه األطباء

عشرة وصفة طبية من أكثر من اثنتي فدون  ( عرضه سم 5,9و ،طول سم 09,5
ت باسم عرفوالتي  الوثيقة الطينيةدوية المفضلة عنده، ولقد بقيت هذه ألوصفات ا

هذه أقدم )كتاب موجز( في الطب عرفه اإلنسان، بقيت  الُرُقم )األلواح الطينية( تعد
 .)ق.م( من أربعة آالف سنة طوال أكثر مطمورة في خرائب مدينة )نفر(الُرُقـم 

 :  البابلية حضارةاللوم الطبية في العأنجازات أبرز ثانيًا. 

وقد  ،(مهد الحضارة) حضارة راقية وسابقة لزمانها مما دفع بالعلماء لتسميتها قد مت بابل 
سجل األطباء البابليين مجموعة من اإلنجازات الطبية العلمية التي كانوا فيها السباقين على 

 مستوى الحضارة البشرية ولذلك البد لنا من أن نعرج عليها للتعرف على أهم تلك المنجزات.
 )المداواة بالنباتات الطبية( : أول سجل معروف لممارسة فن العطارة .0

كان األطباء يتعلمون في مدارس ملحقة بالمعابد، وكانت مهمتهم بشكل خاص العناية 
بالعائلة المالكة وحاشيتها من أبناء الطبقة الغنية والمتنفذة، وكانوا يعتمدون في عالجهم على 

( 083( عقارًا من مصادر نباتية، و)093وكانت أدويتهم )األدوية البسيطة كاألعشاب والزيوت، 
 ( عقارًا حجريًا ومعدنيًا.003و) مصادر حيوانية، دواء من

 :  )شريعة حمورابي( أول قانون ينظم عمل مهنة الطب وتركيب األدوية .0

 مهنة الطب عمل نظمالتي ت يتضمن بعض المواد قدمت الحضارة البابلية أول قانون  
وشروط مزاولتها على الطبيب في مجال العالج والعمليات الجراحية وتركيب األدوية والعقاقير 

حمورابي( في  الطبية، من خالل مجموعة قوانيين تم سنها وعرفت نسبة لمن شرعها بـ ) قانون 
كما حددت على األطباء مجموعة من العقوبات التي تفرض بحق  األلف الثاني قبل الميالد.

الذي يخطأ في عمله وينتج عنه ضرر يقع على المريض، إذ حدد عقوبات مشابهة الطبيب 
 للضر تقوم على مبدأ )العين بالعين والسن بالسن( 
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 :أبرز أنجازات العلوم الطبية في الحضارة اآلشورية ثالثًا. 

 ةمركبة من عدد م، وكانت أدويتهاصفهو و  يةدو صنع األ في ون اآلشوري اءطباأل برع
 نذكر أهم التي كانوا سباقين في صناعتها األشكال الدوائية معناصر عالجية. وقد تعددت عنده

 هي : وأبرز أنجازاتهم العلمية الطبية و
كانت بعضًا من تلك األشكال  : (المحاليل والعصارات والمنقوعات)أدوية أول من صنع  .0

 وقد ذكرت في بعض الوصفات أدوية بشكل  ,طريق الفمعن التي تعطى 
ولقد توصل المعالج  : (الشرجية والمهبلية التحاميلحقن شرجية، وُ ) أول من صمم .0

 .زرق بعض األدوية داخل اإلحليل بواسطة أنبوب خاصاآلشوري إلى 
لقد قام األطباء األشوريين بتركيب النشوقات :  الطبية (النشوقات) أول من ركب .0

 . معالجة أمراض األنف إلستخدامها في
وعالج أمراض  ،لمعالجة أمراض األنف والعين : ت الطبيةالمراهم والقطرا أول من صنع .1

 .(والمراهم الغسول واللبائخ والمساحيق والضماداتواسطة )الجلد ب
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 املبحث الثالث
 علوم الطبية التاريخ 

 )الفرعونية( ة القدميةاملصري يف احلضارة
 

عرفت بالحضارة الفرعونية نسبة لملوكها الذين  هي حضارة عريقةإن الحضارة المصرية 
سنة  رشيداللكن رموزها بقيت غامضة حتى اكتشاف حجر  ،حكموها بلقب الفرعون أي )الملك(

استطاع العالم الفرنسي شامبليون أن يفك رموز ، فقد مصرم، خالل حملة نابليون على 0955
  م باالعتماد على هذا الحجر.0801سنة  الخط الهيروغليفي

في المعابد وبيوت الحياة  احتكر الكهنة في مصر القديمة ممارسة الطب والصيدلةلقد 
وسجل قدماء المصريين خبرتهم باألدوية على جدران المعابد والقبور وأوراق  الملحقة بها.

 ن التاسع عشر.فقبل أن تكتشف البرديات الطبية الشهيرة، في منتصف القر ، البردي
 أواًل. أشهـــــر األطبــــاء:

ن أسرار الشفاء في تحوت .0 : أشهر من عالج وشفي الناس على يده كان أول من دو 
 كتاب مقدس نسب له وسمي بـ ) المعبود تحوت (.

ب في ويعد أول من كت من فراعنة الدولة المصرية األولى أتوتيس بن منيا: .0
 الجراحة. 

ق.م، برع في الطب،  0933عاش حوالي سنة  : الطبامحتب أو )أمحوتب( إله  .0
يعد أمحوتب ويسمونه المصريين بألقاب كثيرة منها: )الطبيب الطيب، اإلله الرحيم(. 

وقد رفعه المصريون إلى درجة اإللوهية، وأقاموا له  ،أشهر أطباء مصر القديمةمن 
دين، وأطلقوا معابد في مدن شتى، وجعلوا من تلك المعابد مدارس للطب وتعليم ال

 .، وخصص قسمًا منها إلقامة المرضى والنساء العقيمات(بيت الحياة)عليها اسم 
تعلمت الطب بواسطة السحر على يد إله الشمس )رع( بعد  أيزيس )آلهة الشفاء(: .1

أن أحبها فعلمها أسرار الطب، وكانت تهتم في مجال طب النساء واألطفال، إذ تعد 
 ألمومة في العالم.أول من أسس لرعاية الطفل وا

 : ةــــالطبي اتــــالبرديثانيًا. 
تعد البردية أقدم شكل للكتاب البدائي الذي عرفه البشر، وهي تكون على شكل لفائف 

سم. تلف من نهايتها باتجاه  09 – 03طويلة، يبلغ طولها ثالثين مترًا أو أكثر أحيانًا، وبعرض 
 المعروفة في العالم فعددها سبع وأهمها:متعاكس، أما أشهر البرديات الطبية 
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أقدم هذه المخطوطات، وتضم معلومات تتعلق  :(Kahun Papyrus)ون ـــة كاهــبردي -1
بوصف األدوية وبالطب البيطري وأمراض النساء، لكنها قسم من مخطوط غير كامل، ويعود 

 ق.م( .05)تاريخها إلى القرن 
مدينة األقصر ب اشتراهاالذي  مكتشفهانسبة ل :(Smith Papyrus)ث ـن سميـة أدويــبردي -2

وتمتاز بترتيب ، كتبت بالحبر األسود واألحمر، ق.م( 09)م، وهي تعود إلى 0880سنة 
 أقدم وأول كتاب جراحي في العالم. تحريرها وعدم بحثها عن الطب بواسطة السحر، وتعد

اكتشفت األول، و  ترجع إلى زمن الفرعون أمنوفيس :(Hearst Papyrus)ت ـة هيرســبردي -3
م، وهي محفوظة في متحف جامعة كاليفورنيا، وتعود إلى القرن السادس عشر 0530سنة 

، وكانت تعتمد في العالج على تضم كثيرًا من الوصفاتوتقسم إلى مجموعتين قبل الميالد، 
 استخدام زيت الزيتون والعسل والجعة، واللجوء إلى السحر. 

ويعتمد  ،تعود إلى القرن الرابع عشر قبل الميالد :(London Papyrus)دن ــة لنــبردي -4
 م.0883وهي محفوظة في المتحف البريطاني منذ سنة فيها الطب على مزاولة السحر، 

بدراستها العالم  م، قاق.م(  08القرن )تعود إلى  :(Berlin Papyrus)ن ـة برليــبردي -5
 للطفل عند الوالدة. م، تحوي قائمة بأسماء أعضاء اإلنسان، وتعويذة0530إيزوس 

وتعود إلى  ،محفوظة في إيرلندا :(Chester Beatty Papyrus)تي ـر بيـة شستــبردي -6
 ، وهي تضم وصفات لمعالجة أمراض الشرج والمستقيم.ق.م(  00) نهاية القرن 
، ق.م( 8)تعود إلى أوائل القرن  :(Ebers Papyrus)برس ـورج إيـة جــبردي -9

أهداها  وأستاذ علم اآلثار في جامعة اليبزيغ   وم، وه0898سنة  اكتشفها العالم إيبرس
.داء 899( سطرًا، حيث تتضمن وصف لـ0085لمتحفها، يبلغ عدد سطور هذه البردي )

 
 بردية إيبـــرس
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 : للمصريين القدماء ثالثًا. اإلنجازات الطبية

لقد كان للتحنيط دوٌر مهمٌّ في تعرف قدماء المصريين علم التحنيط :  .0
على مختلف أعضاء الجسم، وكانوا يلجؤون إلى التحنيط العتقادهم الوثيق بأن الروح 

كانت أكثر العقاقير المستعملة في التحنيط، و ال بد أن تعود يومًا إلى جسد صاحبها، 
 واحل البحر األحمر.من قطران وبالسم وعطور، يؤتى بها من البالد العربية وس

يبروح، ولكن لم عرفوا تأثير الخشخاش والسيكران )البنج( وال استخدام مواد التخدير : .2
دوا  استعملوا الخبز المتعفن لمعالجة الجروح.، و زمن استعمال كل منها بدقة ُيحـدِ 

أما العقاقير المعدنية التي عرفها : ذات الصفة التزينية تركيب العقاقير الطبية  .3
قدماء المصريين فمنها اإلثمد )كبريت اإلنتموان الخام(، الذي استعمل لتكحيل 

نحاس، لصبغ الجفنين بلون أخضر، و العينين باألسود، كما استعملوا أمالح ال
استعملوا تلك األمالح لمعالجة مرض الحثر )التراخوم(. كما ركبوا مواد التجميل 

 المصريات )كريمات ودهانات نسائية للتجميل(. للسيدات
إن قدماء المصريين استعملوا  ابتكار األوزان المستخدمة في تركيب األدوية : .4

الميزان لتقدير كمية العقاقير في تحضير األدوية، ومن األوزان التي استعملوها 
وا في )القدت( ويعادل تسعة غرامات تقريبًا، والدبن ويساوي عشرة قدات، واستعمل

 . (0سم 09قياس الحجوم )الدو(، وهو يعادل حجم ملعقة حساء كبيرة )
العقاقير واألدوية موضع اهتمام  كانتاألشكال والنماذج الدوائية واإلشراف عليها :  .5

ُؤوا من أجلها مدارس خاصة ملحقة بالمعابد،  لتعليم الطب قدماء المصريين، فأْنش 
 درسوا فيها النباتات الطبية .و 

فالكهنة المعروفون باسم )سينو في مصر القديمة المعبُد،  مهنة الطب أدارَ  .6
Sinu). 

 ول من قام بعملية الختان .يعد المصريون أ .7
غير قابلة للصدأ مثل وقد استخدموا معادن  أول من شد األسنان واهتموا بعالجها .8

 .الفضة  الذهب و
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 . شد أسنان مومياء فرعونية بأسالك ذهب

عن مستلزمات النظافة لدى الجيش  تتحدث المصرية القديمة بعض المخطوطات .5

للقمل والحشرات قد  ن تقليد حلق الشعر للجنود تالفياً أن نعلم أويكفي  ،الفرعوني

 . ولى في التاريخ الجيش الفرعونيألللمرة ا ارسهم

 أول من صنع أطرفًا بديلة . يعد األطباء المصرين القدماء .03

 

 
 فرعونية.قدم صناعية لمومياء 
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 املبحث الرابع
 العلوم الطبيةتاريخ  

 ة القدميةيالصين يف احلضارة   
 

 أواًل : أهم األطباء الصينيين :

ثالثة من مؤلفات تنسب إلى ال مجموعة من يستند الطب التقليدي في الصين إلى -
 وهم: الصينيين ممن قدموا إنجازات علمية في العلوم الطبية األباطرة

التي تقول بوجود  (نظرية باكوا)ـ : وهو الذي جاء ب ق.م( 0533) )فوهي(اإلمبراطور  -1
خطوط منتظمة في جسم اإلنسان )مسارات(، يسير بموجبها العنصران اليانغ والين، أي 

 العنصر المذكر والعنصر المؤنث.
وضع أول مؤلف في علم المادة الطبية،  : ق.م( 0833)نونغ(  –اإلمبراطور األحمر )شن  -2

 صنفالذي و ( عقارًا نباتيًا، 089وكان يضم )كتاب األعشاب )بن تساو(،  والمعروف باسم
 العقاقير في هذا الكتاب في ثالث طبقات:

وعددها مئة وعشرون، تستعمل في تحضير إكسير الحياة، أي عقاقير الطبقة األولى:  -
 السموم واألمراض.الدواء الشافي والواقي من 

 وعددها مئة وعشرون أيضًا، وتستعمل لحفظ الصحة. عقاقير الطبقة الوسطى: -
 وعددها مئة وخمسة وعشرون، وتستعمل في معالجة األمراض. عقاقير الطبقة الدنيا: -

: ويقال إنه وضع عدة مؤلفات، أضخمها  ق.م( 0833)هيونغ(  –اإلمبراطور األصفر )يو  -3
حتى القرن  يتداول بصورة شفاهيةوقد بقي هذا الكتاب  ،(الطب قانون ) كتاب يعرف باسم

 عضهم بتدوينه .الثالث قبل الميالد، فقد قام ب
اكتشاف النبض واستخدامه في  تم : القرن السادس ق.م ) بيان قو( تاي يورين الملقب  -4

  يورين ولذلك لقب بـ تاي مرة في العالم على يد الطبيب الصيني الشهير لَ التشخيص أو  
ق.م الذي اشتهر بقدرة ممتازة على  933المتوفى سنة  وتعني يحي الموتى بيان قو()

 . لنبض ، والعالج باإلبر الصينيةالتشخيص ،وقياس ا
برز من دون كتاب )قانون الطب( وكان أ :)القرن الثالث ق.م( الطبيب وانك بنك  -5

 كاماًل للكالم على العالج بوخز اإلبر.خصص فيه بابًا ، وقد هيونغ -ألمبراطور يول
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 املبحث اخلامس
 ية القدميةدضارة اهلنالعلوم الطبية يف احل تاريخ

 
 – 0933وجد علماء اآلثار في وادي نهر الهندوس بقايا حضارة ازدهرت بين عامي )

 تراث األدبيالكتاب ُيطلق على ، و ق.م 0933ق.م، ويذكر المؤرخون أنه نحو سنة  (0933
 التي تعني العلم أو المعرفة. (الفيداس)اسم  ةالقديم المقدس في الحضارة الهندية

 :القديمة  في الحضارة الهندية . العلوم الطبيةأوالً 

البارزة في حضارة الهند  يةالطب من العلوم (تركيب العقاقيروالصيدلة ) الطب علم كان 
 أي علم الحياة، وقد ُعمم (إيورفيداس)اسم  من الكتاب المقدس )الفيداس( اشتقو  ، القديمة

َنــها بعض األطباء الهنود المتأخرين والذين كانوا يمارسون مهنتي  فأصبح يشمل الشروح التي َدو 
القرن  في (ركاتشا)الهنود في العصور القديمة وهم  األطباء، نذكر أبرز الطب والصيدلة معاً 

 وغيرهم. (فاغباتا)و ،(م 1)القرن في  (تار سوسو )و ،(م0)

 ،)أحد فروع الطب الهندي القديم للتداوي بالنبات(وهو  الطب األيورفيديمن هنا ظهر
والذي ال يزال  من األعشاب والنباتات الطبيعية ، أي علم الصيدلة وتركيب العقاقير الطبية

 مستمرًا إلى يومنا هذا بعد أن القى انتشارًا في معظم دول العالم. 

ولكن مع  ،(البرهمانيين)كما كان األطباء األوائل في الهند ينتمون إلى طبقة الكهنة أو 
الزمن تعلم الطب ومارسه أناس من الطبقة الثانية والثالثة، وصار يطلق عليهم حينئٍذ اسم 

 .)علماء الفيديا(

 : أنواع العقاقير الدوائية  ثانيًا. أهم

من خالل الدراسة العملية لألطباء التي تتم بزيارة المرضى، وجمع  الطب ظهرت ممارسة
ألطباء الهنود، فهي كثيرة ، التي كان ولم يزل يستعملها اباتات الطبية، وتحضير األدويةالن
، منها كتاب الطبيب تشاركا يوجد قائمة تضم نحو خمسمئة دواء بسيط، وكذلك مجموعة ةتنوعوم

( عقار من 933يقل عن ) باسم )سامهيتا( التي تحتوي على ما الالطبيب سوسروتا، والمعروفة 
، و مارسوا االحتياطات لمنع انتشار العدوى  كان األطباء الهنود يتخذون بعضأصل نباتي. و 

 اللقاح ضد الجدري.
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 ساملبحث الساد
 ية القدميةرساالف العلوم الطبية يف احلضارةتاريخ 

 
 الفرس :لدى  أواًل. مصدر العلوم الطبية

والذي  )اآلفستا(، إلى الكتاب المقدس لدى الفرس الطب القديم في بالد فارس داستن
طلق على هذه الديانة اسم منها أو  اإلله )آهوردا مازدا( على زرادشتكتاب أنزله  يعدونه

 قسم الطب في بالد فارس، حسبما ورد في كتاب اآلفستا، إلى ثالثة أقسام:وي؛ (المازدانية)

 طب العزائم والرقى.  .0
 طب المداواة بالنباتات. .0
 الطب الجراحي. .0

 ثانيًا. أهم النباتات الطبية والعقاقير لدى الفرس :

وهو )شجرة بلون ذهبي، ذات ساق  )الهوما(دعى ذكٌر لنبات ي في كتاب )اآلفستا( ورد
فكلها من أصل ة في العالج، مرن وعصارة عجيبة، تعيد الصحة والشباب(. أما العقاقير المستعمل

 . بقلة الملك )الشاه ترج(نذكر منها نبات يدعى  نباتي

 المدارس الطبية في فارس :أهم ثالثًا. 

، في بالد فارس، أسرة الساسانيين؛ وكان في القرن الثالث للميالد استولى على الحكم
بيمارستان ومدرسة )وأنشأ  هتم  بالفلسفة والفلك والطب،لذي أ ا أشهر ملوكهم سابور األول

التي أبدعت في صهر الثقافات الطبية حمل بعض الرهبان النساطرة، إلى  (جنديسابور الطبية
وعلومها والتي قاموا  ، بما فيها بعض كتب الطببالد فارس، كثيرًا من المؤلفات العلمية اليونانية

ها حتى صار لها بتدريسها في مدرسة جنديسابور فوقع على عاتقهم عبىء التعليم للنهوض في
 .مكانة مرموقة بين المدارس الطبية على مستوى العالم القديم 
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 املبحث السابع
 العلوم الطبية تاريخ  

 ( ية) اإلغريق  يف احلضارة اليونانية القدمية
 

 أواًل. أبرز األطباء اليونانيين :

 له العالج عندإ يعـد  و  أيضاً  (صقالب) ويعرف بـ: سكليبيوس(إ) اسقلبيوس .0
فتعلم الكيمياء  (هرمس العظيم)والذي تتلمذ على يد أستاذه المصري  غريق،إلا

وولداه هو ساطير عن كونه شخصية تاريخية برع ألبينما تتحدث ا ،وتركيب الدواء
وبنوا  ،عندما تكاثروا ونما عددهم لهاً إنصبوه  ون صبح له تالمذة ومريدأو  ،في العالج

الحجيج الراغبون في الشفاء حيث يؤدون له المعابد في حوض المتوسط ليؤمها 
بيوس ليشفي عالتهم. وال يزال شعاره يسكلإب الصلوات و ينحرون القرابين تبركاً 

 فقد ،سكليبيوس(إفعى تلتف على صولجان ألى يومنا هذا كرمز طبي )إيستخدم 
 .فعى تعد ذات قدرة عالجية ومناعيةكانت األ

 
 األفعى الملتفة حول صولجان إسكيلبيوس.

انتقل الطب إلى اليونان عن طريق المعارف الطبية المصرية كما تشهد بذلك أشعار 
هوميروس وتاريخ هيرودوتس والمجموعة األبقراطية، فاإلغريق قد اقتبسوا الكثير من المعارف 

 الطبية البابلية والصينية والفارسية والهندية، وأضافوا إلها، وقدموا الكثير للطب والصيدلة.

نباتات الطبية المسجلة في اليونان تضاعف ثالث مرات تقريبًا، بين العامين ن عدد الإ
 ، نتيجة استيراد اليونانيين للنباتات الطبية من مصر.م(093ق.م حتى  133)
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 : مراحل تطور الطب عند اليونانيين ثانيًا. 

 :(  فيثاغورس) في زمن  لوم الطبية اليونانية قبل أبقراطالعتاريخ  .1

تعد تعاليم فيثاغورس نقطة تحول هامة استمرت  تعاليمه حتى اليوم، تاركة أثرها الواضح 
في العلوم الطبية. فهو صاحب المقولة الشهيرة: )العقل السليم في الجسم السليم(. إذ كان 
فيثاغورس ينصح باإلقالل من تناول الطعام، وحدد أهم أنواعه العسل والزيتون، وقام برحالت 

 س فيها في كل من مصر والهند.علمية در 

عند بلوغه سن الستين أسس مدرسة أطلق عليها اسم )العقل العالمي(، ألزم فيها تالميذه 
، ودرس  فيها إلى جانب الطب مواد الرياضيات )الثوب األبيض( بارتداء المالبس البيضاء

بة تدعى )تيان( التي والموسيقا والرقص اإليقاعي )صباحًا( والفلك واألخالق، تزوج من فتاة طبي
صارت مدرسة تدرس تعاليم الصحة العامة لألطفال والنساء، كان يفضل العالج بالموسيقا إذ 

 أنها تعيد اتزان العقل، واستعمل النار بالكي والبتر عند إجراء العمليات الجراحية.
 :( هوميروس)زمن  يةالطبتاريخ العلوم  .2

تؤيدها وثائق مصرية وحث ـي ـة وبابلية، وبعض  إن مصادر معرفتنا عن الحضارة اإليجية
لمحات عابرة من أشعار هوميروس، ومؤلفات بعض المؤرخين اليونان أمثال )ثوسيديز( و 

 س( في القرن الخامس قبل الميالد.)هوميرو 

لدراسة تاريخ العلوم الطبية في الحضارة اليونانية ال بد لنا من العودة إلى الكتابات 
ففي القصائد الحماسية الواردة في  مة )األلياذة( لهوميروس وكذلك )األوديسة(،القديمة مثل ملح

األوديسة بعض الشواهد التي تدل على استعمال عدد قليل من العقاقير واألدوية في معالجة 
وقد أعطي لبعض تلك النباتات أسماء آلهة أو  الجروح والقروح، التي تسببها أدوات الحرب.

الطبيب اليوناني )القنطور شيرون(، هو الذي  نسبة إلى القنطوريون نبات أبطال أو أطباء مثل 
 ، وعلم صقالب الطب. نظم الزراعة في تساليا

 :(  أبقراط) العلوم الطبية اليونانية في زمن تاريخ  .3

كان الطب والصيدلة عند اليونانيين تحت نفوذ الكهنة المنتسبين لعائلة صقالب، وكان 
م يكن هنالك كتب مدونة، أما إذا اضطروا للتدوين فكانوا يلجؤون إلى التعليم بالمخاطبة، فل

 األلغاز، حتى ال يفهم أحد سواهم المداواة وتشخيص األمراض وتحضير األدوية.
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ففي القرن الخامس قبل الميالد ظهر الطب الفلسفي في بالد اليونان، وتشكلت مدرستان 
 بـ ومدرسة كنيدوس(، إذ اهتمت مدرسة كوس –للطب في وقت واحد تقريبًا وهما )مدرسة كوس 

 . (األمراض الخاصة، بينما اهتمت مدرسة كنيدوس بـ ))علم األمراض العام(

في عصر أبقراط الكوسي، استطاع، وعلى الرغم من انتمائه لعائلة صقالب، أن يخرج 
ب، إذإن  الطب من دائرته الضيقة، وأن يتيح ممارسته لمن تتوافر فيه الصفات الالزمة للطبي

وتعني الفارس الماهر، (  (Hippocratesالصيدلة كعلم لم تبدأ إال منذ ظهور أبقراط اليوناني
وهنالك سبعة أطباء يحملون لقب اسم أبقراط، واألساسي منهم هو أبقراط الخامس، وهو من 

إن األبقراطية. و ساللة آل اسكوالب، صاحب أهم مجموعة من المؤلفات الطبية تدعى: المجموعة 
مما خلد أبقراط إنسانيته ومثاليته وحبه للناس وحثه األطباء على إغاثة المرضى دون النظر إلى 
أي ربح مادي. ولكي يلزم الطبيب بحسن الخلق والمعاملة الحسنة فقد أخذ عليه عهدًا أال يقوم 

 بأي عمل يمس شرف المهنة والضمير الحي وهو ما يعرف بقسم أبقراط.
ورد ذكرها في المجموعة  ( عقارًا،232)في عالجه نحوًا من كان أبقراط يستعمل 

ت أطلق عليها مستوصفاإذ ظهر في زمن أبقراط  نظامي ويعد أول من بنى مشفىاألبقراطية، 
جانبها معمل لتحضير األدوية من عيادة للكشف على المرضى و  تتكون و  اسم )ياتريون(

 والعقاقير. 

في مدينة دمشق إذ أسس فيها أول له بستان بقراط مدينة حمص فسكن فيها، و أحب أ
في مكان يسمى النيرب غربي الصالحية تحت قبة السيار، وكان له  مدرسة نظامية لتعليم الطب

 ( تلميذًا يعلمهم, وال يدخل الطالب المدرسة إال إذا تخرج أحدهم أو توفي فيحل مكانه. 00)
أُهِمَل الطب التجريبي بعد أبقراط، وجاء فئة  :( بعد أبقراط)ما العلوم الطبية اليونانية تاريخ  .4

 من األطباء الذين تغلب على أكثرهم صفة الفالسفة، نذكر منهم:
ق.م( لم يكن طبيبًا، بل كان له آراء بالطب مثل: )لكل مرض  018 – 108: )أفالطون  .أ

 مدة ينتهي خاللها(، وكان يخشى من إعطاء المسهالت إال عند الضرورة القصوى.
ق.م( على الرغم من كونه ليس طبيبًا، بل بدأ حياته كجامع  000 – 081: )أرسطو .ب

 أعشاب وعقاقير، ويعد  أول من زين الكتب بالمخطوطات والرسوم.
 مجلد أشهرها تاريخ النبات. 033ألف ما ينوف عن  ق.م( 089 – 090: )تيوفراست .ت
ق.م(: وهو يعد، حسب رأي العالم بلين، أكبر طبيب  093: )توفي ديوقليس الكاريستي .ث

يوناني جاء بعد أبقراط، وضع كتابًا في األعشاب الطبية، ولعله أقدم كتاب معروف من 
 نوعه باللغة اليونانية، استعمل ديوقليس نبات الحلبة في معالجة أمراض النساء.
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 املبحث الثامن
 العلوم الطبية تاريخ  

 يف اإلسكندرية اليونان البطاملةعند 
 

ق.م(، وولى على مصر أحد قادة  000بنى اإلسكندر المقدوني مدينة اإلسكندرية سنة )
اقتسم ضباطه البالد التي استولى عليها، لما توفي اإلسكندر جيشه المسمى بطليموس سوتر، و 

مة أو )الليجيديين(، نسبة وأنشأ كل واحد منهم دولة مستقلة عن أثينا. وهكذا تأسست مملكة البطال
إلى الغوس بن بطليموس األول. استعان الملوك البطالمة بالمهندسين واألطباء والعلماء 
اليونانيين، الذين وفدوا على مدينة اإلسكندرية. كما نقلوا إليها علماء مدرسة هليوبوليس )عين 

نون، والسي ما بعد أن تأسس شمس حاليًا(، وبهذه الصورة أصبحت هذه المدينة مركزًا للعلوم والف
 . فيها متحٌف ومكتبةٌ 

 عصر البطالمة اليونانيين :الل مصر خأبرز اإلنجازات الطبية في  .أوالً 

علمية، وُيقال إن   تضمن عدة كلياتكان بمثابة جامعة ت متحف اإلسكندرية :مدرسة  .0
المشهور، وبهذه الصورة قامت  أول من قام على تأسيسه العالم ستراتون تلميذ تيوفراست

في مدينة اإلسكندرية جامعة عظيمة كان يؤمها طالب العلم من كل حدب وصوب، 
حتى بلغ عددهم حسبما قيل أربعة عشر ألف طالب، وكان في هذه الجامعة قاعات 
فسيحة لتعليم الكيمياء والطبيعة والفلك والطب، كما كانت تضم مدرجات يقوم بها 

 بصورة علنية.  لمجرمين، ممن حكم عليهم باإلعدامأجسام ااألطباء بتشريح 

َل مرة، وكان الهدف منه، كما هو  وفي مدرسة اإلسكندرية ظهر علم السيمياء أو 
معروف، تحويل المعادن الخسيسة إلى ثمينة، أي إلى ذهب وفضة، لقد استطاع السيميائيون، 

جهزة التي لم تزل مستعملة حتى اآلن أثناء تفتيشهم عن غايتهم، أن يصمموا ويحسنوا بعض األ
في مخابر الكيمياء، كالمعوجة والقمع والهاون وبعض األواني الزجاجية والمعدنية. كما قاموا 

 بمختلف األعمال الفيزيائية والكيميائية، من غلي وتقطير وترشيح وترسيب وتصعيد.
في مدينة اإلسكندرية، إلى جانب متحفها العظيم، مكتبة  بنيت مكتبة اإلسكندرية : .0

ضخمة، موزعة في مركزين )األول في معبد سرافيون، والثاني في حي بركيون(. وقد 
جمعت في تلك المكتبة مؤلفات أبقراط، ونظمت بحيث يتمكن طالب العلم من دراستها 

 بصورة منهجية.
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ي ذلك الوقت وجود صناعة ناجحة لورق ومما ساعد على انتشار العلم وزيادة التأليف ف
البردي في مصر. وقد نسخت أكثر الكتب التي أل ـَفها علماء اليونان، كما دونت مختلف العلوم 

 والفنون والفلسفة واألدب والتاريخ، المعروفة لدى الشعبين المصري واليوناني.
 :  المدارس الطبية في مدينة اإلسكندريةثانيًا. 

تدين بأفكار هروفيلوس )الذي يميل إلى التجربة(، ويعد أول من درس  : المدرسة األولى .0
الدفقات الدموية المنتظمة التي تنتج في الشرايين من جراء دقات القلب، وهو من وجد أن 
طول المعي الدقيق يبلغ اثني عشر قيراطًا وأطلق عليه اسم االثني عشري وعرف 

شرايين، وكان أول من قطع أوصال الجسم المبيضين، ويعد أول من فرق بين األوردة وال
 البشري ودرس أعضاءه عند التشريح فعرف باسم )أبي التشريح(.

: بمبادئ إيرازيسترات )الذي يميل للقياس(، ويعد من رواد الطب المدرسة الثانية .0
 الوقائي، كما أطلق عليه نتيجة إلمامه العظيم باألعضاء لقب )أبي الفسيولوجيا(. 

فيلبينوس فقد أسسها تلميذان لهيروفيل هما  )التجريبيين(مدرسة : ةالمدرسة الثالث .0
، وقد ابتعد أصحاب المدرسة األخيرة عن المناقشات القوسي، وسيرافيون اإلسكندري 

 دهم التجربة فقط.المنطقية، وجعلوا رائ –الفلسفية 
تسالوس ومن أبرز أطباء هذه المدرسة  ،(أصحاب الحيل): هي فرقة المدرسة الرابعة .1

 .إلترالي
قائمة أسعار لألدوية المتاحة في  هم وضعواأن للبطالمة اليونانيين الطبية اإلنجازاتومن   -

 أبرز األطباء الذين تخرجوا من مدارس جالينوسويعد مدينة )قفـط( على النيل، 
 .الطبية اإلسكندرية
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 املبحث التاسع

 ةالروماني العلوم الطبية يف احلضارة تاريخ
اإلمبراطورية اليونانية إلى دويالت بعد وفاة اإلسكندر المقدوني، وهذا ما انتهى تمزقت 

ق.م(، وتمت هجرات كثيرة للكفاءات العلمية  018إلى سقوط مدينة أثينا، في يد الرومان، سنة )
النهماك الرومان بحروبهم و ، ير من أطباء اليونان مدينة روماإلى البلدان المجاورة. واستوطن كث

انوا انوا بحاجةعدد كبير من األطباء والصيادلة، لذلك لجؤوا إلى األطباء اليونانيين ، وإن كفقد ك
، إن الطب الروماني، )العبيد( من طبقة الرقيق ال يحبونهم وال يحترمونهم، بل حتى أنهم اعتبروهم

 رغم بعض الخصائص التي يمتاز بها، كان استمرارًا لمرحلة الطب التجريبي اليوناني.

 اًل. أبرز اإلنجازات الطبية في عصر الدولة الرومانية :أو 

ظهرت في مدينة روما بعض الحوانيت الخاصة ببيع األدوية  : )الحانات الطبية( .0
. وكان يعمل بها صيادلة يوناني ون (الحانات الطبية)وتحضيرها، وكانت تعرف باسم 

وتباع ضمن أوعية أو بصورة خاصة، يقومون بتحضير األدوية والقطرات العينية، 
 بخاتمهم هكذا كانت التقاليد المحلية لصناعة الدواء. زجاجات صغيرة مختومة

أجريت عملية القيصرية و هي  التي جرت في روما أنذاك : أشهر العمليات الجراحية .0
أمه ماتت وهي ألن  )السليل( يوس يوليوس الملقب بالقيصر وتعني لوالدة الملك غا

 اسمًا عامًا لملوك روما منها، فصار االسم من بعدها وسلوهتلده، فشقوا بطنها، 
 .(ةصر ا)القي

 هر األطباء في عصر الدولة الرومانية : أشثانيًا. 

 بوضع أوراق الكرنب عليها.بعالج الجروح والتقرحات  : أشتهر "كانو" حاكم روما .0
اشتهر بعالج حاالت التسمم إذ كان يستعمل  : طبيب اإلمبراطور نيرون  أندروماك  .0

 .تركيبة تدخل فيها عشرات األعشاب كترياق للعالج
طبيب يوناني، اعتمد في مداواته على الطرق اآلتية: ق.م(: 42 – 124إسكليبياد ) .0

والحمية والصيام والمعالجة بالماء وشرب الخمر. واشتهر –األلعاب الرياضية  –التدليك 
 في روما بعد أن أنعش رجاًل أصيب بالموت الكاذب، ألف ما يقارب من عشرين كتابًا. 

طبيب ولد وعاش في روما، عاصر ظهور بعد الميالد(: 14 –ق.م  31سلزيوس ) .1
 المسيحية، له كتاب باسم " كتاب األدوية.

طبيب يوناني األصل وعمل جر احًا في ن األول للميالد(:ديسقوريدس )عاش في القر .9
، وصنع منها بعض الته كثيرًا من النباتات الطبيةالجيش الروماني، جمع أثناء تنق
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األدوية. وضع كتابًا في األدوية المفردة، عرف باسم المادة الطبية، وضم نحوًا من 
 ( عقارًا، منها خمسمئة نبات طبي تقريبًا.598)

سقوريدس على األدوية التي لديها قدرات متشابهة في التأثير، لكنها ال توافق رك ز ديو  
 يرات مختلفة للمرض.جميع المرضى، بشكل خاص إذا كان هناك تفس

ميالدية، تعلم الطب في مدرسة  000ولد في مدينة برغام شمال أزمير سنة  : جالينوس .6
كانت تعاليم جالينوس تنص على أن المسيحية وبقي وثنيًا، و اإلسكندرية. لم يعتنق 

 . (الطبيعة حكيمة ال تخطئ)
وصف طرائق خاصة لتحضير األدوية والعقاقير، لذلك دعي العلم الذي ب ام جالينوسق

، في (الطبيب الصيدلي)تحضر بموجبه األدوية بعلم الصيدلة الجالينوسية. وكان يمارس مهنة 
وال يزال اسمه مرتبطًا بتلك الفئة من المستحضرات ( , الحانة الطبية)مكان أطلق عليه اسم 

 ميكانيكية )األدوية الجالينوسية(.الصيدالنية التي ُتركب بطرق 
وهما َتْوَءمان من أصل عربي، اشتهر األول طبيبًا والثاني صيدالنيًا. دميان وكوسم :  .7

األول على أحد عاشا في سورية أواخر القرن الثالث للميالد. اعتنقا المسيحية، ُأطلق اسم 
النباتات الطبية المعروفة باسمه، كما أطلق اسم الثاني على المواد المستعملة في 
التجميل )أدوية الزينة(، إن هَذْين  الكاتبين بعد وفاتهما تم تمجيدهما، فأصبحا قديسين 

 راعيين للصيدلة والطب، وكانت الكثير من األعاجيب والمعجزات ُتعزى إليهما.
ناني من القرن األول بعد الميالد، نجد تسمياته للنباتات في اللغات يو  بامفيلوس: .8

 اليونانية، والالتينية، والعبرية، والمصرية.
: يعد أول من نصح بالمس المهبلي لمعرفة وضع الجنين في الرحم وأوصى  سورانوس .5

المثانة قبل خروج المثانة أثناء المخاض، ونصح باستعمال كرسي خاص للوالدة  بقثطرة
 وكان خبيرًا بطلب األطفال.

طبيب سوري عاش في العصر الروماني، نجح في ربط  أرشيجن اآلبامي: .03
العروق وخفف من نسبة الوفيات في بتر األطراف، كوى بالنار لمعالجة النزف، واستخدم 

 ما بتر األثداء المصابة بالسرطان.المنظار لفحص الرحم، ك
كان حكيمًا بارعًا أقام في مصر ويعد من أوائل من شرح  روفوس ديفوز: .00

القردة، وعرف التصالب البصري وقسم األعصاب إلى حسية ومحركة، ويعد أول من 
 وضع أصول المشاهدة الطبية، وعرف الطب النفسي.
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 الفصل الثانــي
 يف احلضارة العربية اإلسالمية تاريخ الطب وآدابه

 املبحث األول
 )العصر اجلاهلي( الطب عند العرب قبل اإلسالم

 : منهم نذكر العرب جزيرة في األطباء بعض برزأ -
وهو عبد حبشي تناقلت العرب أقواله واشتهر بحكمته ومزاولة مهنة الطب،  لقمان الحكيم: – 0

 ومن أقواله: )آخر الطب الكي(، و)ليس مال كصحة وال نعيم كطيب العيش(.
 الجزيرة العربية.  في الطب : يعد من أشهر المعمرين ومارسالحميري  جناب بن زهير– 0
وألف كتاب )المحاورة في  واليمن، فارس بناحية الطب تعلم:  الـثــقفي   َ َكَلَدة بن الحارث – 0

 )جنديسابور(، وهو مدرسة على خطوات أبيه في الحارث بن النضر الطب(، وسار ابنه
  .والسالم( الصالة النبي )عليه خالة ابن

 املبحث الثاني
 الطب يف عصر صدر اإلسالم )العصر النبوي و الراشدي(

 اإلسالمية: الرسالة عصر في الوقائية الصحية التدابير:  أوالً 

 :العلم طلب على الحث .3
 :الطعام تناول في االعتدال .4
 :الغذاء بنوعية االهتمام .5

وزيت  الزيتون ، والتمرو العسل :المثال ىسبيل ىعلنذكر  : الصحية و الطبية األطعمة ثانيًا:
 ...الخ ..الَكْمَأة، ووالخل اللبنوالسوداء  الحبةوالزيتون، 

 :الرسالة عصر وآسيات وطبيبات أطباء أشهر ثالثًا:
 الطب، فيقولون ب الحذاقة في المثل به ويضرب ، العرب أطباء أشهر من :يمذْ ــح   ابن .1

 . بالكي المعالجين أمهر من حذيم، وكان ابن من أطب هو:بذلك أرادوا وصفه لمن
في العصر الجاهلي  عاش، التميمي رمثة أبو يثري  بن رفاعة هو :التميمي أبورمثة .2

 ،مزاوالً  معروفًا وناجحًا بالمداواة    طبيباً  وكان كلدة، بن للحارث معاصراً وأدرك اإلسالم 
 .العلم فائقًا  في يكن لم ولكنه،اليد ،رفيق الجراح وصناعة اليد، ألعمال
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 ،وكان اإِلسالم أول في ،أسلم العلم يطلب و ببيتط كان : األزدي ثعلبة بن ضماد .3
 الريح. هذا من ينفث يقرأ ثم بشيء الداء يعالج ،أي يرقي

 وفاة حضر نهإ (، وقيلالنبي ) وشهد اإلسالم، عاصر طبيب :كعب بن الحارث .4
 الخطاب عمر بن الخليفة

كان كاهن قومه في الجاهلية،  الكعبي( النجراني: الكعدي )وقيل قباب بن الشمردل. 5
 .و يعالج المرضى و الجرحى ، العروق  في اإلسالم أبطل الكهانة، كان يفصدو 
( الرسول ) اختارها فقد بالجراحة، متميزة المرأة  هذه كانت : األسلمية رفيدة .5

 .فيها عملها ومارست خيمة فاتخذت ،للمشاركة في الغزوات
 وكانت اإلسالم، وعاصرت ، الجاهلية في الطب في اشتغلت :عبدهللا بنت الشفاء .8

 الجلدية.  ألمراض تعالجا الجاهلية في
 كانت تشارك في الغزوات، و المازنية كعب بنت نسيبة وهي :األنصارية عطية أم .9

 .المرضى على و تقوم الجرح فتصنع الطعام، وتداوي  ،)غزوة الخندق(
 : الطبية في العصر الراشديرابعًا. تاريح العلوم 

الصحية توجيهات الخلفاء الراشدين جاءت أستمراًر لعصر الراسالة وأهم ما تميزت به هو 
بالقضايا الصحية فأمر بتخصيص  عمر بن الخطابفقد اهتم الخليفة الراشدي الثاني ، الطبية و

الطعام للمحتاجين و مراقبة الغذاء في األسواق و االهتمام بأن ترضع األم طفلها لعامين مع 
اس وَ مَ تعرضت عَ  فقدنموذجًا، أ (اسوَ ــمَ ــطاعون عَ )المساعدة بذلك، أما موقفه من األوبئة فنأخذ 

)وهي بلدة في فلسطين( لوباء الطاعون، وقتل الكثير من الناس في هذا الوباء منهم أبوعبيدة 
، من جماعي  فيعد أول من طبق فكرة حجرالخليفة عمر بن الخطاب  فيعدجراح، عامر بن ال

طق األخرى الوباء لكيال ينتشر إلى المنا ظهر فيهخالل عدم الخروج أو الدخول من البلد الذي 
نه حصر المرض في تلك المنطقة، والسرعة في القضاء على هذا الوباء إالمجاورة، أي 

كما أعطى رعاية خاصة للهجرة،  00باإلمكانيات البسيطة عندهم في تلك الحقبة التاريخية 
 .للمجذومين، وطبق القاعدة النبوية بعزلهم، وأمر بمعالجتهم بالحنظل

ال يجد حرجًا  من االستعانة باألطباء غير  عثمان بن عفانكان الخليفة الراشدي الثالث 
 المسلمين ( من أوائلالمسلمين في معالجة المرضى المسلمين، وكان الخليفة عثمان بن عفان)

 .بالذهب  األسنانشدوا الذين 

كرمه هللا  بعلي بن أبي طال الراشدي في مرحلة الخليفة العلوم الطبية كما تميزت
بمجموعة كبيرة من النصائح واإلرشادات الطبية التي قدمها من خالل أقواله وأفعاله التي كانت 

 منهاجًا يقتدى به.
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 : أبرز األطباء في العصر الراشدي خامسًا. 

يعد من أشهر أطباء  : سعيد( ايحيى النحوي اإلسكندراني )أوتوشيوس الذي يعني أب .1
وأكثرهم تصنيفًا، تاق إلى العلم بعد أن بلغ األربعين من عمره، اإلسكندرية المتأخرين 

وأضحى طبيبًا  مشهورًا  وقام بترتيب  ،فالتحق بدار العلم في اإلسكندرية، ودرس الطب
في الطب: تفسير كتاب النبض  هفاتــمجاميع جالينوس الستة عشر. من أشهر مؤل  

 ،وتفسير كتاب األصحاء ،ء الباطنةوتفسير علل األعضا ،وتفسير كتاب المزاج ،الصغير
 .وتفسير كتاب التشريح الصغير )لجالينوس(. وغيرها الكثير من الكتب والمقاالت 

كر في كتاب وهو طبيب رومي ذُ  ،ويسمى في بعض المصادر أقرن  : نــعيُ أن ــن بور ــأه .2
 ، وهو القس صاحب الكناش، وألف كناشةلقفطي ِ لإخبار العلماء في أخبار الحكماء 

 . ريانية، وهي ثالثون مقالةبالس  
 . شمعون الراهب المعروف بطيبويه .3
وهو طبيب يوناني، عاش في مصر وهو من ضمن األطباء الذين جمعوا كتب  ن:اصطفإ .4

 جالينوس الستة عشر وفسروها. 
 نه من فارس أو من الهند. إومن اسمه يمكن القول  ،الطبيب سندهشار .5
أبا موسى، ويدل اسمه أنه من أصل عربي وأدرك : ويكنى الطبيب عيسى بن قسطنطين .6

 اإلسالم، وله كتاب البواسير وكتاب األدوية المفردة.
عند األطباء العرب، ألنه كان جراحًا  عظيمًا  قديرًا  الملقب بالقوابلي : بولس األجيني .7

في أمراض النساء، وهو يوناني األصل ، عاصر صدر اإلسالم، ويقال إنه أدرك بعض 
العربية، من ضمنها: الكناش وهي إلى أطباء المسلمين، وله مؤلفات ترجمت أغلبيتها 

جراحية، و تدبير الجزء السادس للعلوم ال وقفموسوعة في الطب بسبعة أجزاء، و 
 الحبالى، وعلل النساء. 

 طبيب إسكندراني، بعد يحيى النحوي، عاش في الديار المصرية، وكان : أريبلسيوس .8
 . (صاحب الكنانيش)ـ رف بــعُ حت ـى في صناعة الطب، وله عدة كنانيش، فاضاًل مصنفًا 
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 الثالثاملبحث 
 م( 947-664هـ/ 404-14) ةاألموي الدولة عصرتاريخ الطب يف 

 

 : أشهر األطباء والعلماء في العصر األموي أواًل. 
يعد من ضمن األطباء وكيميائي عصره، إذا امتدحه المؤرخين خالد بن يزيد بن معاوية:  – 1

 والكت ـاب بذكائه وعلمه ورجاحة عقله، ويعد أول من ترجم كتبًا في الطب والكيمياء والنجوم. 
وكان طبيبًا وعالمًا فيها وطبيب الخليفة عمر ابن عبد العزيز، الملك بن أبجر الكناني  عبد - 0

 أقام في اإلسكندرية وتولى التدريس في اإلسكندرية. 
وهو طبيب نصراني المذهب، عالم بأنواع العالج واألدوية وله أبو الحكم الدمشقي:  - 0

يعتمد عليه في تراكيب األدوية وقد وصفات مشهورة وكان يستطبه معاوية بن أبي سفيان و 
 عمر أبو الحكم طوياًل ومات عن عمر ناهز المئة عام. 

 وهو المشهور بمسيح الدمشقي، وصاحب الكناش الكبير المعروف باسمه. الحكم الدمشقي:  - 1
وهو طبيب فاضل طيب الكلم كريم الشيم حسن العشرة برع في صناعة :  تياذوق  الطبيب – 9

 . فكان طبيبه الخاص الحجاج بن يوسف الثقفي ةخدموهو يهودي عمل على الطب، 
 أول طبيبة عيون في تاريخ الطب اإلسالمي. تعد :  زينب بني أودالطبيبة  - 8
مل وهو زكريا بن يحيى بن ماسويه الخوزي اشتهر بالطب وله كتاب الكاابن ماسويه:  - 9

اب القولنج ومعرفة العين وطبقاتها، وكتاب ، وكتاب الفصد والحجامة وكتواألدوية المسهلة
 ابنه يوحنا بن ماسويه في الترجمة والتأليف.  ره، واشت....الخ الجنين وكتاب الجذام

شتهر بعلم الفلك والرياضيات وامتهن الصيرفة وقدمه للخليفة المعتضد أ : ثابت بن قره - 8
 المحب ألهل العلم والعلماء وألف كتبًا في أوجاع الكلى والمثانة. 

وهو محمد بن موسى الخوارزمي لم يعرف مولده على وجه الدقة، توفي في   : الخوارزمي – 5
مؤلفات عديدة في مجاالت  لهللهجرة، عاصر المأمون حيث ذاع صيته  000بغداد سنة 

 لرياضيات.الفلك وا

الجبر وكتاب العمل باالسطرالب وهو  في علم الرياضيات وخاصة من الكتبالعديد له        
أول من فصل علم الحساب عن الجبر وأول من عالج الجبر بأسلوب منطقي علمي، وقد 

 تعددت جوانب نبوغه فاستعمل الصفر دائرة عديمة الزاوية.
للهجرة، اشتهر بعلم  080وهو أحمد بن داود الدينوري الحنفي توفي سنة الدينوري:  - 03

 النبات وعاش في القرن الثالث الهجري، ولم يصلنا من أعماله سوى )كتاب النبات(. 
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 ويضم هذا االسم طبيبان:ابن مندويه:  - 00

وكان علي بن مندوبه ، هـ093: والذي توفي سنة  (هاألول هو الطبيب )علي بن مندوي -
 طبيبًا في أصفهان، طلبه عضد الدولة إلى البيمارستان العضدي. 

 ه، لقب بـ أبو علي بن مندويه103توفي سنة  الثاني هو الطبيب )أحمد بن مندويه( : -
ترك آثارًا في الطب أورد بعضها ابن أبي أصيبعة في كتابه )عيون األنباء في وقد 

لفات أحمد بن مندوبه )المدخل في الطب الجامع( و طبقات األطباء(، ومن أشهر مؤ 
 و)المعروف باسم القانون الصغير(. )المختصر في الطب( و )المغيث في الطب(

هـ، 009وهو أبو علي بن الهيثم اشتهر بعلم البصريات، ولد بالبصرة سنة :  ابن الهيثــم - 00
الحساب وشرح أصول وله العديد من المؤلفات نذكر منها كتاب الجامع في أصول 

 وكتاب في الهالة وقوس قزح.  مسائل الهندسيةإقليدس في الهندسة وتحليل ال
                           المهنة أتقن وأقربهم، تياذوق  أبرز تالميذ منطبيب يهودي هو   :شحناتا بن فرات– 13

 الثقفي.  يوسف بن الحجاج وخدم
 العيون. بطب اشتهرت  :العامرية خرقاء الطبيبة -09

 أي من كان طبيبًا ومارس عمل الترجمة أيضًا وهم: : الترجمة في العصر األموي األطباء ثانيًا. 
 طبيب الخليفة معاوية وأبو الحكم الدمشقي وابنه الحكم.ابن آثال :  - 0
وإليه يعود  هو ماسرجويه اليهودي الذي يعرف بيحيى بن ماسرجويه:  ماسرجويه البصري  - 0

الفضل في ترجمة كتاب الطب ألهارويه الراهب اإلسكندري وهو من أقدم ما ترجم إلى 
 العربية. 

: سرياني األصل ويعد من أشهر مترجمي العصر األموي، وأحد أبرز  يعقوب الرهاوي  – 3
 معلمي المدارس السريانية السورية. 

 : األموية الطبية البيمارستاناتثالثًا. 
يعد أقدم بيمارستان عرفته الدولة األموية بدمشق، تنسب  : بيمارستان دمشق الصغير .1

عمارته إلى الخليفة معاوية بن أبي سفيان، وكان مكانه تحت المئذنة الغربية في الجامع 
جدًا، ولم يشهد له المؤرخون  محدودةاألموي، والمعلومات عن هذا البيمارستان الصغير 

 المتأخرون أثرًا.
يواء المرضى إلوخصصها  ،ن هذه الدار ابتاعها معاويةإ : مال هللا في مكة دار .2

كمصح. أما إنشاء البيمارستانات النظامية، فقد ظهرت في زمن الخليفة األموي الوليد بن 
م(، ولقد بنى الوليد بيمارستان بدمشق، أفرده للمجذومين وأمر 909)سنة عبدالملك 
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م األرزاق، وأمر الناس بعدم مخالطتهم، حتى ال بحبسهم، لئال يخرجوا، وأجرى عليه
تنتشر العدوى بين الناس، وهذا مانسميه بالمصطلح الحديث )الحجر الصحي(، وقد 
حرص الوليد بن عبدالملك على تزويد هذه البيمارستانات باألطباء المتخصصين في 

إلسالمية، من البيمارستانات في مختلف أرجاء الدولة ا الكثيربنى و عالج المجذومين، 
 .وأكثرها في بالد الشام

بلغ حرص الدولة األموية على توفير الرعاية الصحية والطبية  : البيمارستان المتنقل .3
لرعاياها، أنها أمرت بتوفير بيمارستانات متنقلة ترافق القوافل في حلها وترحالها، وتقديم 

المتوجهة إلى بيت هللا الحرام )في موسم الحج(، فتجهز بمواد  الدعم الصحي للمواكب
 كانت تودع في صناديق خاصة بها. إذالمرضى،  إليه اإلسعافات األولية، وما يحتاج

وهي البيمارستانات التي ترافق الجيوش في حلها وترحالها في  البيمارستان العسكري: .1
، والممرضين، والصيادلة، وكل ما حالتي الحرب والسالم، يكون فيها فريق من األطباء

 يلزم مرضى الحروب من وسائل الراحة، واالعتناء بهم عناية فائقة.
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 الرابع ملبحثا
 يف العصر العباسي  وآدابه الطبتاريخ 

 
 : العصر العباسيأعالم الطب العربي و موسوعاتهم يف أوالً : 

 : م(857هـ/243)توفي  Ibn Masawayhيوحنا بن ماسويه  .1

طبيب سرياني األصل، عربي المنشأ، من أعالم الطب في زمانه، ولد في جنديسابور، و 
درس الطب في بيمارستاناتها، وتفنن في ممارسته له، ثم انتقل إلى بغداد، حيث أصبح فيما بعد 
رئيسًا لبيت الحكمة ودائرة الترجمة فيه، تولى تطبيب الرشيد والمأمون والمتوكل، وتنسب له أقدم 

الجات للرمد وطب العيون.من مؤلفاته كتاب "البرهان" و"خواص األغذية" و"معرفة العين المع
 .وطبقاتها" و "جامع الطب" و "النوادر الطبية"

 : م(861-828هـ= 192-247) Al-Tabariعلي بن ربن الطبري  .2

هو أبو الحسن علي بن سهل بن ربن الطبري، من أهل طبرستان، طبيب حكيم عالم 
درس الطب والتنجيم عن أبيه، كما تعلم العربية والسريانية واليونانية والهندية  بالطبيعيات،

ن الرازي أخذ الطب عنه.من مؤلفاته: كتاب "فردوس الحكمة" و"حفظ إ :والعربية والفارسية، قيل
 الصحة" و "منافع األطعمة و األشربة" و "الحجامة".

 : م(873-812هـ=194-262) Hunayn Ibn Ishaqالعبادي حنين بن إسحاق .3

المأمون نقل  إليهُولد بالحيرة، ثم انتقل إلى بغداد حيث اشتغل بالطب والترجمة، طلب 
"  هو مدخل لعلم الطب و"كتاب لمن مؤلفاته: كتاب "المسائ ،كتب الحكماء اليونانيين إلى العربية

 لعين".في العين"، و"كتاب في األدوية المفردة" و "كتاب العشر مقاالت في ا
 : م(871هـ/ 262)توفي  Al-Kindiالكندي  .4

ء ملوك كندة، ُلقب ا، من أبنم(833ولد سنة ) هو أبو يوسف يعقوب بن إسحاق الكندي
، ُولد في الكوفة، وانتقل بعدها إلى بغداد وفيها تأدب وتعلم، لم يمارس الطب (فيلسوف العربـ )ب

أوائل الذين كمحترف، ذكر له النديم في الفهرست اثنين وعشرين كتابًا في الطب،.وكان من 
من كتبه ورسائله في الطب: "كتاب األقراباذين" و"جوامع األدوية المفردة  ،اطبقوا العالج بالموسيق

 ."و"رسالة في كيفية الدماغ" و"رسالة في علة الجذام وعالجه لجالينوس"
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 : م( 922-826هـ =  211-288) Thabit Ibn Qurraثابت بن قرة  .5
و الفلسفة،  هو ثابت بن قر ة بن مروان الحراني الصابئي، من أعالم الرياضة و الطب

ولد بحران بين دجلة و الفرات، شمال مدينة الرقة السورية حاليًا، ثم انتقل إلى بغداد حيث درس 
الفلسفة ز الرياضيات، و كان يتقن السريانية و العبرية.من مؤلفاته "الذخيرة في الطب" و "كتاب 

 لى و المثانة".في الكُ  و "الحصى المتولدة ،وامع األمراض الحادة لجالينوس"جو " ،وجع المفاصل"
 مAl-Razi (251-313  =865-925 :)الرازي  .6

اإلسالم  ء وكيميائيأطباأعظم يعد بن زكريا الرازي،  بن يحيى هو أبو بكر محمد
مدينة ) في وكذلك توفي ُولد   ، ومن أشهر فالسفتهم،في الطب والكيمياء والفيزياء وأكثرهم ابتكاراً 

والطب  انسبته، و بها تعلم، ثم انتقل إلى بغداد فدرس الموسيق، و إليها جنوب طهران  ( الري 
مارستان الري، ثم رئاسة األطباء في البيمارستان العضدي بيوالفلسفة وبرع فيها، كما تولى تدبير 

 في بغداد.
بل هو أعظم من أنجبته  الرازي أول وأعظم علماء المدرسة الحديثة في الطب، يعد

 : العلميةونذكر أبرز إنجازاته  الحضارة العربية اإلسالمية من األطباء،
استخلصه بتقطيره من مواد نشوية وسكرية متخمرة، ومن ثم استخلص الغول )الكحول( :  .أ

 استنبط منه أدوية متنوعة.
اسم  ركب واخترع بعض األحماض القوية : نذكر أهمها حمض الكبريت واطلق عليه .ب

، كما ركب عددًا من ، وميز بين )الصودا( و )البوتاس()زيت الزاج( أو )الزاج األخضر(
الحوامض القوية األخرى والزالت طرقه التي سلكها في سبيل تحضيرها مستخدمة حتى 

 اليوم، واستخدم الكيمياء الحديثة في الطب مثل تركبه )مرهم الزئبق(. 
 .من فرق بين الحصبة والجدري  أول هوأشتهر بممارسته للطب األكلينيكي ف .ت
قسم المواد في عصره : قسمها إلى أربعة أقسام هي المواد )المعدنية، والنباتية،  .ث

 والحيوانية، والمشتقة(.
قام بتعين الكثافات النوعية  عين الكثافات النوعية للسوائل فيزيائيًا وصمم مقياسًا لها : .ج

 للسوائل، وصنف مقياسًا لها أطلق عليه اسم )الميزان الطبيعي(.
 .عرفت بخيوط )القصاب(  ابتكر خيوط جراحية من مواد متعددة .ح
 حضر بعض السوائل السامة نذكر منها )روح الخل(. .خ
: "كتاب نصفها في الطب، منها ألفي كتاب ورسالةأكثر من  كتب أهم مؤلفاته الطبية : .د

األسرار"، وكتاب "الطب المنصوري" و"الفصول في الطب" و"تقسيم العلل" و"منافع 
 ،طالق كان كتاب "الحاوي"إلاألغذية ودفع مضارها". غير أن أهم مؤلفات الرازي على ا
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وهو يتضمن كل ما توصل إليه الطب من معارف طبية ومعلومات سريرية، كما يتضمن 
جم الكتاب إلى الالتينية والعبرية، تُـر اولته للمهنة، وقد ت شخصية ناجمة عن مز داهامش

بي حيث صارت هذه الترجمة إحدى تسعة و وترك هذا الكتاب أثرًا عظيمًا في الطب األور 
 كتب لتدريس الطب بمكتبة باريس.

زينة ما ُكتب في الطب، وقد ُترجم إلى الالتينية والفرنسية  كتاب "الحصبة والجدري" له
 مرة. 13واإلنكليزية واأللمانية، وطبع األصل أكثر من 

 ن، موسوعي، واسع المعرفة، استوعبأحد مشاهير األطباء في العالم في كل زمايعد و  
علوم عصره ومعارفه، ثم قدمها لإلنسانية أحسن تقديم، وهو عالم منهجي أعطى الطب في زمانه 

كان الطب معدومًا فأوجده أبقراط، ):  نظامًا رائعًا، ودقة عالية ووضوحًا يثير اإلعجاب، ولقد قيل
 .(وميتًا فأحياه جالينوس، ومشتتًا فجمعه الرازي، وناقصًا فأكمله ابن سينا

)استئصال الساد( قائاًل: "لقد  أي بالعمى آخر عمره، و رفض قدح عينيه الرازي  ُأصيب
 أبصرت من الدنيا حتى مللت".

طبيب تلقى علومه في مدينو جنديسابور وأصبح طبيبًا م(: 869سابور بن سهل الكوسج ) .9
وألف كتابًا في األقرباذين وهو مخطوطة علمية تحتوي على عشرين بابًا ذكر فيها سابور 
األشكال الصيدالنية من األقراص والحبوب والمعاجين، األشربة، المربيات المطبوخة، 
األكحال، األدهان، المراهم، الضمادات ، الحقن، السعوطات، أدوية الرعاف والقيء وُيعد 

 سابور بحق المؤسس األول لألقرباذين. 
 م(:972هـ/362)توفي  Al-Tabariأحمد بن محمد الطبري  .8

أحمد بن محمد الطبري من أهل طبرستان، و هو طبيب األمير ركن هو أبو الحسن 
يبحث في علل األطفال  هم  مالدولة البويهي. من مؤلفاته كتاب "المعالجات البقراطية"، و فيه جزء 

 و تدبيرهم.
 م(:982-895هـ = 285-369) Ibn Al-Jazzarابن الجزار القيرواني  .9

د، من القيروان، من أهم كتبه "كتاب زاد بي خالأَ هو أبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن 
المسافر" الذي ُترجم و طبع بالالتينية و اليونانية و العبرية، و قد قام قسطنطين اإلفريقي 

( و هو تونسي بترجمة كتاب زاد المسافر إلى الالتينية و نسبه إلى نفسه، و البن 0389)ت
" و "كتاب األدوية المفردة" و "كتاب الجزار من الكتب أيضًا كتاب "سياسة الصبيان و تدبيرهم

، و ُعثر له "طب الفقراء و المساكين" و "كتاب قوت المقيم" و "كتاب في المعدة و أمراضها
 . مؤخرًا في المكتبة الوطنية في باريس على كتاب جديد هو "عمل العطريات المنتخبات"
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طبيب  م(:994هـ/384)توفي  Al-Majusi)األهوازي( علي بن عباس المجوسي  .12
عربي من األهواز جنوب بالد فارس بالقرب من جنديسابور، اشتهر بكتابه "كامل الصناعة 

هـ(، وكان طبيبه 090الطبية"، وهو موسوعة طبية متقنة، وضعه لعضد الدولة البويهي )ت
فريقي ألالخاص، والكتاب معروف بالغرب باسم "الكتاب الملكي" بعد أن ترجمه قسطنطين ا

 ونسبه إلى نفسه، ويعالج الكتاب الملكي شؤون الطب العملية والنظرية، إلى الالتينية 

عالج ورم أم الدم بالجراحة، وكذلك وصف عالج كسر الفك  لىوكان أول من تكلم ع
السفلي بالتجبير، وعملية تفتيت رأس الجنين ذي الرأس الضخم عند عسر الوالدة، وأجاد في 
عملية استئصال اللوزتين، واستخراج حصى المثانة، وكان أول من أشار إلى صعوبة شفاء 

 .مريض السل بسبب الحركة الدائمة للرئة
هو أبو القاسم خلف بن  م(:1212-936هـ = 325-423) Al-Zahrawiي الزهراو  .00

ُيعد من و  ء في ضاحية قرطبة و إليها نسبته.عباس الزهراوي األندلسي، ُولد في مدينة الزهرا
أكبر جراحي زمانه، وصاحب أول تأليف في الجراحة عند العرب، وأول من استعمل خيط 

لنزف بالكي بالنار، وأول من استعمل الخيوط الحرير في ربط الشريان، وأول من أوقف ا
 الجراحية المستخرجة من أمعاء الحيوانات.

اهتم بجراحة العيون وطب األسنان، واستعمل الكالليب لقلعها، وصنع من عظام 
أصل اللوزتين وصنع آلة تساعد تالحيوانات أسنانًا بديلة عن األسنان المقلوعة أو المفقودة، كما اس

جنين في حال الوالدة المستعصية، وهو أول من استعمل القثطرة في غسيل على استخراج ال
 المثانة أو إزالة الدم من تجويف الصدر أو من الجروح وغير ذلك.

وترجمت إلى الالتينية والعبرية  ،م(00و00)با في القرنين و ُنقلت كتب الزهراوي إلى أور 
 كثيرًا منها، ووضعوه في مرتبة جالينوس.بيون و واإليطالية والفرنسية، واقتبس األطباء األور 

لم يعرف من آثاره إال كتاب "التصريف لمن عجز عن التأليف" الذي يقع في ثالثين 
مقالة، تبحث في أمراض الجسم كاملة، إال أن أهم مقالة في الكتاب هي المقالة الثالثون المتعلقة 
بالجراحات، وهي ما أكسب الزهراوي لقب أكبر جراحي زمانه، والمقالة مزينة بالرسوم الموضحة 

لجراحة التي صممها بنفسه، وقد ترجمت مرات عدة إلى الالتينية، ونقل الجراح الفرنسي آلالت ا
 .الشهير دي شولياك كثيرًا من آراء الزهراوي إلى كتابه المسمى "الجراحة الكبرى"

هو أبو علي الحسين بن  م(: 1237-982هـ =  372-428) Avicnnaابن سينا  .12
الرئيس، ورئيس األطباء، ُولد بالقرب من بخارى،  عبدهللا بن علي بن سينا الملقب بالشيخ

تلقى علوم القرآن و الشريعة و الدين في بخارى، ثم انكب على دراسة الطبيعيات 
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والرياضيات والمنطق والطب، فبرع في الطب حتى صار مرجع األطباء ومقصدهم من كل 
يل إن الرازي تفوق مكان، وصار اسمه ألمع اسم بعد الرازي في تاريخ الطب العربي، وقد ق

 .وتفوق ابن سينا على الرازي في الفلسفة والفقه و الشعر ،على ابن سينا في الطب
والبن سينا اكتشافات رائدة في الطب، منها: التهاب السحايا، وشلل العصب الوجهي 
)اللقوة(، والسكتة الدماغية الناجمة عن فرط ضغط الدم، والعدوى في السل الرئوي، والفرق بين 
اليرقان الناجم عن انسداد الطرق الصفراوية واليرقان الناشئ من انحالل الدم، وقابلية إصابة 

 .العظام باألورام )السرطانات( وغيرها
كتابًا ورسالة ومقالة في الطب والفقه والفلسفة والمنطق  099ألف ابن سينا أكثر من 

 " وغيرها.وغيرها، منها "النجاة" و "الشفاء" و "اإلشارات والتنبيهات
يعد كتابه " القانون في الطب" من أشهر كتبه الطبية، وقد ضمنه آثار اإلغريق والعرب 

بية حتى و وجمع فيه خالصة فكره الطبي، وقد بقي الكتاب مادة تعليم الطب في الجامعات األور 
 .القرن السابع عشر أواخر

 م(: 1267-986هـ = 376-462) Ali ibn Ridwanعلي بن رضوان  .13
هو أبو الحسن علي بن رضوان بن علي بن جعفر، ُولد في الجيزة، وكان أبوه فرانًا، و 

ة رئاسة أطباء بوالفلسفة، واستطاع أن يحظى بمرت ب  الط  بانصرف منذ طفولته إلى التعلم، وولع 
مصر وهو في الثانية والثالثين من عمره في زمن الحاكم بأمر هللا من حكم الفاطميين، ونجاحه 

اد و المناوئين، ومنهم ابن بطالن والقفطي.هذا أ  وغر صدور عدد من الحس 
كان ابن رضوان طبيبًا بارعًا، وممارسًا ماهرًا، ومؤلفًا غزيرًا، من كتبه "األصول في 

 .الطب" و "النافع في كيفية تعليم صناعة الطب" و "مقالة في شرف الطب"
 م(:1153هـ/548)توفي  Ibn Alayn Zarbiابن العين زربي  .14

تعود أصوله إلى قرية زربة بالقرب من أضنة التركية الحالية، في زمن السالجقة األتراك. 
في بغداد اشتغل في الطب، و له "كتاب الكافي في الطب" و "كتاب شرح كتاب الصناعة 

 .الصغيرة لجالينوس" و "مقالة في الحصى و عالجها" و "رسالة في الشقفة" أي الجمرة الحميدة
هو أبو مروان ابن أبي  م(:1161-1271هـ =  464-557) Ibn Zuhrهر ابن زُ  .15

يادي، من أهل أشبيلية، تلقى مهنة الطب عن أبيه، رحل إلى بغداد وعمل إلالعالء بن زهر ا
ويصف فيه التهاب  ،في الطب وبرع فيه، من مؤلفاته: "التيسير في المداواة و التدبير"

عوم، كما وصف عملية استخراج الحصى من التامور والتهاب األذن الوسطى وشلل البل
 .ووصفها مى، وهو أول من اكتشف هامة الجربالكلية وخزع الرغا
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بو الوليد محمد أهو  م(:1198-1126هـ = 522-595)  Ibn Rushdابن رشد  .16
بن أحمد بن رشد األندلسي، ُولد في قرطبة، درس الفقه واألصول والطب والرياضيات 

، وقد حاول أن يلقي قبسًا من ت عديدة في أشبيلية ثم في قرطبةنواوالفلسفة، وتولى القضاء س
فلسفة في بيئة األندلس التي كانت تنعت الفالسفة بالزندقة، لكنه اصطدم بصخرة النور 

التعصب والجهل، فتم إبعاده إلى المغرب، بعد أن نكل به، وحرقت كتبه، ومع ذلك ظل ابن 
 ظم حكماء القرون الوسطى. بل من أع ،رشد من أعظم فالسفة اإلسالم

وفي الطب كان ابن رشد أعظم أطباء زمانه، فقد كان أول من شرح في كتابه "الكليات" 
 وظائف أعضاء الجسم و منافعها شرحًا مفصاًل دقيقًا، كما شرح أرجوزة ابن سينا.

أول أمره في اسبانيا  اضُطِهـدَ  :Ibn Maimun (Maimonides)موسى بن ميمون  .17
اشتهر بالطب والفلسفة والديانة اليهودية، , ثم إلى القاهرة حيث استقر فيهافذهب إلى فاس، 

وكان طبيب صالح الدين األيوبي، له مؤلفات عديدة أغلبها بالعربية منها : "داللة الحائرين" 
"كتاب  وح العقار" و "الرسالة األفضلية" و "الغذاء وحفظ الصحة" و "تدبير الصحة" و "شر 

 في الختان".
-1161هـ=Abdellatif AlBaghdadi(557-629عبد اللطيف البغدادي  .18

هو موفق الدين عبد اللطيف بن يوسف بن محمد المعروف بالبغدادي والملقب  : (م1231
لد في بغداد ودرس فيها، ثم انتقل إلى الموصل، ثم حلب، وألف فيها كتاب بابن اللباد، وُ 

 .لى دمشق ودرس فيها الطب ومارسهإ"المجرد" وغيره، ثم انتقل إلى القدس ، ثم انتقل 
كتابًا في الطب والفقه والفلسفة  093كثر من أثروة علمية كبيرة بلغت  وراءهترك 

اسية وغيرها، منها "اإلفادة و االعتبار" و"مقالة في الحواس" والمنطق والتاريخ واألدب والعلوم األس
و"المجرد من غريب الحديث" و"األدوية المفردة" و"الترياق" و"مختصر فيما بعد الطبيعة" و "الطب 

 من الكتاب و السنة". وقد صحح عبد اللطيف البغدادي بعض أخطاء جالينوس.
هو موفق  م(:1269-1223هـ= 622-668)Ibn Abi Osaybiaابن أبي أصيبعة .19

الدين أبو العباس أحمد بن القاسم السعدي الخزرجي المعروف بابن أبي أصيبعة. ُولد في 
دمشق، و درس الطب في البيمارستان النوري زمياًل البن النفيس، ثم انتقل إلى القاهرة في 

يستقر بقية حالة )طب العيون(، ثم عاد إلى بالد الشام لزمن األيوبيين، و مارس فيها الكِ 
 حياته في صلخد.

اشتهر بموسوعته الطبية "عيون األنباء في طبقات األطباء" التي تعد من أهم مراجع 
طبيب. من كتبه أيضًا "حكايات األطباء في عالجات  133تاريخ الطب، و ترجم فيها ألكثر من 

 األدواء" و "التجارب و الفوائد" و "معالم األمم"، كما كان  شاعرًا مجيدًا.
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هو أبو  م(: 1286-1233هـ= 632-685) Ibn Al-Quffابن القف الكركي  .22
بي أالقف، من مسيحيي الكرك، درس الطب على يد  بنسحاق إالفرج موفق الدين بن 

أصيبعة، واستقر في دمشق يمارس الطب فيها. له من الكتب "شرح الكليات" من كتاب 
 ة الجراح".لشهير "العمدة في صناعالقانون البن سينا، وكتابه ا

هو عالء  م(: 1288-1212هـ =  627 – 687) Ibn Al-Nafisابن النفيس   .21
 الدين أبو الحسن علي بن أبي الحزم القرشي، درس الطب في البيمارستان النوري الكبير

البيمارستان المنصوري، إلى أن قاهرة في ، ثم انتقل إلى مصر، وعاش طبيبًا في البدمشق
 والشام، وظل مقيمًا في القاهرة حتى وفاته.أصبح رئيسًا ألطباء مصر 

الشامل في الطب" و"المهذب "له مؤلفات كثير في الطب، أشهرها "الموجز في الطب" و 
في الُكْحل المجر ب" و "شرح تشريح القانون" الذي وصف فيه الدورة الدموية الصغرى، والتي ُيعد 

ي بأربعة قرون، كما كان أول من وصف ابن النفيس مكتشفها قبل العالم اإلنكليزي وليم هارف
الشرايين التاجية المغذية للعضلة القلبية، ووصف تشريح األقنية الصفراوية والتصالب في العصب 

 النوري "البصري".

 أشهر أساتذة املدارس الطبية العربية يف العصر العباسي:ثانيًا. 
 : المدرسة الطبية البغداديةأشهر أطباء   .1
دخل بمعية عضد الدولة إلى بغداد  هـ(:396-311جبريل بن عبيد هللا بن بخيتشوع ) .أ

وعمل على تجديد البيمارستان وأشرف عليه، ألف كناشة الكبير الكافي على شكل سؤال 
 وجواب.

عمل في خدمة سيف الدولة ولما بنى عضد الدولة  أبو الحسن عبي بن كشكرايا: .ب
طبيبًا من كافة  01فيه، وقد بلغ عدد أطبائه البيمارستان العضدي طلبه للعمل 

 االختصاصات )جراحين وكحاليين ومتطببين(.
كان في خدمة سيف الدولة وتتلمذ على سنان  أبو الحسن علي بن إبراهيم بن بكس:  .ت

بن ثابت، ترجم كتبًا عديدة إلى العربية، فقد بصره في أواخر عمره وتوفي في العام 
 هـ.051

كان يعلم صناعة الطب في البيمارستان أبو الفرج عبد هللا بن الطيب النجراني:  .ث
العضدي وكان معاصرًا للشيخ الرئيس ابن سينا، تتلمذ عليه ابن بطالن وعلي بن عيسى 

 هـ.109الكحال وتوفي سنة 
ه(، 105كان ساعورًا للبيمارستان العضدي في بغداد )ثابت بن سنان بن ثابت بن قره:  .ج

 شهر أفراد عائلته المشهورة بمهنة الطب: أبو سعيد سنان بن ثابت قره.ومن أ
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 هـ(.111عين ساعورا للبيمارستان العضدي )هارون بن صاعد:  .ح
ولد في مدينة بغداد وتوفي عام ابن بطالن أبو الحسن المختار بن عبدون بن سعدون:  .خ

ث اجتمع بابن هـ ، تتلمذ على أبي الفرج الحراني وأقام في حلب والقاهرة، حي180
 رضوان. 

وهو طبيب بغدادي عمل في سعيد العشاب أبو الحسن سعيد بن هبة هللا بن الحسن:  .د
البيمارستان العضدي، ألف كتاب المغني في تدبير األمراض ومعرفة العلل واألمراض، 
وتناول األمراض من الرأس إلى القدم وأمراض الجلد واألدوية الناجعة لتلك األمراض، 

 ته )اإلقناع في الطب وخلق اإلنسان واألسباب والعالمات وتركيب األدوية(.ومن مؤلفا
المعروف بالعشاب الطبيب والصيدلي سعيد بن هبة هللا بن الحسين البغدادي:  .ذ

البغدادي، ولد العشاب ببغداد وعاش بها إلى أن توفى عن عمر ناهز السادسة 
بن التلميذ بالبيمارستان العضدي، والخمسين عامًا. تتلمذ في صباه وشبابه على الطبيب ا

وأخلص في تعلم الطب والصيدلة ودراسة الفلسفة وصار طبيبًا بالبيمارستان العضدي، 
وله تالميذ درسوا الطب عليه ومن بينهم الطبيب الفيلسوف ابن ملكا البغدادي. وألف 
 كتاب )المغني في تدبير األمراض ومعرفة العلل واألعراض(، وتناول األمراض من

الرأس إلى القدم وأمراض الجلد واألدوية الناجعة لتلك األمراض ومن مؤلفاته )اإلقناع في 
 الطب خلق اإلنسان األسباب والعالمات تركيب األدوية(.

خدم الخليفة المقتدي ابن جزلة البغدادي أبو علي يحيى بن عيسى بن جزلة البغدادي:  .ر
فيما يستعمله اإلنسان(و)تقويم األبدان هــ، وألف كتاب )منهاج البيان 150المتوفى سنة 

في تدبير اإلنسان(، ذكر فيه جميع األدوية واألغذية مرتبة حسب المعجم، كما ذكر 
 المقادير الدوائية وطرق استعمالها وذكر المصادر التي استقى منها معلوماته.

بو الحسن هبة هللا بن صاعد بن وهو أه(: 562-466أمين الدولة بن التلميذ ) .ز
غدادي، تعلم الطب في إيران وأتقن الفارسية والعربية والسريانية، مارس الطب وعين الب

 ساعورًا للبيمارستان العضدي، وألف أقرباذين والمقالة األمينية في الفصد.
هو أبو الفضل عبد اللطيف بن يوسف بن هــ(: 629-557موفق الدين البغدادي ) .س

 د وتميز بعلم الكيمياء وعلقه بابن سينا.محمد بن علي، ولد في الموصل وتوفى في بغدا
سعيد بن أبي الخير بن عيسى، الطبيب البغدادي المسيحي ورد أبو النصر البغدادي:  .ش

 ذكره في كتاب عيون األنباء في طبقات األطباء البن أبي أصيبة.
 : المدرسة الطبية القاهريةأشهر أطباء   .2
 أطباء مدرسة القاهرة.يعد من أشهر أبو النصر عدنان العين الزربي:  .أ

 وقد سبق الحديث عنه.علي بن رضوان:  .ب



36 
 

لشيخ السديد، عاش في مصر وكان معاصرًا لأبو المنى داوود الملقب كوهين العطار:  .ت
 كان ودستور األعيان في أعمال وتراكيب األدوية النافعة لألبدان(.ألف كتاب )منهاج الد

رة بن الحسن الرحبي، مارس وهو يوسف بن حيدهـ(: 631-534رضى الدين الرحبي ) .ث
الطب في البيمارستان النوري وهو من أشهر أطباء العصر األيوبي، عمل في خدمة 

 الملك العادل ثم الناصر صالح الدين عاد إلى دمشق وتوفي فيها.
نال شهرة واسعة من خالل عمله فلي هـ(: 632إبراهيم بن موسى بن ميمون ) .ج

 800-800أبي أصيبعة في كتابه )اجتمعت به في البيمارستان الناصري، وقد ذكره ابن 
 هـ وكنت حينئذ أطب في البيمارستان فوجدته شيخًا طوياًل نحيف الجسم لطيف الكالم(.

ع في الجراحة واستعمل وبر  ه هندي أتقنأصلهـ(: 632القاضي نفيس الدين بن الزبير ) .ح
 عالج أمراض العيون، أسند إليه الملك العادل رئاسة الطب في مصر. األكحال ل

 : المدرسة الطبية الدمشقيةأشهر أطبائها  .3
 ولد ونشأ في بغداد ثم رحل إلى دمشق.مهذب الدين بن النقاش:  .أ

وهو موفق الدين بن الياس بن المطران. ألف في األدوية المفردة هـ: 578ابن المطران ) .ب
ومن أشهر مؤلفاته )بستان األطباء وروضة األلباء( اعتنق اإلسالم في أواخر حياته على 

 يد الناصر صالح الدين. 
عائلة دمشقية اشتهرت باهتمامها بالطب عاشت هذه العائلة عائلة ابن أبي أصيبعة:  .ت

 ومن أشهر أفرادها:أيام الحكم األيوبي 
 خليفة بن يونس بن أبي قاسم بن خليفة. -
 رشيد الدين علي بن خليفة. -
  . أحمد بن قاسم المعروف بابن أبي أصيبعة -

 : المدرسة الطبية األندلسية العربية .1
رب قرطبة، من أشهر كتبه )الجامع في الطب وفي ولد قم: 1165الغافقي توفي سنة  -أ

 ع الوصف الدقيق لها وشرح فوائدها.المؤلف نيفًا وألف عقار ماألدوية(، ضم هذا 
وهو أبو عمران موسى بن ميمون القرطبي ولد في قرطبة، م(: 1224-1134ابن ميمون ) -ب

وهو من عائلة يهودية غنية درس العلم والفلسفة. رحل إلى مصر واحترف الطب وله من 
لينوس(،) المقالة الفاضلية(، المؤلفات: ) فصول القرطبي، وهو شرح وتلخيص آلراء جا

)الرسالة األفضلية: نسبة على الملك األفضل ابن صالح الدين األيوبي(، )مقالة في 
 البواسير(، ) شرح أسماء العقاقير(، )داللة الحائرين(.
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ضياء الدين أبو محمد عبد هللا بن أحمد المالقي، ُلقب م(: 1248-1197ابن البيطار ) -ت
م وتوفي في 0059ية تقع قرب مدينة مالقة في األندلس، ولد حوال بالمالقي ألنه ولد في قر 

م. وعد  ابن البيطار خبيرًا في علم النباتات والصيدلة، وأعظم عالم نباتي 0018دمشق سنة 
ظهر في القرون الوسطى، وألسهم إسهامات عظيمة في مجاالت الصيدلة والطب. وابن 

كتب في موسوعة عن إعداد وتركيب الدواء البيطار خبير في علم النباتات والصيدلة، و 
نوع من النباتات في أسبانيا وشمار إفريقيا وسورية، كما ذكر هذا  0133والغذاء، وذكر 

 العالم طريقة تركيب الدواء لبعض األمراض، والجرعة المطلوب تناولها للعالج.
في يدلية افتتاح أول صحيث تم  : باألندلس في زمن المنصور يةالطبأبرز اإلنجازات  -ث

وجعلوا التاريخ في عهده، كما ألحقوا الصيدليات الخاصة بالبيمارستانات )المستشفيات(، 
. ووضعوا كتبًا خاصة بتركيب األدوية أطلقوا على الصيادلة رئيسًا سمي )رئيس العشابين(

 األقرباذين.عليها اسم 
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 ساملبحث اخلام
 العصر العباسي وما بعده بيمارستاناتأشهر 

 
 أشهر بيمارستانات بغداد:. أواًل 

 أنشأه الخليفة هارون الرشيد، وعهد برعايته إلى جبريل بن بختيشوع. بيمارستان الرشيد: -0
 م(.580هـ/ 090) سنة وأنشأه عضد الدولة البويهي البيمارستان العضدي: -0

 بيمارستانات القاهرة:ثانيًا .

 أول بيمارستان في القاهرة، وأنشأه ابن طولون سنة طولون: ابنبيمارستان  -0
 كان يزوره كل يوم جمعة ليتفقد أحوال البيمارستان والمرضى.(890هـ/095)

أنشأه السلطان صالح الدين األيوبي سنة  البيمارستان الناصري أو الصالحي: -0
 ( في القاهرة في قاعة كبيرة ألحد الفاطميين.0090هـ/989)

نشأه أو يعرف باسم دار الشفاء، و  ري أو بيمارستان قالوون:البيمارستان المنصو  -0
 م(.0081هـ/880السلطان المنصور سيف الدين قالوون في القاهرة سنة )

يذكر المؤرخون أنه كان في دمشق عدة بيمارستانات اندثرت ولم  بيمارستانات دمشق:ثالثًا . 
الذي بناه نور الدين محمود الزنكي  ،البيمارستان النوري الجديديبق ما يدل عليها، وبقي منها 

م( بدمشق غربي الجامع األموي الكبير، وهو حاليًا بحالة جيدة، وقد اتخذته 0091هـ/915سنة )
م( تخرب البيمارستان بفعل السيول العظيمة 0009/هـ900وزارة الثقافة متحفًا للطب. وفي سنة )

ي يعالج المرضى ويؤويهم إلى أن ُبني التي اجتاحت دمشق، وبعد إصالحه بقي البيمارستان النور 
مستشفى الغرباء )المستشفى الوطني حاليًا( في زمن السلطان العثماني عبد الحميد الثاني، إذ تم 

المستشفى النوري إلى هذا المستشفى الجديد، وتم تحويل بيمارستان النوري إلى  ىنقل مرض
 ف للطب والصيدلة.مدرسة للبنات ثم إلى مدرسة للتجارة، و أخيرًا إلى متح

 بيمارستانات حلب:ًا . رابع

نشأه نور الدين محمود الزنكي أويعرف باسم البيمارستان العتيق، وقد  البيمارستان النوري: -0
 نطاكية في محلة الجلوم الكبرى بحلب.أداخل باب 

نشأه األمير سيف الدين أويدعى البيمارستان الجديد، وقد  :البيمارستان األرغوني الكاملي -0
م( في 0091/هـ999األرغوني والي حلب في عهد الملك الناصر محمد بن قالوون سنة )

 . محلة باب قنسرين بحلب
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أنشأه السلطان صالح الدين األيوبي في القدس في حدود سنة  بيمارستان القدس:خامسًا . 
م( حدث زلزال هدم 0198هـ/880م( وأنفق عليه مااًل وفيرًا، وفي سنة )050هـ/989)

 ارستان، ولم يبق له أثر.البيم
تذكر المصادر التاريخية أن أكثر البالد المشهورة كانت  : بيمارستانات البالد األخرى سادسًا . 

ال تخلو من بيمارستان واحد أو أكثر، وقد تهدم أكثرها واندثر بعد عمران وازدهار، ومن هذه 
 المدن: الري وأصفهان وشيراز ونيسابور وتبريز ومرو وخوارزم.

س أبي ؤ  رَ ـأما بيمارستان الري الذي تهدم ولم يبق له أثر وال يعرف مكانه، فقد اشتهر بتَ 
 م( ألطبائه، والعمل فيه قبل أن ينتقل إلى بغداد.519هـ/000بكر محمد بن زكريا الرازي )ت

 بيمارستانات األناضول:.  سابعاً 
 833قليج أرسالن سنة ويعرف باسم دار الشفاء، شيدته كوهي ابنة  بيمارستان قيسرية: -0

 في مدينة قيسرية، وقد حولته الحكومة التركية إلى مدرسة طبية. هــ
أنشأه السلطان العثماني محمد الفاتح في القسطنطينية سنة  بيمارستان محمد الفاتح: -0

 م(.0193هـ/899)
 في القسطنطينية لمعالجة المرضى وإيواء المجانين. ُأْنـِشئَ بيمارستان السلطان سليمان: -0

 بيمارستانات بالد المغرب:ثامنًا . 
 و يعرف باسم دمنة تونس، أنشأه أحد الملوك الحفصيين. :بيمارستان تونس -0
أو بيمارستان أمير المسلمين أبي يوسف، أنشأه ملك الموحدين أبو  بيمارستان مراكش: -0

 يوسف يعقوب في مدينة مراكش.
 الطين بني مرين ليؤوي ويسمى بيمارستان سيدي فرج، بناه أحد س بيمارستان فاس: -0

م(. 0081هـ/988) سنة عهد السلطان أبي عنانب ، وأدخلت عليه تحسيناتعقلمرضى ال
وكان يجلب إلى هذا البيمارستان الموسيقيين والمنشدين ليطربوا المرضى، ولذا فقد عرف 

 به كربهم. ن جو أيضًا باسم بيمارستان فرج ألن المرضى كانو يجدون فيه مايفر ِ 
 : و اإلسالمية التعليم الطبي واملدارس الطبية يف احلضارة العربيةثامنًا. 

 .في بغداد م (0009هـ/800)سنة  المستنصر أنشأها الخليفة : المدرسة المستنصرية .0
 م( في دمشق.0089هـ/888)سنة أنشأها عماد الدين الدينسري  المدرسة الدينسرية: .0
م( في ضاحية المزة 0089هـ/881) سنة أنشأها نجم الدين اللبودي المدرسة اللبودية: .0

 وقد كانت معهدًا لتعليم الهندسة والطب. ،من ضواحي دمشق
وكانت تعلم  ،م( بظاهر دمشق0005هـ/ 913سنة)تْ شئنأُ  مدرسة الخانقاه  األسدية: .1

 علوم الدين والطب معًا.
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 السادساملبحث 
 داب الطب أ أخالقيات و

تزخر المؤلفات الطبية التراثية باألبحاث التي تتعلق بأدب الطب وشرف األطباء، وقد 
 الفاضل فقال: الصفات التي يجب أن يتحلى به الطبيب (علي بن رضوان)ذكر 

 خير الطبع. ذكاء، جيد الرؤية،عاقاًل،أن يكون تام الخلق، صحيح األعضاء، حسن ال : األولى

 أن يكون حسن الملبس، طيب الرائحة، نظيف البدن والثوب. : الثانية

 الثالثة: أن يكون كتومًا ألسرار المرضى، وال يبوح بشيء من أمراضهم.

الرابعة: أن تكون رغبته في إبراء المرض أكثر من رغبته فيما يلتمسه من األجرة، ورغبته في 
 عالج الفقراء أكثر من رغبته في عالج األغنياء.

 أن يكون حريصًا على التعليم والمبالغة في منافع النفس. الخامسة:

السادسة: أن يكون سليم القلب، عفيف النظر، صادق اللهجة، ال يخطر بباله شيء من أمور 
ء النساء و  .األموال  التي شاهدها في منازل األعال 

وال يعل مه، وال دواًء أن يكون مأمونًا، ثقة على األرواح واألموال، ال يصف دواًء قتااًل  السابعة :
  وه بنية صادقة كما يعالج حبيبه.يسقط األجنة، يعالج عد

 ) قسم ابقراط ( َقَسم الطبيب

وضع هذا القسم الطبيب اليوناني )ابقراط( لكل طالب يتخرج من مدرسته الطبية حتى 
 يهاتفق عل لهذا حسب ماالصيغة  يمنحه وثيقة إجازته لممارسة مهنة عمل الطب ، وقد عدلت

بما يتوافق والدين اإلسالمي ليعتمد في البيمارستانات والمدارس والكليات األطباء المسلمون 
 :  كما يأتي الطبية العربية التي ُتخرج أطباء تمنحهم إجازة في الطب ، فصيغ القسم

أقسم باهلل العلي القدير أن أقوم بما تفوضه علّي مهنتي، بصدق وأمانة وعطف )
وشفقة، غير محجم عن االستعانة بمشورة الزمالء عند غموض التشخيص، وأال أستنكف عن 

خاضعًا في كل ذلك  ,المهنةالعمل عند انتشار األوبئة واألخطار خوفًا وجزعًا، محافظًا على سر 
 (ارسة مهنتي، وهللا على ماأقول شهيد.لقوانين البالد في مم

أن من أهم الصفات التي كان يجب أن يتحلى بها الطبيب العربي  الرازي  وقد ذكر
المعالج: العطف والحنان والرفق بالمريض، فعلى الطبيب أن يواسي المريض ويؤمله في الشفاء 

  .بالتخلص من اآلالم ـَمـن ـْيـهويُ 
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 الفصل الثالث 

 وأمريكاالعلوم الطبية يف أوروبا تطور 
 ولاملبحث األ

 العلوم الطبية يف أوروبا خالل العصور الوسطى
 

 اإلمبراطوريةيعتقد عدد كبير من معاصرينا أن العصور الوسطى التي تبدأ من نهاية 
 م.0190في يد األتراك سنة  ةالقسطنطينيوتنتهي بسقوط  م،198الرومانية الشرقية في سنة 

)عشية سقوط القسطنطينية( ليس هو الطب في روما  م0190في أوروبا سنة الطب يعد 
الرومانية كان علم الطب  اإلمبراطوريةفي العصور الوسطى المبكرة وبعد سقوط ف. اإلمبراطورية

التقليدي معتمدًا بشكل أساسي على النصوص الباقية من اإلغريق والرومان المحفوظة في األديرة 
 وغيرها من األماكن. 

 أواًل. أبرز األطباء في أوربا خالل العصور الوسطى وأبرز إنجازاتهم الطبية :

الثقافة في ذلك  حاضرةمدينة برجام ،  من : م( 009- 130)  ( Oribase ) أوربيز .1
العصر ، ومعلم ومرافق اإلمبراطور جوليان، والمشارك له في العودة إلى الوثنية. تشكل 

كان و  مدونة أبقراط ،وكتابات جالينوس. أعماله موسوعة طبية هائلة، تتجاوز باتساعها
خصصه  (manual)كثف كتاباته في شكل موجز إذ كذلك بالصيدلة، أوربيز مهتماً 

 .لتعليم ولده
)فارماكوبيا(، أكد كذلك  بعنوان في الصيدلة وضع كتاباً  ، أميدا من:  المنتحل أيتوس .2

وهي أخذ  ، ( uroscopie )الدقة الضرورية في التشخيص وضرورة إتقان التفسرة 
 مقدار من بول المريض يستدل منه الطبيب على نوع المرض من مظهره .

م ( فقد أصبح طبيب  189 ) توفي بعد سنةالطبيب النفسي :   (Jacque)جاك  .3
اإلمبراطور، وهي وظيفة جديدة لم تكن موجودة قبله، فقد عرف بكفاءته الطبية، وبالحمية 

 الغذائية الميسرة التي كان يصفها لمرضاه، واستحق لقب " المجدد ".
ر جوستنيان في عاصر اإلمبراطو  (A lexandre de tralles) : ألكسندر من تراليس .4

كل األمراض ووضعها بشكل  ف فيهاصنالتي  عشر االثنيم في كتبه دالقرن السادس، ق
حترامه ادقيق ومنهجي، ثم تخصص في إصابات الرأس والحميات. كذلك تحاشى، رغم 
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لألطباء القدامى، النقل عنهم. وكان أول من اعتقد أن الخبرة الشخصية ال تقل أهمية عن 
األجزاء السبعة المعروف ب " تلخيص من علم األقدمين. إذ قام في كتابه ذي  االستفادة

كما يمارسها جراحو  راض الجراحيةالطب " والمقسم إلى قسمين كبيرين وبعمل قائمة لألم
األمراض التي تصيب األجزاء الرخوة، واألمراض التي تصيب العظام.  القرن العشرين

بعض التقنيات بدقة، مثل شق القصبة  وصف بول ديوجين أيضاً 
العقد العصبية، واألورام السطحية، وعالج  واستئصال،)   (tracheotomiesالهوائي

، وشفط ( anvrismes traumatiques)تمدد األوعية الدموية الذي يعقب اإلصابات
 استسقاء البطن واستسقاء كيس الصفن.

الذي تعود كنيته هذه إلى خطئه هو في  : ( Michel pesllos)مايكل بسللوس  .5
النطق، بعمل مرجع واسع يعالج فيه العلوم الطبيعية، وطرق نظم الشعر،وخواص 

 األحجار، والسمعيات أو أفعال الشياطين. 
"الكاتب "بعد قرن  اسمهالذي يعني  : ( Johannes Actuarius )كتوريوس إيوهان  .6

ووضع كتابا في فحص البول، وآخر في ندرونيك الثالث أآخر في بالط اإلمبراطور 
 في فن العالج تلخص المعطيات الطبية في زمانه. منهجيةً  التشخيص، ودراسةً 

 ثانيًا. أهم اإلعمال الطبية خالل العصور الوسطى :

قامت اإلمبراطورية الرومانية بإنشاء بيوت العجزة، وهي عبارة عن منشآت قريبة الشبه ببيوت 
 ، مدنها الكبيرة وقراها النائية، نزالً امتلكت كل أديرة القسطنطينية تقريباً الضيافة. وفيما بعد 

" أوديسة " السورية و  ـافتتح أولها فيما يبدو ب, الحجاج باإلضافة إلى المستشفىالستقبال 
 . "قيصرية " في كابادواك في القرن الرابع، ثم في القسطنطينية والقدس
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 يثاناملبحث ال
 بية وواجلامعات الطبية األوراملدارس 

 (ودورها -وتطورها–)نشأتها
كان لبعض المدارس والجامعات الغربية المتأثرة بالثقافة العربية شأن عظيم في النهضة 

 وإننا لنذكر من هذه المدارس سيرة ما اشتهر منها وهي : ،ما في الطببا والسي  و العلمية في أور 
 مدرسة سالرنو الطبية : -1

يبعد ثالثين كيلومترًا جنوب ، بيض المتوسطألتقع مدينة سالرنو على خليج  على البحر ا
 نابولي في إيطاليا . 

هيلينوس، الذي  األستاذيعود الفضل في تأسيسها إلى أربعة أشخاص، درسوا فيها وهم: 
ستاذ عبدهللا الذي كان يقرأ على تالميذه بالعبرية، واألستاذ بونتوس ، الذي كان يقرأ باليونانية، واأل

وكان يقرأ بالالتينية.يرمز تنوع األساتذة واللغات التي تم  ،كان يقرأ بالعربية، واألستاذ سالرنو
 التدريس بها إلى تنوع مصادر ثقافة هذه المدرسة.

تثبت الوثائق التاريخية أن شهرة هذه المدرسة ال تعدو القرن التاسع للميالد، ولكنها كانت 
با و ب في العالم ذلك الزمان، ودعامة النهضة الطبية، بل النهضة العلمية في أور سيدة كليات الط

 .م ( 801 -990شارلمان )  اإلمبراطورمؤسس هذه المدرسة هو , كلها

هذه المدرسة لم تنجب أي شخصية علمية، أو أي أثر علمي حقيقي حتى مجيء  
 ب والترجمة في سالرنو.قسطنطين األفريقي، لذلك يعد بحق المؤسس األول لمدرسة الط

 من قسطنطين األفريقي ؟

لقب باألفريقي نسبة إلى مسقط رأسه، وأفريقيا باللسان الالتيني تعني تونس حاليًا ولد 
(. يقال م0389( بمدينة قرطاج، وتوفي في دير مونت كاسينو سنة )  م0308 – 0309سنة ) 

جميعًا، ثم أقام في بغداد، ثم عاد إلى  أنه هاجر إلى سورية، فالهند، فالحبشة، ومصر وتعلم فيها
م. تعلم 0399تونس فاتهم بمعاطاة السحر مما اضطره إلى الهرب واللجوء إلى سالرن سنة 

فعاد عالمًا كبيرًا خبيرًا بأربع لغات هي العربية واليونانية واإليطالية والالتينية  ،اإليطالية والالتينية
. 

 0013سنة  ىكثيرة، وقد أورد الراهب بطرس ) المتوف   نقل من العربية إلى الالتينية كتباً 
 ( كتابًا أهمها :  01م ( قائمة بأسمائها وقد بلغ عددها )
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 .وأطلق عليه اسم الكامل أو الكتاب الملكي ،. كتاب كامل الصناعة لعلي بن عباس المجوسي0

 .. كتاب زاد المسافر البن الجزار0

 .سحق بن عمرانإل. كتاب المالنخوليا 0

يرجع الفضل في خلق الطب السريري في سالرنو إلى المؤلفات العربية األصل التي نقلها 
 ـد  قسطنطين األفريقي. كانت مدرسة سالرنو ذات تقاليد عربية، مدة الدراسة فيها خمس سنوات، ع

كان لقسطنطين . تدجيالً )ترخيص المهنة( أميرها فريدريك الثاني التطبيب دون حمل إجازتها 
 طالب ساعدوه في النقل والترجمة وهم:  ثالثة

 يوحنا الثاني : أصبح طبيبًا مشهورًا بعد وفاة معلمه . .0
 أتو  . .0
لمانية بعد أن ترجمه قسطنطين إلى ألبارتلموس : نقل كتاب كامل الصناعة إلى اللغة ا  .0

 الالتينية .
فأغلق نابليون  ،م0800تدنى مستوى التدريس في هذه المدرسة بالتدريج حتى سنة 

 بونابرت أبوابها.
 (: 𝑻𝒐𝒍𝒆𝒅𝒐مدرسة الترجمة في طليطلة  ) – 2

بدأت ترجمة الكتب العربية إلى اللغة الالتينية في دير يقع في مقاطعة كاتالونيا، شمال 
لميالدي،ولما استولى اصف القرن العاشر ت، يدعى دير سنتا ماريا، وذلك في منإسبانياشرق 

 األولم( أصبحت هذه المدينة المركز 0389لة ) طالسادس ملك قشطالة على مدينة طلي فونسولأ
 .إسبانياللترجمة إلى اللغة الالتينية في 

وكان أسقف  ،م(0090 – 0009نشأ مدرسة الترجمة في طليطلة المطران ريمون ) أ
 .طليطلة وكبير مستشاري ملوك قشطالة في أيامه

شهر العلماء أمن  ،خمة ألعظم األطباء المسلمينالكريموني عدة مؤلفات ض ترجم
( م0051 – 0001)   روجر بيكون الراهب  الطبيب الذين تأثروا بالثقافة اإلسالمية، هو اإلنكليز

كسفورد بأبحاثه في الكيمياء والطب والضوء والتنجيم. وهو أاشتهر بيكون الذي درس في جامعة 
 على دراسة اللغة العربية إلى جانب اليونانية. يعترف في مؤلفاته بفضل العرب ، وحث الطلبة

 :مدرسة مونبلييه – 3

القرن الحادي عشر روح التسامح والحكمة ، وأطلق حكامها من أسرة سادت فيها نحو 
غيلهم الحرية للدين، والقومية والتجارة، فقصدها العلماء من مختلف األصقاع.وأصبحت مركزًا 
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م أصدر البابا 0085عالميًا للتجارة والعلم والثقافة. وهكذا تأسست مدرسة مونبلييه، وفي سنة 
 منشورًا رفع فيه مدرسة مونبلييه إلى درجة جامعة.

كان منهاج التدريس في هذه المدرسة في أواسط القرن الرابع عشر مرآة صافية تعكس 
 .آثار العرب الواردة من طليطلة وقرطبة ومن سالرنو

الكريموني ، ومنهم أيضًا أونولد  دمن الشخصيات التي خدمت أيضًا معهد مونبلييه جيرار 
م( الذي جعلته أعماله العلمية أحد الثالثة الذين ينسب إليهم خدمة 0000 – 0009فيالتوفا ) 

، وقد كان جراحًا من  هنري دي موندفيلبا، وكذلك و العلم العربي في مونبلييه ونشره في أور 
 همًا أسماه التشريح والجراحة وفيه اقتباسات كثيرة عن العرب.ماألول، وضع مؤلفًا  الطراز

، الذي هوغي دو شولياكأما النجم الذي فاق غيره تألقًا في سماء مونبلييه العلمي فهو 
بقي كتابه المسمى ) الجراحة الكبرى ( يحتفظ بالمقام الرفيع في األوساط الطبية حتى القرن 

با حتى القرن الثامن عشر، وكان يعد في و ظل كتابًا للتدريس في جامعات أور السابع عشر، و 
 طليعة الكتب الطبية في عصره.

راف أساتذتها بفضل العلم تمتاز جامعة مونبلييه التي لم تزل مستمرة حتى اآلن باعت
با و حذف العرب من التاريخ ، يتأخر عصر التجدد في أور ايقول األستاذ المشهور فورغ:  العربي.

 عدة قرون.
 جامعة بولونيا في إيطاليا: – 4

هر، وكان فيها مدرسة طبية وجدت في القرن الثالث عشر، اشتهرت بتبنيها آراء ابن زُ 
 م خمسة عشر ألفَ 0003مارس أساتذتها التشريح ، بلغ عدد طالبها سنة ، تأثرت بالعلوم العربية

 .طالبٍ 
 جامعة بادو: – 5

ه بتحريض من جمهرة من طالب جامعة بولونية، وكانت هذ م0008أسست سنة  
الذي أحرق ضحية تصريحه بآرائه  بياترو آبانو،اشتهر من أطبائها , الجامعة تتقبل آراء ابن رشد

 .وسعيد إلى التوثيق بين ماتدين به الجامعة من آراء واآلراء التي بثها العرب بتعاليمهم

 م،0001ثرة بالعلم العربي جامعة نابولي سنة يذكر في عداد الجامعات الغربية المتأ
 وغيرها. م0010سنة  جامعة سلمنكافي إسبانيا  م.0005ولوز المشادة سنة تجامعة 

 
 



46 
 

 رابعال الفصل
 با خالل العصر احلديثوأورو  أمريكا تطور العلوم الطبية يف 

 األولاملبحث 
 تاريخ العلوم الطبية يف أمريكا و تطورها

 
يعتقد الغربيون في كثير من األحيان أنهم وحدهم مؤسسو الطب الحديث الذي ساد العالم 

من  أسهم كل شعب بحصته فقدتدريجيًا. لكن الحقيقة، أن البشرية كلها شاركت في صياغته، 
من الصعب علينا أن نلم باألمراض التي كان يعانيها السكان قبل ،  المهارة ومن بيئته الطبيعية

 الذين اليفصلنا عنهم سوى خمسة قرون.  -كولومبوس

 أواًل. أهم األعمال الطبية التي مارسها السكان األصليين للقارتيين األمريكيتين :

قاموا بتحنيط موتاهم في أوعية جنائزية، منطوين على أنفسهم، ومزينين  القدماء سكان البيرو .0
بثياب الحفالت والحلي وبصحبتهم أدوات المائدة التي كانوا يستخدمونها يوميًا، فإن المايا 

 زتيك كانوا يعملون على حرق موتاهم. آلوا

فضل من سكان وبناء عليه يمكننا أن نستخلص أن سكان العالم الجديد لم يعيشوا حياة أ
بية. فقد كانوا يموتون في سن مبكرة، وينفذون العقوبات ببتر األعضاء. كما كانت و القارة األور 

إصبع، طرف من  ) الممارسات الدينية تفرض عليهم بتر األعضاء اختياريًا كنوع من التضحية
 وفي بعض األحيان تتطلب التضحية الموت.  ..(األطراف، أذن، أو األنف.

يكرمون المنتصر في لعبة ) البيلوت ( بنزع أحد القلوب على  : كانوا سيكالمك سكان .9
مذبح األضحية. وفي بعض األحيان يشعلون الحروب، فقط بهدف الحصول على أسرى 

 يقومون  بقتلهم ترضية لآللهة.

( كما كانوا يتعاطون 𝐶ℎ𝑖𝑐ℎ𝑎من الذرة الصفراء نوعًا من البيرة يعرف باسم الشيشا ) واصنع كما
عصارة األغاف هذا اإلدمان الكحولي على الحالة الصحية العامة للسكان. وإذا كنا ننتقد بشدة 

 لكن باتزان. ،  التعاطي ن  العجائز أيضًا كان يمكنه فإن  زتيك على الكحول آلإدمان شباب ا

يزرعونها على السفوح العليا، ( التي 𝐶𝑜𝑐𝑎كانوا يشربون منقوع الشاي ويمضغون أوراق الكوكا )
والتي تحتوي على منشط لعضلة القلب يساعد على الحياة في المرتفعات. ومن المسيسيبي إلى 

 البرازيل مرورًا بالكاريبي، كانوا يدخنون التبغ.
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 د المسببة للهلوسةوقاد التنوع الكبير في النباتات إلى شكل آخر من أشكال التسمم بالموا
( المستخرج 𝑃𝑒𝑦𝑜𝑡𝑙( المستخرج من أحد أنواع الصبار، والبيوتل )𝑀𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑖𝑛𝑒المسكالين )

 من أحد الفطريات . 

الهنود األمريكيون كانوا يستخرجون األجسام الغريبة من الجسم بواسطة أدوات خشبية  .8
 ،لعدم توافر المعادن الصلبة. ويقومون بثقب الجماجم باستخدام آالت من الحجارة

لدمامل بقطعة من الحجارة المسننة، ولكن يتبع هذه العمليات، وبالطريقة نفسها، ويشقون ا
 ، السم مصب فيقومون  كما في حال الجروح أو عضة حيوان

، ينفثها )خالصة كحولية مستخرجة من النبات( يتم غسله بواسطة الشيشا الجرحأما  .9
با. كما و تعرفه أور  و بعصارة لبن المطاط الذي الأالطبيب بملء فمه، ويضمد بالعسل 

 كانوا يجبرون الكسور باستخدام دعامات خشبية.

في عالج اإلسهال، ونبات عود األنبياء الذي يستخدم في  نبات عرق الذهب استخدموا
 .اـــــوالكوكتبــــغ ى، والــــد الحمــــ( ض𝑄𝑢𝑖𝑛𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎عالج الزهري، والكيناكينا )
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 رابعل الـالفص

 تاريخ العلوم الطبية يف 

 مرحلة التاريخ احلديث واملعاصر
 املبحث األول 

 الطب يف القرن السادس عشر عند العرب
 

تعد نقطة بدء العصر الحديث بالنسبة للوطن العربي هي مع انتهاء مرحلة حكم :  مقدمـــة
العثمانية التي حلت مكانها دولة المماليك في معظم األقاليم العربية بعد أن هزمت على يد الدولة 

وذلك منذ دخولها لبالد الشام، إذ يأتي هذا  ،م(0908في السيطرة على الوطن العربي منذ سنة )
 في بداية القرن السادس عشر للميالد.

وقبيل هذا القرن كان الطب العربي يتميز بوجود مجموعة كبيرة من العلماء العرب 
وقدموا إنجازاتهم الحضارية خالل القرون  ،خاصةمنها لطبية واكلها والمسلمين رفعوا لواء العلوم 

، واستمر ظهور بعض ما سبق التسعة التي خلت، وقد سبق ذكرهم والحديث عن منجزاتهم في
وذلك خالل  ،العلماء الذين كان لهم دور في دفع عجلة العلوم الطبية على الصعيد الحضاري 

إذ تجمدت العلوم العربية في مواكبة  ،ونادر ولكن بشكل بسيط ،القرن السادس عشر الميالدي
 .بةو التطور الذي بدأت تشهده أور 

بقي الطب يعلم بالطرق  م( : 16أواًل. أهم األطباء في الوطن العربي خالل القرن )
 :القديمة إضافة لمحاربة الفكر واضطهاد أي جديد، ونذكر من هؤالء األطباء 

أبو بكر بن المصاحب للطبيب والعالم  ابن الحكيمالطبيب  كاًل من دمشقفي ظهر  .0
م( رئيس أطباء دمشق وخطيب المسجد األموي الذي كان 0958توفي سنة ) محمود

 . وبالعلوم الغربية عالمًا بطب العقليات
 . المع وعالم في الفلك طبيب دمشقي محمد بن مكي  .0
وهو دمشقي عالم في الطب وأديب وشاعر، كما برع على  ،بكر منصور العمري  وأب .0

 .عمر بن محمديديه طالبه 
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 اً فكان طبيب ،م(0880المتوفى سنة ) عمر بن محمد المعروف بـ )ابن الطبيب( .1
 .اً مجيد اً وعالمة وشاعر 

 م( : 1599-1544العالم والطبيب داود األنطاكي )الشيخ الصوري( ) .9

كان  إذفقدان بصره  هُ قْ عِ أحد عباقرة عصره، إذ لم يُ ، وتميز بأنه كان ةولد في أنطاكي
)البصير(،  لقببـفعرف  ،من حفظ القرآن الكريم وهو لم يتجاوز سن السابعة من عمره ضريراً 

وبعدها توفي والده فرحل مع أهله نحو مصر، إذ اجتمع بعدد من علماء الشام في طريقه عندما 
واستقر فيها ذاع صيته في مهنة الطب مر بعدد من مدن الشام، وبعد أن وصل لمصر 

 .والمعالجة
بعضها مرجعًا طبيًا  غدااستطاع أن يؤلف عدة كتب طبية  أبرز مؤلفاته الطبيةأما 

نذكر  ،ا من الكتب األخرى م)التذكرة الكبرى( و )التذكرة الصغرى( وغيره اوأهمها كتاب ،أساسياً 
بهجة والدرة المنتخبة في ما صح من األدوية وكتاب )ال ،منها كتاب )غاية المرام ونزهة األذهان(

سالة هي)الحجامة والفصد(، ... وغيرها من الكتب والمؤلفات الطبية وغير الطبية ر المجربة(، و 
مؤلفات أبرزها كتاب )األنولوطيقا  ةوله ثالث ،في علوم أخرى، إذ برع في علم الكالم والمنطق

وله كتاب )علم الفلك(، وكتاب حول  ،م الفلكإال أنه برع في علومع َأن ُه ضريٌر الصغرى( 
 استعمال التنجيم في الطب، وفي الفلسفة له كتاب )حجر الفالسفة(، وله مؤلفات في األدب

 أيضًا. والفلسفة
كبيرة،  يعد كتاب )التذكرة الكبرى( أشهر مؤلفاته، إذ اشتمل على مقدمة وأربعة أبواب 

األصلي هو )تذكرة أولي األلباب والجامع للعجب العجاب( بة، عنوانه و وقد انتشر كتابه في أور 
نوع من النباتات الطبية تحدث عنها وفوائدها العالجية، ويتحدث عن قوانين  0333ويشتمل على 

 فراد والتركيب لألدوية.اإلِ 

-1516)العثماني  االحتاللخالل  يالعرب طنالو الطب بفي  ثانيًا. دور األطباء األوربيين
 :م( 1918

بعد أن دخل العثمانيون إلى البالد العربية قاموا بتبادل القنصليات مع بعض الدول 
وجعلت مقر تلك القنصليات في عدد من  ،األوربية التي كانت لها سفاراتها في العاصمة اآلستانة

بية و وصلت جاليات أور ،وِمْن َثم  المدن العربية ذات المكانة الجغرافية واالجتماعية واالقتصادية
والبندقية...الخ إلى بعض المدن العربية مع تلك البعثات القنصلية وقد كانت  ةنكلتر إمن فرنسا و 

عدد من هؤالء األطباء برفقة بعثاتهم الدبلوماسية  دَ فَ تضم طبيبًا ليشرف على عالج رعاياها، وَ 
ب وتونس، فريقي مثل الجزائر وطرابلس الغر إلى مدن مصر مثل القاهرة واإلسكندرية، والشمال األ
لخ، فمنذ مطلع القرن السادس عشر قرر إوبالد الشام مثل دمشق وحلب وبيروت والقدس...



51 
 

مجلس الشيوخ في البندقية إرسال طبيب مع كل بعثة دبلوماسية لها، وقدرت له مرتبًا شهريًا عاليًا 
مع نفقة طعام على أن يطبب أي شخص من رعاياها، ولكن البد أن يكون نشاط هذا الطبيب 

بل كان يقوم بعالج كبار الشخصيات اإلدارية والسياسية العثمانية  ،غير مقتصر على مواطنيه
لم ِمْن َثم  في المنطقة إضافة إلى بعض السكان األصليين القادرين على دفع أجر معاينتهم، و 

ا َأن ها وال سيم  تقف الدولة العثمانية عائقًا أمام هؤالء األطباء األجانب عند ممارستهم لمهنتهم 
كانت غير قادرة على تأمين أطباء من جانبها، بل كانت تكتفي بأن يأخذ الطبيب األوربي موافقة 

للعمل ضمن الوالية التي يعمل فيها،  )الحكيم باشي(رئيس األطباء في الدولة العثمانية ويسمى 
 .مراعاة العادات واألعراف السائدةثم ينطلق في عمله بحرية مع 

 البنادقة في دمشق وحلب و بيروت، واكتسبوا اللغة العربية والتركية،لقد أقام بعض 
واحترم سكان البالد من جميع الطبقات لهم، بل قاموا بدراسات مناطق ومدن  ،ونجحوا في عملهم

إذ قدموا دراسات عنها من حيث أحول الطب وطرق العالج فيها ومياهها  ،عدة في بالد الشام
 : ي، نذكر من هؤالءونباتاتها وتاريخها الطبيع

الذي كان في القاهرة ثم رحل إلى حلب سنة  : )جوان يعقوب مانوس(الطبيب  .0
وقام بتصحيح  ،ملمًا بالثقافة العربيةوكان ومنها استدعي إلى اآلستانة، ،م(0980)

 . رجمة لكتاب ابن سينااألخطاء في الت
ثم عين في  ،الذي أقام في حلب بضع سنوات:  )جوان مندوس(الطبيب البندقي  .0

 وترك مؤلفات طبية عدة. ،وأصبح أستاذًا شهيرًا في كلية الطب ،جامعة )بادوا(
أوفد مع البعثة الفرنسية العلمية التي أرسلها  : )بيير بيلون لومانس(الطبيب  .0

)فرانسوا األول( ملك فرنسا في منتصف القرن السادس عشر إلى بالد الشام وهو 
أحد مشاهير األساتذة واألطباء في جامعة باريس، الذي أجرى دراسة علمية لنباتات 

 .وأعشاب وفق عينات أخذها لتحديد دورها الطبي في تركيب األدوية للعالج
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 املبحث الثاني 
 الطب عند العرب خالل 

 الثامن عشر  القرنني السابع عشر و
 

 :عند العربفوضى العلوم وانحطاط الطب  .أوالً 

جاء العصر الحديث ليحمل في طياته خالل القرنين السابع عشر والثامن عشر تدهورًا 
إذ  ،في مختلف العلوم بل ليشمل إهماالً  ،عربيًا ليس على مستوى العلوم الطبية فحسب وتراجعاً 

للفكر العربي  اً للوعي القومي وغياب بل اضمحالالً  ،لشمسها اً للحضارة العربية وخبو  اً شهد انهيار 
المبدع عن الساحة الدولية في تقديم إنجازات حضارية علمية تسهم على المستوى العالمي إذ لم 

 :وهم طبيبين  ر، نذكر أبرزهمد ما نيبرز أي طبيب عربي عالم وملم بعلوم الطب إال

م( والمتوفى 0859والمولود في سنة ) :الطبيب )عبد الرزاق بن حمدوش( الجزائري  .0
اب )صيدلي(، وفقيه، ورحالة، وله عدة م(، وهو طبيب وعش  0993في سنة )

وهو كتاب  ،نذكر أبرز كتبه الطبية مثل )كشف الرموز في بيان األعشاب( ،مؤلفات
في مجال العالج باألعشاب والخلطات الطبية والعقاقير، وكتاب في الطب )تعديل 

 . المزاج بسبب قوانين المزاج( بذلك يعد طفرة في زمانه
هـ / 1281)توفي  Salih Ibn Al-Halabiصالح بن سلوم الحلبي  .0

ي ف ةهو صالح بن نصر بن سلوم الحلبي، رئيس أطباء الدولة العثماني:م(1672
وبرع في الطب  اُولد في حلب وتعلم فيه ،عصرالسلطان العثماني محمد الرابع

بي ، وهو أول طبيب عر ئها، وانتقل إلى القسطنطينية، وأصبح رئيس أطبااوالموسيق
من مؤلفاته: "الطب الجديد الكيميائي" و "غاية ، و كتب في الطب الكيميائي الحديث

 لساعة".البيان في تدبير بدن اإلنسان" و "برء ا

 تدهــور العلـوم الطبيـة عند العرب:ثانيًا. 

نتيجة حتمية للحالة في القرنين السابع عشر والثامن عشر تراجع العلوم الطبية  يعد  
العامة التي سادت في الوطن العربي، بل وصل فيها الطب إلى درجة كبيرة من التدهور حتى 

 ،فهو أشهر شخصيات الحي وطبيبه ،بل ذاع صيت حالق الحي األطّباءالحالقون هم بات 
المطببين )أي من يدعون معرفتهم  فيتصدر قائمة األطباء ،وربما يكون أشهر حالقي المدينة

، إذ صار الحالقون يمارسون بعض أعمال الطب الشعبي مثل معالجة بعض اإلصابات بالطب(
صف العلق شطب الرؤوس وو  ،والكي والمداوة باألعشاب وإجراء الجراحة البسيطة لأليدي واألقدام
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المصابة بعلة ودهنها بزيوت بعض النباتات وتركيب بعض الخلطات من األعشاب كعقاقير 
حتى ازدحمت أبوابهم  نين والدجاليالمشعوذطبية، ومن ال يرغب باللجوء لهم فيقع بيد 

التردي  بالمرضى، وكان ذلك كله نتيجة لتراجع االهتمام بالتعليم وإبعاد العلماء العرب، بل وصل
من حالقين وبعض  نَ وْ بُ ب ِ طَ غاب فيها العلماء األطباء عن الساحة الطبية وتصدرها مُ  درجةً 

العثماني بالوراثة من  صرالسحرة والمشعوذين انتحلوا مهنة الطب في المدن العربية خالل الع
تحمل طابع الخزعبالت، بل صارت تلك العائالت  طبيةً  بائهم وأجدادهم الذين أورثوهم وصفاتٍ آ

فتذكر المصادر أحد  ،التي تمارس التطبيب والشعوذة يلقب أفرادها بـ )الحكيم(، في تلك المرحلة
نسبة  (0))زلطة(أطلق عليه اسم  ،الدجالين اليهود في دمشق فتح عيادة له في حي السقالين

أي ما يقارب ثلث قيمة الليرة الذهب ،ثالثين بارةتصل ل الباهظة التي كان يتقاضاها، فقدلألجرة 
وهو في  ،دعى الطب وامتهنه بالوراثةاالعثمانية، وذاع صيته حتى كان أشهر المطببين ممن 

 األصل مشعوذ بالوراثة .

  القرنيين خاللالدولة العثمانية عصر ب العربي طنفي الو  وربيينطباء األ دور األلثًا. ثا

 : م(18–17)

البد لنا من الحديث عن دور األطباء األجانب الذين عملوا في الدولة العثمانية عامة  
والواليات العربية خاصة خالل القرنين السابع عشر والثامن عشر، إذ نجد أن سالطين الدولة 

ومنهم يهود داخل قصورهم وفي  ،بيينو العثمانية قد اعتمدوا على قسم كبير من األطباء األور 
كما فعل  ،العامة أيضًا، مما دفع باألمراء في الواليات العثمانية األخرى للسير بحذوهمالمشافي 

( طبيب فلورنسي يدعى )النديالذي كان لديه  م0809-0953 األمير فخر الدين المعني الثاني
م( حينما اجتاحت 0803من سيين،وطبيب فرنسي أقامه األمير في بيروت. ويذكر أنه في سنة )

 ينة حلب فإن المعني استعان باألطباء اإليطاليين لوقف انتشار الوباء.  الكوليرا مد

بية في السابع عشر سنة البندقية وفرنسا، فأخذت ترحب بأن و ولقد اتبعت الجاليات األور 
يأتي إليها طبيب من موطنها األصلي، والسيما في عكا وطرابلس واإلسكندرون نتيجة لعدم 

( دارفيوبي )و ين من أهل البالد الذين وصفهم الطبيب األور يلشفائهم على أيدي األطباء المح
على المرضى تجريبًا، وكان من أشهر األطباء جهالتهم بأنهم ليسوا أطباء بل جهالء يجربون 

طبيبان فرنسي ان ن، وأبرزهم و ن واإلنكليز والبنادقة والهولندي  و بيين الوافدين هم الفرنسي  و األور 
الذي أوفد مع البعثة الدبلوماسية الطبيب اإلنكليزي )راسل( في عكا، وكذلك  جر احان اثنان عمال

                                                           
 .454م، ص2115الشطي، أحمد : تاريخ العلوم الطبية، دمشق، منشورات وزارة التعليم العالي،  -(2)
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كتاب )التاريخ الطبيعي لحلب(، والذي يذكر أن الطب  فألفقنصلية اإلنكليزية إلى حلب في ال
 وأن األدوات الجراحية المستخدمة كانت قديمة ومن نوع رديء.  ،في بالد الشام كان متردياً 
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 املبحث الثالث

 القرن التاسع عشر خاللعلوم الطبية يف البالد العربية ال
 ) بدء الصحوة العلمية والطبية (

 
فترة الجمود والخمول التي مرت بها العلوم الطبية في الوطن العربي خالل ثالثة  َتَسب َبْت 

وذلك  ،م( الميالدية بحالة من التراجع والتدهور08 – 08)  الفترة ما بين القرنينقرون سبقت أي 
 ،بة والعالم في حين تقوقعت األدمغة العربية عامة على نفسهاو في أور كلها نتيجة لتطور العلوم 

 .  ومنعت من االحتكاك في الغرب

 هعومع بداية القرن التاسع عشر وبعد وصول محمد علي باشا لحكم والية مصر توس  
على بدء بناء دولة حديثة شبه  نحو عدة بالد عربية مثل بالد الشام والسودان وغيرها، مما شجعه

ألبناء المنطقة على الحضارة الغربية  اً وتطلب ذلك منه انفتاح ،مستقلة عن الدولة العثمانية
وتفعيل النشاط العلمي، لذلك سوف ندرس تطور العلوم الطبية خالل القرن التاسع عشر حتى 

من هجيته تبدأ وفق األقدم يومنا هذا حسب كل األقاليم واألقطار العربية وبترتيب تاريخي من
مًا في تاريخ الطب مهمنعطفًا َأل فوا وبعض أبرز العلماء الذين  ،افتتاح للمدارس الطبية الحديثة

واالعربي الحديث  دورًا فاعاًل في تطوره. ، وأد 

 منذ القرن التاسع عشر في البالد العربية اآلولى المدارس والكليات الطبية الحديثة-
 : م(1827ة أبي زعبل( في مصر سنة )مدرسة قصر العيني الطبية)مدرسأواًل. 

 هو صاحبم(0839الذي تولى حكم مصر منذ سنة ) محمد علي باشايعد  الفكرة والتأسيس : .1
 اً لكن تدرس باللغة العربية وتعلم طالب ،بي الفرنسيو فكرة إنشاء مدرسة طبية على النمط األور 

يسهمون في النهوض بالمجتمع المصري والعربي، واختيار محمد  اً عرب فتخرج أطباءَ  ،مصريين
علي باشا بنفسه موقع أبي زعبل العسكري )جهاد آباد( مقرًا ألول مدرسة طبية عربية في العصر 

مع  فسميت مدرسة أبي زعبل الطبية، وكلف القنصل الفرنسي )برنار دروفيتي( التعاقدَ  ،الحديث
بية والمشفى العسكري الملحقة بها التي تعد أول مشفى جامعي دكتور يكون مديرًا للمدرسة الط

 اً طبيب 83حديث في كل أنحاء الدولة العثمانية بنفس الوقت، ووقع االختيار من بين أكثر من )
استمر في الذي  نطوان براثيميلي كلوت بك(أ( على أحد جراحي مرسيليا وهو الطبيب )اً فرنسي

 .ر في تأسيس الطب الحديث في مصروكان له شأن كبيم( 0815-0809)عامي مابينإدارتها 
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استفاد كلوت بك من خبرات األطباء الذين النواة األولى )الهيئة التعليمية والطلبة والمناهج( :  .2
من األطباء الفرنسيين  اً كما استجلب عدد ،براهيم باشا على بالد الشامإعادوا من حملة 

)محمد من المدرسين العرب مثل  اً (، وعددبيرون )واإليطاليين نذكر أشهرهم الجراح الفرنسي 
وأبرزهم كان المترجم  ،( وتم تكليف بعضهم كمترجمين وخاصة من بالد الشامعمر التونسي

وعرف بمهارته في الترجمة من اإليطالية، وأيضًا عرف المترجم  ،)يوحنا عنحوري(السوري 
 ،المصريين من مدرسي األزهر، كذلك جرى انتخاب ثلة من خيرة المدرسين ()بحنين عنحوري 

 . )رفاعة الطهطاوي(واألستاذ  )محمد الهراوي(وأشهرهم كان الشيخ 

عدد من طالب األزهر ليدرسوا الطب فيها، وشرع بتدريس هؤالء الطلبة المصريين اختير 
نواة للتدريس في مدرسة الطب البشري، وتم تحديد مدة الدراسة للطب  ليكونوا بعد تخر جهمالمهرة 

 -قبل نقلها لقصر العيني -خمس سنوات، وبتخرج أول دفعة من كلية الطب في أبي زعبل بفيها 
م( تم إيفاد أوائل الدفعة وما تالها مع المهرة من الخريجين إلى فرنسا لمتابعة 0800سنة )

كانوا من خيرة األطباء المدرسين في الكلية أمثال الدكتور محمد و  ،فعادوا إلى مصر ،دراستهم
منح الدكتور )كلوت( لقب بك  نفسه علي البقلي، وعيسى حمدي، وعثمان باشا، وفي هذا العام

تكريمًا له من قبل محمد علي باشا، إضافة إلى لقبه )حكيم باشي الجهادية( أي رئيس أطباء 
 حين ُنقلتالعسكري مشفى مدنية في نفس هذا العام  مشفى العسكري، وحلت بدل المشفىال

 ،وتقع في األزبكية ،وأطلق عليها اسم )مشفى االسبتالية الملكية( ،المدرسة إلى قصر العيني
)شورى وصارت هي المشفى الجامعي التابع للمدرسة الطبية، وتشكل مجلس طبي فيها سمي 

 .مراكزمقره في المدرسة وتتبع له مكاتب الصحة و  األطباء(

وحــدث يومــًا أن حــاول أحــد الطــالب أن يفتــك بالطبيــب" كلــوت بــك " وهــو يمــارس تشــريح 
ولكن الطالب حَموه من  ،جثة في مشرحة مدرسة الطب بأبي زعبل، فهم أن يطعنه بخنجره مرتين

فوقــف شــيخ األزهــر حســن العطــار فــي امتحــان مدرســة الطــب يؤكــد رأي الــدين  ،أن يصــاب بســوء
فكانــت هــذه الشــجاعة فــي إحقــاق  ،ويشــيد بفائدتــه فــي تقــدم اإلنســانية ،م الطــباإلســالمي فــي تعلــي

ــد  الحــق بمثابــة الفتــوى الشــرعية األهــم فــي تــاريخ الطــب خــالل العصــر الحــديث التــي اع نقطــة  ْت ُت
 .انطالق للتعليم الطبي

التي كانت مجاورة للكلية من أجل طباعة الكتب  )مطبعة بوالق(،كما تم التنسيق مع 
التي تم اختيارها كمناهج للتدريس وقد تم ترجمة عدد من الكتب األوربية الحديثة بواسطة مترجمي 

لخ، أو اليونانية المترجمة إالمدرسة، واختيار بعض الكتب العربية مثل كتب ابن سينا والرازي...
وقاموا بتنسيقها وتهذيبها وإخراجها للطباعة بشكل  .لخإمثل كتب جالينوس وأبقراط وأرسطو...
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ن الطبيب الفرنسي الشهير )بيرون( الذي كلف مديرًا للمشفى بعد إواضح ومحبب للدارس، حتى 
 .كلوت بك كان يرسل كتب المدرسة إلى خارج مصر لتدرس حتى في مدارس اآلستانة

ني عند وفاة محمد علي قد بلغ عدد خريجي كلية طب قصر العيلالنهضة والتطور :  .3
طبيب( مصري، قسم كبير منهم عمل  0933سنة( من افتتاحها ما يقارب ) 08بعد )

داخل مصر إذ تم إحداث مراكز طبية في مختلف مدن مصر سميت )مكتب الصحة(، 
تخصصية للجذام ولألمراض  وقسم كبير من أريافها أطلق عليها اسم )األتمان(، ومشافٍ 

منهم لمتابعة دراستهم  ة بتوظيفهم وتوزيعهم عليها، وقد أوفد بعٌض وقامت الدول ،العقلية
إلى كليتهم كأساتذة وأطباء  واطالبًا( وقد عاد 00وكان عددهم) ،وتخصصاتهم في فرنسا

 لخدمة وطنهم وكليتهم وتطويرها.
كما تم إنشاء حديقة حيوان ملحقة بالكلية لتساعد كمخابر في إجراء التجارب و التدريس 

ها تقديم عدد من ؤ ومنها تطورت فكرة إنشاء كلية للطب البيطري، استطاع أطبا ،العملي
 . كتشف دودة القطناالدكتور عثمان باشا غالب الذي االكتشافات العلمية مثل 

( مطبعة بوالق)تطورت كتب ومنشورات مدرسة طب قصر العيني التي تنسخ في 
ة لألطباء والمدارس الطبية األخرى هممباآلالف حتى أضحت مطبوعاتها مصادر طبية عربية 

التي نشأت الحقًا في الواليات العربية خاصة في بالد الشام وباقي واليات الدولة العثمانية عامة 
، كما أصدر مديرها الدكتور محمد علي البقلي مجلة طبية أسبوعية هي )مجلة  استانبولبما فيها 

طلبة على األخذ بالبحث العلمي والتجريب البحوث الطبية األسبوعية(، كما حث المدرسين وال
 ،إليفادهم خارجاً  اً دوري اً فبرز من خالله عدد من األطباء الخريجين إذ وضع لهم نظام ،العملي

 وخاصة إلى فرنسا لمتابعة تحصيلهم العلمي.
وصار ضمن قسم خاص يعنى بدراسة  ،لتركيب األدوية معمل كيميائيتم إحداث 

األدوية وتركيب العقاقير ليصبح بعدها مدرسة للصيدلة، كما تم إلحاق حديقة بالمدرسة لتكون 
وهي ضمن بناء  ،)مدرسة الوالدة(فأحدثت فيما بعد  ،مخصصة لتعليم البنات، و تم تطويرها

أطباء إلدارة  ختارنسائي، وكان يُ المدرسة وتحديدًا في األزبكية لتخريج قابالت يمارسن التوليد ال
من خريجي مدرسة الطب أمثال عيسى  مدرسة القبالة للبنات والصيدلة والطب البيطري عددٌ 

 .لخ، وفي النهاية جميعها ضمن إطار كلية قصر العينيإحمدي وحسن باشا محمود...

حقاتها، تطوير مباني الكلية وملب قاممدير المدرسة  الدكتور عيسى حمدي م(0898سنة ) 
لدخول مدرسة الطب هو الحصول على )البكالوريا( شهادة الثانوية العامة،  اً أساسي اً ووضع شرط

 شرطًا على طلبة المدرسة هو أن يقدموا رسالة من أجل التخرج. عَ َض كما وَ 
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هي تعريب الطب، ومكافحة و  أهدافها درسة الطبية بتحقيقنجحت الم : أهم األهداف .1
السارية، ومعالجة األطفال لتقليل وفياتهم، ورفع معدل المتوسط العمري للرجال األوبئة واألمراض 

 والنساء في المجتمع المصري، ونشر ثقافة طبية تساعد على توعية المجتمع.

في الدور األكبر لمصر م( 0880كان لالحتالل البريطاني سنة )االنتكاسة والفاجعة :  -ج
فقام  ،إذ مارست الضغط المباشر عليها ؛قصر العيني(التأثير السلبي على )مدرسة الطبية 

هو  ُعيِ َن مديٌر بريطانيٌّ م(، ومن ثم 0885الدكتور عيسى حمدي بتقديم استقالته في سنة)
وعمل خاللها على تحويل  ،م(0505-0585الذي تكلف إدارتها مابين ) الدكتور )كيتنج(

ما هو عربي، إذ بادر في  لك بمحو كل ِ وذ ،المدرسة من الطابع العربي إلى الطابع البريطاني
وفرض التعليم باللغة اإلنكليزية في المدرسة  ،م( إلى منع التعليم باللغة العربية0531سنة )
عن المدرسة  أبعد أي ،إدارتها إنكليزيةجعل من المدرسين اإلنكليز و  اً كبير  اً وزج عدد ،الطبية

 .وحلت اإلنكليزية مكانها ،الصبغة العربية
هو إقناع حكومة االحتالل اإلنكليزي للمدرسين بأنها لغة العصر  ةً اد الطين بلومما ز 

وبكل أسف ال تزال حتى يومنا هذا هي اللغة المعتمدة فيها،  ،المتداولة فيها المصطلحات الطبية
إذ يصعب  ،في حين أن الهدف البعيد منها هو إبعاد الثقافة الطبية عن المجتمعات العربية

وهذا  ،تخلق فجوة بين العامة والثقافة الطبية وِمْن َثم  و ، تهااءى تلك المؤلفات وقر وصول الناس إل
مما يؤدي إلى جعل العرب  ،يعني إبقاء الناس العامة من العرب في حالة من الجهل الطبي

 ،ويزيد الهوة بينها ،لعلوم الطبية يصعب الوصول لمستواه ل اً با مصدرًا دائمو ينظرون إلى أور 
 ،بي من أرضهو فيحافظ بذلك العرب أنفسهم على تخلف مجتمعاتهم حتى بعد خروج المحتل األور 

كبير من المدرسين  فهو يضمن استمرار ذلك الجهل والتخلف، ومما زاد في هذا  تبني قسمٍ 
د التدريس باللغة األجنبية وخاصة اإلنكليزية أو الفرنسية عند اعتما واألطباء ودارسي الطب 

بل إلبقاء  ،إال أن الواقع هو العكس ،وذلك لنفس الحجة ،نشاء الكليات الطبية العربيةتأسيس وإ
ويسهم بتحقيق مكاسبها المادية والمكانة االجتماعية، وال يزال الوضع  ،الثقافة الطبية حصرًا بيدها

 حتى يومنا هذا في معظم الكليات الطبية في جامعاتنا العربية .  اً مستمر 
كلف  حيناء التحسن في أحوال مدرسة قصر العيني بشكل جزئي ج عودة النهوض : .5

م(، إذ استطاع إعادة عدد من 0535سعد زغلول باشا وزارة المعارف المصرية سنة )
، ولكن بقي التعليم باللغة اإلنكليزية، ومن ثم في سنة وتعيينهم األساتذة المصريين

كلية وانتخاب الدكتور علي م( شهدت النقلة النوعية عندما تمت تسمية مجلس لل0505)
باشا إبراهيم عميدًا لها، فباشر بافتتاح الدراسات العليا لمرحلتي الماجستير ثم الدكتوراه، 

 علميةٍ  أبحاثٍ  وشجعهم على البحث العلمي ونشرِ  ،كما اعتمد على فئة األساتذة الشباب
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ليات الطبية الكلية حتى وصلت إلى قمة الك،ونهض بأصيلة تحمل روح االبتكار والتطور
 حتى يومنا هذا.

 ،وهنا البد لنا من الحديث عن أبرز األطباء الذين عملوا في مدرسة قصر العيني الطبية
سهموا بمؤلفاتهم الطبية أو الكتب التي نقلوها من اللغات األخرى إلى العربية أو بعلومهم، أو 
 .وا في إعادة إحياء العلوم الطبية لدى العربشاركف

 :للطب في مدرسة قصر العيني  والمترجمين واألطباءأشهر الرواد  .8
 م( :1834-1766هـ/1252-1182الطبيب الشيخ حسن العطار ) -أ

هو حسن بن محمد بن محمود العطار المغربي، شيخ األزهر، أحد رواد النهضة العلمية 
 .بوه عطارًا فقيرًا من أصل مغربيوالطبية في مصر، ولد في القاهرة وكان أ

علي باشا الذي أكرمه وعرف فضله، وكان حريصًا على مساعدة محمد على في تقرب من محمد 
الطب واأللسن والهندسة  مثل مدرسة عليافي إنشاء المدارس ال تطوير مصر، فكانت له يد

وخاصة  إلى أوروبا الطبية للخريجين األوائل من جامعة قصر العيني إرسال البعثات, و والصيدلة
م( 0890هـ/0053بتعيين تلميذه رفاعة الطهطاوي )توفي سنة لتحصيل علمها، وأوصى فرنسا

م(، وقد 0808إمامًا ألعضاء البعثة العلمية األولى التي أوفدها والي مصر إلى باريس سنة )
الرسمية التي  (الوقائع) جريدة اختير العطار كأول محرر ألول جريدة عربية مصرية وهي 

 .م(0808أنشأها محمد علي سنة )
أول صوٍت طاَلب بإصالح األزهر الشـريف فـي وقـت كـان فيـه علمـاء األزهـر  العطار يعد

وهـو فـي الخامسـة والسـتين مـن عمـره،  ،قد انغلقوا على أنفسهم ؛ وقد أصبح العطـار شـيخًا لألزهـر
مـن أهــم ، م(0809مـارس سـنة ) 00وظـل شـيخًا لألزهـر حتـى وفاتـه يـوم  ،م(0803وذلـك سـنة )

 مصنفاته في الطب واألدب :

: وهو كتاب في الصيدلة ألفه ردًا على كتاب داوود  راحة األبدان في شرح نزهة األذهان  -
 األنطاكي.

، وفي شريح، والنبضرسائل في الطب والتشريح : أرجوزة شعرية جمع فيها معظم علم الت  -
من أواخر الكتب المؤلفة  د  عَ ويُ  ،وفي الروح وماهيتهاوظائف األعضاء واألجهزة الدموية، 

 ب مفاهيم الطب القديم األرسطي الجالينوسي.بحس
علمًا  يعد طبيب الفرنسي : م( 1869-1793)الطبيب أنطوان بارتلمي كلوت -ب

همًا في تاريخ اإلصالح الطبي في مصر في الربع الثاني من القرن التاسع عشر، فخالل فترة م
ب في المجتمع استطاع أن يرفع من مستوى الط، إذ دمته لدى حاكم مصر محمد علي باشاخ
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مؤسس أول مدرسة للطب العربي على  وهو ،لما كان عليه في أوروبا قريبالمصري إلى حد 
 ومن أشهر مؤلفاته الطبية : ،م0509بأبي زعبل في القاهرة سنة  النمط األوروبي

 ،(العجالة الطبية فيما البد منه لحكماء الجهادية)، وكتاب (القول الصريح في علم التشريح)كتاب 
 (مبلغ البراح في علم الجراحكتاب )و  (،الدرر الغوال في معالجة أمراض األطفال)كتاب و 

طبيب مصري، من أهل  م( : 1854هـ ،  1272حسن غانم الرشيدي )توفي نحو   -ت
وكان من أعضاء البعثة  ،وتعلم الطب بمدرسة أبي زعبل ،في األزهر )رشيد( نشأ طالباً 

الطب في فرنسا، فتعلم في معمل )بوره( الكيميائي، وعاد  ولى التي أرسلها محمد عليلدراسةألا
ي كما لألقرباذين والمادة الطبية في مدرسة قصر العين م، فعين معلماً 0808إلى مصر سنة 

 من أهم مؤلفاته في الطب: اشتغل بالتأليف والترجمة.

 .المنافع(  )الدر الالمع في النبات وما فيه منكتاب ، و (الدر الثمين في األقرباذين) كتاب
أول مصري يكلف رئيس لمدرسة  م( : 1877هـ ،  1294ي )توفي نحو محمد الشافع -ث

ثم تعلم في مدرسة طب قصر العيني، من علماء األطباء بمصر، كان من طلبة األزهر 
ليعي ن مدر سًا لألمراض  م0808فعاد طبيبًا المعًا سنة  ،إلى فرنسا وفدأ ،الطب بأبي زعبل

أحسن كتاب ) كتبه الطبية: أشهر, م 0819ة الطب التي ترأ سها سنة الباطنية بمدرس
لق بالتشخيص السراج الوهاج فيما يتع)وكتاب (، غراض في التشخيص ومعالجة األمراضاأل

 .والعالج(
طبيب من نوابغ مصر. ولد  م ( : 1876-1813هـ/1293-1228ي ) محمد علي البقل -ج

وتلقى مبادئ العلوم والطب في القاهرة، وأرسلته حكومة  ،في زاوية البقلي )قرب المنوفية(
 ،ونبغ في فن الجراحة ،فذاعت شهرته ،هـ0090مصر إلتمام دروسه في باريس وعاد سنة 

وتقلب في المناصب إلى أن جعله الخديوي إسماعيل رئيسًا للمدرسة الطبية المصرية، كان له 
غرر ) (، وروضة النجاحكتاب )حة: ابن طبيب نبغ في الجراحة. ومن كتبه في فن الجرا

الم في جراحة األقسام رسالة في نشر الك) (، وغاية الفالح في أعمال الجراحو ) (،النجاح
م،  0889أنشأها سنة  ول من أصدر مجلة عربية طبية بمصرأيعد ، الرمد الصديدي

 .( الطبيةاليعسوب) مجلة وسماها 
جراح كأبيه محمد علي البقلي،  ( :م 1899هـ/ 1317قلي )توفي سنة أحمد حمدي الب -ح

شغل منصب المفتش األول في وزارة الصحة بالقاهرة. درس الطب في القصر العيني، 
 مؤلفاته الطبية: و  كتبه منى باريس للتخصص، و وأرسل إل
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التحفة العباسية في األمراض ) (، وتحفة الحبيب في العمليات الجراحية واألربطة والتعصيب)
 (جريدة المنتخب)، كما أنشأ جريدة طبية هي )الراحة في أعمال الجراحة( كتابو  (التصنيعية

 لم تصدر سوى سنة واحدة. لكنهابية في األبحاث الط وتختصصت
له إسهام كبير في نهضة مصر  م : 1924 - 1844هـ/ 1343-1262دي عيسى حم -خ

عرض على ولد في اإلسكندرية، وتعلم الطب بمصر وباريس، وتوفي بالقاهرة.  الطبية،
م، فجعل من أعضائها. 0890في " الختان " سنة  كتاباً   "جمعية العلوم الطبية في "مونبلييه
فكان ثالث طبيب مصري يحتل هذا المنصب بعد  ،م0880ُعي ن رئيسًا للمدرسة الطبية سنة 

محمد الشافعي ومحمد علي البقلي، كما كان أول رئيس للجمعية الطبية المصرية في الفترة 
وكتاب  (،هبة المحتاج في الطب الباطني والعالج) كتبه الطبية أشهر, م0501-0503من 

 .(لمحات السعادة في فن الوالدة)
مصري عرف بما صححه من  :م 1842هـ/ 1257الهراوي توفي سنة محمد عمران  -د

الكتب المترجمة عن الفرنسية إلى العربية، في أيام محمد علي باشا، وهو أقدم المصححين 
وعكف  ،م0808في مدرسة الطب. وقد تولى نظارة مدرسة المارستان إلى أن أغلقت سنة 

 .توفي بآخرها، على تصحيح ترجمة الكتب نحو ست سنوات
عالم بمفردات اللغة : م( 1857 - 1789هـ، 1274 - 1224محمد بن عمر التونسي ) -ذ

للكتب في مدرسة أبي  مصر، فاختير مصححاً ، ولد في تونس ورحل إلى واصطالحاتها
 ،فكان يحررها ،زعبل بمصر. وترجمت في أيامه كتب كثيرة في الكيمياء والطب والنبات

 التي هذبها:الطبية أشهر الكتب . ويأتي لمصطلحاتها بصحيح األلفاظ ،ويهذب لغتها
 .(ي بكتأليف )فيجر  (الدر الالمع، )تأليف )فابري( (الذهبية في األلفاظ الطبيةالشذور )

 : م(1866مريكية في بيروت سنة )مدرسة الطب األثانيًا. 
حكم الدولة العثمانية عامة وفي لبنان لالمبشرون األمريكان في الواليات العربية الخاضعة  أدى

  .خالل القرن التاسع عشر الميالدي الحياة الفكريةهمًا في مخاصة دورًا 
 Dr. Danial Plasالدكتور)دانيال بلس(القس البروتستانتي يعد  التأسيس :فكرة  .1

إنشاء الكلية اإلنجيلية في بيروت لتدريس الطب والصيدلة  فكرةالمؤسس الحقيقي وهو صاحب 
وبريطانيا لشرح فكرته التي  يةمريكاألوالعلوم والقانون، وقد قام بجولة له في الواليات المتحدة 

م( وافقت 0888/ أيار / 01القت القبول وجمع األموال الالزمة لدعم هذا المشروع، وبتاريخ )
الترخيص الالزم إلنشاء تلك الجامعة تحت اسم )الكلية السورية حكومة والية نيويورك على منح 

اإلنجيلية(، وفي الوقت نفسه أصدرت الدولة العثمانية ترخيص للكلية بموجب فرمان همايوني 
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وافقت فيه على إنشاء الكلية وبدء العمل فيها وإعفاء كل عقاراتها وأبنيتها نفسه عثماني في العام 
وذلك لكونها تعد  ،ها الكلية للعمل معفية من الضرائبإلي لتي تحتاجمن الرسوم، وكل المواد ا

 وقفًا خيريًا بروتستانتيًا وليست مؤسسة ربحية.
وتخرجت الدفعة األولى من طالب  ،حددت مدة الدراسة فيها أربع سنوات : اإلقبال و النجاح .2

ان أبرزهم كاًل من وك ،م(0893الكلية السورية األمريكية اإلنجيلية في مختلف فروعها سنة )
)إبراهيم خير هللا، وقيصر غريب، ويعقوب صروف...وغيرهم(، وخالل فترة وجيزة كانت قد أتمت 

م(، ثم توسعت في 0890وانتقلت إليه في سنة ) ،مشروع بناء مقرها في منطقة رأس بيروت
ة خر هو )برج الساعة( سنآزاد الحضور واإلقبال الطالبي، ثم دشنت مبنى  ،فقدأبنيتها

م(، وتوسعت بمخابرها وقاعاتها، ومشفى جامعي تابع لها كان له دور ومكانة ليس على 0890)
 بل حتى عالميًا. ،صعيد لبنان فحسب

في بيروت يترأسه دانيال بلس،  ةكان للكلية مجلس أمناء مقره نيويورك، ومجلس عمد
وقامت بتغير لغة التدريس الرسمية لها  ،لكنها خرجت عن مسارها بأنها ضمن المنطقة العربية

م(، وكانت تجاهر بمساعدة أبناء األساتذة األمريكيين 0889من العربية إلى اإلنكليزية سنة )
 الدارسين فيها.

م( من حيث زيادة أعداد 0508شهدت الكلية نقلة نوعية بعد انتهاء الحرب العالمية األولى )
يم العربية، ودعمت المكتبة بوجود المطبعة األمريكية الطالب الوفدين إليها من مختلف األقال

بجوارها لتلبي حاجاتها وتنافس الجامعات العالمية، وال تزال تؤدي دورها العلمي حتى يومنا ذا، 
 ن الجامعات على المستوى العربي. واحتلت مكانة مرموقة في التصنيف العالمي بي

الطبيب بدأ الدكتور بلس وصديقه  : كيةأبرز أساتذة الطب المؤسسين لمدرسة الطب األمري .3
باستئجار منزل في منطقة زقاق البالط خارج بيروت، وتم فيه إعالن افتتاح الكلية   )فان ديك( 

 بلس(. دانيالم( بخطبة دينية من رئيسها األول ) د.0888/ عام0بشكل رسمي في )كانون 
من بلس وفان ديك إلى اختيار أعضاء الهيئة التدريسية من خيرة المدرسين  كلٌّ بادر      

واألطباء الذين باشروا بتأليف مناهج المدرسة وكتبها لتدريس الطلبة، ونذكر من هؤالء الذين 
وعرفت )المدرسة األمريكية( بعض األساتذة  ،سهموا بذلك في المدرسة الطب السورية اإلنجيليةأ

والشيخ  ،(يوحنا ورتبات)، والطبيب (كوبرنلس فان ديك)الطبيب األمريكي :  األوائل ومنهم
عدة أبرزها )الحجر الكريم في  اً وألف كتب ،لتدريس الطب واللغة العربية الطبيب ناصيف اليازجي
واألستاذ لويس أستاذ )الرياضيات والعلوم(، والمدرس أسعد الشدوديأصول الطب القديم( ،

للغة اإلنكليزية(، ا) رِ سمد جون فريزرالتركية والالتينية(، واإلنكليزي مدرس )اللغتين  صابونجي
 .غة الفرنسية(لل  امدرس )واألستاذ موريس فرن 
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رائد الطب المكتوب بالعربية في لبنان،  طبيب  يعد م( : 1895 -1818كورنيليوس فانديك ) .أ
وعالم هولندي األصل أميركي المولد والمنشأ، مستعرب. ولد في قرية من أعمال نيويورك سنة 

وأرسله مجمع المرسلين  ،الصيدلة بمدرسة جفرسن في فيالدلفياو م، وتعلم الطب 0808
 ،0813من عمره، فقدم بيروت سنة  األميركيين للتبشير البروتستانتي وهو في الحادية والعشرين

من أشعارها وأمثالها ومفرداتها وتاريخها. أنشأ مع بطرس  وحذق العربية كل الحذق، وحفظ كثيراً 
وتنقل في اإلقامة بين القدس ولبنان وصيدا، ثم تولى التعليم  ،البستاني مدرسة في عبية بلبنان

قام بتدريس الطب بالعربية التي ألف فيها  في الكلية األميركية ببيروت، ويعد أحد مؤسسيها. وقد
تطوير الطب بفي دوره  كعددًا من الكتب الطبية التدريسية؛ وهو يماثل الطبيب الفرنسي كلوت بي

من الكتب الطبية والعلمية مما يجعله  اً لكنه يتفوق عليه بإتقانه للغة العربية وتأليفه عدد ،العربي
وأحد أهم رواد النهضة الفكرية العربية في  ،لتاسع عشرمن أهم كت اب الطب العربي في القرن ا

 .لبنان رغم أصله األمريكي
الذي ولد في  الدكتور ويليم فان ديكم، وقد أنجب ابنًا هو 0859توفي في بيروت سنة 

ثم استقال منها مع  ،م0883م ودر س الطب في الكلية السورية األميركية سنة 0899بيروت سنة 
م، وللطبيب 0508م ليدرس فيها حتى سنة 0509 سنةثم عاد إلى الكلية  ،م0880أبيه سنة 

 عربيًا في الطب والعلوم األساسية أشهرها: كتاباً فانديك نحو خمسة وعشرين 
 (.الباثولوجيا الداخلية(, )أصول التشخيص الطبيعي(,)أصول الكيمياء)

 م( : 1871-1822ناصيف اليازجي ) .ب
كبار األدباء جنبالط اليازجي، طبيب وشاعر من  ناصيف بن عبد هللا بن ناصيف بن

 بيروت. توفي في ومولده في كفر شيما بلبنان و  ،، أصله من حمص )سورية(م( 05)في القرن 
سنة، انقطع بعدها للتأليف 00استخدمه األمير بشير الشهابي في أعماله الكتابية نحو 

سهم بتأسيس الكلية السورية األمريكية، وهي أول جامعة أوالتدريس في بعض مدارس بيروت. 
 على الطراز الغربي في لبنان. 

كان آخر من كتب أرجوزة في الطب التقليدي، لذا أوردُته مع أطباء القرن الثالث عشر 
 منها:  نذكر له كتب حجر الكريم في أصول الطب القديمألهمية أرجوزته المسماة "ال

 أرجوزة مع تعليقها في الطب.  ( وهوأصول الطب القديمالحجر الكريم في كتاب )

 .مقامات ناقدة منها المقامة الشامية التي تحكي عن الدجل الطبي( وهو مجمع البحرينكتاب )و 
طبيب من أصل أرمني عارف باللغتين العربية  م ( : 1928-1827) يوحنا ُورَتبات .ث

، وقرأ آداب العربية األمريكانواإلنكليزية، ولد ببيروت، وتعلم بها في مدارس المرسلين 
ثم أقام عدة  ة،نكلتر إناصيف اليازجي وغيره، وأتم دروسه الطبية في إيدنبرغ بيد على 
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فُعين أستاذًا للتشريح  ،سنين في حاصبيا وبيروت وحلب ونيويورك، ثم رجع إلى بيروت
، ثم أضيف إليه واستمر على ذلك نحو عشرين عاماً  ،والفسيولوجيا في الكلية األميركية

 ليم الباثولوجيا. توفي في بيروت.تع

, م0890سنة  (التوضيح في أصول التشريح)اهأبرز التدريسية في الطب  من الكتب الكثيرألف  -
 .(الصغير التشريح, و) م0880سنة  (األسقاموام في حفظ الصحة وتدبير كفاية الع)و

طبيب دمشقي درس الطب في الكلية السورية  م( : 1898 - 1856داود أبي شعر )ج. 
م، اشتهر الطبيب أبي شعر 0888اإلنجيلية )أو األميركانية البروتستانتية( التي تأسست سنة 

 :  بكتابيه في الطب

مغني اللبيب عن . و)م(0880طبع في دمشق سنة ) تحفة اإلخوان في حفظ صحة األبدان)
 . م(0881سنة ) ألفه باالشتراك مع الطبيب أمين أبي خاطر(الطبيب

 م( 1883والصيدلة في بيروت سنة ) الكلية الفرنسية للطب ثالثًا.

يعد افتتاح المدرسة األمريكية اإلنجيلية في بيروت عاماًل مسهمًا في  التنافس يخلق فكرة : .1
األفكار البروتستانتية، وهذا ولد حالة من التنافس لدى القائمين على البعثة التبشيرية نشر 

)باتر  ةاليسوعية، مما دفع أربعة منهم لطرح فكرة على القنصل الفرنسي العام في سوري
وتؤدي   ،يمونيو( المقيم ببيروت إلنشاء مدرسة طبية يسوعية مشابهة للمدرسة األمريكية

وذلك لتدعيم مركز فرنسا في  ،ي قام برفع مذكرة لحكومته بغية الموافقة، الذنفسه الدور
( ألف 093ورصدت مبلغ ) ،أمريكي، فوافقت الحكومة الفرنسية-الشرق أمام التوسع األنكلو

 فرنك للمشروع.
م( بالتعاون 0880افتتحت المدرسة الطبية الفرنسية في بيروت سنة ) التطبيق واالنطالقة : .2

 ،ثقافة الفرنسية والبعثة اليسوعية في بيروت، وكان التعليم فيها باللغة الفرنسيةمابين وزارة ال
وهو طبيب البحرية الفرنسية المقيم  ،)سه نه سي( الفرنسي الدكتوروبدأت التدريس بجهود 

من العاملين بالبعثة  انن يسوعي  اوطبيب الطبيب الفرنسي )جول فه ري(ومعه  ،في بيروت
فكان لهؤالء الفضل في انطالق التعليم بالمدرسة ، وجعلت مدة الدراسة فيها ثالث  ،التبشيرية

م( زار 0889سنوات لتخريج )أطباء مساعدين(، ثم أصبحت أربع سنوات، وفي سنة )
الطبيبين )لوسيان كاتان( و)دوبره من لٌّ للتفتيش يرأسهم ك ةالمدرسة وفد من الحكومة الفرنسي

زيارة أن عدلت مدة الدراسة لست سنوات تسبقها سنة تأهيل أي ونتج عن هذه ال ،التور(
أصبح مجموعها سبع سنوات دراسية للطب، وقسمت المدرسة إلى كلية للطب وثانية 
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للصيدلة، وبني مشفى صغير أطلق عليه اسم )مشفى قلب اليسوع( بغية تطبيق الدروس 
 العملية لطالب الطب في المدرسة.

إلجازات الصادرة عن كلية الطب الفرنسية في بيروت غير كانت ا التأسيس والتوسع : .3
معترف بها من قبل واليات الدولة العثمانية ماعدا مصر وجبل لبنان، لكن في سنة 

م( تمت اتفاقية بين فرنسا والدولة العثمانية تنص على تشكيل لجنة مشتركة عثمانية 0858)
لك فإن خريجي الطب والصيدلة من فرنسية تشرف على امتحانات التخرج من الكلية، وبذ  -

هذه المدرسة يحصلون على إجازة مزدوجة، األولى صادرة عن وزارة الثقافة الفرنسية والثانية 
 صادرة عن كلية الطب العثمانية في إسطنبول.

م( الزدياد اإلقبال من 0500وبوشر ببناء مقر دائم ومستقل لمبنى كلية الطب في سنة )
يها، وألحقت بها عدة أقسام طبية لتساعد الطلبة في تنفيذ أبحاثهم العلمية قبل الطلبة لالنتساب إل

 م(. 0500مثل إحداث قسم لمكافحة داء الكلب في سنة )

م 0505وقد أغلقت الكلية الفرنسية طيلة مدة الحرب العالمية األولى ليعاد افتتاحها سنة 
قسم لألبحاث ُأحدث و  ولتصبح الدراسة فيها خمس سنوات للطب وأربع سنوات للصيدلة،

 م(. 0503م(، ثم أحدثت مدرسة لطب األسنان سنة )0505الكيميائية والجرثومية في سنة )

م( حجر األساس لمشفى تابع للكلية الفرنسية 0500وقد وضع الجنرال غورو في سنة )
، وال زال المشفى بمشفى أوتيل ديوم وسمي 0501للطب والصيدلة الذي افتتح رسميًا سنة 

م( قسم لعالج أمراض السرطان، 0509يحتفظ باسمه حتى يومنا هذا، وأضيف إليه في سنة )
ثم تطورت  ،وكانت تضم قسمين ،م(0511في سنة ) مدرسة التمريض للبناتوتم إحداث 

م( أربعة أقسام هي )دار الوالدة، ودار الممرضات، وقسم لمكافحة 0599لتصبح في سنة )
وال تزال هذه الجامعة العريقة مستمرة حتى اليوم تخرج أعدادًا  المخبر، وقسم للتخدير(.الجراثيم و 

 من األطباء الذين ساهموا في رفع مكانة العلوم الطبية العربية.

 : م(1921عثمانية بدمشق )المدرسة الطبية الرابعًا. 
ْتـهُ ن الدور الذي و الحظ العثماني األخرى التي افتتحها محمد علي ، المدارس الطبية والعلمية أد 

ن )األمريكية البروتستانتية، والفرنسية اليسوعية( في بيروت بشكل ان الطبيتاباشا، وكذلك المدرست
، فصار ينظر إليهم كسبب في تأخر نشر العلم اً حضاري اً خاص، وكانت نواة لجامعات وصرح

م( 0535-0898) د الثانيالسلطان العثماني عبد الحميلذلك أصدر  ،في الواليات العربية
يقضي بإنشاء المدرسة الطبية في دمشق وبعض  م(1921/ أيلول / 27)في  اً همايوني اً فرمان

وتعد تابعة للجامعة العثمانية في اآلستانة وتعلم باللغتين العربية والتركية،  ،الكليات األخرى 
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من أمريكا وفرنسا  ه ُكـلٌ تؤد ِ وتحد من نفوذها السياسي الذي كانت  ،لتنافس تلك المدارس الطبية
 من خاللهما  في نشر أفكارهم.

فوقع على قصر زيور باشا  ،بوشر فورًا في اختيار الموقع المناسب الجهود والتنفيذ : .1
في الصالحية، وتم تجهيزه بالقاعات الدراسية والمخابر الالزمة منها مخبر للعلوم 

ر...وغيرها، وجعل االسم الرسمي لها الطبيعية، وعلم األحياء، ومخبر الكيمياء والعقاقي
صين من العلوم الطبية هما )الطب ـتخصِ  موجعلت تضم  ،)المدرسة الطبية(هو 

 هي اللغة الرسمية. ئذٍ والصيدلة(، والتعليم باللغة التركية العثمانية إذ كانت حين
ويتم فيها  ،حددت مدة الدراسة فيه بست سنوات تقسم لمرحلتين األولى مدتها أربع سنوات

تدريس المواد النظرية مع العملي الذي خصص له جزء من بعض المواد، والذي يجتاز المرحلة 
السابقة ينتقل إلى المرحلة الثانية ومدتها سنتان يقضيها الطالب في الدروس السريرية التي كانت 

 ،لغرباء(مشفى اوتنفذ عمليًا في المستشفى العام وعرف بـ ) ،تلقى على الطالب في المعهد
 وصار تابعًا للمعهد الطبي . 

فضاق المكان بها وبالكليات  ،زاد اإلقبال على المدرسة الطبية الصعوبات والتحدي : .2
فطبول الحرب  ،لكن الوضع العام لم يسمح ،فحاولت الدولة التوسع في األبنية ،المحدثة

الفرنسية في  رسةير مفاجئ إذ توقفت المديم(، لكن حدث تغ0501العالمية األولى تقرع )
 بيروت، مما دفع الحكومة لنقل المدرسة الطبية بدمشق إلى بيروت مكانها مؤقتًا.

استمر المعهد الطبي بالعمل في بيروت أربع سنوات ثم نتيجة للحرب قررت الحكومة 
طالبًا( موزعين على  080م( بعد أن كانت قد تخرج منها )0508العثمانية إغالقه نهائيًا سنة )

وقرروا مطالبة  ،صيدلة( ، فاجتمع الطلبة وبعض مفكري البالد090طب( و ) 003هما )فرعين 
م( تحت 0505الحكومة العربية التي تولت القيادة في دمشق ووافقت على إعادة االفتتاح سنة )

الدكتور )رضا وحولت التدريس باللغة العربية، واختير بافتتاح المعهد، )المعهد الطبي العربي(اسم 
أعادت مقرها إلى دمشق في حين رجعت المدرسة الفرنسية إلى مقرها في و مديرًا له، سعيد(
 وعاودت العمل أيضًا. ،بيروت

وبوشر فورًا ببناء مدرج كبير وقاعات تدريسية متعددة مجاورة للمشفى العام الذي صار 
مشفى بعد يتبع للمعهد الطبي بغية تطبيق التدريب العملي فيه مما أسهم في رفع مكانة هذا ال

ها من قبل إدارة المعهد بفي تغيرها االهتمام  أسهمو  ،تردي أحوالها، فصارت محط ثقة للمرضى
ويشرفون  ،ونجاح العالج فيها، ووجود مجموعة من األطباء األساتذة الذين يدرسون في الجامعة
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على طالبهم والمرضى في المشفى التي أضحت بعد بضع سنوات واحدة من أفضل المشافي 
 ى الصعيد العربي. عل

م( حاول إلغاء المعهد الطبي بدمشق 0503وعند دخول المستعمر الفرنسي لدمشق سنة )
والتركيز على الكلية الفرنسية اليسوعية للطب والصيدلة في بيروت، لكن تمسك القائمين على 

والذي  ،شؤونها ومنهم مديرها الدكتور رضا سعيد قد حالوا دون ذلك، واستمر المعهد بالتدريس
، ومن الصعوبات األبرز هي )الجامعة السورية(أطلق علها اسم و  ،صار ضمن إطار الجامعة

 قص الكادر التدريسي.ن
 :وأبرز أساتذتها المؤسسين الجامعة السورية تغير اسمها إلى  .3

وهنا بادر  ،وهي نقص الكادر التدريسي ،بداية النجاح بمواجهة أهم الصعوباتكانت 
الدكتور رضا سعيد إلى تشكيل لجنة علمية طبية من أساتذة المعهد الطبي قامت باختيار الكادر 

 ،التدريس من خيرة األطباء في كل أنحاء سورية، واستطاع الدكتور رضا تجاوز هذه المشكلة
من نخبة  وهم، من خيرة األساتذة واألطباء الذين درسوا في كليتي الطب والصيدلة اً وشكل طاقم

احد شهداء أيار وعبدالقادر العظم، وبلغ عدد الطالب  «نجليزي إل عبدالوهاب ا»مدرسي دمشق 
، 030م، بلغ عدد طالبها 0538وعام  ،للصيدلة 03للطب و 09، وطالباً  09في السنة األولى 

، وهما من حمد شوكت الشطيأوالدكتور وعلم فيها الطب والصيدلة، الدكتور رضا سعيد، 
قيام الحرب العالمية األولى وانسحاب العثمانيين من  ىسطنبول، وحتإلكلية الطبية بخريجي ا

 أتراكن، وفيهم و ، معظمهم سوري  ياً نصيدال 085، وطبيباً  013 األطباء، فقد بلغ عدد ةسوري
 وأرمن، ومعظمهم كانوا من أبناء بالد الشام. 

فهمي   ،القنواتي)عبدالوهاب من قام بتدريس الصيدلة السادة: أوائل  نذكر -
 .منير المحايري(، و شوكت الجراح،و بوالسعودأ

، )سعيد السيوطينذكر منهم بعض األطباء واألساتذة: فالمدرسون في كلية الطب أوائل أما  -
 ،عبدالرحمن شهبندر, الزعيم الوطني ،منيف العائديو  ،سامي الساطيو  ،مرشد خاطرو 
 (.لخإ. ..توفيق الدقر.و 

 م( تخصيص شعبة للتمريض والقبالة للبنات ضمن المعهد نفسه.0500في سنة )  -
المتردية في عالج األسنان وانعدام األطباء المتخصصين بسبب الحالة األسنان  طب  عانى  -

إذ كان ال يزال طب األسنان مهنة بيد بعض ممارسيها بشكل غير علمي وال رسمي،  ،آنذاك
حداث تلك الشعبة ضمن المعهد الطبي، وهنا كان التحدي لعدم وجود إللذلك جرت دراسة 

كادر تدريسي تخصصي قادر على التدريب العملي، وهنا استطاع الدكتور رضا تجاوز هذه 
م( فمن يستطع اجتيازها بشكل عملي 0505المشكلة بأن افتتح لهم دورة تدريبية في سنة )
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)بشهادة  طب األسنانممارسة مهنة وفي حال نجاحه يرخص له  ،يقدم لفحص اختبار
 .(اً متمرن 01واستطاع النجاح في تلك الدورة ) ،متمرن(

وأسند التدريس النظري والمخبر ألطباء  ،م( تم إحداث شعبة طب األسنان1921سنة )  -
منهم في التدرب العملي  المعهد الطبي، فيما أفسح المجال أمام هؤالء المتمرنين  لالستفادة

ومدة الدراسة  ،طب األسنان ةنظرًا للمهارة التي يمتلكونها من خالل ممارستهم السابقة لمهن
وبقيت تتبع لكلية الطب  ،م( سميت قسم طب األسنان1946سنة )فيها أربع سنوات، وفي 

لية طب كوفيه حول القسم إلى  ،العام، واستمر هذا إلى حين صدر قانون تنظيم الجامعات
 .م(1959سنة ) األسنان

 أول رئيسٍ  )مرشد خاطر(مجلة علمية طبية باللغة العربية، وكلف  تصدر أُ م( 0501سنة ) -
 إذ استطاعت بفضل رئيس تحريرها وكل ٍ  )مجلة المعهد الطبي(،لتحريرها، وأطلق عليها اسم 

وضع وضع معجم المصطلحات الطبية، بل حتى  صالح الدين الكواكبي وحمدي خياطمن 
 .وطباعة القواميس الطبية والعلمية

، ولذلك ومع للدكتور هيثم الخياطالتي طبعت كان الفضل فيها  أوائل القواميس الطبيةمن  -
 ،إحداث المجلة كان البد من مطبعة ترافق العمل لطباعة الكتب والمؤلفات للمدرسة الطبية

فكانت عاماًل نفسه، فأحدثت مطبعة الجامعة السورية في الوقت  ،وكذلك أعداد المجلة
مساهمًا في إنجاح العمل وطباعة المؤلفات الطبية والعلمية وأعداد مجلة المعهد الطبي 

 وكذلك المعاجم والقواميس اللغوية والطبية.
وكالهما للبنات، وبقيت ملحقة  ،فرع للتمريض وفرع للقبالةم( تم إحداث 0508سنة ) -

وجعلت مدة الدراسة فيها ثالث سنوات تمنح الطالبة المتخرجة بعدها شهادة  ،لمعهد الطبيبا
م( أصبحت مدة 0518سنة )، وفي لطبيعي بالنسبة لفرع القبالةفي التمريض أو في التوليد ا

 الدراسة فيهما أربع سنوات للحصول على شهادة التوليد.
و يجقام أساتذة وأطباء المعهد الطبي وخر   تأسيس الجمعية الطبية الجراحية م(0501سنة ) -

 وصار اسمها فيما بعد الجمعية الطبية العربية. ،الجامعة السورية 
وتبدأ بعد دخول االستعمار الفرنسي إلى  ،هي المرحلة الثانيةف الجامعة السوريةأما 

م( 0503)سورية وفشله في محاولة إغالق المدرسة الطبية، وأحدثت )الجامعة السورية( في سنة 
 لتكون واحدة من الجامعات القديمة في الوطن العربي خالل العصر الحديث.

وفيه تم قسم الجامعة السورية إلى  ،( صدر قانون تنظيم الجامعات0598في سنة )
وذلك في زمن  ،)جامعة حلب(وأحدثت جامعة ثانية هي  ،)جامعة دمشق(جامعتين األولى 

 الوحدة بين القطرين الشقيقين سورية ومصر.
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 : م(1927الطب بجامعة بغداد سنة ) كلية خامسًا.

فأخلته  ًا،لها هو المشفى المجيدية التي كانت مشفى عسكري تم اختيار موقعٍ  :والتأسيس النشأة  .1
 م( في جامعة بغداد. 0509تم إحداثها سنة ) السلطات اإلنكليزية ليصبح مبنى لكلية الطبالتي

قبل أن تباشر كلية طب بغداد عملها البد من جهود تساهم  لهم الفضل في حجر األساسوممن 
نخبة من األطباء  اختيارفتم  ،وأولى الخطوات هي اختيار الكادر التدريس واإلداري  ،في تأسيسها

اآلستانة والعائدين إلى العراق حاملين معهم العرب واألجانب واألطباء العراقيين الدارسين في 
األطباء سامي شوكت، وصائب من  كـل  علومهم الطبية الحديثة التي تعلموها، وكان على رأسهم 

وأبرزهم  ،، كما ساعدهم في تلك المرحلة مجموعة من األطباء اإلنكليزشوكت، وهاشم الوتري 
عميد لكلية الطب في بغداد، التي صارت الذي كلف أول  الدكتور )هاري سندرسن(كان األستاذ 

من خيرة وكبار  األطباء من مختلف االختصاصات بصفة أساتذة  اً تستدعي في كل سنة عدد
زائرين بغية رفع السوية العلمية للكلية وخريجيها، كما تم اختيار المناهج الطبية والخطة الدراسية 

سكتلندية، إلريسية ومناهج جامعة ) أدنبره ( االمناسبة للكلية التي كانت مأخوذة وفقًا للخطة التد
كما فرضت اللغة اإلنكليزية كلغة رسمية للتدريس في كلية طب بغداد، وجعلت التدريس العملي 

 يطبق في المشفى العسكري القديم. 
تم توسيع بناء الكلية بملحق وأبنية ضمت قاعات تدريس ومخابر متعددة ضمت  النجاح والتوسع : .2

وضمت حدائق واسعة وزينت  ،وزادت المساحة المخصصة لها ،التعليمية الحديثة أحدث األجهزة
 ــاً قي  أبنية ألقسام ضمن كلية طب بغداد جعلتها أكثر رُ  اً وأحدثت خالل أقل من عشرين عام ،مداخلها

مدرسة الطب، مما زاد في إقبال الطلبة عليها، مما أسهم بافتتاح فروع أخرى ضمن الكلية وهي 
، ومن ثم بالةيدلي كيميائي، ومدرسة موظفي الصحة، ومدرسة الممرضات، ومدرسة القودبلوم ص

 افتتحت الدراسات العليا وتمنح درجات من الدبلوم حتى الدكتوراه.
بية و قسم كبير منهم إلى دول أور  ُأْوفـِـدَ نجحت الكلية بتخريج أعداد كبيرة من األطباء 

العلمي في مختلف االختصاصات، ثم عادوا  موالواليات المتحدة لمتابعة تحصيله ةوخاصة إنكلتر 
سهموا بالتدريس في الكليات الطبية في رفد كلية الطب في بغداد، وساعدوا على أإلى العراق و 

تم إحداثها في ( كلية طب الموصل)جامعات عراقية أخرى نذكر أبرزها افتتاح كليات طبية في 
كلية الطب ، م(0589وتم إحداثها في سنة ) ،ية الطب في جامعة البصرةكلو  ،م(0595سنة )

تسارع إحداث  وهكذا في بغداد. ومقره م(0599وتم إحداثها في سنة ) ،في الجامعة المستنصرية
 .الحقاً  بكل الدول العربية العربية كليات طبية في معظم الجامعات

  



69 
 

 املبحث اخلامس

 الوطن العربييف تاريخ اجملالت والدوريــات الطبيـة 
 

 المجالت والدوريات الطبية لنشر األبحاث الطبية منذ تأسيسها في القرن التاسع عشر :

محمد علي  هاوأسس ،تعد أقدم الصحف الطبية في البالد العربية :مجلة )يعسوب الطب( .0
وتطبع  ،م( بإشراف إدارة مدرسة قصر العيني الطبية0889في مصر سنة ) البقلي

 أعدادها في مطبعة بوالق.
تأسست على يد الدكتور )جورج بوست( األستاذ في الجامعة  :مجلة )أخبار الطب( .0

وقد تغير اسمها بعد  ،م(0891األمريكية البروتستانتية، وكانت تصدر من بيروت سنة )
 سنوات.

صدرت على يد الدكتور )جورج بوست( بالتعاون مع عدد من أستاذة  :مجلة )الطبيب( .0
براهيم اليازجي وبشارة زلزل، وكانت تصدر من إوهم  ،الجامعة األمريكية البروتستانتية

 وقد تغير اسمها بعد سنوات. ،م(0881بيروت سنة )
 م(.0888مجلة )الشفاء(: أسست على يد الدكتور )شبلي شميل( في القاهرة سنة ) .1
مجلة )طبيب العائلة(: كلف رئيسًا لتحريرها الدكتور عبد الغني شهبندر، وصدرت في  .9

 بيروت.
 .هوتطبع في مطبعة جوني ،مجلة )الرئيس( : كانت تصدر في لبنان .8
ورئيس تحريرها الدكتور إسماعيل  ،رخصها السيد توفيق مفرج: مجلة )العلم والطب( .9

 مرتضى.
يرأسها األستاذ مرشد خاطر، وكتبت فيها بحوث  مجلة )المعهد الطبي العربي بدمشق( : .8

سهم فيها أساتذة كلية الطب بدمشق وأساتذة غربيون من كليات طبية أعلمية أصيلة 
من تلك البحوث في مجالت باريس الطبية مثل : مجلة  بية، وقد تم نقل ونشر عددٍ و أور 

 .لخ إالعالم الطبي، ومجلة أسبوع المشافي، ومجلة الطباعة الطبية...
مجلة )المعهد الطبي العربي ببغداد(: كانت تصدرها كلية الطب في جامعة بغداد،  .5

م(، ترأس تحريرها هشام الوتري، ثم صدرت باسم مجلة كلية 0509وتأسست في سنة )
من الدكتور جميل داللي، والدكتور خالد  كلٌّ م( وكتب فيها 0510الطب في العراق سنة )

 لخ .إالشهبندر ....
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مهن الطبية(: تصدرها نقابة ذوي المهن الطبية الممثلة لألطباء البشريين وأطباء .مجلة )ال03
وكانت تصدر في بغداد باللغتين اإلنكليزية والعربية، وصدرت في سنة  ،األسنان والبيطريين

 وترأس تحريرها الدكتور وصفي محمد علي. ،م(0590)

ترأس تحريرها مدير  ،لعربية واإلنكليزية.المجلة )الطبية األردنية(: صدرت في عمان باللغتين ا00
األمور الطبية العسكرية اللواء الدكتور عبد السالم المجالي، وكتب فيها نخبة من أطباء 

 األردن.

وتذيل بملخص  ،.مجلة )النقابة الطبية( في الجمهورية العربية سورية : وتصدر باللغة العربية00
 عنها باللغتين الفرنسية واإلنكليزية.

تالت المجالت والصحف والدوريات الطبية التي صارت تصدر عن الكليات الطبية ثم ت
اإلنكليزية  والسي ـماغيرها بفي معظم الجامعات العربية، والنقابات الطبية العربية باللغة العربية و 

 والفرنسية .
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 اخلامسل ـالفص

 تطور العلوم الطبية يف العامل
 يف الطب البشري( الطبية الدقيقة)مرحلة التخصصات 

 املبحث األول
 حــور التشريــتط

 

م ـــقُ ر  ــوهذا ما نجده واضحًا في األلواح الطينية وال ،عرفت الحضارات القديمة التشريح
 انالتي ُذِكر فيهاالقلب وأوعيته والكبد والطحال والكليت مصريةال الفخارية لبالد الرافدين والَبرديات

األحشاء واألعضاء وأخرجوا منها  ،دماء بالتشريحوقد برع المصريون الق ،والرحم والمثانة والعظام
 الداخلية ألن إخراج هذه األحشاء كان خطوًة أساسيًة في نجاح عمليات التحنيط.

أكثر من ووصفها وأل ف في التشريح  ،بتشريح الجثث الحيوانية وقارن بين أعضائها جالينوسقام  .0
" اعتمد في كثير من معلوماته على العصور وعلم الجنين عشرة مؤلفات أشهرها "التشريح الكبير

 السابقة. 
يوحنا بن ماسويه أل ف كتابًا "في التشريح" وقيل إنه يعد روفوس ديفوز أول من شرح القردة , أما  .0

 كان ُيشرح القرود في قاعة تشريح خاصة. 

 واعتمدوا بشكٍل كبيرٍ  ،أدرك أطباء الحضارة العربية اإلسالمية أهمية التشريح في الطب
على التصنيفات والمؤلفات اليونانية، لكنهم ناقشوا هذه اآلراء من خالل خبراتهم وتجاربهم 

 لتشريح ووصف مختلف أعضاء الجسم، الخاصة، وإن جميع الموسوعات الطبية العربية تبدأ با

، كامالً أعضاء الجسم  الجزء األول من كتابه "المنصوري في الطب" لوصف الرازي خصص  .0
في فصول كثيرة من كتابه "القانون في الطب"، ودرج على هذا المنوال كل  سينا ابنكذلك فعل و 

 .ن األطباء العرب والمسلمينمن أل ف م
ألن صناعة الطب طويلة، ينبغي "في كتابه "التصريف لمن عجز عن التأليف":  الزهراوي  .1

على منافع لصاحبها أن يرتاض من قبل ذلك في علم التشريح الذي وضعه جالينوس حتى يقف 
 .ة العظام والعضالت وعددهااألعضاء وهيئاتها ودرجاتها واتصالها وانفصالها ومعرف

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9


72 
 

موفق الدين البغدادي درس وفحص عددًا من الهياكل العظمية، واكتشف أن عظم الفك السفلي  .9
 وليس كما كان يعتقد جالينوس أنه عظمان.  ،هو عظٌم واحدٌ 

شرح وناقش فيه جميع   ،تشريح سماه "شرح تشريح القانون"مستقاًل في ال اً وضع ابن النفيس كتاب .8
 المعلومات التشريحية المذكورة في كتاب القانون البن سينا.

 من العلماء نذكر أهمهم: كثيربعد عصر النهضة تطور علم التشريح كثيرًا على يد  -
 :م(1452- 1519)( Leonardo Davinciليوناردو دافنشي ) .9

إذ قام برسم أعضاء جسم اإلنسان وبرسم تشريح  لعدة سنوات،أجرى ليوناردو التشريح 
ثم أخذ ُيعد كتابًا في التشريح والفيزيولوجيا بالتعاون مع أستاٍذ شاٍب للطب في  لجسم اإلنسان، 

( وبوفاة هذا األخير لم ينته هذا الكتاب، إال أنه تم Markantonia della Torreبادوفا واسمه )
 إنقاذ بعض المصورات التشريحية الجميلة التي رسمها ليوناردو. 

القلب واألوعية ورسم بدراسة  خاصاً  وأظهر اهتماماً  نفسه،فحص ليوناردو بنية القلب 
 .الدموية

أن القصبات الهوائية  وهي ،وتوصل إلى نتيجٍة صحيحٍة مخالفٍة لما كان يعتقده جالينوس
في الرئة ليست لها صلٌة مباشرٌة بالدم، بل إنها بعد تفرعها إلى فروٍع أصغر فأصغر تنتهي دون 

 تماٍس مباشٍر مع الدم. 

 ،وضع ليوناردو رسومًا للقلب تميزت بأنها األدق عمن قبله، وشرح صمامات القلب
للدم بالمرور في اتجاٍه واحٍد فقط ونجح في معرفة طبيعة عمل الدسامات، وبي ن بأنها تسمح 

 وليس بالعكس. 

وقدم رسوماٍت رائعًة ُتظهر  ،اهتم ليوناردو أيضًا بطريقة عمل العضالت على العظام
وأنشأ هياكل تمثيلية استعان بأسالك معدنية بدل العضالت لتبيان وظائف  ،مجموعات العضالت

 العضالت في تحريك العظام. 
أصدر سنة  :مAndreas Visalius(1514-1564))أندرياس فيساليوس ) .8

لوحات تشريحية، وبعد إصدار  8دلياًل مختصرًا للتشريح والفيزيولوجيا مؤلفًا من  م0908
بأن آراء جالينوس يجب أال  يوثق بها دائمًا. وقد قاده شكه  تلك اللوحات شعر فيساليوس

هذا ألن يضع كل آراء جالينوس تحت االختبار، وهذا ما مي ز أعماله األخيرة بأنها فاتحة 
 عصٍر جديٍد.
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وأصدر كتابه  ،ُأتيحت لفيساليوس فرٌص كثيرٌة للقيام بالتشريح أكثر من أي وقت آخر
وقد عنى   The Fabric of Human Bodyإلنسان( وسماه )مصنع جسم ا م،0910سنة 

 .Living Anatomyألنه كان دائمًا يرفع شعار التشريح الحي  ؛تمامًا كلمة المصنع

صبح طبيب البالط لإلمبراطور تشارلز الخامس أعظم إمبراطور في وقتها. وكان ثم أ
إصدار طبعٍة ثانيٍة للكتاب وقد تضمنت هذه  قرر فيساليوس م0999في سنة ، و عاماً  05عمره 

 .الطبعة تغييرًا في بعض اآلراء كان لها أثرها في تطور علم الفيزيولوجيا فيما بعد
(: وصف تشريح الكبد مFrancis Glisson)( )0959-0899فرنسيس ك لسون  .5

 وماتزال المحفظة المحيطة بالكبد تحمل اسمه محفظة ِكلسون. ،وصفًا دقيقاً 
تشريح (: نشر كتاب "م0908-0980)(   (William Hunterهانتر ويليام  .12

 .م1774الرحم الحامل" سنة 
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 الثانياملبحث 
 اـور الفيزيولوجيـتط

 

يعود أصل  الطبيعية، وظائف األعضاء واألجهزة الحيوية : هو علم دراسةالفيزيولوجيا
ويتكون من شقين؛ فيزيو:  ويقصد به الطبيعة أو  اللغة اإلغريقيةإلى  physiology)كلمة )

بعلم ط علم وظائف األعضاء ارتباطًا وثيقًا ويرتب .األصل، والجزء اآلخر لوجيا: وتعني العلم
يدرس علم التشريح تركيب األعضاء واألجهزة الحيوية، بينما يدرس علم وظائف  إذ، التشريح

 .عرفت الحضارات القديمة هذا العلموظيفة تلك األعضاء واألجهزة، وقداألعضاء 
 إذ يعد أول من أسس هذا العلم. لقب )أبي الفيزيولوجيا( إيستراتإذ أطلق على  .0
تقان َخلق إبي ن فيه حكمة الباري العظيم من  جالينوس "كتاب منافع األعضاء"أل ف  كما  .0

عن وظائف األعضاء عن طريق تشريح تلك األعضاء ومنافع ذلك. وأكمَل أبحاثًا 
بسبب عدم توفر عيناٍت بشريٍة، وُطب قت اكتشافاته على ذلك الحيوانات وهي حية، و 

 الحيوانات.
: "إن ابن النفيسقال  فقد ،معظم أطباء الحضارة العربية اإلسالمية جالينوس نهج منهج .0

من الجوهر والكم الخالق تعالى لعنايته بهذا العالم يعطي كل متكوٍن ما له أفضل 
وتحدث ابن ُهبل البغدادي عن التشـريح ووظائف األعضاء في كتابه "المختارات والكيف.

 وذكر الحكمـة المستفادة من خلق األعضاء.  ،في الطب"
من العلماء نذكر  كثيروبعد عصر النهضة تطور علم الفيزيولوجيا تطورًا كثيرًا على يد 

 أهمهم:
:تحدث م(0900-0805)(Girolamo Fabrizio) ابريزوالطبيب اإليطالي جيرالمو ف .1

 مؤسس علم الجنين الحديث. ويعـد  ،عن فيزيولوجيا الوالدة
 م0830نشر كتابًا صغيرًا سنة  :مSanctorius)  )(0980-0808)سانكتريوث  .9

مخصصًا للتشخيص التفريقي بين األمراض ووصف فيه جهازًا لقياس نبض القلب، وفي 
سنة  00وضع كتابًا آخر وصف فيه جهازًا لقياس حرارة الجسم، وبعد  م0800سنة 

واألهم من ذلك كله  ،شرح كيفية استخدام مقياس الحرارة لدراسة األمراض عند اإلنسان
وبي ن أن التعرق عبر الجلد أو مكان  ،فقد قام سانكتريوث بإجراء عدة تجارب على نفسه

ختالف الحالة الفيزيائية لإلنسان كاليقظة والنوم يسمى سابقًا التنفس الجلدي يختلف وفق ا
 لخ.إوالفرح والحزن والطعام.....

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%AD
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 ،"الطب الساكن"   Medicina Staticaعامًا ثم نشرها في كتابه  03واستمرت تجاربه 
وبذلك يكون سانكتريوث مؤسس علم  ،وُترجم على عدة لغاتٍ  ،وُطبع هذا الكتاب عدة مراتٍ 

 االستقالب الحديث.
 .م0809اكتشف الدوران اللمفي سنة ( Gaspare Aselliكاسبار الثاني ) .6
: نشر كتابًا صغيرًا سنة مWilliam Harvey)   )(0899-0998)وليام هارفي  .7

فيه أنه مكتشف الدورة الدموية  ، اعتُـد  بعنوان "مقالة حول حركة القلب والدم" م0808
عند اطالعه على مخطوطاٍت -التطاوي ي الدين يالصغرى، وتبي ن للطبيب العربي مح

وألساتذته -عربيٍة قديمٍة في متحف برلين أثناء دراسته للدكتوراه في أمراض القلب بألمانيا 
وللعاَلم أجمع أن المكتشف الحقيقي للدورة الدموية الصغرى هو: ابن النفيس 

 وليس ويليام هارفي. م(0088)الُمتوف ى
كتابه "عناصر  :م(0938-0999(Albertht von Hallerh) (ألبيرت فون هيلر .8

 م0988-0999الفيزيولوجيا في جسم اإلنسان" الذي صدر في ثمانية أجزاٍء بين عامي 
وله كتاٌب آخر بعنوان "الخطوط األولى لعلم الفيزيولوجيا" وهو كتاٌب مدرسٌي صغير 

 وُترجم إلى عدة لغاٍت. م،0919الحجم صدر قبله بالالتينية سنة 
ن وتطور  وضوعاتمن أهم الم التي طرحها هي المتعلقة بآلية التنفيس وفيزيولوجية تكو 

 الجنين في الحياة الرحمية. 

ن األلياف العصبية لها القدرة على تنبيه العضلة. وبي ن أن هذه التنبيهات قد ال إوقال 
 تكون إراديًة كما يحدث في العضالت الملساء.

وبي ن أن األنسجة بحد ذاتها ال يوجد فيها حس  ،بالحديث عن الحس Hallerكما تعرض 
 إال أن األعصاب في تلك األنسجة هي التي لها خاصية اإلحساس.

 :مCharles Bell(1774-1842)))تشارلز بيل  .5

كتابه تطور علم الفيزيولوجيا الحديث للجهاز العصبي على يد اإلنكليزي تشارلز بيل في 
وهذا أدى لفهم فيزيولوجيا  م،1811الذي نشره سنة  "أفكار عن التشريح الجديد للدماغ"

 ووظائف مختلف مناطق الدماغ.ما في مجال المنعكسات العصبية ال سي  و األعصاب 

وبّين أن كليهما،  البي ن فيه أن األلياف العصبية إما أن تحمل الحس أو الحركة  
أيضًا أن تنبيه الجذرين األماميين العصبيين  Bell، وقد أثبت السيالة العصبية تسير باتجاه واحد

 . لحدوث اختالجاٍت عضليةٍ  للنخاع الشوكي يؤدي
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"تعليقات في التشريح  كتاب لهم0800سنة((Herberter Mayoهربرت مايو  .03
عصب مثلث التوائم والعصب  السي ـماوالفيزيولوجيا" وصف فيه وظائف أعصاب الوجه و 

 الوجهي.
بأعماله عن فيزيولوجيا  (Luigi Luciani)لوسيان لوغي  اإليطالياشُتهر  .00

 المخيخ. 
ماتياس شيلدين وتيودور للعالمين  م0808ظهرت النظرية الخلوية في سنة  .00

 التي تنص على أن الكائنات تتكون من وحدات تسمى خاليا. شوان
 د  فيزيولوجي فرنسي يع :مClaud Bernard(0800-0898))كلود برنارد ) .00

وذلك  ،فقد تعمد إحداث بعض األمراض على الحيوانات ،التجريبيمؤسس الطب بحق 
بوسائل فيزيائيٍة أو كيميائيٍة من أجل دراسة ظواهر تلك األمراض مثل دراسة تسمم 

 .واكتشف عملية صنع الغليكوجين في الكبدالحيوان بالرصاص ومراقبته، 

. وأول من فسر هذه الظاهرة من المعروف أن الشلل غالبًا ما يترافق بتغيرات في حرارة الطرف
 .Hernerبمتالزمة هرنر فالحظ حدوث عالمات ما ُيعرف اليوم م0890هو برنارد سنة 

التي من خاللها يتم أطلق برنارد مفهوم البيئة الداخلية في الجسم  م1857في سنة  
 وهذه البيئة هي الدم واللملف. ،تنظيم عالقة األجزاء المختلفة من الجسم بعضها ببعض

 : م(0830-0898)( Johannes Mullerجوهانس مولر ) .01

وذكر فيه بأنه ال يمكن ألحٍد أن  م،0801بدأ كتابه عن "الفيزيولوجيا" بالظهور سنة 
 قانون القدرات العصبية الخاصةوضع مولر , س مالم يكن عالمًا بالفيزيولوجيايكون عالمًا بالنف

 .حساس الخاص بهذا العصبوهو يعني أن تنبيه أي عصٍب وبأي وسيلٍة يعطي اإل

 : م(0808-0859)(Karl Ludiwing)كارل الدوينغ  .09

وصف عملية إفراز الغدة تحت الفكية ودور الفرع اللساني للعصب الخامس في ذلك، 
وأظهر بالتجارب  ،كما أنه وضع نظريته في إطراح البول ودور الُكبب الكلوية واألنابيب في ذلك

يأن هذه الُكبب   رشٍح للسوائل التي تمر من خاللها.دورًا كم تؤدِ 
 :مEvan Pavlov) )(0815-0508)إيفان بافلوف  .16

قام بتفسير المنعكسات الشرطية التي ساعدت على التعرف على وظائف الجهاز العصبي 
 وتطور بعض نظريات علم النفس الحديث.
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 الثالثاملبحث 
 يـص الطبـور أدوات الفحـتط

 
 السماعة الطبية: -أواًل 

 من اللغة اإلغريقية: وتعني جهاز مراقبة الصدر. Stethoscopeالِمسماع أو أو 

كانت العادة أن يضع الطبيب ُأذنه مباشــــــرًة على صدور المرضى لفحصهم. شــــعر  
بالخجل ومنعه الحياء أن  م(0980-0808)(René Laennec) رينيهالنيكالطبيب الفرنسي 

وتصادف أن َوجد بجوارها صحيفة ورٍق مقوى َفَلف ها  ،يضع أذنه على صدر مريضٍة فائقة الجمال
فُدهش حين  ،ووضع طرفًا منها على صدر الفتاة والطرف اآلخر على ُأذنه ،على شكل أسطوانةٍ 

 سمع دقات قلبها بوضوح.
من أنبوٍب وحيٍد من الورق، ثم صممها من  م1816وهكذا تم اخترع السماعة الطبية عام

ه توجد قطعٌة ُتطبق على صدر يإنش( وفي إحدى نهايت9،0إنش( وقطر)5أنبوٍب خشبٍي بطول)
المريض وفي الطرف اآلخر ينتهي أيضًا بقطعٍة وحيدٍة ُتوضع بُأذن الطبيب، ثم تطورت صناعة 

مًة ءة التي ُتوضع في األذن أكثر مالوذلك بجعل القطع ،سنة التالية 83السماعة الطبية خالل الـ
لألذن، بقيت السماعة ذات األذن الوحيدة جهازًا شخصيًا يعتمد في كفاءته على براعة الطبيب 

 المستخدم.
جزءًا من العاج إلى القطعة التي تتصل باألذن. وفي نفس  أضاف بيير بيوري  م1832سنة  -

يٍ  يصل القمع المغلف بقطعة األذن إال أن الفترة تقريبًا بدأ تبديل الجهاز الخشبي بآخر َطرِ 
 الجهاز الخشبي ظل  منتشرًا لعدة عقوٍد.

بحلول نهاية القرن التاسع عشر تم تطوير السماعة ذات النهايتين مع استخدام األنبوب  -
 وأصبحت شائعة االستخدام. ،المطاطي

ر  - يث يكون جانٌب واحٌد حبالجهاز ذا القمع المزدوج  رابابور وسبراغأوائل القرن العشرين طو 
 فقط منها هو المغلف.

ر الطبيب  م0580سنة  -  الجهاز لشكله المعهود في يومنا هذا. ديفيد ليتمانطو 

 ميزان الحرارة: -ثانيًا 

في القرن السادس عشر، لكنه  جاليليوإن أول من ابتكر مقياس الحرارة هو العالم اإليطالي  -
 ويتطلب وقتًا طوياًل لقياس الحرارة، وكان من الصعب نقله من مكان آلخر. ،كان ضخماً 
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 سانتوريولكن  أول من وضع مقياسًا لقياس درجات الحرارة بشكٍل مباشٍر كان اإليطالي  -
وسم اه آلة الحرارة. وصف اآللة في كتاٍب له: بأنها لقياس  م1612في سنة  سانكتريوث

سنة شرح كيفية استخدام مقياس  00وبعد حرارة دم البشر ومعرفة ارتفاع درجة حرارة الجسم. 
 األمراض عند اإلنسان.  الحرارة لدراسة

أول من وضع السائل في أنبوٍب لقياس الحرارة واستخدم فيه  غراند ديوككان  م0891سنة  -
 الكحول.

بابتكار مقياس حرارٍة اعتبر فيه نقطة تجم د الماء  البريطاني هوكقام الفيزيائي  م0930سنة  -
 النهاية وتمثل الدرجة مئة.المئوية، ونقطة الغليان هي  وهي درجة الصفر ،هي بداية التدرج

لكنه ظل  وسيلًة غير عمليٍة  ،مقياسًا أصغر في الحجم هرنهايتفابتكر  08في آخر القرن  -
 لقياس الحرارة.

أول مقياٍس شبيٍه باألنواع المستخدمة  اإلنكليزي توماس كليفورد ألبوتابتكر  م0898سنة  -
لَ سم. اعتمد عمل هذا المقياس  09 نحو، يبلغ طوله اآلن مرة على استخدام الزئبق  َأو 

 رجة حرارة الجسم.  ومقارنة درجة تمدده بد
 لكترونيًة.إصار ميزان الحرارة رقميًا يستخدم متحسسًة  اآلن -

ل من طب ق قرع الصدر : Auen Brugger) ): يعد أوين بروجر على الصدر رعـــالق –ثالثًا  أو 
وصف في هذا الكتاب عملية قرع  ،ونشره في كتاٍب سم اه "االختراع الجديد" م،0980وذلك سنة 

 ووضع تعريف ما ُيسم ى اليوم باألصمية. ،الصدر

من ِقبل الطبيب  م1896مرة في سنة  ّأـولَ جهاز الضغط  خترعا : جهاز الضغط -رابعًا 
( على كل جهاٍز RR، لذلك اشُتهرت أجهزة الضغط القديمة بوجود حرفي )ريفاروشي اإليطالي

أنه لم يعد  :أمام الحضور أثناء تقديمه لجهاز الضغط لمنها لإلشارة للطبيب ريفا روشي الذي قا
بل من خالل استخدام  ،األطباء بحاجة إلى استخدام الطرق القديمة والمعقدة في قياس ضغط الدم

بالون النفخ وسائل زئبقي وقطعة مطاطية متصلة بينهما، ذات طرٍف ملفوٍف حول الذراع ليتمكن 
الطبيب من تحديد النبض لمعرفة مستوى ضغط النبض، ومع الوقت استبدلت الشركات المصنعة 

      .(Blood Pressure)( لإلشارة إلى ضغط الدم(BP( بحرفي (RRألجهزة الضغط حرفي 

 كوروت كوفالطبيب الروسي  طور تحديد َضغَطي الدم االنقباضي واالنبساطي -خامسًا 
عملية قياس ضغط الدم من خالل استخدام سماعة الطبيب مع جهاز الضغط من خالل وضعها 
تحت القطعة المطاطية الملفوفة حول الذراع، حتى يتمكن الطبيب من سماع صوت النبض 

 وهكذا تم. ،بوضوٍح أثناء قدومه من القلب
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ر الطبيب  م0530وفي سنة   تشر جهاز جهاز الضغط لين األمريكي هارفي كوشينغطو 
ر بين األطباء في  أصبح جهاز الضغط رقميًا يستخدم  اآلنأنحاء العالم.  كل ِ الضغط المطو 

 لكترونيًة.إمتحسساٍت 

ويليام إرب وصفه السريري حالياً  الذي ُيستخدم كثيرًا في الفحصمنعكس الركبة  -سًا ساد
(Wilhelm Erb) 0813-0500م. 

 النبض للمريض باستخدام الساعة: عدـ  -ًا ابعس

مخصصًا للتشخيص التفريقي بين  م0830قد نشر كتابًا صغيرًا سنة  سانكتريوثكان  -
 ووصف فيه جهازًا لقياس نبض القلب. ،األمراض

 (.م0890ى )المتوف   باستخدام الساعة نبضعـدالَق ـــأول من طب  روبيرت جيمس جريفز -

 William)وليام انذوفين اخترعه البريطاني )تخطيط كهربائية القلب( جهاز - اً ثامن
Einthoven ــَر وخالل السنوات التي تلت  م،0530( سنة الموجات الكهربائية المسجلة  َفس 

 حاز جائزة نوبل. م0501وفي سنة  ،على ورق التخطيط
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 الرابعاملبحث 
 رــور التخديـتط

 
وأطباء الحضارة العربية اإلسالمية تأثير بعض المواد النباتية عرف أطباء الحضارات القديمة  -

كالخشخاش والحشيش والبنج في التنويم وتخفيف األلم إلجراء العمليات الجراحية. وعرف 
ثم  ،وكانوا يمضغون أوراق هذا النبات ،سكان البيرو القدامى التأثير المخدر لنبات الكوكا

سهب األطباء العرب أإجراء الجراحة عليه. و  يضعون اللعاب على المكان الذي ُيراد
والمسلمون في التحدث عن خواص تلك المواد النباتية وكيفية استخدامها والمقادير الالزمة 

 الرازي وابن سينا والزهراوي.   والسي ـمامنها للمداخالت الجراحية 

، "صناعة الجراحة"العمدة في أفرد ابن الَقف فصاًل كاماًل )الفصل الثالث عشر( من كتابه  -
ح أن   تسكين األلم على نوعين: حقيقٌي وغير  للحديث عن تسكين األلم الجراحي، ووض 

حقيقي؛ فالتسكين الحقيقي: مقابٌل للسبب الموجب لأللم، أي الذي يتعامل أو يعالج سبب 
هذا الجراح إلتمام أعمال اليد )الجراحة(، و  إليه األلم، والتسكين غير الحقيقي: هو ما يحتاج

 التسكين غير الحقيقي أسماه ابن القف بـ: )المخدر(.

ستنشاقي عن طريق ما اليرجع الفضل للعلماء العرب والمسلمين في استخدام التخدير ا -
أو "اإلسفنجة المنومة"، التي كان يتم ُصنعها من خلط  للرازي  يسمى"باإلسفنجة المرقدة"

 البنج و...(.)القنب الهندي واألفيون و  بعضها مع بعضالنباتات 

 من العلماء نذكر أهمهم:  كثيروبعد عصر النهضة تطور التخدير تطورًا كثيرًا على يد 

أول من بدأ باستخدام التخدير االستنشاقي سنة  د  ُيع Davy)(Hamphryهامفريديفي  -
 ،بريستلي مستخدمًا غاز أكسيد النيتروز )الغاز المضحك( الذي اكتشفه الكيميائي م0955

 واسُتعمل بدايًة للتسلية في الحفالت.
الذي -( غاز اإلتير(William Clarckeاألمريكي وليم كالرك: استخدم م0810سنة  -

لقلع أحد األضراس. لم ُيعر أحٌد أي اهتماٍم الكتشاف كالرك. وفي  -مايكل فارادياكتشفه 
لبعض ( بإعطاء اإلتير (Crowford Longاألمريكي كورفورد لونك نفس العام قام 

 المرضى إلجراء عمليات جراحية تحت التخدير العام. 
األلماني : تحقق التخدير الموضعي بواسطة الكوكائين الذي استخلصه العالم م0883سنة  -

 من أوراق الكوكا. )ألبرتنيمان(
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باستخدام مادة الكوكائين لتخدير William Halsted) ويليم هالستد ): نجح م0881سنة -
 فقد كانت مادة الكوكائين أول مادٍة ُتستخدم للتخدير الموضعي. ،العصب السني السفلي

كان أول من استخدم الكوكائين كمحلوٍل  (Carl Kollerأيضًا: كارل كولر ) م0881سنة  -
 ثم استخدمها في جراحات األنف. ،في جراحة العين موضعياً 

"الغاز المضحك"  م0819سنة( (Horace Wellsهوراس ويلزاستخدام طبيب األسنان  -
، ولكن لم ُيكتب اً مريض 09كوسيلٍة للتخدير وقَلَع أحد أسنانه، واستخدمه بعد ذلك على 

 من الخوف.  ــن  ألن المريض أخذ يئِ  ،النجاح لويلز في عرض تجاربه أمام زمالئه األطباء
 م0818استخدام اإلتير سنة  (William Morton)وليم مورتون أعاد طبيب األسنان  -

ووجد أنه بعد التخدير عاد إلى  ،بعد أن جر به على كلبه-دير في العمليات الجراحية للتخ
وعيه بعد فترٍة قصيرٍة أو طويلٍة تبعًا لمقدار جرعة اإلتير المعطاة، ثم جر به مرًة أخرى على 

 .نفسه في قلع أسنانه
ارتياحه الستخدامه  (James Simpsonاإلنكليزي جيمس سمبسون )لم ُيبِد الطبيب  -

اإلتير لتسببه في التهاب األغشية الرئوية. وفي أثناء بحثه عن البدائل لهذا الغاز وجد أن 
 ،تأثيرًا مخدراً .م0800)جوستس فون ليبج( مكتشف مادة )الكلورفورم( سنة ويعد  للكلورفورم

ستخدام الكلورفورم إن ا :آالم، وُيقال في توليد سيدٍة لم تعاِن من أي   م0819فاستخدمه سنة 
 استخدمته الملكة فيكتوريا أثناء والدتها. محين0890صار شائعًا بعد سنة 

 في التخدير. أول اختصاصي ٍ  د  ُيع: م1813-1858 (Jhon snow)جون سنو  -
اسُتحدث التخدير الَقطني بحقن الكوكائين في القناة  كورنينج( )ليوناردطبيب األعصاب  -

، ُيستخدم هذا م0858سنة ( August Bierأوغست باير )الشوكية على يد الطبيب 
 التخدير بكثرٍة في حاالت الوالدة وأثناء إجراء العمليات على الساقين. 

هذا الرباط بمركب )األدرينالين( الذي نجح في تحضيره  الدكتور )هينريش بروان(استبدل  -
األطباء بخلط األدرينالين ، ثم قام م0530سنة األلماني )فريدريك سالتز(صناعيًا الكيميائي 

 مع النوفاكيين إلحداث تخديٍر موضعٍي مأموٍن لفترٍة طويلٍة.
ألنه يفوقه في إحداث جميع  م0531احتل )النوفاكيين( مكانة )الكوكائين( في التخدير سنة  -

 أنواع التخدير الموضعي فضاًل عن كونه أقل سميًة من الكوكائين. 
بعد  والسي مـا، يالوريدبالتسريب طريق حقن المخدر التخدير عن  م0530انتشر بعد سنة  -

 المركب المعروف باسم )فيرونال(. )فيشر( األلمانياكتشاف العالم 
ومة تستخدم للتخدير وتخفيف ، وهي مواد منات(يتور ياسُتخدمت بعد ذلك مشتقات )الباربثم  -

 خاصًة.وكان لتطور التخدير أثٌر بالٌغ في تطور الطب عامًة والجراحة األلم, 
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 اخلامساملبحث 
 اـة وختصصاتهـور اجلراحـتط

 
وفيما يلي نتعرف  ،كانت الجراحة ُتسمى صناعة اليد أو العمل باليد أو العمل بالحديد

 على تطور علم الجراحة من خالل أبرز الجراحين الذين أسهموا في تطور هذا االختصاص:
  أول جراح اختص وعرف كطبيب جراحة في األلف الثالث )ق.م(. أتوتيس بن ميناالمصري  .0
هو أول من استخدم كلمة الجراحة في القرن  ابن الَقف الكركيلعل الطبيب العربي الجراح  .0

وسمى كتابه  ،ووضعها موضع التداول بدل صناعة اليد ،السابع الهجري/الثالث عشر الميالدي
ذكر فيه جميع ما يحتاج إليه الجراح بحيث ال  ،قالةوهو عشرون م،"العمدة في صناعة الجراحة"

ذكر فيه الصفات والوصايا للطبيب  يحتاج إلى غيره، وهو كتاٌب جامٌع للغرض في مجلٍد واحٍد،
 الجراح واشترط: )أن يكون عارفًا بالتشريح ليعلم مسالك األعصاب واألوردة والشرايين(.

وتحسنت التقنيات  ،التخدير في تطوير الجراحةسهم تطور التشريح والفيزيولوجيا و أ الزهراوي  .0
 سمحت بالقيام بإجراء بعض العمليات الجراحية الكبيرة. د ٍ الجراحية إلى ح

 : احين الذين ظهروا بعد عصر النهضةأشهر الجر 
 :مAmbroisse Pare) )(0903-0953) أمبرزو باري  الجراح الفرنسي .4

فليس من  ، وِمـْن ثَــم  سامًا كما كان ُيعتقد سابقاً اكتشف أن الجرح الحادث بالطلق الناري ليس  -
 الضروري وضع زيت مغلي مكان الجرح، بل يوضع ضماد فقط.

 ودون اللجوء إلى الكي. ،النزف الناجم بعد حوادث البتر يمكن إيقافه بالربط البسيط -
 وهو ال يزال في الرحم في حالة الوضعيات المعيبة. ،القيام بتحويل وضعية الجنين -
 ألطراف االصطناعية.اتطوير ب قام -

 :مGaspare Tagliacozzi(0919-0955)) )جاسبار تاغليكوزي اإليطالي  .5
رائدًا في هذا المجال؛ وبالرغم من أن  إصالح تشوهات  د  مارس جراحة التجميل ويع

م طرقه الخاصة بذلك: فقد كان يقطع  ،األنف كان مشهورًا عند قدماء الهنود أحيا تلك العملية وقد 
شريحة جلدية من ذراع المريض ويلصقها إلى األنف ويتركها معلقًة مع الذراع باستخدام أربطة 

وذلك حتى التحام تلك الشريحة مع األنف، ثم يقطعها من الذراع. واستخدام مثل هذه  ،خاصة
 العمليات أيضًا لتجميل األذن.

صف طريقًة جراحيًة لعالج أم و : مJhon Hunter(0980-0950)) نتر )جون ه .8
 بطريقة حديثة. الدم
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وصف حاالت : م(0901-0988)( Prrcivall Pottالجراح البريطاني بوت ) .9
كما اقترن اسمه بحالة شلل الطرفين السفليين م, 0989كسور وخلوع عنق القدمسنة 

وهذا ما يسمى بـ "داء بوت"، وبعد ثالث سنواٍت أدرك أن  ،نتيجة انحناء الفقرات
عظمٌي يصيب فقرًة  لٌّ ــالمرض يقترن بالِسل الرئوي ونحن نعلم اآلن أن سبب ذلك سِ 

 .م0998أول من وصف الفتوق الوالدية  Pottيعدأو أكثر. و 

بتنبيب الرغامى هو إجراٌء :  ((Mac Ewan ماك أوينقام العالم  م0883سنة  .8
ٌي ُيجرى في العمليات الجراحية التي تتم بالتخدير العام، وعلى الرغم أن هذه اعتياد

قبله ولعله أول من  ،( فإن ابن سينا ذكرها(MacEwanالعالم الطريقة ُتعزى إلى
-تحدث عن تنبيب الرغامى في كتابه "القانون في الطب"، حيث ذكر في القانون 

: ]وربما أدخل في الحلق قصبة معمولة من يأتيالفن التاسع ما  -الجزء الثالث
 الذهب أو الفضة أو نحوهما تعين على التنفس[. 

 :م(0808-0859) (Thomas Spencer Wells)توماس سبنسر ويلز .5

وذلك من أجل إجراء عملياٍت على المبيض، وفي  ،بطن بنجاحٍ الأجرى عدة عمليات فتح 
أنه اقترن اسمه باسم أداة جراحيٍة صنعها  أجرى أول عملية استئصاٍل للطحال، كما م0888سنة 

 )ملقط سبنسر(. Forceps Spencerاللتقاط األوعية الدموية النازفة 
باستئصال  (Richard Von Volkman)ريتشارد فون فولكمان قام الجراح  .03

وذلك بسبب اإلصابة  ،الجزء األخير من األمعاء الغليظة عن طريق البطن
 بالسرطان.

 : مJoseph Lister))(0809-0500)جوزيف ليستر الجراح البريطاني .00

بدأ بتجريب استخدام الفينول أثناء العملية الجراحية لمنع حدوث االلتهابات، وبالفعل كان 
ليستر قادرًا على خفض معدالت اإلصابة بااللتهابات بشكٍل كبيٍر. وقد ساعد على استمرار تلك 

ثبت فعاليته أت التي استحدثها روبرت كوخ كالتعقيم بالبخار الذي نخفاض: التقنياالالمعدالت با
أكثر من التعقيم بواسطة رذاذ الحمض الكاربوليكي المستخدم مسبقًا من ِقبل ليستر لتعقيم 
األدوات. الحقًا أصبح غسل اليدين وارتداء القفازات من مسلمات التعقيم في غرف العمليات. 

تحت عنوان "مبادئ التعقيم للممارسات الجراحية"، كانت  (م0889نشر ليستر أعماله سنة )
مقالته بمثابة حجر األساس للقدرة على التحكم بااللتهابات في العصر الحديث التي اسُتخدمت 

 عامًا في غرف العمليات الجراحية. 93الحقًا لمدة 
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لزراعة  عمليات  أولأجرى  :م(0818-0501)( William Macewenوليام مسوين ). 12
أجرى عملية  م0898، في سنة أسس جراحة األعصابثم  ،العظام وعمليات قطع العظم

وبالرغم من أن عمليات ثقب الجمجمة  ،ثم عملية إفراغ ورم دموي منه استئصال خراج  للدماغ،
 كل تلك العمليات ال تتجاوز األم الجافية إال أن مسوين ،كانتكانت ُتجرى في الحضارات القديمة

وهذا بال شك يحتاج إلى تشخيٍص دقيٍق لمعرفة  ،نفسهوأجرى العمليات على الدماغ قد تجرأ 
 توضع اآلفة في الدماغ.

حتى  م0800وخالل األعوام  ،استئصال ورم  سحائيّ أيضًا أجرى نفسها في السنة 
وذلك لتقليل  استأصل فيها بعض أجزاء الفقرات،فقد أجرى خمس جراحات  على الفقراتم0888

 الضغط على النخاع الشوكي.
باستئصال أجزاء  من فقام  ،شخ ص ميسوين وجود خراٍج رئوٍي سليٍ   م0859في سنة  -

 ،فتحسن المريض كثيراً  ،واستأصل كل الرئة من الطرف المصاب ،وأخرج القيح ،األضالع
، كما أنه أجرى أول عملية استئصال  للرئة في التاريخوكانت تلك  ،سنة 19وعاش بعدها 

 عدة عمليات لتصليح تشوهات الطرفين السفليين.
 Gustar)كوستار سيمون من ِقبل األلماني  م0885أول عملية استئصال كليٍة تمت سنة . 00

Simon)  . 

 .م0888أول من استأصل الزائدة نفسها سنة  (Raduph Krolein)رادوف كرولين .14

النقطة التشخيصية  م0885سنة  (Chales Mc Burney):تشارلز مكبورنيالجراح .09
 اسمه حتى اآلن. اللتهاب الزائدة التي ال تزال تحملُ 

 Leudwing)لودوينغ هيوسنر أول عملية رتق انثقاب القرحة المعدية تمت على يد  .08
Heusner) م0850وذلك سنة  ،في ألمانيا. 

اآلالت اخترع كثيرًا من : م0509المتوفى سنة (Theodor Kocher)السويدي  الجراح.09
الجراحية بعضها ُيعرف باسمه حتى اآلن، وهو َمن اخترع نمط الجرح الذي ُيستخدم حتى اآلن 
مع قليٍل من التعديل في جراحة الغدة الدرقية، وله عملياٌت كثيرٌة بعضها ُيعرف باسمه حتى اآلن 

 مثل: جرح البطن للمرارة المفتوحة )وقد تم استبداله حاليًا بالجراحة التنظيرية(.
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 السادساملبحث 
 ةـراض املناعيـاألم

 

وهي مقدرة الجسم على  ،مكتسبةٌ الطبيعيٌة و ال( Immunityالمناعة)تحدث الرازي عن 
، أما أهم علماء هذا يا والفيروسات التي تسبب األمراضضارٍة مثل البكتير  مقاومة مادٍة معينةٍ 

 االختصاص وأبرز إنجازاتهم الطبية فهم :
الفرنسي لويس أول من أشار إلى المنشأ الجرثومي لبعض األمراض هو الكيميائي  د  ُيع .0

 م(.0859-0800)باستور
اكتشف كوخ  م(،فقد0810-0503) (Robert Kock)األلمانيروبرت كوخثم أتى بعده  .0

ل سنة  م،0898عصيات الجمرة الخبيثة سنة   .م0880ثم اكتشف عصيات السِ 
مؤسس المجلة الصحية ومجلة  م(0880-0509)(George Nutall) جورج نوتال د. .0

 مؤسس نظرية المناعة الخلطية. َعد  علم الطفيليات كما أنه يُ 
وضع نظرية  م(0819-0508)(Elie Metshnikoff)إيليا متشنيكوف  الروسي .1

من البالعات ووحيدات النوى في عملية البلعمة والوقاية  ن دوَر كل ٍ المناعة الخلوية وبي  
 .م0538وقد حاز جائزة نوبل  ،من الجراثيم

 .جاكوب هنليأول اقتراٍح لنظرية الجرثومة في المرض بواسطة العالم  م0813سنة  .9
 .اعية البالعة للميكروبات(البلعمة )الخاليا المن رنست هيجلآالعالم  فاكتشم0880سنة  .8
 .لويس باستور: تأكيد وتعميم نظرية جرثومة المرض على يد العالم م0889سنة  .9

كان الصينيون والهنود الُقدامى يمارسون التطعيم ضد مرض  هالجدير بالذكر أنمن و 
الجدريبوضع قطعٍة من بثور الجدري في أنف األصحاء كما نصحوا األصحاء بارتداء ثياب 

 كانوا  ُيطِعمون ، إذ المصابين به، ومارس أطباء الحضارة العربية اإلسالمية التطعيم ضد الجدري 
 السليم بمادٍة ُمستخَرجٍة من بثرة الجدري نفسه.  

إيليا : إثبات النظرية الخلوية للحصانة عن طريق الخاليا البالعة بواسطة م0889سنة  .8
 ميتشنيكوف.

 َذكر أنه يمكن قتل البكتيريا بالدم. جورج نوتال: م0888سنة  .5
 االعترافخصوصية تفاعل الجسم والجسم المضاد، وتم  بول إرليخشرح  .03

ُمِنَحها مشاركًة التي  0538بإسهاماته في فهم المناعة الخلطية، ونال جائزة نوبل سنة 
 مع مؤسس علم المناعة الخلوية: إيليا ميتشنيكوف.
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 السابعاملبحث 
 أمراض نقص الفيتامينات

 
وكان المرض ينتهي في أغلب الحاالت  ،كان البحارة يمرضون دون سبٍب معروفٍ 

وقيل في ذلك الوقت إن البحارة يصابون بمرٍض خاٍص ُسمي األسقربوط. وتروي لنا  ،بالوفاة
مئة رجٍل من رجاله بسبب هذا المرض أثناء  نحوالكتب أن الرحالة الشهير فاسكو دي جاما َفَقَد 

 رحلته الطويلة حول رأس الرجاء الصالح.

رض الغريب أبدًا إذا الحظ اإلنكليز أنهم ال يصابون بهذا الم م0933في أواخر سنة  
تناولوا بعضًا من عصير الليمون على فتراٍت أثناء رحالتهم الطويلة. وأصبح تناول هذا العصير 

 شيئًا مقدسًا على السفن البريطانية منذ ذلك الحين. 

هذا المرض يتصف  ،كان من المعروف وجود مرٍض منتشٍر في مناطق الشرق األقصى
عضالت يتبعه نقصاٌن سريٌع في القدرة العضلية في اليدين بضعف في الساقين مع ألٍم في ال

والساقين. هذا المرض هو عبارة عن التهاب العصب المحيطي الحاد. ثم ُعِرف بعدها بمرض 
 البري بري )الهزال الرزي(.

قام الطبيب  م(0880-0889)كان البري بري منتشرًا في اليابان وبين  م0883في سنة  .0
الذي كان طبيبًا في البحرية اليابانية  (Kanehiro Takaki)تكاكي الياباني كينيهيرو 

 وذلك بإطعام المرضى الرز مع السمك. ،بالقضاء على هذا المرض نهائياً 
الذي كان يعيش في -  كريستيان إيجكمانالحظ الطبيب الهولندي  م0889في سنة  .0

أو األشخاص الذين ال تناذر بري بري عند المساجين  -آسيا في الهند الشرقية الهولندية
 يتمتعون بتغذيٍة جيدٍة والسيما في األرز الكامل.

من البلدان ولعالج  الكثيربحلول منتصف القرن التاسع عشر كان الخرع شائعًا في 
الخرع )الُكساح( كان يستخدم زيت كبد الحوت. وفي بداية القرن العشرين وبسبب كثرة التشوهات 

في جراحة تصحيح األطراف إال أن الجراحة  Macewenالعظمية في ذلك الوقت اشتهَر الجراح 
ء خالل للنسا المشكالتلم تتمكن من تصحيح تشوهات الحوض التي كانت كثيرًا ما تسبب 

كان ُيعتقد أن سبب الخرع جرثوٌم مزمٌن إال أنه لم  م0533فترات الحمل والوالدة. حتى سنة 
 ُيتمكن من عزل العامل الُممرض. 
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أن كال المرضين البري   (Gerrit Crijus) كريت كريجوسأعلن الطبيب  م0530سنة  .0
أو  ،في الرز بري والتهاب العصب المحيطي ناجمان عن غذاٍء خاٍل من مواٍد موجودةٍ 

 بعبارٍة أخرى أعلن أن هذا المرض هو )مرض ِعَوزي(.
أن البري  (Fredrick Hopins)فريدريك هوبنز الهولنديأوضح الطبيب  م0538سنة  .1

 في الطعام. ةدلموجو ا سقربوط والخرع هي أمراٌض ناجمٌة عن ِعَوز بعض الموادبري واأل
من فصل العامل المضاد لمرض  فونك البولندي كازيميرتمك ن الكيميائي  م0500سنة  .9

ر تسميته )فيتامين(؛ فيت: حيوي، وأمين: اسم  البري بري من قشرة حبة األرز، وقر 
 .م0505المرك ب العضوي. وهو اكتشاٌف استحق عليه جائزة نوبل في العام 

 ((Edward Mellandyاإلنكليزي أدوارد ميالنديأيضًا أصدر الطبيب  م0500سنة  .8
 . ((Aفيه أن الخرع هو مرٌض ِعَوزٌي ناجٌم عن نقص الفيتامين  تقريرًا  بي ن

حوي عنصرًا تأن الزبدة  ((Benedict Bendelبندكت باندل الحظ  م0500سنة  .9
وهو عنصٌر ينحل بالدهون، وقد أظهرت تجارب  ،((Aوأطلق عليه الفيتامين  ،لنمولًا مهمً 

أخرى أن هذا العنصر موجوٌد في صفار البيض وزيت كبد الحوت، كما لوحظ أن حليب 
 (B).ًا أيضًا للنمو ينحل في الماء أطلق عليه اسم الفيتامين همً مالبقر يحتوي عنصرًا 

أنه يمكن شفاء الخرع من  (Kurt Huldsechinsky)األلماني أوضح  م0505سنة .8
 خالل التعرض ألشعة الشمس.

يتألف من عنصرين؛  (A)وفي األعوام التي تليه كان ُيعتقد أن الفيتامين  م0500سنة  .5
وقد أظهرت الدراسات التي تلت ذلك أنهما ، (D)، واآلخر: فيتامين ((Aاألول: فيتامين 

ن بعضهما عن بعض تماماً  ( هو (Dقص الفيتامين . وتبي ن فيما بعد أن نمستقال 
 سابقًا. ( كما كان ُيعتقد(Aوليس نقص الفيتامين  ،المسؤول عن الخرع

سقربوط سببه قلة وبعد قرنين من الزمن بات واضحًا أن مرض األ م0508سنة  .03
اكتشف عالم األحياء الحيوية  -الفواكه والخضار خالل السفر بحرًا لفتراٍت طويلةٍ 

سقربوط كان الفيتامين أن العامل األساسي الذي قضى على األ الهنغاري ألبرت جيورجي
(C) وقام بتركيبه . 

من كوبنهاجن أن السكان التشيك    ((Carl Damكارل دامالحظ  م0505سنة  .00
الذين يأكلون طعامًا فقيرًا بالدهون كانوا يصابون بنزٍف تحت الجلد مع تأخٍر في زمن 
النزف لديهم، وأوضح أن سبب ذلك هو نقصان عنصٍر ينحل في الدهون سماه الفيتامين 

K)) .أو العنصر المخثر 
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 التاسعاملبحث 
 الزمر الدموية وأمراض الدم والتحليل

 
قام بعض األطباء في إذ كان مفهوم نقل الدم من شخٍص آلخر هو مجرد ُحلٍم طبٍي، 

القرن السابع عشر الميالدي باختبار فكرة نقل الدم من الحيوان إلى اإلنسان، ولكن النتائج كانت 
 كارثية وانتهت بالوفاة. 

في القرن التاسع عشر أن المشكلة كانت  )جيمس بلونديل(استنتج الطبيب البريطاني  .0
ناجمًة عن استخدام دم الحيوانات، ووصل إلى نتيجٍة مفادها أن البشر ال يجب أن ُينقل 
لهم سوى دٍم بشرٍي، ولكن لسوء الحظ فقد كانت عملية نقل الدم التي أجراها )بلونديل( 

ا أن جمع العينات اكتشف العلماء بعده، تماماً  لشخٍص مصاٍب بالنزيف الحاد فاشلةً 
الدموية المأخوذة من أشخاٍص مختلفين يؤدي إلى تكتل الدم أحيانًا في أنابيب االختبار، 

 معرفة سبب ذلك، حتى جاء اكتشاف الزمر الدموية. حينئٍذ ولم يستطع العلماء 

ر  .0 لتلوين خاليا الدم لتحسين رؤيتها عبر المجهر  متعددةً  تقاناٍت لونيةً  يرليخإباول طو 
 . م0899سنة

أن تكتل الدم م0533سنة ((Karl Landsteinerالنمساوي كارل الندشتاينر اكتشف  .0
يحدث فقط عند مزج عيناٍت دمويٍة مأخوذٍة من أشخاٍص يحملون نوعًا معينًا من الدم، 
وبعد تجربة جميع التركيبات معًا استطاع الوصول إلى فرز عينات الدم في ثالث 

( (C( فيما بعد تم استبدال الحرفC( و)Bو)A) ضية )مجموعات، أعطاها أسماء افترا
 (.(Oبالحرف 

 (.AB)الزمرة  يانسل فيما بعد اكتشف العالم .1
: أظهر أهمية الفيبرين في م(0800-0530)(Rudolph Virchowرودلف فيرشو ) .9

َح النظريات التي تستجيب ض  تشكيل التخثر الدموي، وعر ف مرض ابيضاض الدم، ووَ 
 الكريات البيض لاللتهاب.من خاللها 

في  –: اقترح آلية التصالب الدموي م0539( Ludving Hektonلودفينك هيكتون ) .8
 بين المعطي واآلخذ؛ لمنع حدوث حاالت عدم التالؤم. -حاالت نقل الدم

: أول من قام بعملية نقل دٍم بعد م0539 (Ruben Ottenbergروبين أوتينبرغ  ) .9
اكتشف أن أضداد فقد إجراء توافٍق للزمر الدموية واختبار التصالب في نيويورك، 
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( كمعٍط Oكريات الحمر لآلخذ، وهذا مه د الكتشاف الزمرة )في المعطي يمكن أن تؤثر 
 سنة من ِقبل الندشتاينر فيما بعد.

 ،لدم أيامًا بعد عملية جمِعه من المتبرعينأوجد حاًل لتخزين ا فرانسيك روزم0508سنة  .8
وذلك في  ،وبذلك نشأت فكرة بنك الدم التي سمحت بإنشاء أول مؤسسٍة ُتعنى بجمع الدم

 الحرب العالمية األولى.  
: أجرى أول عملية تبديٍل كاملٍة للدم بغية م0501 (Alfred Hartألفريد هارت ) .5

 تخليص الجسم من السموم. 
:  وصف ُحمى البحر  مThomas Cooley) ) 0509توماس كولي .03

ُتدعى  اآلن، و Cooleyاألبيضالمتوسط، وضخامة الطحال التي ُدعيت فيما بعد بفقر دم 
 .م0503سنة التالسيميا.

بإنشاء أول بنٍك  (Oswald Robertson)األمريكي : قام العالم م0503سنة  .00
 للدم في العالم. 

: هو أول مشفى في  Chicago's cook county Hospital:م0508سنة  .00
 أمريكا قام بتأسيس بنٍك للدم.

 الندشتاينرمن  من ِقبل كل ٍ  (،(RHعامل الريزوس اكُتشف  م0513سنة .00
 هو الذي حدد فيها إذا كانت زمرة الدم موجبًة أم سالبًة. RHهذا العامل  وألكس وينر.

قاموا بوضعأول : (Blackfan) ،Diamond  ،Leister: م0510سنة  .01
 أطلس ألمراض الدمعند األطفال. 

: تم تطوير الرسابة القر ية كمنتٍج من الدم الكامل لمعالجة حاالت م0591سنة  .09
 النزف عند مرضى الناعور.

َح دور ركازة الصفيحات الدموية في تقليل نسبة الوفيات م0580سنة  .08 : َتَوض 
 الناجمة عن النزف عند مرضى السرطان.

في  مضمن الد Bم اكتشاف المستضد السطحي لاللتهاب الكبد : تم0590سنة  .09
 الواليات المتحدة األمريكية.

واحٍد  : تم إجراء عملية الفصاد الدموي لفصل مكوٍن دموي ٍ م0590سنة  .08
 )صفيحات أو الكريات البيض أو الحمر( وإعادة الباقي للمعطي.

مكانية عزل إو  ((HIV: تم تطوير فحص اختبار فيروسم0588-0589سنة  .05
يدز وإمكانية نقلها لمرض عوامل التخثر المعاملة بالحرارة مما يقضي على فيروس اإل

 الناعور دون الخوف من انتقال فيروس اإليدز لهم.
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 رشاعالاملبحث 

 ددــراض الغــأم

 
تطور العمل بالعلوم الطبية ساهم بتطور خلق اختصاصات دقيقة، إذ شهدت أمراض 

 الغدد تسارع في اكتشاف هذا العلم وفق مايلي :
بعنوان "وصف الغدد في جسم اإلنسان"  م0898أل ف كتابًا سنة توماس وارتون  .0

 وصف فيه القناة تحت الفكية.
الذي (  (F.Ruyschفريدريك روش  إن أول من تحدث عن الغدد الصماء كان .0

وجود بعض األعضاء كالغدة الدرقية التي تصب بعض  م0853اقترح في سنة 
 مفرزاتها في الدم. 

قام من بعده بإلقاء الضوء على أنه هناك بعض الغدد في الجسم  بوردو الفرنسي .0
وقد  ،تقوم بإفراز بعض المواد في الدم تعمل على إنجاز وظائف معينة في الجسم

 وبذلك اعُتبر بوردو هو مؤسس علم الغدد الصماء. ،تكون في أماكن بعيدة عنها
-Robert James Gravers) )(0958اإلنكليزي روبيرت جيمس جريفز  .1

: تحدث عن فرط نشاط الغدة الدرقية في كتابه "محاضرات إكلينيكية في م(0890
حاالت  0وذكر  ،Lectures on the Clinical Medicineممارسة الطب" 

وُسم ي المرض عند المتحدثين باللغة  ،لتسممها وفرط نشاطها مع جحوظ العينين
بية ُيعرف باسم ُمكتشف و اإلنجليزية على اسمه بمرض جريفز، وفي بقية القارة األور 

، والحقيقة أن هذا م0891سنةBasedowاأللماني باسيدو هذا المرض عندهم
بعضهم المرض ُيعرف أيضًا بأسماء أخرى ألطباء وصفوه في أزمنٍة مختلفٍة وبعيدًا 

هو أول من وصف المرض حقيقًة سنة  عد  الذي يُ (Parry)باري  ، مثلعن بعضٍ 
 . م0809ولكن لم ُينشر إال بعد وفاته سنة  م،0988

مترافق بمرٍض في بحثًا في فقر الدم ال توماس أديسون : أصدر م0815سنة  .9
األجسام موجود فوق الكلية، وقد وصف أديسون في هذا البحث إحدى عشرة حالة 

مع ازدياد التعب مع والضعف ونقص الشهية وانخفاض الوزن تتسم بوجود فقر دم 
وكانت كل هذه الحاالت مميتة،  ،فرط حموضة َمعدية وتصبغ الجلد باللون البرونزي 

من هذه  وبإجراء تشريح الجثث تبي ن وجود مرٍض في الغدة الكظرية، في ست ٍ 
الحاالت كان هناك إصابة ِسلي ة في الكظر، وفي أربع حاالٍت كان هناك وجود 
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لتوضعات سرطانية، إال أنه في السنوات التي تلت كان ضمور الكظر هو العامل 
 المرض.األساسي لحدوث هذا 

بعنوان: )مرض  م0899وبعد دراسته لعدٍد كبيٍر من المرضى نشر بحثًا سنة  .8
ي المرض بـ: )داء لذلك ُسم ِ  وذلك ألن الكظر فوق الكلية. ،المحفظة فوق الكلية(

 أديسون(.
 إدورد كاندلوبعد دراساٍت طويلٍة قام بها األطباء على ُخطا أديسون استطاع الطبيب  .9

 .م0593صل على جائزة نوبل للطب سنة تصنيع الكورتيزون ليح
قال إذ تعبير اإلفراز الداخلي على الغدد الصم  م0899في سنة كلود برنارد أطلق  .8

اإلفراز الخارجي للكبد يشكل الصفراء في حين أن اإلفراز الداخلي للكبد ُيشكل ِإن  
 سكر الدم.
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 عشر احلادياملبحث 
 األشعة التشخيصية والعالجية

 
 (:Xكس )إشعة أاألشعة السينية أو أواًل. 

في جامعة  م0859سنة (WilliamRontgen)اكتشفها العالم األلماني ويليام رونتجن  .0
 .م0530فورتسبورغ، ونال عنها جائزة نوبل في الفيزياء سنة 

أول من استخدم األشعة السينية في مجال الطب السريري المهندس الكهربائي البريطاني  .0
بي ن أنه يمكن اكتشاف م، إذ 0858ذلك سنة  (CampelSwintom)كامبل سوينتوم

وكذلك يمكن تشخيص كسور العظام من خالل  ،األجسام األجنبية ضمن األنسجة
 األشعة السينية.

بأخذ أول صورٍة شعاعيٍة  إيدوموند كيلسم( قام طبيب األسنان 0858)نفسه وفي العام  .0
 سني ٍة لمريضه. 

وجاء به  ،جهازًا لألشعة يعمل على البطارية ةنكلتر إترى من اش أسادور ألطونيانالطبيب  .1
؛ ولهذا نرجح أن يكون هذا الجهاز هو م0858إلى عيادته الخاصة في مدنية حلب سنة 

 األول من نوعه في المنطقة.
الحظ بأنه إذا  م،0859كان طالبًا في جامعة هارفرد سنة   (Cannonكانون )الطبيب  .9

البزموت فإنها تظهر باألشعة السينية بشكل كتٍل ظليلٍة داخل أطعم حيوانًا ما مادة 
 ،ضمن الجهاز الهضمي في الحيوانات ثم يمكن تتبع تلك المادة التي تسير ،المعدة

وَطب قه على اإلنسان،  ،واستخدمه لهذا الغرض ،إال أنه سرعان ما استبدل البزموت بالباريوم 
واسُتفيد من ذلك خاصًة من أجل تشخيص القرحات الهضمية ومختلف أمراض المعدة 

ففي سنة  ،وذلك من أجل تصوير الرئتين ،واألمعاء، بعد ذلك تم اللجوء لطرق مشابهة
وتحقن المادة  ،إليه اليود وهي تحوي على زيٍت مضافٍ  ،Lipidolاسُتِخدمت مادة  م0500

عندها يمكن تشخيص اآلفات ة القصبية بعد ذلك يتم تصويرها باألشعة السينية في الشجر 
 .الرئوية

أيضًا يستخدم األطباء هذه األشعة في عالج األورام السرطانية الخبيثة والقضاء عليها.  
فاألشعة السينية ُتميت الخاليا السرطانية وتقضي عليها، أما خاليا الجسم السليمة فهي 

 .د سليمًة معافاةً وتعو  ،بعد فترٍة قليلةٍ  تستعيد حيويتها
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 المعالجة بالعناصر الُمشعة: ثانيًا. 
أن أمالح اليورانيوم تنبعث منها إشعاعات تشبه األشعة  هنري بيكريلاكتشف  م0858 .1

 السينية في قدرتها على اختراق األجسام.
النشاط  اعنصر "الراديوم"  ذم 0858سنة  ماري كوري وزوجها بيير كوري اكتشفت  .0

 واالسم كان من صياغتهما. ،اإلشعاعي الكبير
ويرجع إليها الفضل في توجيه أنظار  ،ماري ابتكرت تقنيات لفصل النظائر المشعة .0

 الباحثين لالستخدامات الطبية للنظائر المشعة في عالج األورام السرطانية.

ير وماري كوري منحت األكاديمية الملكية السويدية للعلوم ُكاًل من بي م0530في سنة 
 وهنري بيكريل جائزة نوبل في الفيزياء.

حرفية للكلمة إلى األصل تعود الترجمة ال (:Ultra Violetاألشعة فوق البنفسجية )ثالثًا. 
 .الالتيني

  األلماني جون وليم رايترمن ِقبل م0830للشمس سنة  اكُتِشَفت األشعة فوق البنفسجية .0
(Johann William Ritter) 

القوس الكهربائي الُمنِتجلألشعة Davy) (Hamphr هامفريديفي اخَترع  التاليةفي السنة  .0
نايلز فيناسن وذلك على يد  ،وهذا مه د إلمكانية البدء بالعالج الضوئي ،فوق البنفسجية

Niels Finsen))، وقد قام بعالج الذئبة باألشعة فوق البنفسجية كما عالج بنجاٍح
ل الجلدي.  وبالطريقة نفسها،  األشكال المختلفة للسِ 

 األلماني إيرنست كرومايراخترع طبيب الجلد  م0531سنة  .0
(Ernst Kormayer)  ًمراض الجلدية.وذلك لعالج كثيٍر من األ ،مصباحًا ضوئيا 

 (LASER): أشعة الليزر رابعًا. 

وُتستخدم هذه األشعة  م،0583سنة( Theodore Maimanتيودور مايمان )اكتشفها 
 في عدة مجاالت مثل: طب العيون وطب األسنان وإزالة الشعر الزائد... وغيرها الكثير.
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 عشر الثانياملبحث 
 ةـة الكيميائيـاملعاجل

 
ذكر أطباء الحضارات القديمة وأطباء الحضارة العربية اإلسالمية المعالجة باألدوية 

لمعالجة األمراض العينية، والبورق لألمراض الجلدية، والنورة المعدنية كثيرًا كاستخدام اإلثمد 
)الكلس( والشب لقطع نزف الدم، وأدخلوا التوتياء والرصاص وصدأ الحديد والنحاس في تركيب 

 بعض المراهم لمعالجة الجروح والقروح... وغيرها الكثير.
لطب في أوروبا. هو أول من استخدم الكيمياء لخدمة ا السويسري باراسيلسيوسُيَعد   .0

وال –وكما ذكرنا كان ألطباء الحضارة العربية اإلسالمية فضُل السبق في هذا األمر 
من المركبات الكيميائية مثل:  كثيراً الذين اكتشفوا  -بكر الرازي والبيروني يأبسي ما 

 الغول )الكحول(، ونترات الفضة  والبوتاس والكثير من الحواِمض.... وغيرها. 
أول دواٍء ُيَعد  ، راض باستخدام المواد الكيميائيةهو عالج األم :الكيميائي في معناه العامالعالج 
اسُتخدم لعالج عامٍل ُممِرٍض معي ٍن هو: الزئبق الذي اسُتخدم لعالج اإلفرنجي  كيميائي

وذلك منذ  ،، وأيضًا العالج بالكينين لمرض المالريام0159وقد ُعِرف منذ سنة  ،)السلفس(
 .م0803سنة

فإن ، وِمْن َثم  قتل الكائنات الحي ة الدقيقة أصبح العالج الكيميائي ُيشير إلىفيما بعد  
ُأطِلقت كلمة هذا المصطلح ُيشير إلى المضادات الحيوية )العالج الكيميائي الُمضاد للجراثيم(. 

ن عضويٍة وذلك للداللة على التعارض بي ،في نهاية القرن التاسع عشر  Antibioticالصادة 
 وعضويٍة أخرى.

أول من استخدم كلمة العالج الكيماوي د  : ُيعَ مPaul Ehrlich))(1854-0509)باول إيرلش  .2
وقد أجرى عدة أبحاث خاصة على مرض الخناق واقتنع بضرورة  م،0539بشكله الحديث سنة 

 .اصطناع مواد كيماوية للقضاء على العضويات التي تسبب مختلف األمراض في جسم اإلنسان
. بعد ذلك تتابع م0509ثم تبعه اكتشاف مركبات السلفا سنة  م0503تم اكتشاف البنسلين سنة  .0

 امفينيكوك ثم غيرها من الصادات. ثم الكلور  من الصادات كالستربتومايسين الكثيرتطوير 

استخدام عقاقير مضادٍة لألورام لعالج مرض السرطان من  ليًا ُيشير العالج الكيميائي إلىحا
خالل أسلوٍب عالجٍي ساٍم للخاليا السرطانية، يعمل هذا العالج على قتل الخاليا السرطانية التي 
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اًة أيضًا بالخاليا الطبيعية التي ُسرعان ما تعود إلى طبيعتها معاف وهذا َيُضر   ،تتكاثر بسرعة
 .وسليمةً 

َل تم عالج السرطان باستخدام العقاقير  - تعرض مجموعٌة إذ مرة في أوائل القرن العشرين، َأو 
في نسبة  انخفاضاً وتبي ن أنهم يعانون  ،من الناس في الحرب العالمية األولى لغاز الخردل

 لدم البيضاء،خاليا كريات ا
خاليا الدم  فيالخاليا السرطانية مثلما ُيؤثر  فيهذا دفع العلماء لدراسة تأثير هذا الغاز   -

من مرضى سرطان خاليا الدم البيضاء عن كثير البيضاء. ومن ثم تم إعطاء هذا العقار لل
قتًا بشكٍل طريق الوريد في األربعينات، بداًل من استنشاق الغاز بشكٍل مباشٍر. وقد تحسنوا مؤ 

واضٍح، هذه التجربة دفعت الباحثين للتفتيش عن غيره من المواد التي قد يكون لها تأثيٌر 
من العقاقير األخرى لعالج الكثير الخاليا السرطانية. ونتيجًة لذلك ظهر في مماثٌل 

 السرطان.  

  



96 
 

 عــادر واملراجــاملص
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