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 الموضـــــوع

هذه مقالة مختصرة للمقارنة بين الترجمان الطبيب  بببز ديبل الدببالال بالطبيب  
سببريرا المدببالي ببببز باببر الببرادا  ايالببا نجببل مببام ا موببترااا متدببلل الجبانبب  يجمبب  ال

بينالمبببال اا همبببا ابببز  طبببار مرابببد بامبببىل هلابببو راببب  المسبببتب  الطببببزل بممارسبببة 
مب ش وبانالا  لبل بملبل الرتب ل بتخصصباتالال بتدباري  بصببلالا  المالن الصبييةل باع

ييببباش  لابالبببا ب  موبببتقاتالا بمصبببطلياتالا التبببز باربمالبببال بطبببرا المدالجبببة التبببلبيرل باع
بلغببف اببز دمانالمببا رتبببة ماليببةل مالنيبباا بالسببلياا بملميبباال لتصبببى لغببة المببال يينببذا  

  (7)برقل اللغاف از الدالم از األل  بالدلبم 

بقببببببأ بن بخببببببث ابببببز اليبببببليي مبببببن هبببببذين الدم قبببببين ابببببز الطببببب  الدرببببببز 
لنقبباط ملببل اليببرب ل اإلسبب مزل منالجبباا بمبب برل م بببلة مببن المببة بسبببقالال بامببداا ا

بالنسبببة  لببل بصببالة ملمبباش المسببلمين ببطبببااالمل مدطيبباا اليببا لمببن لببو اليببا مراانبباا 
بالجميببأ  االنببا  ابيببربن ممببن صببرايبا اببز مناسببباف مببلةل متجببراين بب ليببا ل بببان 
األغلبية السايقة من الدلماش باألطباش از اإلس م هم من اللبر  باألتبرا  بغيبرهمل 

أ مرببزل انجيب  ببان مببأ هبذا القببأ م يببتبو الباقب   بمب  بنبو ممن ليسببا مبن بصب
تيف راية اإلس م لم يان هنا  ارا بين مربز ببمجمزل  م بن اليقيقبة التاريخيبة 
األايبببلة تبببببف بن بمببباام ملمببباش الدبببر  بالمسبببلمينن الابيبببرين جبببلاال هبببم مبببن بصبببأ 

 مربز مريال از وتل

                                                 

ا اانبف الدربيبةل لغبة القبر ن الابريمل اللغبة الرسبمية ابز اعلا  بالدلببم ( منذ بباخر القبرن الببانز الالجبر 7)
بالمدببار  مامببة امببا وببالل بببذل  ابيببر مببن األاامببأ وببرقاا بغرببباا  بمببن األمبلببة النامببدة مببا قالببو ببببب 
الرييان ميمل ببن بيمبل البيربنبزل اتبا  الصبيلنة ابز الطب ل تيقيبا اليابيم ميمبل سبديل بمبن مدبول 

  11-21: 2: ج71-5: 7ل ج7111ل مؤسسة هملرل البطنيةل اراتوزل بااستان
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بم الطبية ببيبلها هنبا  ماباف مبن خيبرة األطبباش الدلبم باللنبنل ببنو از الدل 
بمببببباأ الانببببلال ايلسببببب  الدببببر   ن بالمصببببنلين األاببببذاذ هببببم مببببن الدببببر :الممارسببببي

باللبببلا بببببز مبببلاي التميمببز المقلسببزل بممببار بببن ملببز المبصببلزل بابببن الاليببامل 
يبب ل ببمببين اللبلببة ابببن التلميببذل بابببن الدببين دربببزل بببببز القاسببم الدهببرابال بابببن مر 

بببنبباش دهببر األيببالال بابببن روببلل ببيمببل الغببااقزل بالوببري  املريسببزل بابببن الجببدار 
القيربانببزل بابببن رمبببان المصببرا  ل باسببيا بببن ممببرانل بابببن بطبب ن البغببلالال 
بمبلالرييم اللخبارل بمبل اللطي  البغلالال بابن قامز بدلب ل بمياش البلين ببن 

نلبببي ل بلابل امنطببباازل بصبببالى ببببن سبببلبم البيطبببارل باببببن القببب  الارابببزل باببببن ال
  (2)اليلبز بغيرهم 

هب ببب ديل ينبين ببن  سبيا الدببالاب مرببز بصبيأ الميتبلل  -سيرة العبادي:
سب او مبن بنبز تنبببل ببنبباش ليبم بتمبيم بقباابأ وبتل مببن بطببن الدبر ل سبانبا اببز ب

ز الدبراا قصبٍر بنبها از ااهر ملينة الييرةل قصبة اللخميينل بماصمة لبلبتالم اب
)قبببر  خرااببب  باببببأ القليمبببةل بجنبببب  الابابببة بدبببل تاسيسبببالا(ل ايالبببا تبببدايم الوبببدراش 

ل بمبلا بببن ديبلبالنبب ش ببابابر القببم الدببالا )المتببال مببام  ل مببأ ينالببة ببن طبزة
بالندمبان البالبي ببن المنبذر ببن  لم(550هنل بم ممبرب )نيبب مبام  ل بالملاةم(511

م(  بلان من المؤس  بن اخبت   الدبر  202-510ماش السماشل مل  اللخميين )
 نببذا ل بيببرببالم قبيلببة مببل ب خببر ل هببز التببز ارقببف صببلباالمل اقبببا اللببر  ملببيالم 

 اما يليي للندمان هذال الذا خلدو اسر  تدسلاا بالماا بسجنو از الملاان 

                                                 

ل 22-151ص 7111اببببز الدببببراا اببببز التبببباري رل بغببببلالل  -( هاوببببم يييببببل المبببب  ل رالنوبببباط اللاببببرا2)
  202-111ل صنلسو باللاتبر صالى بيمل الدلزل ربغلال از ببج تالقالارل المرج  السابا



 -772- 

هبببأ الييبببرةل ابببارال مبنبببو ينبببين بيسبببن ببببب الدببببالا صبببيللياا متمرنببباا مبببن بابببان ب
لخبببأ بغبببلالل ملينبببة اليمبببارة بالتيمبببيرل ب  ببامبببأ بسبببالي  التربيبببة دلبببممنببباهي ال
المستنير از مصر الخليلة المامبنل اتتلمذ ملل اليايم يييل ببن ماسببيول  باللار

طبيبب  الببب ل الدباسببزل بلاببن يببلبف بببين األسببتاذ بتلميببذه موببالة يببالةل ملببل ببرهببا 
ذلبب  لطلبب  المديببل مببن تببر  الدبببالا ماببان الببلر  غامببباا  سببلاال بتيبببأ ملببل ببببر 

الخبرة بالتمرين از الدلبم بالترجمافل متنق ا من بللة  لل بخر ل يتل بتقبن الابيبر 
من المدار  باللغاف  بقل اْوَتاَلَر ببما باللغتين السبريانية بالدربيبة ببدبث اللارسبيةل 

راي اما َنَبَغ از لغة اإلغريا بملبمالم ب لابالم بموتقاتالمل بَلَرَ  المخطبطباف بالتب
اليمارا اليبنانز بالبيدنطزل اتبالا نجمبو باوبتالر بمبرهل ابلخأ ابز خلمبة الطبيب  

ن ممبره ابتبلب بترجمبة اتب  النطاسز جبريأ بن بختيوبع  بقبيأ بن يبلغ الدورين مب
بببم ميةنببو الخليلببة المببامبنل اببز  خببر بيامببول ترجمانبباا اببز  بجبامبب  ببقببراط بجببالينب  

برايسببباا  ابمببب  لبببو المدتصبببم الباببببا ا َتابببباا بيبببف اليامبببةل يتبببل صبببار لالبببا مميبببلاا 
مبباهرين يدملبببن مدببول بيسبباملبنو اببز الترجمببة بالنقببأ بالتصببني  بالتببالي  اَغببَلف 
مدالببببم لار اليامبببببة ملرسببببة ناهمبببببة ناوببببطة  بمبببببن خيببببرة الموببببباراين مدببببو نبببببذار 
 صطدن بن بسيأل بيييل بن هباربنل بميسبل ببن يييبل ببن  ببراهيمل بمبسبل ببن 

 بن اللرخان الطبرال بميسل بن ملزل بببا مبمان سديل بنممر  بببا يلصخاللل 
ختببو يبببي  بببن اليسببن يدقببب ل بابببن الدبببالا ببببا يدقببب   سببيا بببن ينببينل بابببن ب

  اببببادلهر بالببببم بيببببف اليامببببة بماببببم وبببباناا بامتببببباراال   (1)األمسببببم اللموببببقزل بغيببببرهم
يببببة ابببز الخبببااقين بابببأ وبببرَقف اليمبببارة الطْف رايبببة الدلبببم بالدرابببان ماليبببةل بباارَتَلَدببب

                                                 

مل 7121هبببب 7121ل القببباهرةل مطبدبببة امسبببتقامة ببببن النبببليمل اللالرسبببف( بببببب اللبببرج ميمبببل ببببن  سبببيا 1)
ل بسبديل الببليبه جبزل بيببف اليامبةل المبصببأل لار 21-277ل 1-112ل 111ل 117ل 51-151ص

   21-5مل ص7112الات  للطامة بالنورل الطبدة البانية 
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اربمالببا بتخصصبباتالا  بايببو يقبببأ مؤرخببب الطبب  الدربببز مببا ي ليببل بببان الدبببالا قببل 
بجبببببالينب  ابببببز القبببببرن الببببببانز  لا م ( 200ببمبببببى مدبببببانز اتببببب  ببقبببببراط )منبببببذ 

المبببي لال بَلخاصبببالا بيسبببن التلخبببيصل بلبببم يبببدأ بمبببره يقبببب  بملمبببو يتدايبببل بامبببلو 
مدببلناا لللمببااأل بقببل ادلال خبببرة اببز الترجمببة ياالببرل يتببل صببار ينببمبباا للمدراببةل ب 

 –ملببل الطريقببة المنالجيببة الصببيييةل بخبب   مببن اتصببلبا بالنقببأ اليراببز المتقيببل 
مبأ يييبل ببن البطريبا ابز مطلب  القبرن البالبي الالجبرال اقبل  -يتل  لل دمننا هذا

رب باالر اللرا بين مقم  نقأ ابن البطريا ببلي  ترجماف الدبالا بجبلة  لااالا مؤ 
لبريبا لرا ببين البليبغ باأللابنل بابدبل ااألطباش ابن بببز ب صبيبدة الخدرجبز قاا ا:رابال

  (2)من البر ر 

يبو ابز م( الدبالا رب121هب 212-221دتصم )بقل ساأ الخليلة البابا بن الم
يسبن الجببا   بيبين برال بيسن التغذيةل ب مف الجسلل اا الغذاشل باللباش المسالأل

اتببببا  البرهببببان لجببببالينب  مببببن اإلغريقيببببةل بيببببي باجتالببببال مببببن  الدبببببالا بن يتببببرجم
مخطبطاتول بجاَ  اعااا طالباا منالا بيسنالا لنقلالا  لل الدربيةل يتل الر بنسبخة 
جيلة منالا ابز لموبال اقبام بنقلالبا  بمبا اتبا  اللبرا ببين المبذاه  الللسبلية بالطبيبة 

تاذه يييبل ببن ماسببيو بدبل دمن اإلغريا بالربمانل اقل نقلو الدبالا ببهبلاه  لبل اسب
بن بقرة بدبذره باسترمباه اتصبالقال يتبل بن المدلبمل اببن ماسببيول بهبل   ليبو اتبا  

  (5)النبالر الطبيةةل بايو يدتذر مؤالاا لو البلة باإليسان

                                                 

ل ص 7101( جماأ اللين ملز ببن القامبز األوبر  يبسب  ا لقلطبزل تباري  اليامباشل طبدبة ليببدجل 2)
بببن ببببز بصببيبدةل ميبببن امنببباش اببز ا الببلين بيمببل بببن القاسببم الخدرجببز ب بببببب الدبببا  مبابب717-1

  711-712: 7م ص7110طبقاف األطباشل طبدة ببمال 
ل 7111ل لبببي  وببيخبل ملمبباش النصببرانية اببز اإلسبب مل طبدببة 1-717: 7ل جنلسببو ( المرجبب  السببابا5)

 )تيقيا(  7112ل ل بببل  سباطل النبالر الطبيةل القاهرة72-270ص 



 -772- 

بيلي بن بقدف از دمن الخليلة المتباأل بخز الباببال لسيسبة مبن مبغمبز 
ساببببالهل اليببببا بببببو مببببن بملااببببو  َيببببن  بوببببربر الدبببببالا بي  هببببؤمش الابببباارين بندمتببببو م 

بمصاا  مندتو من النبمل ببوغلتو من التصني  بالدمأ المجبلا  بابز ذلب  بْنَوبَل 
 قاا ا:

 قبلز من النا  بهأ اللمأ قل يسلبا بن ييسلبنز اان غير مامالم

بلة لباشا سباماا مبل مبلٍب لبول ليمتينبول ااجبا   بقيأ بن الخليلبة طلب  منبو ان ي د 
ن بميبببر المبببؤمنين رمبببا َتَدلاْمبببف  غيبببر اسبببتدماأ األلبيبببة الناادبببةل بم ملْمبببف  بالدبالا:

بمينبة صبيية بصبابف الخليلبةل  ببم بطلقبو لمبرثٍ    َاَسبجنو دمنباا َيطل  منز غيرهار
ذ س با َأ مبن سبب   باابول رغبم بن الخليلبة ابال يبقب  ببو بوبلة  بملز يله ناأ الولاش  باع

ببما البببببلين بمابببببارم األخببببب ال ل مبببببر  ز بمبببببران:اه: َمَندنبببببالدقبببببا ل بجبببببا  مبببببا َمْدَنببببب
دببأ اببز رقببا   بببالمدرب  بالنالببز مببن المناببرل ببانيبباال مالببل المالنببة بالميببباال اقببل ج 
األطببباش مالببل مؤاببل ب يمببان مغلاببةل ببجببب  الدمببأ الصببالى المسببؤبأ اببز ممارسببة 

سدااالم بببراالمل بببان م يدطببا لباشا  قتباما بب الصنامة الطبية َقْصل َنْل  المرمل باع
ب م ْجالمببباال باتمبببان سبببر المرمبببز يتبببل مبببن األهبببأل بببببان م يقبمببببا بمبببا يمبببرة ب

خبب ص اببز الببلين يوببين  َالَببم بَر بن بخببال  هببذين األمببرينل ابباناربا  لببل نتيجببة اإل
الصييى بالدلم المستنيرب بما بيلل ببسنل جناهما! باز هذا ينطا الدبالا بمَبلول 

 ْاَتَسَ  سدالة الدقبلر رمن خاَ  س قابة اللنيال ما ا

  -كتاب إحكام اإلعراب:

جيبباال ا نببو قببل بَمبب  بيمبباا بساسبباا ابمببا الدبببالا اباإلمببااة  لببل ابنببو مترجمبباا ن
متينبباا للدلببببم الصببيية ابببز اإلسبب مل باصببببلالا باربمالبببال بلببم يسببببا بيببل قبلبببو بالبببذا 
ا الوبببببببمبأ باإلتقبببببببانل مببببببب   اإلياطبببببببة بببببببب لا  هبببببببذه الدلببببببببم بملرلاتالبببببببا بموبببببببتقاتال
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بمصطلياتالال لتصبى الدربيةل لغة القر ن الاريمل بلملو بامأ ابيرين مبن البربال 
بببلاماا باتسبباماا باع المجببلين بالدلمبباش المببؤمنينل اللغببة ا اا اببز الدلبببم تقانببألابببر رقيبباا باع

إلنسانية اإليجابية از الدالم  نبذا   بقبل بمب  الدببالا ابز هبذا باللنبن بالمدار  ا
ل بقببل ذاببره المؤرخبببن بتقببلير بتجلببة  علــم مــذلب اليونــا  إحكــام اإلعــراب اتببا  )

بلان الاتا  م  األس  ا ق َل من ذل  الدمنل لدلم بجبل مبن يبتقن اللغبة بدبله بيبدبا 
ة لمصطلياف الطبية بالللسلية الالامببنيبها بصراالال اماع هذا القامب  النلي  ل

ة بتدليمباا  بخيبر مببأ   باان الدببالا بيمباا ايباما مباهراا ابز طب  الدبين ممارسب(2)
 عشــر مالــاي  فــي لييــة العــي  وتشــريحها ولمراضــها ومعال تهــا   نسبببقول اتابببو ر

َببببْي  ببببن الي   َمبببسبببن األمسبببم اللموبببقز  بألبأ مبببرة بَ باإلوبببترا  مببب  اببببن ب ختبببو ي 
رسبببماا لتوببريى الدببينل لبيبباف ت ْدتبببر األبلببل مببن نبمالببا اببز الدببالم  امببا بن نببص 

بيمببباا اببببز ملبببببم الدببببينل بتنسبببيا مالنببببة الايالببببةل بوببببر  الاتبببا  نلسببببو هببببب األبأ 
لدينيبة المتخصصبة  األببر ابز تباري  الدلببم الطبيبة ا ميتبياتالا ايلي موالبر ببالغ

بقبل بيببلي مبجة ابببر  ابز مببالم الجرايببة بطب  الديبببن يتبل هببذا القبرن  بقببل قببام 
بتيقيبببا هبببذا الاتبببا ل مببب  تقبببليم الوبببرب  بالتبمبببيياف ابببز باببببر مبببن لغبببةل بطبببباش 
با تةببا  باببذاذ منببذ بباخببر الدوببريناف اببز مصببرنا  ممببا جدببأ امببأ الدببر  اببز طبب  
الديبببن بغيرهببا مببن هببذه التخصصبباف الطبيببة ابباهراا بباببل ابببنالم ربالاا سببباقين اببز 

                                                 

ل ايما ذار 7125ل طب  ليبدجل ل نورال براجستراسررسالة حني  العبادي إلم علي ب  يحي المن م( 2)
(ب 1217ترجم من ات  جالينب   لبل السبريانية بالدربيبة بمبا لبم يتبرجم )مخطببط  يبا صببايا رقبم  مما

ل طبببببب  17-511: 1بريبببببأ ج–ب المبسببببببمة اإلسببببب مية )ليبببببلن 2-221اببببببن النبببببليمل اللالرسبببببفل ص
ل بجببرج 52-711: 7)باللرنسية(ل ج  7112(ل بلبسيان لالر ل تاري  الط  الدربزل باريدل 7117

  277: 7سارتبنل المقلمةل ج
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هببذا الممببمار لدببلة قببربنل بببامترا  المنصببلين مببن مببؤرخز األطببباش األاامببأ اببز 
  (1)تدليم بالممارسة الدملية األصأ بالترجماف ال تينية بغيرهال بالملابة از ال

م بليببص 7122لداصببمة اإلسبببانيةل قمبف مببام بابز ماتبببة امسببابرل بقبر  ا
فـــــي معرفـــــة المعـــــدة ل تيبببببف منببببببان )21-27( برقببببباف 2)152مخطببببببط رقمبببببو 

تبيبي  لم(7711هبب )515از مقالتينل تالي  الدببالال تَبمة نسبخالا مبام ولو اعها  
  (1)سبا  المرث بالد ج ببلة بالجالاد الالممزل از ببجاع المد

 0-الصحة السنية وسالمتها:

( ابببز ديبببارتز التبببز اسبببتغرقف خمسبببة بسبببابي  7122باببز الدبببام نلسبببو )صبببي  
ط(  2ل يمارنبببببة رقبببببم 2572للماتببببببة الااهريبببببة بلموبببببال بَجبببببْلف  مخطبطببببباا )رقبببببم 

ف فــي حألــا اوســنا  واللالــة واستصــالحها   بمنبانبو ) ببدببل ايصبالا تااببلف مببن َقــو 
أ مقالة از هذا البا  بالدربية تاريخياا بمالمياا  بامتقلف  از ذل  اليين بنالا بنالا بب 

اريبببلة ابببز الماتبببباف المدربابببةل ملبببل بنبببز سبببمدف مبببن الدبببببر مبببؤخراا ملبببل نسبببخة 
بخر  منالا لم بمر  هبيتالا بدل  بما مخطبطبة الااهريبة هبذه )ميلبابة ياليباا ابز 

السبب م بببن مبمببانل اببز لطبيبب  مبلتببمة نسببخالا ملببل يببل ا ماتبببة األسببل بلموببا(ل قببل
                                                 

ل ج جبابرييلزل 7121لينبين ببن  سبيال طبب  القارهبةل عشر مالـاي  فـي العـي   ( ماا  مبايرهب ل ر1)
فهـر  المخطوطـا  بسبامز يمارنبةل  12-212(ل ص7122) 2رينين بن  سيارل مجلة ايدي ل ج

فـــي الطـــب والصـــيدلة المحألواـــة فـــي المكتبـــة البريطانيـــة  الالـــالرة  دار النشـــر لل امعـــا   العربيـــة
ــي العــي    م لــة  00-51ص 5791المصــرية   ــف خــوري   العشــر مالــاي  ف )باإلنكليزيــة   وواي

  571-527: 5  ج5790الكماف  آذار 
 1ل باببؤال سببدجينل تبباري  المخطبطبباف الدربببزل ج21-27( ا ا 2) 152( مخطبببط امسببابر رقببم 1)

ل م  7117ل بنوبببباف يمارنببببةل تبببباري  طبببب  الديبببببنل تبببببن ل 52-221(ل ليببببلنل بريببببأل ص7110)
ل 7111ل بوبببيخبل ملمببباشل 105ل 271ل 22-775ل ص7110ببلمبببان   الطببب  اإلسببب مزل ليبببلنل 

  752-752ص
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برقببة  بخببط َنْسبب   71م(ل بتقبب  اببز 7211هببب  )215مسببتالأ جمببال  اعخببرة مببام 
الس م هذا بغيره ن ذار الدبالا بطبي  األسنان مبلابير الير  قليأ النقطل اياب 

لرا  قيمتالبببا يبببا  مبببن ربال هبببذه المالنبببة الوبببريلةل بالدببباملين ملبببل راببب  مسبببتباهال باع
مبببببة الصبببببية السبببببنيةةل بنااابببببة األسبببببنان باللببببببةل بالميااابببببة ملبببببل اإللرا ل ابببببز خل

سبب متالال امببا نببر  مببن خبب أ مببا ايتبتببو هببذه المقالببة مببن اااببلة اسببابقة اريببلة اببز 
ن يجتنببو مبن برال بن تبقبل البا يقببأ المؤلب   ن ببأ مبا ينبغبز بط  األسنان   ذ اي

يتلبا  ابز المدبلةل بمبا م لو س مة بسنانو بب ذن ايل اسبال الطدبام بالوبرا  بالبتدلةن
ما النبببع القببا مبن طدبام بب وبرا  ملبل مدببلة مب   مبداج اإلنسبان بايتمالبول بم سبية 

لةل بتدباطز الطدبام ابز غيبر مبمبلهل متقبلماا بب متباخراال باليبذر مبن اإلليببا  يمبد
بب اإلاببببار ملبببل اسبببتدماأ القبببزش )األمبببر البببذا ابببان منتوبببراا ابببز الدصببببر القليمبببة 

بتجنبببب   لمببببان ممببببغ األوببببياش الدلاببببةل االنبببباط  مببببن  لللدبببب ج( بالبسببببيطة اببببالاة
ا تببببدمي بصبببببأ األسببببنان اليلببببب  بالمدبببباجينل بب َاْسببببر األوببببياش الصببببلبة التببببز ربةمبببب

اليرابة بب القلب  بب َاْسبر وباايا منالبال باإلابراط بتنبابأ مبا  باألمرا ل بتيبلي لالبا
اللمب ف مبن لبن  هب وليل البربلة بب اليرارةل ببجب  تنايب  األسبنان مبن بقايبا

نابالببببا بببببالخ أ المببببار بالببببال باللجبببببش  لببببل السبببببا  بالسببببنبناف القابمببببة المجللببببة 
المدتللببة بالمقبيببة ل سببنان باللبببةل بالدمببأ ملببل سبب مة صببية األسببنان باللببمل مبب   
التيبببذير مبببن اسبببتدماأ مبببا هبببب مبببارل مببببأ الببببني باألايببببن باليببببربج )بهبببب الللبببا  

ا  المجبببانين(ل مببببا لبببم تاببببن بمبببة مببببربرة قصببببب  المدبببرب  بسببببراج القطبببر  بب تلبببب
  (1)مستدمالالا 

                                                 

ل 7121بالصببيللةل لموببال مجمبب  اللغببة الدربيببةل  الطبب  –( االببر  مخطبطبباف لار الاتبب  الااهريببة 1)
ل باببن النبليمل اللالرسبفل القباهرةل 251: 1طل بسدجينل مخطبطافل  2تيف رقم  10-221يمص 

 تيف اتا  األسنان باللبةل مقالة  222ص
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باز مبمبع ابير امرتباط بما سبال اب ن الدببالا َصبنا  اتابباا ابز األغذيبةل 
ذاببر اببز مقلمتببو بنةببو َجَمبب  اببز هببذا الاتببا  رل ميببر بلام اي مببده ببارامببور اببأ مببا 

ابقببراط بليسببقبريلي   ييتبباج  لببل مدراتببو مببن بمببر األغذيببةل ممببا قالببو القببلماشل مبببأ
بربا  بجالينب  بغيرهم مبن باامبأ األطبباشل يببأ بصب  مبا يبلةبل مبن األغذيبة 
اببز البببلن مببن لٍم جيببلل بب مببا يبلةببل منببو مببن بخبب ط رلياببةل بالتببلبير الملطةبب  ليلببا 
الصيةل از ب ي مقامف تبيي از الببدبر بالبمبار ببنبباع النبباف ببجبداش الييببان 

المؤلِّببب  بن يقتصبببر ابببز هبببذا الاتبببا  ملبببل ذابببر مبببا يسبببتدملو  الغذاايبببةل بابببان بببببلة 
المسببلمبن مببن األغذيببةل مسببقطاا ذاببر القببلماش غيرهببا ممببا اببان اليبنببان يسببتدملبنول 
بلانو ملأ من ذل  لدلم استيلاش مدانز القلماش از مراتب  األغذيبةل ابااتلل ببذار 

ول بمببا يلببين مببا هببب منالببا نبباا  بب مببارل جيةببل بب مغوببب ل سببري  الالمببم بب بطيابب
  (70)البطن بب ييبسو من األغذية التز اختبرف بالتربةل بصارف مدرباة ناادة  

 

 

 -المسايف في الطب:

ن مببب بر الدببببالا ابببز الترجمبببة بالتبببالي ل امبتابببر ذا رؤيبببة صببباابة )بنقببببأ  
لقيقة( م  الم ياة اللايصةل جدلتو بين بناة اليمبارة الدربيبة الطبيبة  اقبل ببلبف 

بملرسببتو بمداصببريول بااتملببف اببز القببرن الالجببرا الراببب ل اببز الببرادا  هببذه اليمببارة
باببببن بببببز األوبببدي بالمجبسبببز بالدهبببرابا  بمبببا بهبببم اتببببو بببسبببدالا انتوببباراال وبببرقاا 

                                                 

مبببببمن  701-7( ا ا 7) 1721( اتبببببا  األغذيبببببة لينبببببين ببببببن  سبببببيا الدببببببالال رقبببببم مخطببببببط 70)
خببلا بخبب ل بتنببول الالنببل بخببط نسبب  جميببأ بموببابأ مببن القببرن البببامن مجمبمببةل ميلبببا اببز ماتبببة 

 سم ناقص من  خره )المقالة البالبة(  71-77سطراا للصليةل المقيا   71الالجرا از 
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بغرباال بالذا َجَدَلو  بجلارة ييتبأة مرابداا مرمبقباا ابز مصبا  األطبباش األاامبأل مبن 
ل الدببر  بالمسببلمين قاطبببةل اببز بامببدز الدلبببم الطبيببة ببباهم اربمالببا األساسببية منبب
: الا الدلميببة لدببلة قببربنل االببب اتابببونارياتالببا بالسببلتالا ببهببلااالا البقاايببة باصببط يات

  بهبب يدتببر مبلخ ا المسايف في الطب للمتعلمي  علم طريالـة المسـةلة وال ـواب )
 لبببل الصبببنامة الطبيبببة ملميببباا بممليببباال بقبببل جمببب  ايبببو جمببب ا بجبامببب  تجبببر  مجبببر  

 األبااأ لالذا الدلم )باملو يبي  اللموقزل ابن اختو اما سبا( المبالئ 

بمنببذ بابببر مببن رببب  قببرن مببن الببدمن اببان يببؤلا الاتابببة مببن الدبببالال بمبب بره 
الجمببة اببز المالببن الصببييةل باتبببو اببز طبب  الدببينل بطبب  األسببنانل بالتغذيببةل بم 

ب  بدبل  ما اتا  المسااأ هذا بواأ جام  وامأ بمستقأل بلبم تسبمى لبز الابر سية 
ملبببل بنبببز مرمبببف  مببب  بدبببث التلاصبببيأ بالدربيبببة بباإلناليديبببة اقتباسببباف بوبببربياا 
مببببمن يببببليي يبببببأ تطبببببةر الطبببب  بالصببببيلنة منببببل الدببببر  بالمسببببلمينل اببببز اتبببب  

كتــاب   باببز السبببديناف اقتريببف ملببل دمبب ش باامببأ تيقيببا (77)بمقببامف متلرقببة 
ل بببمبيف لالبم بهميبة مب  مقلمبة مبااية بوبرب  باايبة باالبار  متااملبة المسايف 

الدمببأل بطببرا اليصبببأ ملببل صبببر ومسببية لبببدث المخطبطببافل بمملببف  جاهببلاا 
لبن مقابأل بأ بنلقف ويااا لي  بقليأ لتمبيأ هذا الموربع باموبرا  مليبول اقبامبا 

  ببسبببب  موبببااأ النوبببر بصبببدببة 7111بدمبببأ موبببابر ابببز تيقيقبببو بنوبببره مبببام 
نبز ألمبذرهم بسبب  تدقةبل (72)تيقيبا امتصامفل لم يبذار وبزش مبن هبذا ابز ال    باع

                                                 

تاريخ الصـيدلة عـ  العـرب  ل بيمارنبةل 15-51ل لموال ص7121( االر  لار الات  الااهريةل 77)
سببالام ملمبباش ل بالببلاتبر ملببز مبببلاي الببلااعل  52-5ليديببة(ل صمجلببة ابباي ل ربمببةل ايطاليببا )باإلنا

  15-77الدر  بالمسلمين از الصيللةل تصليرل ص
ميمببل ملببز ببببب ريببانل بمرسببز ميمببل  :لينببين بببن  سببيال تيقيبباالمســايف فــي الطــب للمتعلمــي   ( 72)

بالترجمبببة باإلناليديبببة بقلبببم ل  بببببأ  7111مبببر ل بجببب أ ميمبببل مبسبببلل لار الجامدببباف المصبببريةل 
  7110ليبنجزل القاهرةل الال أل غ
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الابببرب  بالم بسببباف التبببز يبببلبف  بلابببن مبببا تبببداأ الياجبببة ماسبببة  لبببل المديبببل مبببن 
الور  التقييم  بقل قام صليقز بدميلز اللاتبر يبس  يبز بالباج  خير قيبامل بم 

   (71)ما بهب مار  بالسبريانية بلغباف بساسبية للبيبي بامسبتقراشل ااجبال موبابراا سية 
بم يسبببدنز هنبببا  م بن بذابببر النببببايز التقنيبببة ابببز التدريلببباف الطبيبببة بالصبببيلمنيةل 
بالناريبباف الدلميببة التببز سببالف ممارسببة الصببنامة الطبيببة طيلببة الدصبببر البسببطلل 

لل ما بدل مصر البدي األبربببزل اباقبأ:  ن الدببالا ابز  َقَسبَم الطب   المسـايف باع
ا اببز ب بببة بقسببامل تدتمببل اببز بصبببلالا الناببرا بالدملببزل اجدببأ الناببر   لببل جببدبين:

 ملل النارياف الطبية اإلغريقية:

 -بقل بمدالا از سبدة بقسام:لوًي: في اومور الطبيعية  

رايب بامتبببرل األصبببأ بب األراببان بهببز بربدببة: النببار بالمبباش بالالببباش بالتبب -7
ن الالببباش يابسببةل بب بقببراط بجبالينب ل بن النببار يببارةةامبا جبباش اببز اتاببباف ب

نببو هبببب  يببارة  رطببب  بالمبباش ببببارل رطبب ل بالتبببرا  بب األرث بببارل يببباب ل باع
 األسا  از الابنل م  ايلياتو از بيباأ بلن اإلنسان 

 األمدجةل بهز بمانية غير مدتللة ببايلة مدتللة از تمام الصية  -2

الببببلمل يببببار رطبببب ل البببببلغمل بببببارل رطبببب ل بالمببببرة  األخبببب طل بهببببز بربدببببة: -1
اشل يارة يابسةل تواةأ السبااأ از البلن باز السبلاش بارلة يابسةل بالصلر 

 امتلالالا تابن الدااية 

                                                 

ل باببؤال سببداينل 25-5ل ص7112بغببلالل  -المبصببأســحا العبــادي  حنــي  بــ  إ( يبسبب  يبببزل 71)
( ص 7122) 1ل بمبباا  مببايرهب ل ريبببأ ينببينرل مجلببة ايببدي ل ج52-221ل نلسببو مرجبب  سببابا

215-122  
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األممببببباشل بهبببببز قسبببببمانل رايسبببببية االبببببلما  بيخلمبببببو الدصببببب ل بالقلببببب   -2
بتخلمبببببو الدبببببربا المببببببار  )الوبببببرايين(ل بالاببببببل بتخلمبببببو الدبببببربا غيبببببر 
المببببار  )األبرلة(ل باألنيببببينل ببميبببة المنبببز ابببز الجالببباد التناسبببلزل ببمبببا 

 الغماري ل بالدم ف بغيرها يسية االز الداامل باألغويةل ب لراغير ا

ما مخلبمةل  -5 القب ل بهز  ما خالمة جاذبةل بماساةل بهاممةل بلاادةب باع
مببببا  مبلةببببلةل بمربيببببة بغاديببببة  بهببببذه القببببب   مببببا ييبانيببببة ااملببببة بمنلدلببببةل باع
نلسانية ملبةرة بميرةاةب بب هز طبيديبة مرادهبا الاببلل بتبدبي الييبيبة ابز 

 بلن ب رالة بب بغير  رالة ال

اإلادبباأل بمنالببا بسببيطة االدمببأ جببذباا بب لادبباال بب مراةبببةل االوببالبة بنلبببذ  -2
 الغذاش 

األربا  بهز بلبرها طبيدية تتسرة  من األبرلةل بب ييبانية من الورايينل  -1
بمرتبطة بالالباش بالرب ل بب نلسانية از اللما   بتنلذ مبن األمصبا   لبل 

 جمي  البلن 

اباألمراثل باألسببا ل بالبلماأل : العلم في اومور التي ليس  بطبعيـة  الانياً 
بتقلمببببو المدراببببةل باألمببببراثل ببجناسببببالا ببصببببنااالال جبهريببببة اانببببف بم مرمببببيةل 

 بيامف الصية بالمرث بما بينالمال بالمدالجة 

َصبو جبالينب  الالالًا: العلم بـاومور الخار ـة عـ  اومـر الطبيعـي   بهبز مبا َلخا
األسبا  الموتراة بب الدامةل الرايسية باألساسيةل بالتز  ذا ق لَِّرْف بالمقلار  بامتبار

بباا بايلبباال باببز البقببف بالترتيبب  المناسبب ل َيلَاببْف الصببية بببمببرف  الببذا ينبغببز امة
ذا استدملف بما هب مل ذل ل بْيَلَبْف المرثل بهز بسبا  ستة:  -السدالةل باع
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   وارة ل هتمام بمن  تلبي الالباش الالباش المييط بابلان النا ل باز ذل -7
بالبياببةل بالييطببة اببز  صبب   بتاييبب  الاببرب  ال دمببة لتببنل  الالببباش 

 النقز المند  

ما يؤاأ بيور ب از الدناية بيسن التغذية بتنبيدالا ايلاا باماال بيس   -2
 المباميل المناسبة بالترتي  األامأ 

ن الريامبببيةل بالدمبببأ اليرابببة بالسبببابنل لياببببن النوببباط متببببااراا بالتمببباري -1
 المجلا المنسال بلنياا باارياال باممتلاأ لس مة الجسم 

النببببم باليقابببةل بمبببا يتطلببببو ذلببب  مبببن التبببدام الميااابببة ملبببل قبانينالمبببال  -2
بترتيبب  مباميببلهما بانتاامالببا لببا  يختببأ تبادنالمببا ايغلبب  ايالمببا السابباَلر  

ية تبباج ملببل الدلببأ  االصبب لببب لةل اتسببب بالتدبب ل بب يابببر الخمبببأ با
رؤب  األصببياش م يببراه  م المرمببل  بمرامبباة المببرش لياجتببو مببن النبببم 
بالرايببببة بالسبببباينةل ليسببببتديل  النوبببباط بالييبيببببة بتاامببببأ النمببببب جسببببمياا 
بمقلياال بب بن م يابر من السالر بامرهاا بديالة التبيقال يبامف اانبف 

مبمبببببو اببببببرف ه بمبببببا تبببببداأ تقلبببببا باابببببار األطبببببباش بالمبببببربينل ابببببز مبببببالم
 سرا  از التطر ل مما م تيمل مقباه بانوغامتول بابر اإل

اسببببتدماأ  يتقانببببافل ممببببا يتطلبببب  تقنببببينامسببببتلراغاف باللجبببببش  لببببل اإل -5
للصل ببنبع اليقبنل بيتبل م تاببن بمبة   سباشة المسال ف بالمقياافل با

 از اإلسرا  بممارساف خاطاة بمارة صيياا 

الصببية النلسببية بطبب  الببرب ل ليبقببل األيببلاي النلسببية المرهبنببة غالببباا ب -2
اإلنسان صييياا جسماا بنلساال  ذ  ن اممتبلاأ ايالبا ي مبلز ملبل الييباة 

تدابببباا ببيدانببباا بانيببب ما  ذا بييبيبببة بانتداوببباا  ذا بيسبببنل بب ب الالبببا ربنقببباا 



 -721- 

بسبببباش: اببببز األبلببببل انلتببببا  نيببببب مببببا يسببببب  اللببببر  بامنوببببرا  باألنببببب  
الالبببم بالغبببم بالببببؤب  بالقنببببط  هببببذه باليبببببرل بابببز األخبببر  مبببا يبببببري 

مما يجلر امنتبباه لبو بالدمبأ سبا ل بمدابلتالا يبماا بدل يبمل األمبر باأل
  (72)بمبجبول ليبقل المرش صييياا مداال نلسو بجمسو 

 -بما القسم الدملز من اتا  المسااأ ايومأ ب بة بمبر:

جيل من المغوب ل بقبانينالبا األلبية باألغذيةل البسيطة منالا بالمرابةل بمدراة ال -7
ما مبب  مرامبباة التجربببةل بقباهبا بتابيراتالببا صببيياال بالمقببالير بامسبتدمامفل بم سببية 

ابز ببلن اإلنسبانل ابز ملبة  ب ال خالياا من با ايليبة ماتسببةبييي يابن اللباش م
بالنلبب   المرتجببل اببز الدمببان  دببةل بالقببب  المباديببة لقبببة المببرثلمنلببرلة بب مجتم

القصبببل باليقبببين لدببب ج  امسبببتمرار ابببز التجرببببة لليصببببأ ملبببلل ببهميبببة بالمابببان
  بقبل اسبتدمأ الدبر  الابيبر مبن باستدالتالم الوبلاشل بب يلبا صبيتالمالمرملل 

الملببرلاف الطبيببةل بااتوببلبا البببدث اعخببرل ممببا صببار مدربابباا وببااداا اببز جميبب  
دملبرانل باليانسببنل األقطار اإلس ميةل مبأ: الندنب ل الاباابرل بتمبر الدرمبرل بال

ببببام(ل بصببببمغ الصببببنببرل باليلبببببةل بغيرهببببا مببببن الملببببرلاف  باللبببببان بالصببببنلأ )النمة
 الطبيدية المليلة التز ييسن استدمالالا از مصرنا هذا للنل  الصميم 

بسبببا بن بوببرنا  لببل ملببم األمببراث الطبيديببةل بالخارجببة مببن المجببر  الطبيدببز    -2
)بالنسبببببة للطبيبببب ( ببمرامببببالا )بالنسبببببة  ببسبببببابالا )جبهريببببة بمرمببببة( بلمالالببببا

                                                 

غبتبا  طباف ابز ماتبباف:قمبف بليبص مبلة  مخطب ( المسااأ ابز الطب  للمتدلمبينل لينبين الدببالال 72)
باسبببطنببأل اببباتى  201ال بالقببباهرةل بلنبببلن بباسبببلبرل مبببار   55ابببز  2021بالمانيبببا الوبببرقيةل رقبببم 

ابز  715نياببأ  72هب بااسلبرل بيمباا مبار  رقبم  211ا نقأ  21از  1221ا+  10از  1222
اف ا بخبببط مغرببببز موببباأ بغيرهبببال بانابببر االبببر  مخطبطببب22ابببز  151ال بامسبببابر رقبببم  711

  20-11ص 7115الماتبة البريطانية )مرج  سابا(ل 
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ا يبة المؤليبة  لبل اليالبة المرمبية )بللمريث( بمدالجتالال بذار التغيبراف البايل
 ايما يلأ ملل الصية بالمرث( 

هب  لالدمأ باليلل بببأ من بطلا ملل هذا امصط   تدبير المدالجة بالجراية( -1
زل بالقببباهرةل ابببز اتاببببو الدبببين دربببب لين بببببب نصبببر مبببلنان ببببنالطبيببب  مبابببا الببب

 )بالنص  األبأ من القرن السال  الالجرا( الكافي في الطب  )

ل  نو  ن اان اللباش الملرل المسايفبما يبأ ببدان األلبية بمقاليرها ايقبأ مؤل  
ن ابان البلباش الملبرل مبدي  القببةل امقبلاره باسبتدمالو  وليل القببة يلقبل منبو اليسبيرل باع

مببا مراةببباا  ببا بيببله باع مبب  بلبيببة بخببر ل يابببن ابيببراال لي سببتلر  بالديببالة اببز مقببلراه مببا   مة
يلخلو مبن النقصبان  بينبغبز بن يلقبل مبن البلباش الابيبر المنباا  مقبلار ابيبر ليسبتلر  
بديببالة مقببلاره بلببب  األر ل بالقليببأ المنلدببة ي دطببل قليببأ منببو  بببم  ن اببان المببرث قبببا 

ن اان قليأ اليرارة ابالبية قليلة البربلة اليرارةل اي لابا بالبية وليلة البربلةل ب   اع

يلقبل مبن األلبيبة بهنا  لستبران ي رول  الدبالا  ليالمال لي دمأ بالما از مقلار مبا 
ببلالمبال  ل لمبا لالمبا مبن األهميبة بالمبربرة :تيمبير األلبيبة المراببة الملرلة ابز يالبة

نزل ببانيالمبببال مبببا الغبببرث البببذا لبببو ي تاخبببذ ذلببب  البببلباش المراببب  بالبببذا يدبببلةه الصبببيلم
يستيقو من امهتمبام ابأ بايبل مبن الملبرلاف التبز تبلخأ بتؤلب  ذلب  البلباش المراب ل 
بمببا ابببز ذلببب  طريقبببة الدمببأ بالتيمبببير المبببتقن  بمبببا األسبببا  التبببز مبببن بجلالبببا ايتببباج 
األطببباش بالصببياللة  لببل تببالي  األلبيببة المراةبببةل باتخاذهببا بالببذا الوبباأل ايدبببل  لببل مببا 

   -يلز:

ل اخببت   يببامف البببلن الجاريببة ملببل غيببر األمببر الطبيدببزل بانيبباال  خببت   ببما 
جالباف اسببتدماأ تلبب  األلبيبة  بالببباال  صبب   مبا م يخلببب منببو ابيبر مببن الملببرلاف مببن 
الايليباف البوببدة الاريالببة الراايبة  رابدبباال الياجببة  لبل اسببر قبببة البلباش المببار  ذا اببان 
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أ التبببز ي يتببباج ايالبببا  لبببل بلبيبببة تجتمببب  ايالبببا قبببب  وبببليل القببببةة  خامسببباال مقابمبببة الدلببب
متمالةةل بسالساا ببخيراال از يتاليا للطبي ل باص  الد جل بابر من لباش بايل يتل 
يسببتدين بالببا منببل ببببالر بجبببل بابببر مببن ملةببة قببل تببلاهم بلببم يسببتدل لالببال يجبب   مببااة 

 ليالببا الدبببالا  ملببرلاف بخببر  ناادببةب بهببذه بسبببا  يقرهببا ملببم األلبيببة اليببلييل سبببقنا
بلخصببالا بوببريالا قبببأ بابببر مببن بلبب  مببام  بهببذا ممببا يؤاببل لنببا بهميببة  ييبباش التببراي 
الدربز بتيقيقول ليتسنل لنا از هذا البدمن تقيبيم هبذا التبراي المجيبل بتقبليره يبا قبلرهل 

ما بن هببببذه هببببز رجببببذبرنار ب بارنببببا التببببز تببببلأ بااصببببى الدببببباراف ملببببل بهميتالببببا  بم سببببية 
جل ذل  از المقابلبة  ال يقبة يببأ مبن تبب  الدببالا بمداصبريول بابز الدايمةل اما ن

مبب بر الطبيبب  ببببز باببر ميمببل الببرادا بمداصببريو بيمبباال الببذين بسسبببا مببا نسببميو بيببا 
   (75)رالط   الدربزر 

 -لبو بكر محمد ب  زكريا الرازي:

دا ن بببا ما بصأ  لينا من تقارير بصيلة بمدلبمة مؤالةل يبأ سيرة يياة الرا 
بببأ تببباريخز م َنسابببال هبببب مبببا جببباش بقلبببم الد مبببة المسبببلم  الوخصبببية ببممالبببول ابببز َتَسْلس 
ل بببببز الرييبببان ميمبببل ببببن بيمبببل البيربنبببز )المبلببببل ابببز مبببايية خبببباردم مبببام  األَجبببأة

م( 7057هببب 221مل بالمتبببال بداصببمة الغدنبببيينل ااغانسببتان اليبببم مببام 111هببب 122
لسببرل مبب بره ببممالببو رســ  كتــب محمــد الــرازي  فــي فه   باببان ذلبب  اببز رسببالتول )(72)

                                                 

ل من سلسلة مطببماف يبأ تاري  فهر  مخطوطا  دار الكتب العربية المتعلالة بالطب والصيدلة( 75)
ومالدمـــة فـــي الصـــيدلة ل 71-75ص 7121الطببب  بالصبببيللة منبببل الدبببر ل القببباهرةل لار المياسبببنل 

  20-11)باإلناليدية(ل ص 7111طبايبل اليابانل والعالج في الشرا اودني  
ل باببن بببز 721-702ل لموال ص7121مرج  سابال فهر  مخطوطا  دار الكتب الاالرية  ( 72)

 7ب ب  ببببببزل ملبببببزل البيربنببببز ابببببز الالنبببببلل اليمبببببارة اإلسببببب ميةل ج 27-20: 2بصببببيبدةل ميببببببنل ج
( 7121_ 7بابارأ ببربالمنل مخطبطباف األل  الدرببزل ليببلنل ج  10-222ل  15-17(ل 7121)
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ببسبمااالال اإلطب ع ملبل اميبة مبا َصبنةلو مبن اتب ل اواا  اتبول باإلياطة بدمانول ب ب 
ببو  مبببن ليتطببرا بببذل   لببل طلبالبببا ب بمببا تيقببا لبببو مببن ذابباش قرييببةل ببابببرة اطنببة ببلبغ 

بطو ابز باسبتن الصنامة الطبية مبلغاا مالياال بالوبا  لل مدرابة ببأ مبن ابتبلاش بالطب 
الملالببب ل بوببلاش السببقيمل ممببا يقةببا يسببن الاببن بببالبيربنز  بقببلم األدمببانل بغيببة  غابببة

يس  اإلماان رملل قلة ااالتو بندارة ماالتور  ااببف من ات  الرادا ما واهله بنلسو 
  (71)مليو  اسمو ب روال اي  ليو بلملتو  بب َمَبَر ملل

ببو هببذه الرسببالة قبباا ا:ربلب بهنببا يمببي  البيربنببز مخاطببباا صببليقو   مالببذا  ليببو بجة
نببز مببن البغمبباش مببن م َخالليببول بَاببنةالم ب ايترامببز َلببَ  لَمببا ادلتببول لمببا ايببو مببن ااتسببا 

ويدتول بممن ب َسبةا بين ما يتال  بامجتالال  لل َصَبابو ببين ما ي ميل و  ليو َهباه بارط 
ن الَغَوببابة اببز بببا  الليانببة باإلهمبباأ َتَدقةبببول يتببل َيلتمببى ايببو بارتاابببول بم َيْقتصببر مبب

باإلغلاأ لبن اموتغاأ بالَقْل  ايالا باربا  السبش ببااميأ الوياطينل يتل ييملو ذل  
بَوببَر  ايببو  212-275ملببل اإلروببال  لببل ا ت بب  مببانز ببصببيابو )َمببْذه  بسسببو مببانز 

بيبجبل مصبلاا  مبلبا الخير بالور بالنبر بالالمة( ايالاا ل ليان باإلس م من بينالبا 
ل بالسةبلة غيبر مابا باللمب ش بالا َببَراشل  قبلز از  خر اتابو از النبباف يبين َيْسبتخ ة
بقل اان از َنْسخة منالا ما ي َلبةي خاطره بلسانو بقلم و ل بما َيَتندةه الداقأ منو بم ي ْلَتلف  

بامبببية  لبببل  ليبببول  ذ م ياسببببو سبببديو ابببز البببلنيا  م مقتببباار  بابببز هبببذه الرسبببالة  وبببارة 

                                                                                                                        

ل بالبارل انبببلال ابببز القبببامب  الدلمبببز للتبببراجم )باإلناليديبببة(ل ب مطببباش ترجمبببة مبببااية 221-222ص
 للبيربنزل نيبيبر ل طب  ساربنار بببمله  

 7112بببأ ابراب ل القباهرةل مطبدبة القلبمل  :رسالة البيربنز از االرسبف اتب  بببب بابر ميمبل البرادال تيقيبا( 71)
ل 50-22(ل ص7121) 5ة بباسبببببطة جبليببببب  ربسبببباال مجلببببة  يبببببدي ل جبالترجمببببة  لببببل األلمانيبببب 21-11ص

ل بالبرل سنيابل مقلمة ابز اتبا  اعببار الباقيبة ابز القبربن 21-11ا ا  711بمخطبط ليلنل نيب ليب  رقم 
ارليببنجنل  -ب  ايببلمينل ببببااا اببز تبباري  الطبيديبباف بالطبب  طة مبب  الترجمببة ال تينيببة بباسبب 21-11الخاليببةل ص
  17-22( ص27-7120) 51-52مجلل المانيال ال



 -721- 

لعـالم المنااراف التز لارف ببين بببز يباتم البرادا ببببز بابر البرادا ابز اتبا  األبأل 
ببغل  الان بنبو منيببأ  في النبوا   بالاتا  المنسب   لل ببز بار الرادال النبوة  

بب م َيرة ل مما بنالم بو ابيربن بنبو رباسبل ملبل النبا  بمببالالم ببببلانالم ببليبانالمر بهبب 
  (71)اان يتالمبنو بو براش مما 

 ن التقليبببل بتيريببب  األقبببباأ بالنقببببأل بالبببل  مبببن قببببأ األمبببلاش بالياسبببلين ملبببل 
التبربا ابز  تصبليقالال  ببة مبن تلب  امتالامباف بتبلادنا  لبلا مو باتبول تجدلنا از ري

لمببا ندببر  مببن خبب أ الببباقز بالمدببرب  مببن اتاباتببول بمياربتببو المقلببلين الموببدبذينل 
ين اانبا ييسببن بنلسبالم بطبباش باملمباش بهبم ليسببا ابذل  باللدبأل ببن رالمواتينرل الذ

الرادا يار  التدص  البذميمل بلااب  مبن يريبة البراا باللابرل بتمسب  باليقيقبة مالمبا 
 اانفل موجداا اإلبلاع اإلنسانز ملل اسا  السدز از نباأ المدراة البناشة اإليجابية 

تالم ابببز رايقببباا بالبببمل جلببب  بجانببب  بسبببرة  بابببان مبنببباا لللقبببراش ابيبببر الينبببب ملبببيالمل
ل بمببر  بيبببالالم بسببماشلتالم بتوببخيص بمرامببالمل بمدراببة البيمارسببتاناف باببز البيبببف

بسبببابالا بم بسبباتالا اطبيبب  سببريرا قببلير بمدببالي مبباهر  بقببل بلببغ اببز صببنامة الطبب  

                                                 

ل 170-217هبب( ص 7102للرادا ممن الرسااأ الللسليةل طبدة القباهرةل )بنسبخة طالبران الطب الروحاني  ( 71)
هببب ابيبببر الوببيدةل بلبره الابيبببر الببذا لدببببو اببز سياسبببة 122بالمنببااراف بببين بببببز يبباتم بيمبببل بببن مبببلن المتبببال 

ببببن الجببببدا ين بببببب بابببر البببرادا  بَصبببناَ  مببببلالريمن بببببالنبـــوة   عـــالملطبرسبببتان بالمنطقبببة المييطبببةل باتاببببو 
لالــط ( بقببل سببميتو 1721رقببم  2مخطبببط طبب   :بيمبباا )اناببرالطــب الروحــاني  ( اتاببباا بدنبببان 7772-7200)

باباال بهب متابر بالرادال بلان يابأ تلنيل  راابو بنقبلهال بسببا بن رلة مليبو بانتقبله بوبلة يجبة  10از  المنافع  
اوقـواف الذلبيـة فـي الطـب دراقيين يميل اللين بيمبل ببن مببلاي الارمبانزل ابيبر لمباة اإلسبماميليةل ابز اتاببو لال

 لـ 001النألسا   لكمله في نحو عام 
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قصبص مبلا ذلب  االبب  بالنب ش باألغنيباش باللقبراشل مبامبلغاا مالياال اايتاج  ليو األمراش 
ْلَخَلة مليالا  برباياف غير مبببا بالال ما
(71)  

بم وبب   ن البببرادا يدتبببر طبيببب  المسببلمين بجبببالينب  الدببر  لبن منببباا ل بقبببل 
هببب  257رنببا البيربنببز اببز الرسببالة اعنلببة الببذار بنببو بلببل اببز الببرال غببرة وببدبان مببام ببخ
وبببببدبان  5م(ل بذلببببب  َدَمبببببَن الخليلبببببة المدتبببببد الدباسبببببزل ببنبببببو تبببببباز ايالبببببا ابببببز 125)

ل سبببنان ببببن باببببفل مبببن م( دمبببن المقتبببلرل بقبببل ابببان مداصبببراا ألببببز سبببدي125هبببب)171
لصين از خلمة البيمارستاناف برا  مستباها  بندر  بن الرادا از الرا األطباش المخ
سبيا ببن بيمبل خلمة األمير ببز يدقبب  منصببر ببن  از  لهب212-210بين مامز 

 -لية:بن بسل السامانزل ييي صنا  الات  التا

ناتباا بميبنباا ابز الصبنامة جمب  ايبو جمب ا بجبامب  ب  كتاب المنصوري في الطـب 
ملمالببا بمملالببال باببز األمبببر الطبيديببةل اببز موببرة مقببامفل بهببلاه  لببل خدانببة الطبيببة: 

ناصره ببلز بمره األميبر منصببر هبذال يباام البرا بصباي  خراسبانل بقبل تيبرة  ايبو 
 -:امختصار بتنابلو المبامي  التالية

ابز المبلخأ  لببل الطب  بمدراببة وباأ األممبباش بخلقتالبا بهياتالببال بتدبر  بمدجببة 
ببْموبببباج األبببببلان باألخبببب ط الغالبببببة مليالببببال باببببز امسببببتلممف بوببببزش مببببن اللراسببببةل 
بتدريببب  قبببب  األغذيبببة باأللبيبببة اليبببارةة بالببببارلةل البسبببيطة منالبببا بالمراةببببةل بابببز يلبببا 

ديبل الدببالاب بتدبليأ    ابز ذلب  بيمباا ببببالصية بتلبير المطدم بالموبر ل امبا اتب
                                                 

ل بلسبببليمان ببببن يسبببان ببببن جلجبببأل طبقببباف 12-221ص 7121( اببببن النبببليمل اللالرسبببفل القببباهرة 71)
ل باببببن 11-11ص 7155ل مدالبببل اعببببار اللرنسبببزل ابببؤال سبببيلل القببباهرة :األطبببباش باليامببباشل تيقيبببا

-111: 7ل  تباري  ل بلالبر ل 27-101: 7بدةل ميببنل جل بابن بببز بصبي2-217القلطزل تاري ل 
ل بيمارنببببةل االببببر  المخطبطبببباف 27-271: 7بمليببببا   17-221ل   7لمنل ليببببلنل جل ببببببربا52

  20-52)باإلناليدية( ص  7115الميلباة از الماتبة البريطانيةل 
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البياةل بملم األجنةل برماية األمبمبةل بمرامباة الدبالافل بمب ج األمبراثل المساانل ب 
جلببببلل برل األجسببببال السببببقيمة  لببببل الصببببيةل بمنبببباا   مف الغببببذاش بالدينببببةل ببمببببراث ال

ترياأ ابز األدمنبة استص يالال بتلير المساارين از اليأة بالبالدناية باألسنان باللبة ب 
صببب    باللصببببأل بجمبببأ ابببز صبببنامة الجببببر بالجرايببباف باللصبببل بمببب ج القبببرب ل باع
األلبيببة بالتيببذير مببن السببمبم بصببنامة الترياقببافل بذاببر األمببراث اليالبببة مببن القببرن 
 لل القلمل بببصااالا ببسبابالال بالد مافل باليمياف  ببنبامالا مدالجتالبا بتلصبيأ ابز 

 قل  ترجم  لل ال تينية بطب  ملة مراف ب   (20)ملم األبباة 

ـــو    ـــاب الطـــب الروحـــاني )لو طـــب النأل بالغايبببة منبببو  صببب   األخببب ال  كت
بالتيلةبببببز باللمبببببااأ لياببببببن قرينببببباا لاتاببببببو المنصببببببرا )اعنببببب  البببببذار( ابببببز الطببببب  

م  باز هذه األبناش دار بغلال ملينة 101هب 215الجسمانز بملي ا لوب َاَتبو يبالز 
يوبببر  ابببز اصببببلو الدوبببرين م ْسبببالباا ابببز امبببأ الدقبببأ بمليبببول بابببز قمببب  السببب مل ب 

الالبببب  برلمبببول بتمبببارين ابببز مببببط البببنل  بالتلطببب  ابببز  صببب يالال يتبببل يتدبببر  
المرش ملل ميب  نلسو ايصليالال بيقل  ممبا يوبين منالبا  ذ قبل َبَهبَ  لنبا اي الدقبأ 

ن بن ننالببو بيبلغببو مببن بيبابنببا بببول لنبلببغ مببن المنبباا  الداجلببة باعجلببة غايببة مببا يمابب
لرا  بالدقببأل ممببا يجدببأ الدببي  رغيببلاا بالمببرال قريببباا هنيابباال بنبببذ اليسببلل ب  رادببة باع

لمبببببان مببببب  باطبببببرا  الابببببذ  البخبببببأ بالوبببببرهل باممتنببببباع مبببببن  الداْجببببب ل بلاببببب  الغ
المسببببباراف بالمببقبببببافل بلاببببب  الالمببببببمل باتبببببباع السبببببيرة اللامبببببلة بالمداملبببببة بالدبببببلأ 

بببالمبف بمببا بدببل القبببر يتببل يببتدا بيدتبببرل لمببا اببز ذلبب  مببن  بالريمببةل باماتاببار

                                                 

ل )بنسخة القباهرة 221نسخة باسلبرلل نس  جميأ مواأ بامىل رقم كتاب المنصوري  ( مخطبطل 20)
سبطراا بالمقيبا    77هب ملل يل ملز بن ميمبل اليسبينز النيسباببرال 222ا نقأ  221المصبرة( از 

71.10x71 ( ابببز مجمببببعل بمجمببببع 1( )10سبببمل بنسبببخة امببببرلجل وبببرقز رقبببم )( ابببز 77) 7572
 ال بغيرهال بقل قمف بليصالا  200م( از 7712هب) 511تاري  
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ممبا يؤابل بن البرادا ابان صبالا اإليمبان بباي   (27)يسن الجداش باتقاش مرة الدقبا  
بالبببيز السببمابا باليبببم اعخببرل بلاببن بمببلاشه نسببببا  ليببو مببا هببب بببراش منببول قصببل 

نببو اببان مببباأ  األخبب ا بمدببلن اللمببااأ اإليقبباع بببو باإلسبباشة  ليببو اببذباا ببالتانبباال باع
بمراببببان الجميببببأل بالطبيبببب  الماببببرة  يياتببببو لخلمببببة هببببذه المالنببببة الوببببريلةل ميارببببباا 
الجال ش المرتدقة بالبال بمناليباا ببايترام نطاسةبيز األطبباش بباامبلالمل باألخبذ بب رااالمل 
بلبببم َيَتَاالَببب  قبببط ملبببل بالبببارج الييببباة بغربرهبببال بلابببن المبببد  بمبببام هيببببة المببببفل 

رب  باإليسا  باقترا  المنيةل بخوية المبببأ بمبام البليان جدلبو ينوبل بامطرا  ال
 قاا ا:

 َلَدْمببببببببببببرا مببببببببببببا بلرا بقببببببببببببل  ذن البلببببببببببببل
 ببْيبببببببببببَن ميبببببببببببأ البببببببببببرب  بدبببببببببببل خربجبببببببببببو

 

 بداجبببببببأ تريبببببببالز  لبببببببل بيبببببببن تريبببببببالز
 مبببببن الاليابببببأ المنيبببببأة بالجسبببببل الببببببالز

 

ةل هذه ملأ مدرباة منتور  -كتاب في لو اع المألاصف والنالر  وعرا النسا:
ب ر  بغيببره مببن ببجبباع الملاصببأ األخببر برال الببرادا بن ي َيببلِّل ايالببا اللببرا بببين النقبب

بالببامل اتدببرث بسببببو ببرام ب مم ما اإلبهببب مببرث ي صببي   ملاصببأ القببلمينل بم سببية 
وببليلة مبريببة تدبببا المببرش مببن الموببز بالتصببر  باليراببة  ايببذار اببز موببرين باببباا 

أ بالمدالجةل بتوبمأ الدب ج بالسببرْنجان )بهبب اللبارا باألسبا  باألصنا  باللما
البببذا  لالليبب   بب الدْاَنبببو بب الَخَمببأ مبببن جبببن  الدْملَببران مبببن اصببيلة السبسبببنياف(

استمر استدمالو از هذه المدالجة يتل الدصبر اليليبة  بقبل بجبال المؤلب  بيسبن 
يدقبب  المواهلة باألصالة از البيبي التجريببز المنالجبزل ببهبل  الاتبا   لبل بببز 

                                                 

)باإلناليديببة(ل بمنببو مخطبطبباف متدببللة  7150للببرادال طببب  لنببلنل طــب النألــو   (  ربببر  ربببرال 27)
 بنقله ابن البمار ببب بار يسن اللهرا باتا  تيف منبان )ط  النلب ( 
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   بلبببم يلطبببن السبببل  (22)هبببب )األميبببر النجيببب  اببببن النجيببب ( 211منصببببر يببببالز 
للراسببة ييبباة هببذا الطبيبب  الدبقببرا الليلسببب  بمبب بره باتاباتببو الخطيببة الابيببرةل بمببا 
ااتوببببلو باختباراتببببو بتجاريبببببو بممارسببببتو اببببز بيببببباأ المرمببببلل  بامسببببتلمأ ملببببل 

لصببببلاف ببسببببرار الطبببب ل بالتوبببببخيص بيبببببالالم بتقلمببببو اببببز المدراببببةل باأللبيببببةل با
بالدبب جل مبب  بخبببار ابيببرةل بيببامف مرمببية بابااببل متلرقببة نوببرها اببز اتاباتببول امببا 
بنو يبلب ابز اتبراف مدينبة مبن يياتبو بنبو ابان لبو ت ميبذ يلرسببن مليبول بمبنالم مبن 
اانبا َمَدو  از الدمأ بالبيمارستان )لار المرملل مترجمبة مبن اللارسبية(ل مبنالم بببب 

ل يبن  البخارال من بهأ المدراة از الدلببم الياميبة بالريامبيةل ممبن اببرف ميم
  بقببل ذاببر البببراا ميبتببو بخلمتببو للمدلببم َاَبَجبب  مليببو يقببو اببز مرااقتببو بالتتلمببذ لببو

ل اببز االرسببتول ربايببة مببن رجببأ مببن بهببأ الببرال قبباأ  ن الببرادا اببز ميمببل بببن النببليم
باببان يجلبب  اببز مجلسببو بلبنببو  لبيببره(االبلتببو راببان وببيخاا ابيببر الببرب  م َسببلةطاا )ا

ت ميببذ لبنالببم ت ميببذهم بلبنالببم ت ميببذ  خببربن  باببان يجببزش الرجببأ ايدبب  مببا يجببل 
م تالبم  م ملاهم  لل غيرهمل ا ن بصاببا باع ألبأ من تاَلقةاهل ا ن اان منلهم ململ باع

 م ربيتبو  الرادا از ذل      بلم يان بلارا از الملارج بالناْس ل ما َلَخْلف  مليو قط
ل بب يبيثر    (21)َيْنَس ل  ما ي سبا

                                                 

اصب ال بقمبف  27ملةبز ابز  للرادال من مخطبطل ماتبة ملب كتاب في لو اع المألاصف والنالر   ( 22)
اببز  11-17( ص 7111) 2ايطاليببال ج–البرنسببا م لــة فــايز   بوببر  هببذه المقالببة باإلناليديببة اببز 

ل  نسبب  جميببأ نقببأ ملببز  2271اصب ال مراجدببة مخطبببط ماتبببة البلليببة باإلسببانلرية بمصببر رقببم  20
امبباا مليالببا دمببن م  باببان اليصببار مي7711هببب 515بببن سببنان السببراج اليلبببز مببن سبباان لموببا مببام 

 األيببيين 
: 7ل ص7121بالقباهرةل  لار الاتب  الدربيبةفهر  مخطوطا   ل 10-221( ابن النليمل اللالرسفل 21)

اللطي  ميمببل الدبببلل بخبب ا الطبيبب ل رسببالة مببن الببرادا  لببل بدببث ت ميببذهل تيقيببا ل مبببل71-21
  11-21ل 15-21ل 20-72ل ص7111بتقليم بور ل القاهرةل لار الترايل 
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بقبباأ ببببب الرييببان البيربنببز  نببو َصببَر  جببأة بقتببو اببز امجتالببال بالتطلبب  ايمببا 
َلبناببو األاامببأ مببن الدلمبباش اببز اتبببالمل باببان لااببم الببلر ل وببليلاا متبامببول ياَمبب  

النبببم سببقط  سببراجو اببز موببااة ملببل يببااط يباجالببول مسببنلاا اتاببباا  ليببو ايمببا  ذا غلبببو
ر )مب  بنبو ابان ابز  الاتا  من يله اايقاو ليدبل  لل ما هب مليو من اللر  بالتبية
وبابو يمر  الدبل بيتقن امليان(  اان ابز بصبره رطبببة )َميةبة درقباش( ندلبف ابز 
مينيبببول بيمبببر  ليبببو ايببباأل مقتبببلر ااوبببار مليبببو بالقبببل ل ابببراث ذلببب  بيجبببة بنبببو 

ل  ببببان األمببر م يخلببب مببن بمم تَداا الببا الببنل  بببم ببصببر مببن الببلنيا الابيببر يتببل مببأة
  (22)قر  األجأ الم يقل  بقلل تباز بدل ذل  بقليأ 

 -الرازي والكيمياء:

َغر بهتم الرادا بصنامة الايمياش )الصنامة اإللاليةل اماسير(ل قاا ا  بمنذ الص 
براا بببن : رانببز م اسببمز ايلسبببااا  م مببن اببان قببل ملةببم صببندة الايميبباشر  بيدتبببر جببا

هببببب(ل اسببببتاذاا ربييبببباا لببببول بيببببر  ربن 710-771ييببببان األدلال الصببببباز )يبببببالز 
بجدبأ لالبا تصبنيلاا منامباا منالجيباا  لالصنامة  لل البجب  بقر  منالا  لبل اممتنباعر

بمبمبمياا ألبأ مرةة از تاري  الايميباش ايباة لبو بن ياببن الراابل المصبن  لالبال بم 
 ما بنورهما ما از اتابين َتمِّ تيقيقالسية 

ربن الذا لمانز  لل تبالي  هبذا الاتبا   بيقبأ از المقلمة: –اوسرار األبأل 
مسببببالة وبببببا  مبببببن ت ميبببببذه مبببببن بهبببببأ بخببببار  يقببببباأ لبببببو ميمبببببل ببببببن يببببببن ل مبببببالم 

                                                 

مؤلألـا  ل ل بميمببل نجبم البلين  ببالا 11-11صمرجب  سبابال فهرس  كتب الـرازي   ( البيربنزل 22)
وفهـر  مخطوطـا  دار الكتـب ل 7120طالبرانل مطبدبة الجامدبةل ومصنألا  لبو بكر محمد الـرازي  

ل بابؤال سبدجينل 70-201: 7ل بجبرج سبارببنل مقلمبةل ج701-12ل ص7121لموال الاالرية  
  10-212( ص7110) 1المخطبطافل ج
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ببن ابببرف خلمتببو لببز بَبَجببَ  يقةببو ملببز  ما بالريامببياف بالدلبببم الطبيديببة بالمنطقيببةل م 
بنز مور از الصندةل بالبرل ملبل الانبلا بمنلا  سالنز بدل اراغز من الات  ام

م  117هبب  251هب از الاباةل بتباز ببغلال يبالز  711)بلل دمن الرويل يبالز 
ن بسبرار ن بجمب  لبو وبيااا مبيمبل ببن الليبي الرسباالز )مداصبره( بدمن المدتمل(ل بم

هببذا  مامبباا يقتببل  بببول بلسببتبراا يرجبب   ليببول االاْلببف  اتببابزبممبباأ الصببندةل ليابببن لببو  
باتيلتو بما لم بتي  بو بيلاا من الملب  ب األمراش     بمما يستغنز بو من جمي  
اتبز از هذا المدنلر  بذار ملمباش سبابقين  خبرهم خالبل ببن يديبلل األميبر األمببال 

 هذا ملل مدراة مدان ب بة: كتاب اوسرارباستاذنا جابر بن ييانل بقل اوتمأ 

الداببا اورواح  ترابيةبةل بهبز سبتة بنبباع:    ولـي الالالـة:في معرفة العالـاقير  7
: الألضــة والــذلب والنحــا  واو ســاد ســبعةبالنبوببالر بالابريببف بالببدرني ب 

المرقوبببيتا بالمغنيسبببيا  والحديـــد والاللعـــي وايســـرب والخارصـــيني  واوح ـــار  
والزا ــــا   ايســــود والــــزاج بالبببب دبرل بالايببببأ بالطلببببا بالجبسببببين بالدجبببباج 

النطبربن لالدي  والاللالطار )ولي الكبريتـا   والبـوارا  اوصألر والشب والال
الملببى الطيبب  واومــالح  بببببرا الصبباغة بالببببرا األيمببر بالببببرا الخبببداب 

ل بملببى الطبببردلل بالنلاببز)ملببى الطدببام( بالم   بمببا الدقبباقير النباتيببة لببى المببرة
االببببز اببببأ مببببا يببببلخأ اببببز مببببلال النباتبببباف الطبيببببة بمنتجاتالببببال مببببن صببببمب  

دبر بادهببار بببمببار بمنالببا الدوبببية بالوببجيراف باألوببجار  بمببا بمصبباراف بببب
الدقاقير الييبانية  امنالا مملف الياماش بااسيرها ببواربا  ليالبال برمبدبا بالبا 

 :  االودر باللما  بالمرارة باللبن بالببأ بالبيث بالصل  بالقربن 

ـــة ا ي    2 ـــي معرف مبببا لتبببلبير الدقببباقيرل ابببا ف ابر ل مبببا التبببذبي  األجسبببالل باع
الم َقطِّبببب  بالم َاَسببببرل باببببذل  القببببرع بامنبيببببا بالمنلببببابل بالببطقببببة بالماسبببب ل ب 
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قبببلار بالقببببارير بالصببب ية المسبببتبقل بامقبببلا  بالقنبببانزل باألبالقابلبببة بامبببباأ ب 
 بامتبن بناا  نلسو بالارة 

االيرا بالتصديل بالتقطير بالتذبي  بالتالي  بالتوبية  في معرفة التدابير   1
 يأ بالطب  بالتومي  بالتيليأ بالصبغ بالتدقيل بالتغس

يرابب  بببو األجسببال بمببا ببلمتببو مببن التببلبير لرجببة كتــاب ســر اوســرار  بالبببانزل 
ملل رب  الابرل ايبلغ بو مبراله بباهبن الَسبَبأل بب ينقصبو بيبرلةه  لبل يالتبو األبلبل 

ممبببأ  متبببل وببباش بدبببل ممبببز ذلببب ل ببببالمدج بالدقبببل بالتبببلبير باليبببأل باإلمبببااة  لبببل
اللمة بملتبتياش بتخليص الذه  بصبغو بالتبيث ملل رب  الابر لدمأ األاسير 

(25)  

ـــب الســـريري: ـــرازي الطبي ابببان البببرادا ببببين المببببردين مبببن بطبببباش اإلسببب م  -ال
المالتمبببين بالبيمارسبببتانافل للتبقيببب  الصبببيز بوبببلاش المرمبببل بالدنايبببة بالبببمل براببب  

في صـألا   الا  بلو اتابان از المبمبع:اشة ايالبن بالمناقوة مستب  البيي الدلمز
ابأ  بهب غير مدبرب  يتبل اعنل ذابر ايبوالبيمارستا   والت ارب البيمارستانية  

باألطباش الطبااديين بالجرايين بالمجببرينل بذابر  ما اان يجله من بيباأ المرمل
األسبا  المميلة لقلب  بابر النبا  مبن باامبأ األطبباش  لبل بخسبااالمل بلمبا صبار 

ن امطبببباش األميبببين ابببز المبببلن باببببر مبببن الدلمببباش  بقببباأ  أ األطبببباش بالدجبببااد جالبببا
بالمقلببلين باأليببلاي الببذين م تجربببو بم بخبب ا لالببمل بمببن َقلةببف منايتببو بالمرمببلل 
ييذر منالمل ببنو ينبغز للمريث بن يقتصر ملل بايل ممن يببا بو مبن األطبباشل 

                                                 

ل 7120ا همبببا منسبببب   لبببل بببببز بابببر البببرادال طبببب  طالبببرانل ســـر اوســـرار  باتبببا  اوســـرار   ( 25)
ل 17-117(ل 7115) 22باإللمانيببببة(ل جم لــــة اإلســــالم  )بيبليببببب  ربسبببباال رالببببرادا بالايميبببباشر  

  222-7(ل ص7111) 2باإللمانية(ل جفي العلوم والطب  )لراساف 
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  بطبيب  الداالبة المببببا ببول امبا اخطاه از جان  صبابو يسير جلاال مبصياا ببذل
بوببار للطبيبب  بببان م يببلع مسبباشلة المببريث مببن اببأ مببا يماببن بن تتبلببل منببو الدلببة 
من لاخأ بمن خارجل بييام بما هب األامأ الناا ل اديارة المرمل مربرة مدمة 
للتوبببخيص بيسبببن المدالجبببةل بمتبببل اجتمببب  البببربا بالمبااقبببة ببببين المبببريث بالبببذين 

من بهلو م  الطبي ل م مليو يابن النجا  يليلالم قبلر المسبتطاع يقبمبن بخلمتو 
    بمن بهم  ات  الرادا از هذا المممار ما يلز:(22)

 -مالالة في ال دري والحصبة:

صبغيرة اليجبم بلابن بهميتالبا بوبالرتالا َطبةقتبا اعاباال باباال  72بهذه مقالة از 
بهز تبيي من بسبا  الجلرا بولة انتواره المخي  از ذل  الدمن )بيتل مطلب  
هذا القرن(  بامنذاراف المالياة ل صابةل بالدمنل بالتوبخيصل باعببار ملبل الجلبلل 

المدالجببة  بمببا يلببدم مببن التيببذيرل الد مبباف باألمببراث اببز هببذين الببببااينل بطببرا
 بالولاش من مبأ هذه األمراث الباالة  

: رابببان جبببر  ذاف ليلبببة ابببز مجلببب  رجبببأ اامبببأ بابببز مقبببلمتالا يقببببأ البببرادا
ييببرص ملببل وببر  الدلبببم الناادببة بتسبباليأ سبببلالا للنببا ل ذاببر الجببلرا باليصبببةل 

َمببَنَى اي النببا   –اببذارف  مببن ذلبب  اببز تلبب  الليلببة مببا يمببرنزل اايبب  هببذا الرجببأ 
بن بممأ مقالة از هذا البا  ميللة متقنةل  ذ لم يبجل از ذل  أليل  -اوبطبأ بقا

ن انبا م ندبر  بالمببط الدمبان  قبأ اا   ادملبف هبذه المقالبة رجباش بببا  اير  باع

                                                 

-271(ل ص7122) 52بيبربفل جم لـة المشـرا    ربالبرادا الطبيب  امالينابز( البرف اسبانلرل 22)
 يسبان  :تيقيباوفيـا  اوعيـا  ولنبـاء ابنـاء الزمـا  ببن خلابانل ل بببب الدبا  بيمل ببن ميمبل 212

  727-751: 5ل ج7112مبا ل بيربفل لار صالرل 
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بالماان باسبم ذلب  النبيبأ الممبي   بهبذه خ صبة مبا بينبو البرادا مبن اللبربا ببين 
 -الببااين بالتوخيص بالد ماف ما مدناه:

ماببل مطبقببةل بم سببية ري  ال ــد ما منببل الصبببيانل مبب  بجبب  مسببتمر اببز الاالببر ي 
باليلا م يلارقول بابر منو از اليصبةل يصاي  ياا  األنب  بالتلبدع ابز النببم  
ياالبببر ايبببو الطلبببى النببباتي مبببن الجلبببلل ياالبببر تبببلريجياا االب ليبببأل تببببلب بوببباأ ببببببر 

ذا َاالَبَر بدبل يببم بب يببمين مبن مستليرة م نتورةل لالا ممال بهذا  النتببش بب الطلبى  
اليمةل ال دمة يوتبو ربساا بانو الجلرال  ذ اليصبة م تاالر ايالبا ببببر بببلاال ببوبل 
ذ يسببتلقل المببريث بييببر   الطلببى مببا يابببن بسبببل بب بنلسببجز اللبببن بب بصببلر  باع
رجليبببو يبببرتد  بيرتدبببلل بييببب  بقببب ا ابببز الجسبببم البببو يرااقبببو صبببلاعل باببببرة التملبببز 

بة ابز الصببفل بمبالة مبا بالتمطز  بالتبباؤ  البلاامل مب  مبيا البنل  بالسبدلة بالبية
ا  تتنبباب  اليصبببة مبب  الجببلرال اياالببر البايببل منالمببا تلببب اعخببر  ايجببلر اميتببر 

ن بانلبباج القوبببر  بم اليصبببة اد متالببا غلببا الصبببف بالدنايببة بببالدين باليلببا باألذ
ل بابببر ببيمببرار الدنينببز بالبببجنتينل مبب  بجبب  اببز الينجببرة با لصببلرل باللسببان يجبب ة

بتبلم  الدينبان ابيبراال  رال بتتلبتى امصبلا ل بييمبر الجسبلمما هب الياأ از الجبل
بيالببيي التالبببع )الببببب  بالصببيا  مبب  الوراسببة بب القببزش مببن غيببر تالبب (ل بيببدلال 
بيماا القلا بالغوز بالار  باببر منبو ابز يالبة الجبلال  مبا األيمبرار اياببن غالبباا 

بلابن مب  سبخبنة الجسبم البو باوبتداأ اللببنل بم ياببن النتببش ل باللبةل از سطى الجل
بب الطلى لو مما البتةل ا ذا االرف هذه األمبراث اتاابل ببان اليصببة سبتاالر لادبة 

  (21) بايلة  باز اليمل يسقل الدليأ ماش الودير بالرادباني بالارا  باللبن المخيث
                                                 

ل امبا 7125 ببالال طالبرانل  لللارسبية ميمببل نجبم البلين للبرادال ترجمبوكتاب ال ـدري والحصـبة  ( 21)
بيققف بالدربية بابر من مرةل امبا بن هنبا  نسبخاا مخطبطبة  لترجم  لل اللرنسية بال تينية باإلناليدية

 منو بيماا 
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هببب مببرث اليببامف مرمببية اببز الدصببر اليامببرل القبببلني  -كتــاب الالــولن :
ة ايتبببا  البلببأل باللتببا بالمختنببال باألبرام البطنيببة المختللببةل بالتالببا  متدببلل ادلةبب

الصلاا اليارة بامنلتاأ المدبال بالقبلني الالبا بالابلا بالمرارال بالتالا  المدبز 
 الغلبيال بب الدااببلة اللبليبةل بالسببلل المدبيبة مببن اتبأ البببراد المتراصبة المتقلصببة اببز
جلر اممدباشل بامنغب ا بامنسبلال اليصببا بالسبيي بالمغبص المدببا  ببمبا دمبن 
البببرادا بمبببا بدبببله لقبببربن مبببلة اقبببل ابببان الابببن بن القببببلني مبببرث سبببببو بلبببم بطنبببز 

 متناب  الولةل ادامأ موتر  م  ايتبا  الريى بالبراد 

 بهنا يدطز الرادا م يااف سريرية مالمةل م  بص  ألمراث الَديبار بلقبة
بببلاعل مبنببزة ملببل ا ميببان اببز مببنالي البيببيل  مختبببار بالتجربببة الصببيييةل اوبباهلباع

بمسبببباشلة المببببريث بمدراببببة النتببببااي بالتوببببخيص البامببببىل بمبمبببب  القبلبببببن مببببن 
   بلتبمببببيى (21)اليالبببب  يتببببل جبببببار الابببببل بالطيبببباأل ييببببي تتراببببد  مم القبببببلني 

كتـــاب مـــا نا  البببراداا اللببربا مبببب ا ببببين بجببب  القببببلني بالمغببص بالنرييبببرل اقبببل َصببب
ــرا   لللببربا بببين األمببراثل امببا ذاببر اببز المقلمببة:رلما ربيببف بطببباش الدمببان م الأل

يدرابن مبن األمبراث  م مبا تصببربه مبن الاتب  بلمالبو ببسببابو المبذابرةل باانبف 
األسبببببا  بالببببلماأ قببببل توببببتر ل باألمببببراث قببببل توببببتبول باانببببف الالمببببم قاصببببرة مببببن 

بامستخراج من األصبأ بالقباملل ربيبف بن بجمب  اتابباا  تيصيأ الدلم بذل  القيا 
ايمبا يوبتبو مببن األسببا  بالببلماأ باألمبراثل ربيبف بن بجمبب  اتابباا ايمببا يوبتبو مببن 

                                                 

ابز مجمببعل بقبل  1572هنا  مخطبطباف ايصبتالا ابز امببرل  ببانالترا رقبم حوف كتاب الالولن   ( 21)
ل بميمبببل نجببم 21ص 7122ببميببل طبدببو  ل7127ذارهببا بببرابن اببز الطبب  الدربببزل طببب  الجامدببة 

: 1للبببرادال طبدبببة ييبببلر  ببببالل جواناـــر الحـــاوي ل 10ل 11ل 22ل 21ص 7120 ببببالال طالبببرانل 
ل 7111صبيز ميمبل يمبامزل جامدبة يلب ل مدالبل التبراي الدلمبز  الدرببزل  :ل بقام بالتيقيا702
 من مصالر بلراساف تاري  الط  الدربز  2رقم 
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لما نسبميو اليببم التوبخيص التلريقبز  األسبا  باللماأ باألمراثرل ااان بذل  راالاا 
مبببببأ التجاليبببببداف )المقبببببارن(ب توبببببتبو األمبببببراث يتبببببل ابببببز بيبببببلي المستوبببببلياف ببا

بالليببببص المخبريبببةل لخطببببرة التلريبببا بينالبببال يتبببل يبببتم التوبببخيص بلقبببة ببمبببب   
بالمسببابئ التببز تببنجم مببن اإلسببراع بالخلببط بببين األمببراثل باألخطبباش الناجمببة مببن 

 المدالجة مما يؤلا المريث بالمدالي مداا باألهأ بيماا 

قلم مبن  األطبباشل م بيؤال الرادا بن مبأ هذا الاتا  لم يسبا  لل مبلو من ت
لدجببببدهم بببببأ ألنالببببم اببببز رتبببببة امجتالببببال للبصبببببأ  لببببل مبببببأ هببببذه النتبببباايل لتوببببابو 
األمراثل باذل  األمراث يتل ت لرا مببأ مبا هبب مدبرب  بيمباا ابز مبرث ذاف 

  (21)الجن  بب البرسامل باللرا بينالما ببين ذاف الراة بالتالابالا 

العلــة ز مقالببة بببتالببال اببز )بيدتبببر الببرادا ببأ مببن بصبب  الروببى التيسسببز ابب
ــد شــم ه  ــع عن ــد البلخــي فــي فصــف الربي ــي زي ــا يعــر  الزكــام وب ــي مــ  ل له الت

  (10)(  بقل يققف بقام بوريالا صليقنا الدميأ اللاتبر سلمان قطاية الورود

 ُبر ء الساعة )لو ساعة :

ايل بجدلبببو ز يمببرة البببدير ببببز القاسببم بببن مبببلاتببا  صببغير الةلَببو  الببرادا ابب
براا از الط  از ذار الدلأ من القرن  لل القلمل ممباا ممباال ايما هبب سبالأ لست

الولاش بالملابرة بالدناية  باانف الغاية مبن تبالي  هبذا الاتبا  قببأ بدمبالمل بملبل 
مسبم  مبن المؤلب  ابز يمبرة البببديرل  ن الدلبأ  ذ َتْيبل ي  بَتْجتمب  ملبل مبل  بيببام 

                                                 

ــاب مــا الألــرا( 21) صببليقنا الدميببأ ل  سببلمان  :للببرادا لللببربا بببين األمببراثل تيقيببا بتقببيم بوببر   كت
 ( 5 -7خاصة ص  :)انار 7111قطايةل جامدة يل ل مدالل الترايل 

اريببلبن هببابل بتدليببا الببلاتبر سببلمان  :( تقريببر الببرادا يبببأ الداببام المببدمن منببل تلببتى البببرلل تيقيببا10)
 ( 7111) 22-51ص: 7قطايةل مجلة تاري  الدلبم الدربيةل ج
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ماان يببة وببلااالا  م بالمدانبباة اببز التببلبير باإلبببراش بوبالبرل ابب  سبببيأ  لببل مدالجتالببا باع
 م للاا تستغرا تل  الوالبر ليتم ولاؤها 

لقببل َيببَلي هببذا املمبباش بالنقببا ل باببز ربا المؤلبب ل  ن مببا يرمببز  ليببو هببؤمش 
األطببباش لببي  لصببالى المببريث برابب  مسببتب  المالببن الصببيية بارامتالببال  نمببا اببانبا 

لببل بيببف المببريث بغيببة الاسبب  المببالال ببخببذ  يريببلبن ابببرة المجببزش بالببذها  مببن باع
ن اانبف باع  –األجرة المتابررة ابز ابأ مبرةل اابان جببا  البرادا هبب بن بدبث الدلبأ 

يماببنل ييسببن المداملببة بصببلا المدالجببة  -تسببتغرا األيببام بالوببالبر بربةمببا السببنين
ب  األطبباش المبلمبن مسبتغربين  ذ تدجة بالتلبير بجبلة األلبيةل ولاؤها از سبامة  باع

الرادال بالر هب  لبل تصبني  هبذه المقالبة الصبريية يببأ السبرة ابز الصبنامة قبأ 
طة مقبباقير اسببش ل سببقام المدرباببة بالمالباببة بب ببببرش السببامةل السببتبر ل لبيببة بوببلا

مدرباة بمالباة بيماال تبجل از بمانة مليلةل بم ييتاج الطبي  الياذا مدالا  لل 
ما ما يبجل از المطاب  با   (17)لبيبف غيرهال  ذا م 

ذ ببببالغ قبببلماش األطبببباش بالميبببلببن ابببز مببببا هبببب نببباا  بب مبببا هبببب مبببار مببببن  باع
الدقبباقيرل يبصببل الببرادا بانتقبباش بلبيببة ببغذيببة مديةنببة لوببلاش المرمببلل بتقبيببة بنيببة 

 المريث بنمبه بتقلمو نيب الصية المنوبلة 

المسبببتدملة ابببز الطببب  بالدببب جل إبـــداف اودويـــة ابببذل  ببصبببل البببرادا باهميبببة 
قبانينالال بببجو استدمالالا اجدش مالمة من بجداش الط  يستيا تمييبده بتقييمبول امبا ب 

بمبب  يببلبلاا لببول بيببلةل الغببرث المقصبببل لنلبب  الطبيبب  بالمببريث باألهببأ مدبباال بم 
                                                 

ل بامبببببرلجل رقببببم 22بمببببار   15-21ا ا  711( بببببرش السببببامةل مخطبببببط اببببز باسببببلبرلل مببببار  17)
مرا ع فـي تـاريخ الطـب والصـيدلة مل بسامز يمارنةل 7107هب 7771( از مجمبع نقأ 70) 1212

-11ص 7122)باإلناليديببة( وببتتلاريل المانيببا امتياليببةل جمديببة الصببيللةل عنــد العــرب المســلمي  
10  
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سببيما بنببو لببي  اببأ لباش مبجبببلاا بب مبابببراا اببز اببأ ماببانل ابب  بببلة مببن  بلالببو بمببا 
طريقبة  التبلبير ابز ذلب ل امبا بوبار جبالينب  ينب  منول بتيليبل المقبلار الب دمل ب 

  (12)بالدبالا من قبأ 

أ نيبببب طلببب  الدقببباقير الطبيديبببة بديبببلاا مبببن  ذ نجبببل ابببز مصبببرنا هبببذا التيببببة باع
كتـاب فـي تبالي   ة بالمرابةل يار  الرادا جالبله ابزالمراباف الصنامية المصطند

لىل بيليببل مببن بلابب  ممببارها مببن األبببلان البوببريةل وببارياا مببا يصببمنــافع اويذيــة  
م اببأ بموببار ل بنباتبباف طبيببةل ببممبباش ييبانيببةل ببلبببانل ببسببما ل مؤاببلاا القبببأ 

األلبيببةل بالتقليببأ مببن األغذيببةل م ييلببا الصببية بببان اليميببة الملرطببةل بالمبببالرة  لببل 
نة من الجالأ التوليل ملل المرمل بمندالم ممةا يوتالبن امتباطاا  بأ يجل  المرثل باع

  اي مبن مببال األغذيبة باألوبربة ياببن مبالة البقباشل  ذا مرانبا ايب  بغلباا  بان ما به
   (11)بمديا  ما هب مليلل بنتياويل ما هب مار نختار بنميةد

باهتمة الرادا بتبباير بامبأ البسبااأ لدب ج المرمبل بتبامين ياجباتالمل لليصببأ 
ا ربيببف ربنببو لمببلراداملببل الصببيةل بجدلالببا اببز متنببابأ باببرال الوببد ل باببز هببذا قبباأ ا

اللمببب ش باألطبببباش ابببز تصبببانيلالم ذابببربا بلبيبببة ببغذيبببة م تابببال تبجبببل بم ابببز خبببداان 
مقالببة بجيببدة اببز  لااْيَبْبببف  بن بجدببأ )باصببنة ( لالملببب ل )ببدببث لاببااين الصببياللة(

مبب ج األمبببراث باألغذيببة باأللبيبببة الموببالبرة بالمبجببببلة منببل الدبببام بالخبباصل لياببببن 

                                                 

ل بمخطبببببط مجلبببب  700-11مرجبببب  نجببببم  بببببالال طالببببرانل مرجبببب  سببببابال ص إبــــداف اودويــــة  ( 12)
  712-751( از مجمبع ا5) 511ل بامقراباذينل مخطبط ااسلبرل مار  رقم 7511الوبر ل رقم 

 المقلمة خاصة مل انار: 7111هب 7105: القاهرة ل  تيقيال  منافع اويذية ودفع مضارلا( 11)
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نا  از يلةالم بتريالالمل بقل تتبدف از ذل  ذار ملةة ملةبة بير  بن ينتل  بالا بابر ال
  (12)بم ج م جل بسميتو رلمن م ييمره الطبي  از الملن بب األريا ر 

َلمة تراالية ودايرة معارف طبية:  -َمع 

فـــردو  الحكمـــة   ن ببأ مبسببببمة طبيبببة ابببز اليمبببارة اإلسببب مية مامبببة اتبببا  
ل بهلاه  لبل الخليلبة الدباسبز المتبابأ بدبل بن ألبز اليسن ملز بن سالأ َرياان الطبرا

    (15)مل با قبببأ خمسببة موببر مامبباا مببن بملة الببرادا 150هببب 212بامَلببو  ببغببلال مببام 
بلاننببا اببز هببذه الدجالببة نببذار مبب  بدببث التلصببيأ مدلمببة ت رابيببة طبيببة لسبباار المالببن 

 لتاليين:الصيية المدرباةل بامأ الرادا مسبلتالا اقط از يياتو بذل  للسببين ا

ن اان منسببباا  لبل البرادا االبب ابز الباقب  لبي  لبول بلابن  –لوًي  كتاب الألاخر  باع
نما بببف از جملة اتبو المبسبمية لابنو قل  ربما اان أليل ت ميذه بب اتبامو بدلهب باع
ببَ   ليببو باوببتالر بنببو لببو  ببالجملببة ا نالببا مدلمببة ترابيببة جيببلةل اسببتبم  ايالببا المؤلبب   ن س 

األمراث بملاباتالال باختيار مدالجتالا ملل بتم ببامأ ما يمانل بلان  المجالبأ ذار
ـــاب التالســـيم والتشـــ ير بغلببببو منقببببأ مبببن  للبببرادال باتببب  لمبببؤللين  خبببرينل ابببابن كت

سببرابيبنل يتببل بن الطبيبب  بمببين اللبلببة بببن التلميببذل راببي  بطببباش بغببلال المتبببال مببام 
 يدتبره للرادا  7725هب 520

ببَنن اي  يقبببأ المؤلبب  مسببتال ا : ر الألــاخباببز ببأ مقلمببة  ملينببا ر ن مببن ماببيم م 
الصبية التبز بلبسبالم  ياهبال بالداايبة التبز يبباهم بالبال لينبالبا بجليأ تطبلو ملل َخْلق ول 

                                                 

ل ص نلسبو نجبم  ببالال مرجب  سبابا :صل انار 715از  102يمره طبي ل مخطبط طالرانل رقم ( من م ي12)
 م 7121ور  البرف اسانلر )باإلناليدية(ل  21ل بماتبة بيلام از لنلن رقم 21-22ص 

ل بببم طببب  همببلرل مبب  األبرليببةل ترجمببة 7121ميمببل صببليقزل بببرلينل جيبب ل  :تيقيببا بتقببلمفــردو  الحكمــة  ( 15)
وفهــر  المخطوطــا  المحألواــة فــي ل 7117بوببر  نببلبال بتقببليم ياببيم ميمببل سببديلل اراتوببزل ياببيم روببيل 

 )باإلناليدية(  15-12ص 7115ل نلسو مرج  ساباالمكتبة البريطانية  
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بببذل  لنيبباهم ب خببرتالمل بَبَصببرهم مببا لالببم بمببا ملببيالم مببن اجتنببا  الوببالباف المذمبمببةل 
ن اانببفباسببتدماأ المدالجبباف الماسبببة للسبب  باهيببةل بم  البنيببة مببديلة بالييلببة مة  باع

غنببل بالنببا  مببن اسببتدماأ الببلباش لببلا  الببلاشل اباجبب  مدم َصببْر  الالمببة  لببل مببا ايببو 
راية النل  برا  األلم منالم    بالتنبيو  لل ما ينل  بَيم رة من األغذية باأللبيةل التز 

 لل ذلب   راش  م غنل للنا  من ابير منالال اجمدف  راشهم از هذا الاتا ل ببَمْلف  
الميببلبين بالمتقببلمين اببز الصببندة ملببل نيببب مببا َجببَرف بببو مصببنلاتالمرل اببالمؤل  ناقببأ 

  (12)جام  تقيةل بمن سبقو من الدلماش 

بمب  بنببو  تبجبل بجببداش متلرقببة  -الانيـًا  كتــاب ال ــامع الحاصــر لصــناعة الطــب
ل ايبباه تؤاب ااملبة منبومنو از الماتبافل  م بننبز يتبل اعن لبم بمببر ملبل نسبخة 
ببر  الألهرســ  بتاوبب  لقيببا ميتبياتببول بهببب ببأ مببن ذاببره ابببن النببليم اببز  الببذا ن و 

ابببز مببب ج   مدلمبببة الطبيبببة  لبببل ابنبببل موبببر قسبببماا:بهبببب يقسبببم هبببذه الهببببل 115مبببام 
المرمبببل باألمبببراثل بابببز يلبببا الصبببيةل بابببز قبببب  األلبيبببة باألغذيبببة بجميببب  مبببا 

بسيطة بالمراببةل بابز صبندة الطب  ييتاج  ليو من المبال )الملرلاف( از الط ل ال
بالصبببيللة )الصبببيلنة(ل ببلببببان األلبيبببة بطدبمالبببا برباايالبببال بابببز األببببلاأ باألبدان 
بالمااييبببأل بابببز التوبببريى بمنببباا  األممببباشل بابببز األسببببا  الطبيديبببة مبببن صبببنامة 
الطببب ل بالمبببلخأ  لبببل صبببنامة الطببب  تدريلببباا بتاريخببباا بببببلايافل بماهيبببافل بايمبببا 

صبببيدول   بذاببره بيمبباا ابببن ببببز ب(11)  جببالينب  بينببين الدبببالا اسببتلراو مببن اتبب
                                                 

 7120منسبب  للبرادا بلانبو لبي  لبول مخطببط امببرلجل وبراش ببرابين ابز نيببللالز كتاب الألاخر  ( 12)
دالبببل تببباري  الدلببببم الطبيبببةل نيببببللالزل همبببلرلل بميلببببا بمخطببببط م ل(7512هبببب )7005بهبببز نقبببأ 

بمتيب  طبب  ابابز  ل1527ل بالااهريبة البم 721ببالال ص بنجبم   2211طالرانل مل  ملةلل رقم 
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 ن غرمو َجْم   ما بق   ليو ببلراو من اتا  ط  قليم بب  قاأ في عيو  اونباء 
ميلي  لل مبم  بايل )َمْدلمة( از اأ با   بهنا يذار البرادا بنبو قمبل خمسبة 

يبلي لبو َاْسب  ابز مور ماماا از تاليلول مام ا ايو ليأ نالار يتبل مبد  بصبره ب 
ممأ اليل اليمنزل مما مندو طيلة سبنين مبن مباصبلة الاتاببة بالنقبأ بالقبراشةل بهبب 
اببز يالببة بااسببة اايبببةل يتببل بن الببرادا اسببتدان بمببن يسببامله اببز القببراشة بالاتابببة  

 اذل  نلتلف بخيراا  لل ذار المبسبمة المدرباة التالية:  (11)باإلنواش

أ ابببن ببببز بصببيبدةل  ن اليببابا هببذا مببن بجببأِّ قبباالحــاوي الكبيــر فــي الطــب: 
اتب  البرادا ببمامالبال يمبم جميب  المالبن الصبيية  المدربابة ابز دمنبول جمب  ايببو 
ما هب متلرا من ات  المتقلمين بالميلبينل بنسب  ابأ وبزش نقلبو ايبو  لبل قاالبول 
اببز ذاببر األمببراث بمببلاباتالا  بببم بن الببرادا تببباز بلببم َيْلَسببى لببو األجببأ بن ييببرر 

تاببو هبذال اترابو مببن مسببلاف متلرقبةل ب جببلف بدبل مبتبو اجمدببف ملبل هبذا النيببب ا
َبْف اانالا اتا  بايلمن اممطرا ل الخالز من التنايم بالتنسيا بالر  س  ب بطل بأ ي 

باان نالر البجبلل يتل از دمن بببز اليسبن ملبز ببن الدببا  المجبسبز المتببال 
بانبو لبم يابن الصناعة  الطبيـة   كامفم  ذار از مطل  اتاببو 112هب 112بويراد 

اببز دمنببو مببن اليببابا الابيببر غيببر نسببختين نببالرتين  بقيببأ بن بخببف الببرادا بجببلف 
الاتببببا  انوببببرهل امببببا هبببببل البببببدير ببببببب اللمببببأ ميمببببل بببببن الدميببببل اببببز نيببببب مببببام 

  (11)هب125

                                                 

للرادا طب  السيرة الأللسألية  :بانار 1-171: 7مرج  سابال جعيو  اينباء  ( ابن ببز بصيبدةل 11)
  7112القاهرة 

ل بمخطببط 7121-7155ييلر بالل مطبدة لاارة  المدبار  الدبمانيبةل الحاوي الكبير في الطب  (  11)
(ل بمخطببط 1111)البم  22نطنل الماتببة البطنيبة الطبيبة رقبم ل بمخطبط باوب752مار  بااسلبرل 

 هب  ابونيل جامدة ييأل بامسابرل بغيرها 
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نما الحاوي بيتل هذا اليبم م يبجل باللغة األصلية نسخة ااملة لاتا   هذال باع
ش باقسببام متلرقببة اببز ماتببباف الدببالمل وببرقاا بغرببباا  بببأ نسببخة اببز بجببداش تبجببل بجببدا

ميببلبلة ببقببلمالا هببز التببز ايصببت الا بوببريت الاب بهببز مبجبببلة اببز الماتبببة البطنيببة 
  (20) 7012هب 211َتما نقلالا مام  طبية از مبايز الداصمة األميرازبال

بابة اعن المدر  ملل بن بامأ مجمبمة مبن النسب  لاتبا  اليبابا بالدربيبة هبز
  قام اللاتبر ميمبل مببل 172-101سبانيال تيف األرقام از ماتبة امرسابياأل ب 

المديبل خبانل مبلير مطبدبة لاابرة المدبار  الدبمانيبةل بتيقيقالبا بنوبرهاب بلبو اللمبأ 
الابيبببر ابببز التيقيبببا باإلمبببلال بالتبديببب  لموبببربع مبببخم االبببذال ابببز ييبببلر بال البببلان 

بببداين  7155األبأ مبببام بالالنبببل  بقبببل االبببر الجبببدش  ل ب+  مبببام 7م باألخيبببر ابببز ج 
  (27)مل موابراا إليياش هذا التراي الطبز الخالل 7121

المديبل خبان اعنب  ابيبر امبا نوبرها البلاتبر ميمبل مبلبما ميتبياف اليابا ال
 -ذارهل االز ملل الترتي  التالز:

ل بالصببرعل ب اببز السبباتةل باللبباليل ببمببراث الببرب ل بالماليخبليبباال ــزء اووف  
 الصلاعل بالتونيل بالادادل باللقبةل بالاابب ل بالوقيقة 

از الدين بمللالال االرملل بالالرةل بمد  البصرل بما بصبلو ال زء الالاني  
 الايالبن 

                                                 

م لـة تـاريخ العلـوم العربيـة  يمارنبةل  :تيقيبامخطوطا  في المكتبة الوطنيـة الطبيـة بواشـنط   ( 20)
 )باإلناليدية(  701-12(ل ص7111) 7ج

ل األرقببام األبلببل نقبأ ميمببل بببن البليببل 170-101رقبم طــب  الحــاوي فــي ال( مخطبطباف امسببابرل 27)
المديبل ل بامتمل مليالا اللاتبر ميمل مبلهب 270البياسز المامبر بطليطلةل انتسخو لخدانة البدير مام 

 خان از تيقيا الاتا  
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از بمراث األنب  باللبم باألسبنان بالسبنبنافل ببمبراث ال زآ  الالالث والرابع  
 ذاف الراة للرا بين ذاف الجن  ب باللم باألذن بالراةل با األبرام اليالبة

اببز مببا يدببرث للمببرا بالمدببلة مببن سبببش مببداجل  ال ــزآ  الخــام  والســاد  
بم مباف القريببة بامسبتلراغاف باإلسببالاأل ببلبيبة التسببمين بالتالديبأ  باببز الجببداين 
البببانز بالسبببال  ذاببر َنْسببب  المخطبطبباف المبجببببلة اببز ماتببببة امسببابر ملبببل يبببل 

ياسبببزل المبببامبر بطليطلبببةل انتسبببَخو  لخدانبببة الببببدير اليابببيم بببببب ميمبببل ببببن البليبببل الب
هببببب ب 270اليجبببباج يبسبببب  بببببن سببببليمان انخببببيم  اإلسببببراايلزل بذلبببب  اببببز مببببامز 

 هبل بتبدو از النس  يبس  بن ميمل الطنيبجز 221

بالقلبب  بالابببل بالطيبباأل بقببرب   اببز بمببراث الصببلر ال ــزآ  الســابع والالــام  
 بالقرية  ألبرام بانبامالاللديير بالمغص بااألمداش با

بالمبانبة اللتبا بالبباسبير  ابز بمبراث البريم بانق ببول ال زآ  التاسع والعاشـر 
 األمراث التناسلية بالالل بمجارا الببأل ب 

از بمبراث الييةباف بالليبلان ابز الببطنل  ال زآ  الحادي عشر والالاني عشر 
 لسرطان باللبي ف البباسيرل بالنقر ل باللبالزل بلاش الليأل بببرام ا

اببز الببرث باللسبب  بالقببرب  اببز بممبباش  الالالــث عشــر والرابــع عشــر  ال ــزآ 
لالبز بالخلب  بالاسبرل بالببْا اطة البطنل بالمراابا باليباربا بالتناسأ المقدلةل بخيا

 بببجاع الملاصأل بالمراال ببص  األلبية الملطلة 

بالقببببزش اببببز اليميبببباف بالبببببراد  ال ــــزآ  الخــــام  عشــــر والســــاد  عشــــر 
باألبباة اليالةل باألبباة بالغوز ببمراث الالل بالببأ بالجبلرا  باألمراث اليالةل

 باليصبة بالطبامينل بالد ماف اللارقة بين األمراث الباالة 
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مباصبلة لليميباف باألببابةل بمبا ابز ذلب  ال زآ  السابع عشر والالام  عشـر  
 ن ببنبامو م ماف الجلرا باليصبة باللبارا بينالمال بالبيرا

 از الببأ ببصنااو ببلبانو بقبامول بالسمبم بالترياقاف  ال زء التاسع عشر 

اببز األلبيببة الملببرلة مببن امقيبببان  لببل  ال ــزآ  العشــرو  والواحــد والعشــرو  
الياسبببببببمينل ملبببببببل ترتيببببببب  اليبببببببرب  األبجليبببببببةل مببببببب  ذابببببببر األسبببببببماش باألبصبببببببا  

 بامستدمامف بالمقالير المستدملة 

لببرل المؤلبب  بربيببو المبنببز ملببل موبباهلتو باختباراتببو بم يااتببول بيببين اببان ين
اان يقبأ رلزر ببيياناا يذار بيلاباا بيامف ماناها بمالجالا از البيمارستان )بلدلو 

بم  نلرة الاتب  المنسببخة  نبذا  اب ن اإلقبباأ ملبل لراسبتالا   (22)بيمارستان بغلال( 
ا الابيببر باللغببة  ال تينيببةل اببرج بببن اببان موببجداا وببرقاا بغرببباا  بببأ مببن نوببر اليبباب 

ل سالمل الطبي  اإلسراايلز از جديرة صقليةل بامأ الترجمة ملل مل  سنين طبيلبة
بهبز النسبخة    بقل بهلاه  لل المل  وبار  بنجببلم7211ببامأ الاتا  اام ا مام 
اختبراع المطبدببة المياانيايببةل بابان ذلبب  ابز بلايببة البنلقيببة  التبز نقلببف بطبدبف بدببل

ل اابببان ببأ اتبببا  ابيبببر مبسببببمز طببببز ابببز مبببالم الطبامبببة 7211بايطاليبببا مبببام 
مامببة  بقببل سبببقو بببين المجلببلاف األخببر  الاتببا  المقببل ل بدالليببة القببليم بالجليببلل 
بتاببببررف طبدبببباف اتببببا  اليببببابا بال تينيببببة موببببتالاره المنقطبببب  النايببببر اببببز الببببب ل 

مل ببميببل طبدبو بيمباا اببز 7212األبرببيبة مامبة  اتبدتبو طبدببة ملينبة برسبايا مبام 
البنلقية تاراراا از الدقل األخير من القرن الخام  مورل بطبداف ميقة ابز القبرن 

                                                 

( لقبل ايصبف ابز غمببن سبنين مبلة مخطبطباف ابز برنسبتبن بامريابال باسبطنببأل بمنتبر )ماتببة 22)
 ماجيأل بلار الاتا  بالقاهرة بغيرها  ابسلر(
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السال  مور بيمباا  باسبتمرف الطبدباف بالوبرب  بامقتباسباف ابز لغباف ببرببيبةل 
المديببببل خببببان ر للببببلاتبر ميمببببل مبلالوببببا   بناببببرر(21)يتببببل القببببرن التاسبببب  موببببر 

يابا بييلر  ببال بالالنبلب بيرجبل للطبدبة البانيبةل بدبل التنقبيى ألريييتو از تيقيا ال
 بالتقييمل بن تنور از يلة قويبة برقاا بطبامة بتجليلاا  

بختم هبذه المقالبة بتقيبيم مقتمب  لاتبا  اريبلل طالمبا ب همبأ  -السيرة الألاضلة:
بايالبببا يببببين  فـــي الســـيرة الأللســـأليةبدببث الوبببزش بببين مؤللببباف البببرادال بهببب اتاببببو 

لب  جذا  برصين انتقال األطباش لو بدلم مسايرتالم بتقليلهمل ابز مبا يجب  بن باس
ياببببن مليبببو سبببلب  الدلمببباش باألطبببباشل بخاصبببة ابببز مسبببلاالم ال سبببلة يامببباش لبن 

 مياباة بب مرباغة 

بأ: ر نًّ ب ناسباا مبن بهبأ بقل ببمى ذل  ابز مقلمبة لالبذه المقالبةل  ذ يببلبها ببالق
ما رببنا نلاخأ النا  بنتصر  از بجبه من المدبا ل التمييد بالتيصيأل لالنار ب 

ما مبببن سبببيرة ماببنببا باستنقصببببنال بدممببببا بناببا ياابببلبن مبببن سبببيرة الل سببلةل بم سبببية 
 مامنا سقراطل بالماببر منو بنو اان م يغوز الملب ل بيستخ ة بالم بن هم َغَوبهل 

يقتنببزل بم ي ْنسببأل بم  بم يااببأ لذيببذ الطدببامل بم يلببب  ابباخر البيببا ل بم يبنببزل بم
ياابأ ليمباال بم يوبر  خمبراال بم يوبالل َلاْلبباال ببأ ابان م ْقتصبراا ملبل بابأ اليوبي ل 

بب ِّ اببز البريببةل ببنببو بباملتلببا  باسبباش َخلَببال باأل يمبباا لببم ياببن يسببتدمأ يببباش  لببل ج 

                                                 

( منذ بباخر القرن البالي مور اان بلش ترجمة الات  الطبية المبسبمةل االيبابا للبرادال  لبل اللغبة  21)
ال تينيبةل ببدبل اختبراع الطبامبة المياانيايبة انتوبرف اتب  البرادا بغيبره مبن بطبباش الدبر  بالمسببلمينل 

 ل اما نجل من النس  المبجبلة از ماتباف بمرياا بببرببا باان اإلقباأ مليالا منقط  الناير
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ا  التقيةببة للدبببام بم للسببلطانل بببأ يجيبببالم بمببا هببب اليببا منببله باصببر  األللبباا بببينالبب
ذلبب   بببم قببالبا اببز مسببابئ هببذه السببيرة التببز سببار بالببا بمامنببا  بمببا نيببن ادلببل خبب  

سبببقراط  نةالبببا مخاللبببة لمبببا مليبببو مجبببر  الطبببب ل بقبببباتم اليبببري بالنسبببأل بلاميبببة  لبببل 
ذلبب   ن وبباش ايل خببرا  الدببالمل بببببار النببا  به االببم  بسببنجيبالم بمببا منببلنا اببز 

اقل صلقبا بقل اان ذل  ايو  بلابنالم جاللببا بربه من سقراط بذاربه انقبأ: بما ما  
منببو بوببياش ب خببرل بترابببا ذارهببا تدمببلاا لبجببب  مبمبب  اليجببة ملينببال بذلبب  بن هببذه 
األمبر التبز ببربهبا اانبف منبو ابز ابتبلاش بمبره  لبل مبلة طبيلبة مبن ممبرهل ببم انتقبأ 

ل يمر مجبال  اللالببل با نمبمن ابير منالاب اقل يار  الدلبا ا ابان َابَأ الطيببافل باع
ن اببز بببلش بمببره لوببلة امجابببو بالللسببلة بيبببو لالببال بيرصببو ملببل صببر  منببو مببا ب

دمبببان الوبببالباف بالوببببغأ باللةبببذاف  ليالبببال بمؤاتبببباة طبدبببو لبببو ملببببل ذلببب ل باسببببتخلااو 
باسترذالو لمن لم ي يا الللسلة بالدين التز تستيا بن ت يا بالا  بم بلة از ببأ 

ابراط ابز يبالبا بلدبمالبال بوبن ن األمبر الموبقة المدوبقةل من امأ ميب أ  ليالبال باع
المخاللين لالال يتل  ذا َبَغَأ ايالا بقراف األمببر ببو قرارهبا سابَقَط اإلابراط ايالبا برجب  

  االذه اانف ياأ سقراط از  تلب   لل اممتلاأ  اما يقاأ از المبأ: لاأ جليل لذة
 ل   ببمجببالمببلة مببن ممببره بصببار مببا ب بببر منببو مببن هببذه األمبببر بوببالر ألنببو اطببر 

 الطري  النالرل باممرا  من المالب  بالمدتال  بالنا  مبَلد بن ب ذامة الخبر

برين منبو ابز  ن انبا مقصِّ السنا  ذا بمخاللين ل مر األيمل مبن سبيرة سبقراطل باع
ذلببب  تقصبببيراا ابيبببراال بمقبببرةين ببببالنقص مبببن اسبببتدماأ السبببيرة الداللبببة بقمببب  الالبببب ل 

انببا  ذاا لسببقراط لببي  اببز ايليببة السببيرة بببأ اببز بميبببة الدلببم ب اليببرص مليببو  اخ 
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اميتالببال بلسببنا بمستقصببين  ن بقررنببا بببالنقص منببول  ذ اببان ذلبب  هببب اليببال اببان 
 اإلقرار باليا بابر ورااا باميلةل االذا ما نقبلو از هذا المبم  

ن الم ديب  منالبا بيبا بيمباا راط بسبيرتز ا نةبا نقببأ:  بما ما ماببه من سيرة سق
يبارهببببا األمببببر اميتالبببا م  ايليتالببببال  ذ مببببن البببببين بنببببو لببببز امنالمببببا  اببببز الوببببالباف باع

ل لاببن األخبذ مببن فــي الطــب الروحـاني األامبأ األوبر ل ملببل مبا بيةنةببا ابز اتابنبا )
ن انببا غيببر ابأ ياجببة بمقببلار مببا م ب بلة منببول بب بمقببلار مببا م يجلب  بلمبباا  بن يببن باع

مسبتيقبن مسبمالار  ابالرادا مل بم  الللسلة باإلمااة  لل سقراطل ا نبا مستيقين مسم
بريببببااالم بابريببببااالمل ااصببببلى ببروببببل يسبببب  األصبببببأ بالمنطببببا السببببليمل بلببببدم يببببلةه 
اطبيبب  مخلببص وببري ل ببيمبباا اليلسببب  اجتمببامز باٍع بمتببدنل يدطببل ابببأ ذا 

ر  ن لنبببا يالبببة بدبببل المببببف يميبببلة بب  ايقببببأ:يبببا يقبببو  بالنسببببة إليمانبببو باتقاابببول 
تنا ملة ابن بنلسنا م  بجسبالنال  مبام البليان الدبالأل االبب ذميمة  يسبما اانف سير 

اليبيبب ل بببلببل األوببياش بن ينتلبب  المببرش بدلببم الدلمبباش بم يلتلببف  لببل سببيرتالم  لببيان 
 ملل مبأ ما يقبأ الوامر:

 بممأ بدلمز ا ن َقَصْرف  مملز              

ْرَ  تقصيرا    (22)َيْندلَ  ملمز بم يمر 

 -ي والرازي:خاتمة حوف العباد  
                                                 

ل 7122( السيرة الللسليةل تصييى بتقليم ببأ اراب  بترجمة مبا   قبباأ بمالبلا ميقبال طالبرانل 22)
)باإلناليديبة(ل الم لـة  اوسـيوية مطببمباف جامدبة طالبرانل ب رببر ارببرال  701-10مبب ا ص :انار
  (25)ج 71 -101( ص7121) 721ملل 
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الدمببأ صببنبان اببز الدلببم باللصببأ باألخبب ا اليميببلةل مبب  امجتالببال بالمباابببة ب 
بمببداا بساسبباا متينبباا لنالبببث المالببن الطبيببة منببل الدببر   المجببلا بالخلمببة المتلانيببةل

بالمسلمينل امتل ببره مااف السنين  االدبالا بملرستو از بيف اليامة نقلببا الاتب  
جببالةل يتببل بببلف اللغببة الدربيببةل لغببة القببر ن الطبيببة بالللسببلية القليمبب ة بلقببة ببمانببة باع

ببلة  الاببريمل بترجمبباتالم بنقبببلالم بامببأ اللغبباف ببمجببلهال بببسببدالا منطبقبباا بمقببربشاا مة
قببربن  امببا بن  ينببين الدبببالا بيمبباا بغنببل الدلبببم الطبيببة بمببا ابتببلمف قرييتببو مببن 

طريبا مدبةبل بامبى السببيأ بممارسيالا از –تصاني  اريلة راالةل قالف هذه المالنة 
 للنالبث باإلبلاع 

بمببا ببببب باببر الببرادا ااببان طبيببباا ايلسبببااا اريببلاا بببين األطببباش الل سببلةب يببار  
التقليببل بالريبباشل بممببأ ليببأ نالببار لرابب  مسببتب  المالنببةل برسببم بصبببأ ممارسببتالا اببز 

سةبباله يبباابا مايببلة لببو لليقبباع بببو اببز  الخلبباشل بانتيلببب  اتببباا  ابيسببن مرتبببة  لاببن ي 
يمانو ب الاا  من يرية الربال بتمس  باليقيقبةل بوبجة  المدرابة تم ة بو از لينو باع

البنببباشةل بيبببار  الماببباهر الداالبببة بالمقلةبببلين الدميبببان برل ملبببل الجبببايا ابببز نقبببث 
الطببب ل ببقبببب  ببجبببو المدتدلببببةل بامتبببر  بببببان الاببببن لببببم يصببببةر بيرسببببم بالصببببلاة 

بلماال ببن بمبر اإلنسان م تقب  بامتلباا  بقباأ بامرتجاأل بأ بن لو خالقاا يايماا م
بببان اليقيقببة اببز الطبب  غايببة م تببلر ل مبب  بنببو قمببل يياتببو الدمليببة اببز ممارسببة 
المالنة بالتبقي  الصيزل ببااا ملل النتااي التز توالل مليالا التجار  بالتز تابن 

طببباشل مبقباببة لالببال بينبغببز للمببريث بن َيْقَتصببر ملببل بايببل ممببن يببببا بببو مببن األ
اخطاه ابز جنب  صببابو يسبير جبلاال بمبن تَطبةب  منبل ابيبر مبن األطبباش يبوب  بن 

ناامبباا السببلياا اببز الطبب  اإلسبب مز يدبببر  قبب  اببز خطببا اببأ بايببل مببنالمل بقببل بمبب ي



 -757- 

مبببن باقببب  الييببباة اللامبببلة بمابببارم األخببب ال لراببب  مسبببتب  الدلببببم الصبببيية مالنيببباا 
ريرال سبار طيلبة يياتبو الدمليبة ابز بملمياا باخ قيبااب باطبيب  مدبالي توخيصبز سب

طريا تامين الدناية الااملة بالمريثل بالجلب  بجان  سريرهل بمساشلتول بتسجيأ 
الم يااف بالمواهلاف بامختباراف ب مانةل م  التمس  بالرب  الدلمية التز جدلتو 
ملببل ا سببتدلال لااببم ل متببرا  بالخطببا ليصببليول ببن ياخببذ بببربا جليببل بابببر صببباباا 
بلقبببة ممبببا يصبببى مدبببو البرهبببان بالتجرببببة  بابببان سببببيلو لاامببباال لبببي   صبببابة اللبببذاف 
الجسليةل بأ اقتناش الدلمل باستدماأ الدقأ اللذين بالما يابن النجبا  بالخب ص مبن 
مالم ا ن  لل مالم بامأب اب ن الطبيدبة بالالبب  يسبلماننا  لبل  يببار اللبذة اليامبرةل 

ييببة اتببلمب منببو نرجببب  الببببا  بنخببا  الدقببا ر  بمببا الدقببأ باإليمببان بالبصببيرة الرب 
امببا َبببيةن الببراداب بالناببر لنببا ريببيم بنببال م يريببل  ي منببال بياببره لنببا الجبببر بالجالببأل 
بيي  لنا الدلم بالدلأل بسيابن مغببناا من اوتر  لذة باالة داالة بلذة باقيةل ليابن 

ستين ماماا بقبلو بنو رابان الرادال يس  تدبير ابن النليمل الذا امتيله بدل بااتو ب
ببيبببل لهبببره باريبببل مصبببره    اريمببباا بببباراا بالنبببا ل يسبببن الربابببة بببباللقراش باممببب ةشر 

  (25)بلتابن م بره الجمة خاللة 

 د  سامي خلف حمارنة

  امعة اليرموك -كلية الصحة العامة

 اورد  -ربد إ
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