احملاضرة الرابعة

بني العبّادي والرازي

في تاريخ تراث العلوم الطبية ومصطلحاتها
لألستاذ الدكتور سامي خلف حمارنة

(السبت  41شعبان 4141هـ 1 -أيّار 4891م)
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الموضـــــوع
هذه مقالة مختصرة للمقارنة بين الترجمان الطبيب

بببز ديبل الدببالال بالطبيب
يجمب

السبريرا المدببالي ببببز باببر البرادا ايالببا نجببل مببام ا موببترا ا متدببلل الجبانب

بينالمببال اا هم ببا اببز ط ببار مراببد بام ببىل هلاببو راب ب المسببتب الطب ببزل بممارس ببة
بصببلالا

المالن الصبييةل عبامب ش وبانالا لبل بملبل الرتب ل بتخصصباتالال بتدباري
باربمالببال بطببرا المدالج ببة التببلبيرل عبايي بباش لابالببا بمو ببتقاتالا بمصببطلياتالا الت ببز
بلغببف اببز دمانالمببا رتبببة ماليببةل مالني ب ا بالسببلي ا بملمي ب ال لتصبببى لغببة المببال يينببذا

برقل اللغاف از الدالم از األل

بالدلبم

()7

الدرب ب ببز

بقب ب ببأ بن بخ ب بببث ا ب ببز الي ب ببليي م ب ببن ه ب ببذين الدم ق ب ببين ا ب ببز الطب ب ب

اإلس ب مزل منالج با بم ب برل م بب ةبل مببن المببة بسبببقالال بامببدا النقبباط ملببل اليببرب ل
بالنسبببة لببل بصببالة ملمبباش المسببلمين ببطبببااالمل مدطيبا اليببا لمببن لببو اليببا مراانبا
بالجميببأ االنببا ابيببربن ممببن صب ابريبا اببز مناسببباف مببلةل متجبراين بب ليببا ل بببان
األغلبية السايقة من الدلماش باألطباش از اإلس م هم من اللبر باألتب ار بغيبرهمل
ممن ليسببا مبن بصبأ مرببزل انجيب

ببان مببأ هبذا القببأ م يببتبو الباقب

بمب بنبو

تيف راية اإلس م لم يان هنا ارا بين مربز ببمجمزل م بن اليقيقبة التاريخيبة
األايببلة تببببف بن بمبباام ملمبباش الدببر بالمسببلمينن الابي برين جببلال هببم مببن بصببأ
مربز مريال از وتل

( )7منذ بباخر القبرن الببانز الالجبرا اانبف الدربيبةل لغبة القبرن الابريمل اللغبة الرسبمية ابز اعلا

بالدلببم

بالمدببار مامببة امببا وببالل بببذل ابيببر مببن األاامببأ وببرق ا بغرب ب ا بمببن األمبلببة النامببدة مببا قالببو ببببب
الرييان ميمل ببن بيمبل البيربنبزل اتبا

الصبيلنة ابز الطب ل تيقيبا اليابيم ميمبل سبديل بمبن مدبول

اراتوزل بااستانل مؤسسة هملرل البطنيةل 7111ل ج :71-5 :7ج11-21 :2
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الدلبم باللنبنل ببنو از الدلبم الطبية ببيبلها هنبا ماباف مبن خيبرة األطبباش
الممارس ببين بالمص ببنلين األا ببذاذ ه ببم م ببن الد ببر  :بمب بباأ الان ببلال ايلس ببب

الد ببر

باللبببلا بببببز مبببلاي التميمببز المقلسببزل بممببار بببن ملببز المبصببلزل بابببن الاليببامل
ببمببين اللبلببة ابببن التلميببذل بابببن الدببين دربببزل بببببز القاسببم الده برابال بابببن مري ب ل
بببنبباش دهببر األيببالال بابببن روببلل ببيمببل الغببااقزل بالوبري

املريسببزل بابببن الجبدار

القيربانببزل بابببن رم ببان المصببرا ل باسببيا بببن مم برانل بابببن بط ب ن البغببلالال
بمبلالرييم اللخبارل بمبل اللطي
البيطببارل باب ببن القب ب
اليلبز بغيرهم

البغلالال بابن قامز بدلب ل بمياش البلين ببن

الارا ببزل باب ببن النل ببي ل بلابل امنط بباازل بص ببالى ب ببن س ببلبم

()2

سيرة العبادي -:هب ببب ديل ينبين ببن سبيا الدببالاب مرببز بصبيأ الميتبلل
بسب او مبن بنبز تنبببل ببنبباش ليبم بتمبيم بقباابأ وبتل مببن بطببن الدبر ل سبانبا اببز
ٍ
قصبر بنبها از ااهر ملينة الييرةل قصبة اللخميينل بماصمة لبلبتالم ابز الدبراا
(ق ببر خ اراب ب

باب ببأ القليم ببةل بجن ببب الابا ببة بد ببل تاسيس ببالا)ل ايال ببا تب بدايم الو ببدراش

بزل بمبلا بببن ديبل الدببالا (المتببال مببام
بالنبب ش ببابابر القببمل مببأ ينالببة ببن ط ة
511م)ل بالملاة هنل بم ممبرب (نيبب مبام 550م)ل بالندمبان البالبي ببن المنبذر ببن
ماش السماشل مل اللخميين (202-510م) بلان من المؤس

بن اخبت

الدبر

نببذا ل بيببرببالم قبيلببة مببل بخببر ل هببز التببز ارقببف صببلباالمل اقبببا اللببر ملببيالم
اما يليي للندمان هذال الذا خلدو اسر تدسل ا بالم ا بسجنو از الملاان

( )2هاو ببم ييي ببل المب ب

ل رالنو بباط اللا ببرا -ا ببز الدب براا ا ببز الت بباري رل بغ ببلالل  7111ص22-151ل

باللاتبر صالى بيمل الدلزل ربغلال از ببج تالقالارل المرج السابا نلسول ص202-111
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اببان ببببب الدبببالا صببيلليا متمرن با مببن بهببأ اليي برةل اببارال مبنببو ينببين بيسببن

من بباهي الدل ببم ببام ببأ بس ببالي

التربي ببة بالتيم ببيرل بلخ ببأ بغ ببلالل ملين ببة اليم ببارة

باللار المستنير از مصر الخليلة المامبنل اتتلمذ ملل اليايم يييل ببن ماسببيول
طبيب

الببب ل الدباسببزل بلاببن يببلبف بببين األسببتاذ بتلميببذه موببالة يببالةل ملببل ببرهببا

تببر الدبببالا ماببان الببلر غامبببا سببلال بتيبببأ ملببل ببببر ذلب لطلب

المديببل مببن

الخبرة بالتمرين از الدلبم بالترجمافل متنق ا من بللة لل بخر ل يتل بتقبن الابيبر
من المدار باللغاف بقل ا ْوتَالَ َر ببما باللغتين السبريانية بالدربيبة ببدبث اللارسبيةل
بل َر َ المخطبطباف بالتبراي
اما َن َب َغ از لغة اإلغريا بملبمالم ب لابالم بموتقاتالمل َ
اليمارا اليبنانز بالبيدنطزل اتبالا نجمبو باوبتالر بمبرهل ابلخأ ابز خلمبة الطبيب
النطاسز جبريأ بن بختيوبع بقبيأ بن يبلغ الدورين مبن ممبره ابتبلب بترجمبة اتب
مينببو الخليلببة المببامبنل اببز خببر بيامببول ترجمانبا اببز
بجبامب ببقبراط بجببالينب بببم ة
بي ببف اليام ببةل يت ببل ص ببار لال ببا ممي ببلا برايسب با ابمب ب ل ببو المدتص ببم الباب ببا اتَابب با

مبباهرين يدملبببن مدببول بيسبباملبنو اببز الترجمببة بالنقببأ بالتصببني

بالتببالي

اغب َبلف
َ

مدالب ببم لار اليامب ببة ملرسب ببة ناهمب ببة ناوب ببطة بمب ببن خي ب برة الموب بباراين مدب ببو نب ببذار
صطدن بن بسيأل بيييل بن هباربنل بميسبل ببن يييبل ببن ببراهيمل بمبسبل ببن

خاللل بببا يلص ممر بن اللرخان الطبرال بميسل بن ملزل بببا مبمان سديل بن
يدقببب ل بابببن الدبببالا ببببا يدقببب
األمس ببم اللموبببقزل بغيب ببرهم

()1

سببيا بببن ينببينل بابببن بختببو يبببي

بببن اليسببن

ا ببادلهر بالب ببم بيب ببف اليام ببة بماب ببم وب ببانا بامتبب ببا ارل

ف اريببة الدلببم بالدراببان ماليببةل ببو برقَف اليمببارة الطيبببة اببز الخببااقين باببأ
اارتَلَ َد ب ْ
( )1بب ببب الل ببرج ميم ببل ب ببن س ببيا ب ببن الن ببليمل اللالرس ببفل الق بباهرةل مطبد ببة امس ببتقامة 7121ه ب ب 7121مل
ص51-151ل 117ل 111ل 1-112ل 21-277ل بسبديل الببليبه جبزل بيببف اليامبةل المبصببأل لار
الات

للطامة بالنورل الطبدة البانية 7112مل ص21-5
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اربمالببا بتخصصبباتالا بايببو يقبببأ مؤرخببب الط ب
ببم ب ببى مد ب ببانز اتب ب ب

الدربببز مببا يليببل بببان الدبببالا قببل

ببقب ب براط (من ب ببذ  200ا م )ل بج ب ببالينب

ا ب ببز الق ب ببرن الب ب ببانز

المببي لال بلَ اخصببالا بيس ببن التلخببيصل بل ببم يببدأ بمب بره يقببب بملم ببو يت اديببل بام ببلو
ياالببرل يتببل صببار ينببمبا للمدراببةل بمدببلنا لللمببااأل بقببل ادلال خببرة اببز الترجمببة

مببن اتصببلبا بالنقببأ اليراببز المتقيببل –

ملببل الطريقببة المنالجيببة الصببيييةل بخ ب

يتل لل دمننا هذا -مبأ يييبل ببن البطريبا ابز مطلب القبرن البالبي الالجبرال اقبل
باالر اللرا بين مقم نقأ ابن البطريا ببلي ترجماف الدبالا بجبلة لااالا مؤرب
األطباش ابن بببز بصبيبدة الخدرجبز قاا ا:راباللرا ببين البليبغ باأللابنل بابدبل البريبا
من البر ر

()2

بقل ساأ الخليلة البابا بن المدتصم (212-221هب 121م) الدبالا بريبو ابز
الغذاشل باللباش المسالأل بيسن التغذيةل ب مف الجسلل اايسبن الجببا
الدب ببالا بن يت ببرجم ات ببا

البره ببان لج ببالينب

بيبين برال

م ببن اإلغريقي ببةل بي ببي باجتال ببال م ببن

مخطبطاتول بجا َ اعااا طالب ا منالا بيسنالا لنقلالا لل الدربيةل يتل الر بنسبخة
جيلة منالا ابز لموبال اقبام بنقلالبا بمبا اتبا اللبرا ببين المبذاه الللسبلية بالطبيبة
دمن اإلغريا بالربمانل اقل نقلو الدبالا ببهبلاه لبل اسبتاذه يييبل ببن ماسببيو بدبل
بقر بدبذره باسترمباه اتصبالقال يتبل بن المدلبمل اببن ماسببيول بهبل
بن ة
()5
البل باإليسان
النبالر
الطبيةل بايو يدتذر مؤالا لو ة
ة
( )2جماأ اللين ملز ببن القامبز األوبر يبسب
1-717ب بببببب الدبببا

ا لقلطبزل تباري اليامباشل طبدبة ليببدجل 7101ل ص

مبا با الببلين بيمببل بببن القاسببم الخدرجببز بببن ببببز بصببيبدةل ميبببن امنببباش اببز

طبقاف األطباشل طبدة ببمال 7110م ص711-712: 7

( )5المرجب السببابا نلسببول ج1-717 :7ل لبببي
ص 72-270ل بببل

ليبو اتبا

وببيخبل ملمبباش النص برانية اببز اإلس ب مل طبدببة 7111ل

سباطل النبالر الطبيةل القاهرةل ( 7112تيقيا)
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بيلي بن بقدف از دمن الخليلة المتباأل بخز الباببال لسيسبة مبن مبغمبز
الدبب ببالا بي اسب ببالهل اليب ببا بب ببو مب ببن بملااب ببو هب ببؤمش الاب بباارين بندمتب ببو م َيب ببن بوب ببربر
بمصاا مندتو من النبمل ببوغلتو من التصني بالدمأ المجبلا بابز ذلب ْبن َو َبل

قاا ا:

قبلز من النا

بن ييسلبنز اان غير مامالم

بهأ اللمأ قل يسلبا

اش سباما مبل م ٍ
بلب لبول ليمتينبول ااجبا
بقيأ بن الخليلبة طلب منبو ان يد ةبل لب ا
ا
ملمببف بن بميببر المببؤمنين
الدبالا:رمببا تَ َدل ْمببف غيببر اسببتدماأ األلبيببة الناادببةل بم ْ

َيطل منز غيرهار اَ َسبجنو دمنبا ببم بطلقبو لم ٍ
برث بمينبة صبيية بصبابف الخليلبةل
بملز يله ناأ الولاش عباذ سبا َأ مبن سبب باابول رغبم بن الخليلبة ابال يبقب ببو بو ةبل

الدقب ببا ل بجب ببا مب ببا َم ْد َن ب باهَ :م َندن ب بز بم ب بران :ببما الب ببلين بماب ببارم األخ ب ب ال ل مب ببر
بببالمدرب بالنالببز مببن المناببرل ببانيبال مالببل المالنببة بالميببباال اقببل جدببأ اببز رقببا
األطببباش مالببل مؤاببل ب يمببان مغلاببةل ببجببب الدمببأ الصببالى المسببؤبأ اببز ممارسببة

اش قتباما بب
الصنامة الطبية قَ ْ
صل َن ْل المرمل عباسدااالم بببراالمل بببان م يدطببا لب ا
م ْجالم بال باتمببان سببر المرمببز يتببل مببن األهببأل ببببان م يقبم ببا بمببا يمب ةبر بب
هببذين األمبرينل ابباناربا لببل نتيجببة اإلخب ص اببز الببلين

يوببين َالَببم َبر بن بخببال
الصييى بالدلم المستنيرب بما بيلل ببسنل جناهما! باز هذا ينطا الدبالا بمبَلول

رمن خا َ سقابة اللنيال ما ا ْاتَ َس َ سدالة الدقبلر
كتاب إحكام اإلعراب-:

بمب بيمبا بساسبا
بمببا الدبببالا اباإلمببااة لببل ابنببو مترجمبا ناجيبال ا نببو قببل َ
متين با للدلبببم الصببيية اببز اإلس ب مل باصبببلالا باربمالببال بلببم يسبببا بيببل قبلببو بالببذا
الو ب ب ببمبأ باإلتق ب ب ببانل مب ب ب ب

اإلياط ب ب ببة بب ب ب ب لا
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ه ب ب ببذه الدل ب ب بببم بملرلاتال ب ب ببا بمو ب ب ببتقاتالا

بمصطلياتالال لتصبى الدربيةل لغة القرن الاريمل بلملو بامأ ابيرين مبن البربال
المجببلين بالدلمبباش المببؤمنينل اللغببة األابببر رقي با عبابببلاما باتسبباما عباتقان با اببز الدلبببم
باللنبن بالمدار اإلنسانية اإليجابية از الدالم نبذا

اتببا

بقبل بمب الدببالا ابز هبذا

(إحكــام اإلع ـراب علــم مــذلب اليونــا ل بقببل ذابره المؤرخبببن بتقببلير بتجلببة

بلان الاتا م األس اق َل من ذل الدمنل لدلم بجبل مبن يبتقن اللغبة بدبله بيبدبا
بنيبها بصراالال اماع هذا القامب النلي للمصطلياف الطبية بالللسلية الالامبة
()2

باان الدببالا بيمبا ايباما مباه ار ابز طب

الدبين ممارسبة بتدليمبا بخيبر مببأ

نسبببقول اتابببو رعشــر مالــاي فــي لييــة العــي وتشــريحها ولمراضــها ومعال تهــا

مب ب
ب ببن اليس ببن األمس ببم اللمو ببقز بألبأ مب برة َب َ

باإلو ببت ار مب ب اب ببن بخت ببو ي َب ب ْبي
رسبببما لتو بريى الدببينل لبيبباف ت ْدتبببر األبلببل مببن نبمالببا اببز الدببالم امببا بن نببص
الات ببا نلس ببو ه ببب األبأ بيمب با ا ببز مل بببم الد ببينل بتنس ببيا مالن ببة الايال ببةل بو ببر
ميتبياتالا ايلي موالبر ببالغ األببر ابز تباري الدلببم الطبيبة الدينيبة المتخصصبة
بقبل بيببلي مبجة ابببر ابز مببالم الج اريببة بطب

الديبببن يتبل هببذا القبرن بقببل قببام

بتيقيببا هببذا الات ببا ل م ب تقببليم الو ببرب بالتبمببيياف اببز باب ببر مببن لغببةل بطب بباش
باببذاذ منببذ بباخببر الدوبريناف اببز مصبرنا ممببا جدببأ امببأ الدببر اببز طب

باتةببا
الديبببن بغيرهببا مببن هببذه التخصصبباف الطبيببة ابباه ار بباببل ابببنالم ربالا سببباقين اببز

( )2رسالة حني العبادي إلم علي ب يحي المن مل نورال براجستراسرل طب ليبدجل 7125ل ايما ذار
مما ترجم من ات

جالينب

لبل السبريانية بالدربيبة بمبا لبم يتبرجم (مخطببط يبا صببايا رقبم )1217ب

ابب ببن الن ب ببليمل اللالرسب ببفل ص2-221ب المبس ب بببمة اإلسب ب ب مية (ليب ببلن –بري ب ببأ ج17-511 :1ل طبب ب ب

)7117ل بلبسيان لالر ل تاري الط
سارتبنل المقلمةل ج277 :7

الدربزل باريدل ( 7112باللرنسية)ل ج52-711 :7ل بجببرج
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هببذا الممببمار لدببلة قببربنل بببامت ار

المنصببلين مببن مببؤرخز األطببباش األاامببأ اببز

األصأ بالترجماف ال تينية بغيرهال بالملابة از التدليم بالممارسة الدملية

()1

بابز ماتبببة امسببابرل بقبر الداصببمة اإلسبببانيةل قمبف مببام 7122م بليببص
مخطب بببط رقمب ببو  )2(152برقب بباف 21-27ل تيب ببف من ب ببان (فـــــي معرفـــــة المعـــــدة
ولو اعها از مقالتينل تالي الدببالال تَ ةبم نسبخالا مبام 515ه ب (7711م)ل تبيبي
()1
از ببجاع المدلة بالجالاد الالممزل ببسبا المرث بالد ج
الصحة السنية وسالمتها0-:
باببز الدببام نلسببو (صببي

 )7122اببز ديببارتز التببز اسببتغرقف خمسببة بسببابي

بجب ب ْبلف مخطبط ب ب ا (رقب ببم 2572ل يمارنب ببة رقب ببم  2ط)
للماتبب ببة الااهريب ببة بلموب ببال َ
بمنبانبو (قَــوف فــي حألــا اوســنا واللالــة واستصــالحها ببدببل ايصبالا تااببلف مببن

بنالا ببأ مقالة از هذا البا

بالدربية تاريخي ا بمالمي ا بامتقلف از ذل اليين بنالا

اريببلة اببز الماتببباف المدرباببةل ملببل بنببز سببمدف مببن الدببببر مببؤخ ار ملببل نسببخة
بخر منالا لم بمر هبيتالا بدل بما مخطبطبة الااهريبة هبذه (ميلبابة ياليب ا ابز
ماتبببة األسببل بلموببا)ل قببل تب ةبم نسببخالا ملببل يببل الطبي ب

( )1ماا

مبايرهب ل رعشر مالـاي فـي العـي

مبلالس ب م بببن مبمببانل اببز

لينبين ببن سبيال طبب القارهبةل 7121ل ج جبابرييلزل

رينين بن سيارل مجلة ايدي ل ج)7122( 2ل ص 12-212بسبامز يمارنبةل فهـر

المخطوطـا

العربيـــة فـــي الطـــب والصـــيدلة المحألواـــة فـــي المكتبـــة البريطانيـــة الالـــالرة دار النشـــر لل امعـــا
المصــرية  5791ص( 00-51باإلنكليزيــة ووايــف خــوري العشــر مالــاي فــي العــي

م لــة

الكماف آذار  5790ج571-527 :5

( )1مخطبببط امسببابر رقببم  )2( 152ا ا 21-27ل با بؤال سببدجينل تبباري المخطبطبباف الدربببزل ج1
()7110ل لي ببلنل بريب ببأل ص52-221ل بنوب بباف يمارنب ببةل ت بباري ط ب ب
ببلم ببان الطب ب

ص752-752

الديب بببنل تب بببن ل 7117ل م

اإلسب ب مزل لي ببلنل 7110ل ص22-775ل 271ل 105ل بو ببيخبل ملم بباشل 7111ل
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مسببتالأ جمببال اعخ برة مببام 215هب ب (7211م)ل بتق ب اببز  71برقببة بخببط َن ْس ب
ابير الير قليأ النقطل ايابن ذار الدبالا بطبي

األسنان مبلالس م هذا بغيره

م ببن ربال ه ببذه المالن ببة الوب بريلةل بالد بباملين مل ببل راب ب مس ببتباهال عبال ار قيمتال ببا ي ببا
بنيةل بناااب ببة األسب ببنان باللبب ببةل بالمياااب ببة ملب ببل
اإلل ار ل اب ببز خلمب ببة الصب ببية السب ب ة
س ب متالال امببا نببر مببن خ ب أ مببا ايتبتببو هببذه المقالببة مببن اااببلة اسببابقة اريببلة اببز

ط

األسنان ذ ايالبا يقببأ المؤلب

ن ببأ مبا ينبغبز بن يجتنببو مبن برال بن تبقبل

لو س مة بسنانو بب ذن ايل اسبال الطدبام بالوب ار بالبتدلةن ابز المدبلةل بمبا م يتلبا
مب مبداج اإلنسبان بايتمالبول بم س ةبيما النبببع القببا مبن طدبام بب وب ار ملبل مدببلة
مبديلةل بتدباطز الطدبام ابز غيبر مبمبلهل متقبلما بب متباخ ارل باليبذر مبن اإلليببا

بب اإلابببار ملببل اسببتدماأ القببزش (األمببر الببذا اببان منتو ب ار اببز الدصبببر القليم ببة
بالبس ببيطة ا ببالاة للدب ب ج)ل بتجنب ب

لم ببان مم ببغ األو ببياش الدلا ببةل االن بباط

م ببن

اليل ببب بالمد بباجينل بب َا ْس ببر األو ببياش الص ببلبة الت ببز رةبمب با ت ببدمي بص بببأ األس ببنان
باألم ار ل بتيبلي لالبا اليرابة بب القلب بب َا ْسبر وباايا منالبال باإلابراط بتنبابأ مبا
هب وليل البربلة بب الي اررةل ببجب تنايب

األسبنان مبن بقايبا اللمب ف مبن لبن

نابالب ببا بب ببالخ أ المب ببار بالب ببال باللجب بببش لب ببل الس ب ببا بالسب ببنبناف القابمب ببة المجللب ببة
المدتللببة بالمقبيببة ل سببنان باللبببةل بالدمببأ ملببل س ب مة صببية األسببنان باللببمل م ب
التي ببذير م ببن اس ببتدماأ م ببا ه ببب م ببارل مب ببأ الب ببني باألاي بببن باليب ببربج (به ببب اللل ببا
المد ببرب
مستدمالالا

بسب براج القط ببر بب تلب با المج ببانين)ل م ببا ل ببم تا ببن بم ببة م ببربرة قص ببب
()1

( )1االببر مخطبطبباف لار الاتب

الااهريببة – الطب

بالصببيللةل لموببال مجمب اللغببة الدربيببةل 7121ل

يمص  10-221تيف رقم  2طل بسدجينل مخطبطافل 251 :1ل باببن النبليمل اللالرسبفل القباهرةل

ص 222تيف اتا

األسنان باللبةل مقالة
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صبان
باز مبمبع ابير امرتباط بما سبال اب ن الدببالا َ

اتاببا ابز األغذيبةل

رل ميببر بلام اي م بده ببا ارمببور اببأ مببا

ذاببر اببز مقلمتببو ةبنببو َج َم ب اببز هببذا الاتببا
ييتبباج لببل مدراتببو مببن بمببر األغذيببةل ممببا قالببو القببلماشل مبببأ ابقبراط بليسببقبريلي
بربا

بجالينب

بغيرهم مبن باامبأ األطبباشل يببأ بصب

مبا يبلةبل مبن األغذيبة

اببز البببلن مببن ٍ
لم جيببلل بب مببا يبلةببل منببو مببن بخب ط رلياببةل بالتببلبير الملطةب

ليلببا

الصيةل از ب ي مقامف تبيي از الببدبر بالبمبار ببنبباع النبباف ببجبداش الييببان

ببل المؤلِّب ب
الغذااي ببةل با ببان ب ب ة
المسببلمبن مببن األغذيببةل مسببقطا ذاببر القببلماش غيرهببا ممببا اببان اليبنببان يسببتدملبنول
بن يقتص ببر ا ببز ه ببذا الات ببا

بلانو ملأ من ذل لدلم استيلاش مدانز القلماش از م ارتب

مل ببل ذا ببر م ببا يس ببتدملو
األغذيبةل ابااتلل ببذار

جيببل بب مغوببب ل س بري الالمببم بب بطيا بول بمببا يلببين
مببا هببب منالببا نبباا بب مببارل ة
()70
البطن بب ييبسو من األغذية التز اختبرف بالتربةل بصارف مدرباة ناادة

المسايف في الطب-:
ن مب ب بر الدب ببالا ا ببز الترجم ببة بالت ببالي ل امبتا ببر ذا رؤي ببة ص بباابة (بنق بببأ
لقيقة) م الم ياة اللايصةل جدلتو بين بناة اليمبارة الدربيبة الطبيبة اقبل ببلبف
هببذه اليمببارة بملرسببتو بمداصبريول بااتملببف اببز القببرن الالجببرا ال اربب ل اببز البرادا
باب ببن بب ببز األو ببدي بالمجبس ببز بالدهب برابا بم ببا به ببم اتب ببو بببس ببدالا انتو ببا ارل وب برقا
( ) 70ات ب ببا

األغذي ب ببة لين ب ببين ب ب ببن س ب ببيا الدب ب ببالال رق ب ببم مخط ب بببط  )7( 1721ا ا  701-7م ب ببمن

مجمبمببةل ميلبببا اببز ماتبببة خببلا بخ ب ل بتنببول الالنببل بخببط نس ب جميببأ بموببابأ مببن القببرن البببامن

الالجرا از  71سط ار للصليةل المقيا

 71-77سم ناقص من خره (المقالة البالبة)
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األطبباش األاامبأل مبن

بغربال بالذا َج َدلَو بجلارة ييتب ةأ مراب اد مرمبقبا ابز مصبا
بامببدز الدلبببم الطبيببة ببباهم اربمالببا األساسببية من بل الدببر بالمسببلمين قاطبببةل اببز

نارياتالببا بالسببلتالا ببهببلااالا البقاايببة باصببط ياتالا الدلميببة لدببلة قببربنل االببب اتابببو:
(المسايف في الطب للمتعلمي علم طريالـة المسـةلة وال ـواب بهبب يدتببر مبلخ ا
لببل الصببنامة الطبي ببة ملمي با بمملي بال بق ببل جم ب ايببو جمب ب ا بجبام ب تجببر مج ببر

المبالئ األبااأ لالذا الدلم (باملو يبي

اللموقزل ابن اختو اما سبا)

بمنببذ بابببر مببن رب ب قببرن مببن الببدمن اببان يببؤلا الاتابببة مببن الدبببالال بم ب بره
الجمببة اببز المالببن الصببييةل باتبببو اببز ط ب

الدببينل بط ب

األسببنانل بالتغذيببةل بم

المسااأ هذا بواأ جام وامأ بمستقأل بلبم تسبمى لبز الابرب

بدبل

سيما اتا
ة
ملببل بنببز مرمببف م ب بدببث التلاصببيأ بالدربيببة بباإلناليديببة اقتباسبباف بوببربي ا
بالص ببيلنة من ببل الد ببر بالمس ببلمينل ا ببز اتب ب

م ببمن ي ببليي ي بببأ تط ب ةببر الطب ب
بمقببامف متلرقببة ( )77باببز السبببديناف اقتريببف ملببل دم ب ش باامببأ تيقيببا كتــاب

المسايف مب مقلمبة مبااية بوبرب باايبة باالبار متااملبةل بببمبيف لالبم بهميبة
الدمببأل بطببرا اليصبببأ ملببل صبببر ومسببية لبببدث المخطبطببافل بمملببف جاهببلا

لبن مقابأل بأ بنلقف ويا ا لي

بقليأ لتمبيأ هذا الموربع باموب ار

بدم ببأ مو ببابر ا ببز تيقيق ببو بنوب بره م ببام  7111ببس ببب
امتصامفل لم يبذار وبزش مبن هبذا ابز التيقيبا

( )77االر لار الات

()72

مليبول اقبامبا

مو ببااأ النو ببر بص ببدببة
عبانبز ألمبذرهم بسبب

تدقةبل

الااهريةل 7121ل لموال ص15-51ل بيمارنبةل تاريخ الصـيدلة عـ العـرب

مجلببة ابباي ل ربمببةل ايطاليببا (باإلناليديببة)ل ص52-5ل بالببلاتبر ملببز مبببلاي الببلااعل سببالام ملمبباش

الدر بالمسلمين از الصيللةل تصليرل ص15-77
( )72المســايف فــي الطــب للمتعلمــي

لينببين بببن سببيال تيقيببا :ميمببل ملببز ببببب ريببانل بمرسببز ميمببل

م ببر ل بجب ب أ ميم ببل مبس ببلل لار الجامد بباف المصب بريةل  7111بالترجم ببة باإلناليدي ببة بقل ببم ل ب بببأ

غليبنجزل القاهرةل الال أل 7110
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الاببرب

بالم بسبباف التببز يببلبف بلاببن مببا ت بداأ الياجببة ماسببة لببل المديببل مببن

الور التقييم بقل قام صليقز بدميلز اللاتبر يبس

يبز بالباج

خير قيبامل بم
()71

سيما بهب مار بالسبريانية بلغباف بساسبية للبيبي بامسبتقراشل ااجبال موباب ار
ة
بم يس ببدنز هن ببا م بن بذا ببر النب ببايز التقني ببة ا ببز التدريل بباف الطبي ببة بالص ببيلمنيةل
بالناريبباف الدلميببة التببز سببالف ممارسببة الصببنامة الطبيببة طيلببة الدصبببر البسببطلل
عبالل ما بدل مصر البدي األبربببزل اباقبأ :ن الدببالا ابز المسـايف قَ َس َبم الطب
لببل ج بدبين :الناببرا بالدملببزل اجدببأ الناببرا اببز ب بببة بقسببامل تدتمببل اببز بصبببلالا
ملل النارياف الطبية اإلغريقية:
لويً :في اومور الطبيعية بقل بمدالا از سبدة بقسام-:
 -7األصبببأ بب األراببان بهببز بربدببة :النببار بالمبباش بالال بباش بالت برايب بامتبببرل
بارة يابسببةل ببن الالبباش
امبا جبباش اببز اتاببباف ببقبراط بجبالينب ل بن النببار يب ة
بار رط ب بالمبباش بببارل رط ب ل بالت ب ار بب األرث بببارل يبباب ل عبانببو هببب
يب ة
األسا

از الابنل م ايلياتو از بيباأ بلن اإلنسان

 -2األمدجةل بهز بمانية غير مدتللة ببايلة مدتللة از تمام الصية
 -1األخ ب ب طل بهب ببز بربدب ببة :الب ببلمل يب ببار رط ب ب ل الب بببلغمل بب ببارل رط ب ب ل بالم ب برة
السبلاش بارلة يابسةل بالصلراشل يارة يابسةل تو ةاأ السبااأ از البلن باز
امتلالالا تابن الدااية

( )71يبس ب

يبببزل حنــي ب ـ إســحا العبــادي المبصببأ -بغببلالل 7112ل ص25-5ل با بؤال سببداينل

مرج ب سببابا نلسببول 52-221ل بمبباا

122-215

مببايرهب ل ريبببأ ينببينرل مجلببة اي بدي ل ج )7122( 1ص
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 -2األممب بباشل به ب ببز قسب ببمانل رايس ب ببية اال ب ببلما بيخلمب ببو الدصب ب ب ل بالقلب ب ب
بتخلمب ببو الدب ببربا الم ب ببار (الو ب برايين)ل بالابب ببل بتخلمب ببو الدب ببربا غيب ببر
الم ببار (األبرلة)ل باألنيبببينل ببميببة المنببز اببز الجالبباد التناسببلزل ببمببا
غير الرايسية االز الداامل باألغويةل بالغماري ل بالدم ف بغيرها
 -5القب ل بهز ما خالمة جاذبةل بماساةل بهاممةل بلاادةب عباما مخلبمةل
مبلة ببلةل بمربي ببة بغادي ببة به ببذه الق ببب م ببا ييباني ببة اامل ببة بمنلدل ببةل عبام ببا
بميراةب بب هز طبيديبة مرادهبا الاببلل بتبدبي الييبيبة ابز
ملبرة
نلسانية ة
ة
البلن ب رالة بب بغير رالة

 -2اإلادبباأل بمنالببا بسببيطة االدمببأ جببذبا بب لاد بال بب مرةابببةل االوببالبة بنلبببذ
الغذاش

تتسر من األبرلةل بب ييبانية من الورايينل
 -1األربا بهز بلبرها طبيدية ة
بمرتبطة بالالباش بالرب ل بب نلسانية از اللما بتنلذ مبن األمصبا لبل
جمي البلن
الانياً :العلم في اومور التي ليس بطبعيـة اباألمراثل باألسببا ل بالبلماأل

بتقلمب ببو المدراب ببةل باألم ب براثل ببجناسب ببالا ببصب ببنااالال جبهريب ببة اانب ببف بم مرمب ببيةل
بيامف الصية بالمرث بما بينالمال بالمدالجة
صبو جبالينب
الالالاً :العلم بـاومور الخار ـة عـ اومـر الطبيعـي بهبز مبا لَ اخ َ
ف بالمقلار
بامتبار األسبا الموتراة بب الدامةل الرايسية باألساسيةل بالتز ذا ق ِّل َر ْ

بف الصببية بببمببرف
ام ب ا بايل ب ال باببز البقببف بالترتي ب المناس ب ل َيلاَب ْ
الببذا ينبغببز ة
ف المرثل بهز بسبا ستة-:
بي َلبَ ْ
السدالةل عباذا استدملف بما هب مل ذل ل ْ
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 -7الالباش المييط بابلان النا ل باز ذل

وارة ل هتمام بمن تلبي الالباش

بتايي ب

الال بباش

بالبياببةل بالييطببة اببز ص ب

الاببرب

ال دمببة لتببنل

النقز المند
 -2ما يؤاأ بيور ب از الدناية بيسن التغذية بتنبيدالا ايل ا بام ال بيس
المباميل المناسبة بالترتي

األامأ

 -1اليرا ببة بالس ببابنل ليا بببن النو بباط متب بباا ار بالتم ببارين الريام ببيةل بالدم ببأ
المجلا المنسال بلنيا بااريال باممتلاأ لس مة الجسم

 -2الن بببم باليقا ببةل بم ببا يتطلب ببو ذلب ب م ببن التببدام الميااا ببة مل ببل قبانينالم ببال
بترتي ب مباميببلهما بانتاامالببا لببا يختببأ تبادنالمببا ايغل ب ايالمببا ال اسببالَر
بالتد ب ل بب يابببر الخمبببأ بالببب لةل اتسببب الدلببأ االص بية تبباج ملببل
رؤب

األصببياش م يبراه م المرمببل بم ارمبباة المببرش لياجتببو مببن النبببم

بال اريب ببة بالسب بباينةل ليسب ببتديل النوب بباط بالييبيب ببة بتاامب ببأ النمب ببب جسب ببمي ا

بمقلي ال بب بن م يابر من السالر بامرهاا بديالة التبيقال يبامف اانبف
بم ب ببا تبب بداأ تقل ب ببا باا ب ببار األطب ب بباش بالمبب بربينل ا ب ببز م ب ببالم اب ب ببرف همبم ب ببو

بانوغامتول بابر اإلس ار

از التطر ل مما م تيمل مقباه

 -5امسب ببتلراغاف باللجب بببش لب ببل اإليتقانب ببافل ممب ببا يتطل ب ب

تقنب ببين اسب ببتدماأ

المسال ف بالمقياافل باللصل ببنبع اليقبنل بيتبل م تاببن بمبة سباشة
از اإلس ار

بممارساف خاطاة بمارة صييا

 -2األيببلاي النلسببية المرهبنببة غالب ب ا بالصببية النلسببية بط ب

الببرب ل ليبقببل

اإلنسان صييي ا جسم ا بنلس ال ذ ن اممتبلاأ ايالبا يمبلز ملبل الييباة

الالببا ربنق ب ا بييبيببة بانتداو ب ا ذا بيسببنل بب بتداب ب ا ببي ادن ب ا باني ب ما ذا
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بسب بباش :اب ببز األبلب ببل انلتب ببا نيب ببب مب ببا يسب ببب

اللب ببر بامنو ب ب ار باألن ب ب

باليب بببرل با ببز األخ ببر م ببا ي بببري الال ببم بالغ ببم بالب ببؤب

بالقن بببط ه ببذه

األمبر باألسبا ل بمدابلتالا يبما بدل يبمل مما يجلر امنتبباه لبو بالدمبأ
بمبجبول ليبقل المرش صيييا مداال نلسو بجمسو

بما القسم الدملز من اتا

()72

المسااأ ايومأ ب بة بمبر-:

 -7األلبية باألغذيةل البسيطة منالا بالمرابةل بمدراة الجيل من المغوب ل بقبانينالبا
بقباهبا بتابيراتالببا صببييال بالمقببالير بامسبتدمامفل بم سب ةبيما مب م ارمبباة التجربببةل
بييي يابن اللباش مب ال خاليا من با ايليبة ماتسببة ابز ببلن اإلنسبانل ابز ملبة
منلببرلة بب مجتمدببةل بالقببب المباديببة لقبببة المببرثل بالنل ب

المرتجببل اببز الدمببان

بالما ببانل ببهمي ببة امس ببتمرار ا ببز التجرب ببة لليص بببأ مل ببل القص ببل باليق ببين لدب ب ج
المرملل باستدالتالم الوبلاشل بب يلبا صبيتالم بقبل اسبتدمأ الدبر الابيبر مبن
الملببرلاف الطبيببةل بااتوببلبا البببدث اعخببرل ممببا صببار مدربابا وبباادا اببز جمي ب
األقطار اإلس ميةل مبأ :الندنب ل الاباابرل بتمبر الدرمبرل بالدملبرانل باليانسببنل
(النم ببام)ل بص ببمغ الص ببنببرل باليلب ببةل بغيره ببا م ببن المل ببرلاف
باللب ببان بالص ببنلأ ة
الطبيدية المليلة التز ييسن استدمالالا از مصرنا هذا للنل الصميم
 -2بسبببا بن بو برنا لببل ملببم األم براث الطبيديببةل بالخارجببة مببن المجببر الطبيدببز
ببسب بببابالا (جبهريب ببة بمرمب ببة) بلمالالب ببا (بالنسب بببة للطبي ب ب ) ببم ارمب ببالا (بالنسب بببة
( )72المسااأ ابز الطب

للمتدلمبينل لينبين الدببالال قمبف بليبص مبلة مخطبطباف ابز ماتبباف :غبتبا

بالماني ببا الو ببرقيةل رق ببم  2021ا ببز  55ال بالق بباهرةل بلن ببلن بباس ببلبرل م ببار  201باس ببطنببأل ا بباتى

 1222از  10ا 1221 +از  21ا نقأ  211هب بااسلبرل بيمب ا مبار رقبم  72نياببأ  715ابز
 711ال بامس ببابر رق ببم  151ا ببز 22ا بخ ببط مغرب ببز مو بباأ بغيره ببال بانا ببر اال ببر مخطبطب باف
الماتبة البريطانية (مرج سابا)ل  7115ص20-11
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للمريث) بمدالجتالال بذار التغيبراف البايليبة المؤليبة لبل اليالبة المرمبية (با
ايما يلأ ملل الصية بالمرث)
 -1الدمأ باليلل بببأ من بطلا ملل هذا امصط
الطبيب ب

تدبير المدالجة بالجراية)ل هب

مبا ببا الب بلين بب ببب نص ببر م ببلنان ب ببن الد ببين دربب بزل بالق بباهرةل ا ببز اتاب ببو

(الكافي في الطب (بالنص

األبأ من القرن السال

بما يبأ ببدان األلبية بمقاليرها ايقبأ مؤل

الالجرا)

المسايفل نو ن اان اللباش الملرل

وليل القببة يلقبل منبو اليسبيرل عبان ابان البلباش الملبرل مبدي

القببةل امقبلاره باسبتدمالو

ةمببا بيببله عبامببا مرةاب با م ب بلبيببة بخببر ل يابببن ابي ب ارل ليسببتلر بالديببالة اببز مقببلراه مببا
يلخلو مبن النقصبان بينبغبز بن يلقبل مبن البلباش الابيبر المنباا مقبلار ابيبر ليسبتلر

بديببالة مقببلاره بلببب األر ل بالقليببأ المنلدببة يدطببل قليببأ منببو بببم ن اببان المببرث قبببا
الي اررةل ايلابا بالبية وليلة البربلةل عبان اان قليأ الي اررة ابالبية قليلة البربلة
بهنا لستبران يرول الدبالا ليالمال ليدمأ بالما از مقلار مبا يلقبل مبن األلبيبة
الملرلة ابز يالبة تيمبير األلبيبة المراببةل لمبا لالمبا مبن األهميبة بالمبربرة  :ببلالمبال
الغ ببرث ال ببذا ل ببو يتاخ ببذ ذلب ب ال ببلباش المراب ب

بال ببذا يد ب ةبله الص ببيلمنزل ببانيالم ببال م ببا

يستيقو من امهتمبام ابأ بايبل مبن الملبرلاف التبز تبلخأ بتؤلب
بمببا اببز ذل ب طريقببة الدمببأ بالتيمببير المببتقن بمببا األسبببا
األطببباش بالصببياللة لببل تببالي
يلز-:
مل اخببت
بب ا

ذلب البلباش المراب ل

التببز مببن بجلالببا ايتبباج

األلبيببة المرةابببةل باتخاذهببا بالببذا الوبباأل ايدبببل لببل مببا

يببامف البببلن الجاريببة ملببل غيببر األمببر الطبيدببزل باني بال خببت

جالباف اسببتدماأ تلب األلبيبة بالببال صب

مبا م يخلببب منببو ابيبر مببن الملببرلاف مببن

الايليباف البوببدة الاريالببة الراايبة رابدبال الياجببة لبل اسببر قبببة البلباش المببار ذا اببان
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و ببليل الق ب ةببة خامسب بال مقابم ببة الدلب بأ الت ببز ييت بباج ايال ببا ل ببل بلبي ببة تجتمب ب ايال ببا ق ببب
متمالةل بسالسا ببخي ارل از يتاليا للطبي ل باص الد جل بابر من لباش بايل يتل
ة
يسببتدين بالببا منببل ب ببالر بجبببل بابببر مببن ملةببة قببل تببلاهم بلببم يسببتدل لالببال يج ب
ملببرلاف بخببر ناادببةب بهببذه بسبببا

بلخصببالا بوببريالا قبببأ بابببر مببن بل ب

مببااة

يقرهببا ملببم األلبيببة اليببلييل سبببقنا ليالببا الدبببالا
مببام بهببذا ممببا يؤاببل لنببا بهميببة ييبباش الت براي

الدربز بتيقيقول ليتسنل لنا از هذا البدمن تقيبيم هبذا التبراي المجيبل بتقبليره يبا قبلرهل
بم س ب ةبيما بن هب ببذه هب ببز رجب ببذبرنار ب بارنب ببا التب ببز تب ببلأ بااصب ببى الدبب بباراف ملب ببل بهميتالب ببا
الدايمةل اما نجل ذل از المقابلبة ال يقبة يببأ مبن تبب الدببالا بمداصبريول بابز
مب بر الطبيب
رالط

ببببز باببر ميمببل البرادا بمداصبريو بيمبال الببذين بسسببا مببا نسببميو بيببا

الدربزر

()75

لبو بكر محمد ب زكريا الرازي-:
ن بببا ما بصأ لينا من تقارير بصيلة بمدلبمة مؤالةل يبأ سيرة يياة ال اردا
الوخص ببية ببممال ببول ا ببز تَ َسْلس ببأ ت بباريخز م َن اس ببال ه ببب م ببا ج بباش بقل ببم الد م ببة المس ببلم
األجب ب ةأل بب ببز الريي ببان ميم ببل ب ببن بيم ببل البيربن ببز (المبل بببل ا ببز م ببايية خب بباردم م ببام
َ

122ه ب 111مل بالمتبببال بداصببمة الغدنبببيينل ااغانسببتان اليبببم مببام 221ه ب 7057م)
()72

باببان ذلب اببز رسببالتول (فــي فهرسـ كتــب محمــد الـرازي لسببرل مب بره ببممالببو

( )75فهر
الط ب

مخطوطا دار الكتب العربية المتعلالة بالطب والصيدلةل من سلسلة مطببماف يبأ تاري

بالص ببيللة من ببل الدببر ل الق بباهرةل لار المياس ببنل  7121ص71-75ل ومالدمـــة فـــي الصـــيدلة

والعالج في الشرا اودني طبايبل اليابانل ( 7111باإلناليدية)ل ص20-11
( )72فهر

مخطوطا دار الكتب الاالرية مرج سابال 7121ل لموال ص721-702ل باببن بببز

بصب ببيبدةل ميب بببنل ج 27-20 :2ب ب بب ببزل ملب ببزل البيربنب ببز اب ببز الالنب ببلل اليمب ببارة اإلس ب ب ميةل ج7

()7121ل  15-17ل 10-222بابارأ ببربالمنل مخطبطباف األل
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الدرببزل ليببلنل ج)7121_ 7

با اوا

ص ةبنلو مبن اتب ل ببسبمااالال
اتبول باإلياطة بدمانول باإلطب ع ملبل اميبة مبا َ

ليتطببرا بببذل

لببل طلبالبباب بمببا تيقببا لببو مببن ذابباش قرييببةل ببا برة اطنببة ببلبغببو مببن

الصنامة الطبية مبلغا ماليال بالوبا لل مدرابة ببأ مبن ابتبلاش بالطب

باسبتنبطو ابز

بقببلم األدمببانل بغيببة غابببة الملالببب ل بوببلاش السببقيمل ممببا يقةببا يسببن الاببن بببالبيربنز
يس

اإلماان رملل قلة ااالتو بن ادرة ماالتور ااببف من ات

بب َمبََر ملل اسمو ب روال اي ليو بلملتو مليو

الرادا ما واهله بنلسو

()71

بجببو هببذه الرسببالة قبباا ا:ربلبم
بهنببا يمببي البيربنببز مخاطب با صببليقو الببذا ليببو ة
اب ةبنالم بنببز مببن
لمببا ادلتببول لمببا ايببو مببن ااتسببا البغمبباش مببن م َخالليببول ب َ
ايت ارمببز لَب َ َ
ص َبابو ببين ما يميلو ليو َهباه بارط
ويدتول بممن ب َس ةبا بين ما يتال بامجتالال لل َ
الليانببة باإلهمبباأ

الغ َوببابة اببز بببا
تَ َدقةبببول يتببل َيلتمببى ايببو بارتاابببول بم َي ْقتصببر مبن َ
بالق ْل ايالا باربا السبش ببااميأ الوياطينل يتل ييملو ذل
باإلغلاأ لبن اموتغاأ َ

(مب ْذه بسسببو مببانز  212-275ب َوب َبر ايببو
ملببل اإلروببال لببل اتب مببانز ببصببيابو َ
مبلبا الخير بالور بالنبر بالالمة) ايالا ل ليان باإلس م من بينالبا بيبجبل مصبلاا
السبلة غيبر مابا باللمب ش بالا َب َبراشل
قبلز از خر اتابو از النبباف يبين َي ْسبتخ ة ل ب ة
بقل اان از َن ْسخة منالا ما يلَ ةبي خاطره بلسانو بقلمول بما َيتَ ةنده الداقأ منو بم يْلتَلف

ليببول ذ م ياس بببو س ببديو ا ببز الببلنيا م مقتب بار با ببز ه ببذه الرسببالة و ببارة بام ببية ل ببل
ص221-222ل بالبارل انببلال اببز القببامب
للبيربنزل نيبيبر ل طب ساربنار بببمله

( )71رسالة البيربنز از االرسبف اتب

الدلمببز للت براجم (باإلناليديببة)ل ب مطبباش ترجمببة مببااية

بببب بابر ميمبل البرادال تيقيبا :بببأ ابراب ل القباهرةل مطبدبة القلبمل 7112

ص 21-11بالترجمب ببة لب ببل األلماني ب بة بباسب ببطة جبليب ببب
بمخطبط ليلنل نيب ليب

ربسب بباال مجلب ببة ي ب بدي ل ج)7121( 5ل ص50-22ل

رقم  711ا ا 21-11ل بالبرل سنيابل مقلمة ابز اتبا

اعببار الباقيبة ابز القبربن

الخاليببةل ص 21-11مب الترجمببة ال تينيببة بباسبطة ب ايببلمينل ببببااا اببز تبباري الطبيديبباف بالطب  -ارليببنجنل
المانيال المجلل  )27-7120( 51-52ص17-22
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المنااراف التز لارف ببين بببز يباتم البرادا ببببز بابر البرادا ابز اتبا
النبوة بالاتا

لل ببز بار الرادال في النبوا

المنسب

بب م َي ةر ل مما بنالم بو ابيربن بنبو رباسبل ملبل النبا
()71
براش مما اان يتالمبنو بو
األق بباأ بالنقبببأل بالببل

ن التقليببل بتيري ب

ببغل

األبأل لعـالم

الان بنبو منيببأ

بمببالالم ببببلانالم ببليبانالمر بهبب

مببن قبببأ األمببلاش بالياسببلين ملببل

ا مو باتبول تجدلنا از ريببة مبن تلب امتالامباف بتبلادنا لبل التبربا ابز تصبليقالال
مببن اتاباتببول بمياربتببو المقلببلين الموببدبذينل

لمببا ندببر مببن خ ب أ الببباقز بالمدببرب

رالمواتينرل الذين اانبا ييسببن بنلسبالم بطبباش باملمباش بهبم ليسببا ابذل باللدبأل ببن
الرادا يار التدص

البذميمل بلااب مبن يريبة البراا باللابرل بتمسب باليقيقبة مالمبا

اانفل موجدا اإلبلاع اإلنسانز ملل اسا

السدز از نباأ المدراة البناشة اإليجابية

با ببان مبنب با لللقب براش ابي ببر الين ببب مل ببيالمل رايقب با بال ببمل جلب ب بجانب ب بس ب ةبرتالم ا ببز
البيمارسببتاناف باببز البيبببفل بمببر بيببالالم بسببماشلتالم بتوببخيص بم ارمببالمل بمدراببة
بسبببابالا بم بسبباتالا اطبيب

سبريرا قببلير بمدببالي مبباهر بقببل بلببغ اببز صببنامة الطب

( )71الطب الروحاني للرادا ممن الرسااأ الللسليةل طبدة القباهرةل (بنسبخة طالبران 7102هبب) ص 170-217ل
بالمنببااراف بببين ببببز يبباتم بيمببل بببن مببلن المتبببال 122هب ب ابيببر الوببيدةل بلبره الابيببر الببذا لدبببو اببز سياسببة

بصب بان َ مب ببلالريمن ب ببن الج بببدا
طبرس ببتان بالمنطق ببة المييط ببةل باتاب ببو لعـــالم النبـــوة ببب بين بب ببب با ببر الب برادا
َ
( )7200-7772اتاب ب ا بدن ببان الطــب الروحــاني بيم ب ا (اناببر :مخطبببط ط ب  2رقببم  )1721بقببل سببميتو لالــط
رل مليبو بانتقبله بوبلة يجبة
المنافع از  10باب ال بهب متابر بالرادال بلان يابأ تلنيل ارابو بنقبلهال بسببا بن ة
الدراقيين يميل اللين بيمبل ببن مببلاي الارمبانزل ابيبر لمباة اإلسبماميليةل ابز اتاببو لاوقـواف الذلبيـة فـي الطـب
النألسا

لكمله في نحو عام 001لـ
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مبلغا ماليال اايتاج ليو األمراش بالنب ش باألغنيباش باللقبراشل مبا مبلا ذلب االبب قصبص
برباياف غير مبببا بالال ام ْل َخَلة مليالا
بم و ب

ن ال برادا يدتبببر طبي ب

()71

المسببلمين بجببالينب

الدببر لبن منبباا ل بقببل

بخبرنببا البيربنببز اببز الرسببالة اعنلببة الببذار بنببو بلببل اببز الببرال غبرة وببدبان مببام 257ه ب
(125م)ل بذلب ب ب َدَم ب ب َبن الخليل ب ببة المدت ب ببد الدباس ب ببزل ببن ب ببو ت ب ببباز ايال ب ببا ا ب ببز  5و ب ببدبان
171ه بب(125م) دمببن المقتببلرل بقببل اببان مداص ب ار ألبببز سببديل سببنان بببن بابببفل مببن
األطباش المخلصين از خلمة البيمارستاناف برا مستباها بندر بن الرادا از الرا
بين مامز 212-210هبل از خلمة األمير ببز يدقبب منصببر ببن سبيا ببن بيمبل
بن بسل السامانزل ييي صان

الات

التالية-:

كتاب المنصوري في الطـب جمب ايبو جمب ا بجبامب بناتبا بميبنبا ابز الصبنامة
الطبيببة :ملمالببا بمملالببال باببز األمبببر الطبيديببةل اببز مو برة مقببامفل بهببلاه لببل خ ادنببة
ناصره ببلز بمره األميبر منصببر هبذال يباام البرا بصباي
امختصار بتنابلو المبامي التالية-:
ابز المبلخأ لببل الطب

خ ارسبانل بقبل تي ةبر ايبو

بمدراببة وباأ األممبباش بخلقتالبا بهياتالببال بتدبر بمدجببة

بمو بباج األبب ببلان باألخ ب ب ط الغالبب ببة مليالب ببال با ببز امسب ببتلممف بوب ببزش مب ببن الل ارسب ببةل
بْ
بارة بالبببارلةل البسببيطة منالببا بالمرةابببةل باببز يلببا
بتدري ب قببب األغذيببة باأللبيببة اليب ة
الصية بتلبير المطدم بالموبر ل امبا اتب

ابز ذلب بيمبا بببب ديبل الدببالاب بتدبليأ

( )71اب ببن الن ببليمل اللالرس ببفل الق بباهرة  7121ص12-221ل بلس ببليمان ب ببن يس ببان ب ببن جلج ببأل طبق بباف
األطب بباش باليام بباشل تيقي ببا :اب بؤال س ببيلل الق بباهرةل مدال ببل اعب ببار اللرنس ببزل  7155ص11-11ل باب ببن

القلطزل تاري ل 2-217ل بابن بببز بصبيبدةل ميببنل ج27-101 :7ل بلالبر ل ل تباري -111 :7

52ل بب ببربالمنل لي ببلنل ج 7ل  17-221بملي ببا 27-271 :7ل بيمارن ببةل اال ببر المخطبط بباف
الميلباة از الماتبة البريطانيةل ( 7115باإلناليدية) ص 20-52
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المساانل بالبياةل بملم األجنةل برماية األمبمبةل بم ارمباة الدبالافل بمب ج األمبراثل
مف الغب ببذاش بالدينب ببةل ببم ب براث الجلب ببلل

برل األجسب ببال السب ببقيمة لب ببل الصب ببيةل بمنب بباا

بالدناية باألسنان باللبة باستص يالال بتلير المساارين از الي ةأ بالترياأ ابز األدمنبة

باللص بببأل بجم ببأ ا ببز ص ببنامة الجب ببر بالج اري بباف باللص ببل بمب ب ج الق ببرب ل عباصب ب

األلبيببة بالتيببذير مببن السببمبم بصببنامة الترياقببافل بذاببر األمبراث اليالبببة مببن القببرن
لل القلمل بببصااالا ببسبابالال بالد مافل باليمياف ببنبامالا مدالجتالبا بتلصبيأ ابز

ملم األبباة

()20

بقل ترجم لل ال تينية بطب ملة مراف

كتـــاب الطـــب الروحـــاني (لو طـــب النألـــو

بالغاي ببة من ببو صب ب

بالتيلةب ببز باللمب ببااأ لياب بببن قرين ب ب ا لاتابب ببو المنصب بببرا (اعن ب ب

األخب ب ال

الب ببذار) اب ببز الط ب ب

الجسمانز بملي ا لوب َاتَبو يبالز 215هب 101م باز هذه األبناش دار بغلال ملينة

الس ب مل بيوببر اببز اصبببلو الدو برين م ْسببالب ا اببز امببأ الدقببأ بمليببول باببز قم ب
الالببب برلمببول بتمببارين اببز مبببط الببنل بالتلط ب اببز ص ب يالال يتببل يتدببر

المرش ملل ميب نلسو ايصليالال بيقل ممبا يوبين منالبا ذ قبل َب َهب َ لنبا اي الدقبأ
بيبابنببا بببول لنبلببغ مببن المنبباا الداجلببة باعجلببة غايببة مببا يمابن بن ننالببو بيبلغببو مببن
رادببة عبال ار بالدقببأل ممببا يجدببأ الدببي
الد ْجب ب ب ل بلاب ب ب الغمب ب ب باطب ب ب ار الا ب ببذ
ا

رغيببلا بالم برال قريب ب ا هنيا ب ال بنبببذ اليسببلل ب
البخ ب ببأ بالوب ب برهل باممتن ب بباع م ب ببن لم ب ببان

المسب بباراف بالمببقب ببافل بلا ب ب الالمب بببمل باتبب بباع السب ببيرة اللامب ببلة بالمداملب ببة بالدب ببلأ
بالريمببةل باماتاببار بببالمبف بمببا بدببل القبببر يتببل يببتدا بيدتبببرل لمببا اببز ذل ب مببن

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

 71x71.10سببمل بنسببخة امبببرلجل وببرقز رقببم ( )1( )10اببز مجمبببعل بمجمبببع  )77( 7572اببز

تاري  511هب(7712م) از  200ال بغيرهال بقل قمف بليصالا
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()27

ممبا يؤابل بن البرادا ابان صبالا اإليمبان بباي

مر الدقبا
يسن الجداش باتقاش ة
بالبببيز السببمابا باليبببم اعخببرل بلاببن بمببلاشه نسببببا ليببو مببا هببب بببراش منببول قصببل
اإليقبباع بببو باإلسبباشة ليببو اببذبا ببالتان بال عبانببو اببان مببباأ األخ ب ا بمدببلن اللمببااأ
بمرا ببان الجمي ببأل بالطبيب ب الما ب ةبر ييات ببو لخلم ببة ه ببذه المالن ببة الوب بريلةل مياربب با
نطاسبيز األطبباش بباامبلالمل باألخبذ بب رااالمل
الجال ش المرتدقة بالبال بمناليبا ببايترام
ة
بلببم َيتَ َاالَ ب قببط ملببل بالببارج الييبباة بغربرهببال بلاببن المببد بمببام هيبببة المبببفل
بامط ار الرب باإليسا

باقت ار المنيةل بخوية المبببأ بمبام البليان جدلبو ينوبل

قاا ا:
لَ َد ْمب ب ب ب ب ببرا مب ب ب ب ب ببا بلرا بقب ب ب ب ب ببل ذن البلب ب ب ب ب ببل
ب ْبيب ب ب ب ب َبن ميب ب ب ب ببأ الب ب ب ب ببرب بدب ب ب ب ببل خربج ب ب ب ب ببو
كتاب في لو اع المألاصف والنالر

بداجب ب ببأ تريب ب ببالز ل ب ب ببل بيب ب ببن تري ب ب ببالز
م ب ببن الاليا ب ببأ المنيب ب ب ةأ بالجس ب ببل الب ب ببالز
وعرا النسا -:هذه ملأ مدرباة منتورةل

برال ال برادا بن ي َيب ِّبلل ايالببا اللببرا بببين النق بر بغي بره مببن ببجبباع الملاصببأ األخببر ب
بهببب مببرث يصببي ملاصببأ القببلمينل بم سب ةبيما اإلبالببامل اتدببرث بسببببو ببرام ب مم

وببليلة مبريببة تدبببا المببرش مببن الموببز بالتصببر باليراببة ايببذار اببز موبرين باببا

اللبارا باألسبا باألصنا باللماأ بالمدالجةل بتوبمأ الدب ج بالسببرْنجان (بهبب
الخ َمببأ مببن جببن الدْملَ بران مببن اصببيلة السبسببنياف)ل الببذا
اللي ب بب الد ْا َنببو بب َ
استمر استدمالو از هذه المدالجة يتل الدصبر اليليبة بقبل بجبال المؤلب

المواهلة باألصالة از البيبي التجريببز المنالجبزل ببهبل الاتبا
( )27ربببر ربببرال طــب النألــو

بيسبن

لبل بببز يدقبب

لل برادال طب ب لنببلنل ( 7150باإلناليديببة)ل بمنببو مخطبطبباف متدببللة

بنقله ابن البمار ببب بار يسن اللهرا باتا

تيف منبان (ط

-710-

النلب )

منص بببر يب ببالز 211ه ب ب (األمي ببر النجيب ب
لل ارسببة ييبباة هببذا الطبي ب

اب ببن النجيب ب )

الدبقببرا الليلسببب

()22

بل ببم يلط ببن الس ببل

بم ب بره باتاباتببو الخطيببة الابي برةل بمببا

ااتوب ببلو باختبا ارتبببو بتجاريببببو بممارسبببتو اب ببز بي ب بباأ المرمبببلل بامس ببتلمأ ملب ببل
بي ب ببالالم بتقلمب ببو اب ببز المدراب ببةل باأللبيب ببةل بالصب ببلاف ببس ب برار الط ب ب ل بالتوب ببخيص
بالدب جل مب بخبببار ابيبرةل 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 َم َدو از الدمأ بالبيمارستان (لار المرملل مترجمبة مبن اللارسبية)ل مبنالم بببب
ميمل يبن البخارال من بهأ المدراة از الدلببم الياميبة بالريامبيةل ممبن اببرف
ميبتببو بخلمتببو للمدلببم اَ َب َج ب

مليببو يقببو اببز مرااقتببو بالتتلمببذ لببو بقببل ذاببر البببراا

ميمببل بببن النببليمل اببز االرسببتول ربايببة مببن رجببأ مببن بهببأ الببرال قبباأ ن البرادا اببز
اببز مجلسببو بلبنببو

االبلتببو راببان وببيخا ابيببر ال ب بر م َس بلةطا (ابي بره)ل باببان يجل ب
ت ميببذ لبنالببم ت ميببذهم بلبنالببم ت ميببذ خببربن باببان يجببزش الرجببأ ايدب

مببا يجببل

ألبأ من تالَقةاهل ا ن اان منلهم ململ عبام ملاهم لل غيرهمل ا ن بصاببا عبام تالبم
بلم يان بلارا از الملارج بالان ْس ل ما َل َخْلف مليو قط م ربيتبو
الرادا از ذل
سبل بب يبيثر
َي ْن َس ل ما ي ا

()21

( )22كتاب في لو اع المألاصف والنالر

للرادال من مخطبطل ماتبة ملب ملةبز ابز  27اصب ال بقمبف

بوببر هببذه المقالببة باإلناليديببة اببز م لــة فــايز

البرنسببا –ايطاليببال ج )7111( 2ص  11-17اببز

 20اصب ال مراجدببة مخطبببط ماتبببة البلليببة باإلسببانلرية بمصببر رقببم  2271ل نسب جميببأ نقببأ ملببز

بببن سببنان السبراج اليلبببز مببن سبباان لموببا مببام 515ه ب 7711م باببان اليصببار ميامب ا مليالببا دمببن

األيببيين

( )21ابن النليمل اللالرسفل 10-221ل فهر
21-71ل مبببل اللطي

مخطوطا

لار الاتب

الدربيبة بالقباهرةل 7121ل ص:7

ميمببل الدبببلل بخ ب ا الطبي ب ل رسببالة مببن ال برادا لببل بدببث ت ميببذهل تيقيببا

بتقليم بور ل القاهرةل لار الترايل 7111ل ص20-72ل 15-21ل 11-21
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صب َبر ج ب ةأ بقتببو اببز امجتالببال بالتطل ب ايمببا
بقبباأ ببببب الرييببان البيربنببز نببو َ
مب
َلبانببو األاامببأ مببن الدلمبباش اببز اتبببالمل باببان لااببم الببلر ل وببليلا متبامببول اي َ
سبراجو اببز موببااة ملببل يببااط يباجالببول مسببنلا اتاببا ليببو ايمببا ذا غلبببو النبببم سببقط

التبير (مب بنبو ابان ابز
الاتا من يله اايقاو ليدبل لل ما هب مليو من اللر ب ة
(مةيبة درقباش) ندلبف ابز
وبابو يمر الدبل بيتقن امليان) اان ابز بصبره رطبببة َ
مينيببول بيم ببر لي ببو اي بباأل مقتببلر ااو ببار ملي ببو بالق ببل ل ا براث ذل ب بيج ببة بن ببو

تدااالببا الببنل
ببصببر مببن الببلنيا الابيببر يتببل مب ةأل ببببان األمببر م يخلببب مببن بمم َ
()22
قر األجأ الم يقل بقلل تباز بدل ذل بقليأ

بببم

الرازي والكيمياء-:
بمنذ الص َغر بهتم الرادا بصنامة الايمياش (الصنامة اإللاليةل اماسير)ل قاا ا
 :رانببز م اسببمز ايلسببباا م مببن اببان قببل ملةببم صببندة الايميبباشر بيدتبببر جبباب ار بببن
ييب ببان األدلال الصب ببباز (ي ب ببالز 710-771ه ب بب)ل اسب ببتاذا ربيي ب با لب ببول بيب ببر ربن

الصنامة لل البجب بقر منالا لبل اممتنباعرل بجدبأ لالبا تصبنيلا منامبا منالجيبا

با لبو بن ياببن ال ارابل المصبن
مرة از تاري الايميباش اي ة
بمبمبميا ألبأ ة
سيما از اتابين تَِّم تيقيقالما بنورهما
ة
األبأل اوسرار – بيقبأ از المقلمة :ربن الذا لمانز لل تبالي
مسب ببالة وب ببا

لالبال بم

هبذا الاتبا

مب ببن ت ميب ببذه مب ببن بهب ببأ بخب ببار يقب بباأ لب ببو ميمب ببل بب ببن يب بببن ل مب ببالم

( )22البيربنزل فهرس كتب الـرازي مرجب سبابال ص11-11ل بميمببل نجبم البلين ببالا ل مؤلألـا
ومصنألا لبو بكر محمد الـرازي طالبرانل مطبدبة الجامدبةل 7120ل وفهـر

مخطوطـا دار الكتـب

الاالرية لموال 7121ل ص701-12ل بجبرج سبارببنل مقلمبةل ج70-201 :7ل بابؤال سبدجينل

المخطبطافل ج )7110( 1ص10-212
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بب َجب َ يقةببو ملببز
بالريامببياف بالدلبببم الطبيديببة بالمنطقيببةل م امببن ابببرف خلمتببو لببز َ
بمنلا سالنز بدل اراغز من الات امبنز مور از الصندةل بالبرل ملبل الانبلا
(بلل دمن الرويل يبالز  711هب از الاباةل بتباز ببغلال يبالز 251ه ب  117م
دمن المدتمل)ل بميمبل ببن الليبي الرسباالز (مداصبره) بن بجمب لبو وبياا مبن بسبرار
بممبباأ الصببندةل ليابببن لببو مامبا يقتببل بببول بلسببتب ار يرجب ليببول االا ْلببف اتببابز هببذا
باتيلتو بما لم بتي

بو بيلا من الملب ب األمراش

بمما يستغنز بو من جمي

اتبز از هذا المدنلر بذار ملمباش سبابقين خبرهم خالبل ببن يديبلل األميبر األمببال
باستاذنا جابر بن ييانل بقل اوتمأ كتاب اوسرار هذا ملل مدراة مدان ب بة:
ابيبةل بهبز سبتة بنبباع :اورواح الداببا
 7في معرفة العالـاقير ولـي الالالـة :تر ة
بالنبوببالر بالابريببف بالببدرني ب واو ســاد ســبعة :الألضــة والــذلب والنحــا
والحديـــد والاللعـــي وايســـرب والخارصـــيني واوح ـــار المرقوببيتا بالمغنيسببيا
بالب ب دبرل بالاي ببأ بالطل ببا بالجبس ببين بالدج بباج وال از ــــا
اوصألر والشب والاللالدي

والاللالطار (ولي الكبريتـا

ايســــود والــــزاج
والبـوارا النطبربن

بببببرا الصبباغة بالببببرا األيمببر بالببببرا الخبببداب واومــالح الملببى الطي ب
(ملببى الطدببام) بالملببى المب ةبرل بملببى الطبببردلل بالنلاببز بمببا الدقبباقير النباتيببة
االب ببز اب ببأ مب ببا يب ببلخأ اب ببز مب ببلال النباتب بباف الطبيب ببة بمنتجاتالب ببال مب ببن صب ببمب
بمصبباراف بب بدبر بادهببار بببمببار بمنالببا الدوبببية بالوببجيراف باألوببجار بمببا
الدقاقير الييبانية امنالا مملف الياماش بااسيرها ببواربا ليالبال برمبدبا بالبا
 :االودر باللما بالم اررة باللبن بالببأ بالبيث بالصل

بالقربن

 2فـــي معرفـــة ا ي م ببا الت ببذبي األجس ببالل عبام ببا لت ببلبير الدق بباقيرل ا ببالابر
بالمنلب ببابل بالببطقبببة بالماس ب ب ل بالمقَطِّ ب ب بالم َا َسب ببرل باب ببذل القب ببرع بامنبيب ببا
-711-

بالقابلببة بامب بباأ بالمس ببتبقل بامق ببلا بالقنببانزل باألق ببلار بالقب ببارير بالص ب ية
بامتبن بناا نلسو بالارة
 1في معرفة التدابير االيرا بالتصديل بالتقطير بالتذبي

بالتالي

بالتوبية

بالتغسيأ بالطب بالتومي بالتيليأ بالصبغ بالتدقيل
بالبببانزل كتــاب ســر اوسـرار يراب بببو األجسببال بمببا ببلمتببو مببن التببلبير لرجببة
برله لبل يالتبو األبلبل
َببأل بب ينقصبو بي ة
ملل بر الابرل ايبلغ بو مبراله بباهبن الس َ
مت ببل و بباش بد ببل مم ببز ذلب ب ل ب ببالمدج بالدق ببل بالت ببلبير بالي ببأل باإلم ببااة ل ببل مم ببأ
اللمة بملتبتياش بتخليص الذه

بصبغو بالتبيث ملل بر

الابر لدمأ األاسير

()25

الـــرازي الطبيـــب الســـريري -:ا ببان الب برادا ب ببين المب ببردين م ببن بطب بباش اإلسب ب م
المالتم ببين بالبيمارس ببتانافل للتبقيب ب

الص ببيز بو ببلاش المرم ببل بالدناي ببة بال ببمل براب ب

مستب البيي الدلمز بالمناقوة البناشة ايالا بلو اتابان از المبمبع :في صـألا
البيمارستا

والت ارب البيمارستانية بهب غير مدبرب

يتبل اعنل ذابر ايبو ابأ

ما اان يجله من بيباأ المرمل باألطباش الطبااديين بالجرايين بالمجببرينل بذابر
األسبا

المميلة لقلب بابر النبا

مبن باامبأ األطبباش لبل بخسبااالمل بلمبا صبار

جالبباأ األطببباش بالدجببااد اببز المببلن بابببر مببن الدلمبباش بقبباأ ن امطببباش األميببين
بالمقلببلين باأليببلاي الببذين م تجربببو بم بخ ب ا لالببمل بمببن َقلةببف منايتببو بالمرمببلل
ييذر منالمل ببنو ينبغز للمريث بن يقتصر ملل بايل ممن يببا بو مبن األطبباشل

( )25اوســـرار بات ببا
بيبليب ببب

ســـر اوســـرار ا هم ببا منس ببب

ل ببل بب ببز با ببر الب برادال طبب ب طالب برانل 7120ل

ربسب بباال رال ب برادا بالايميب بباشر م لــــة اإلســــالم (باإللمانيب ببة)ل ج)7115( 22ل 17-117ل

لراساف في العلوم والطب (باإللمانية)ل ج)7111( 2ل ص222-7
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اخطاه از جان
بوببار للطبيب

صبابو يسير جلال مبصيا ببذل بطبيب

الداالبة المببببا ببول امبا

بببان م يببلع مسبباشلة المبريث مببن اببأ مببا يماببن بن تتبلببل منببو الدلببة

من لاخأ بمن خارجل بييام بما هب األامأ الناا ل اديارة المرمل مربرة مدمة
للتو ببخيص بيس ببن المدالج ببةل بمت ببل اجتمب ب الب بربا بالمبااق ببة ب ببين المب بريث بال ببذين
يقبمبن بخلمتو من بهلو م الطبي ل م مليو يابن النجا يليلالم قبلر المسبتطاع
()22

بمن بهم ات

الرادا از هذا المممار ما يلز:

مالالة في ال دري والحصبة-:
طةبقتبا اعاباال
بهذه مقالة از  72بابال صبغيرة اليجبم بلابن بهميتالبا بوبالرتالا َ
بهز تبيي من بسبا الجلرا بولة انتواره المخي از ذل الدمن (بيتل مطلب
هذا القرن) بامنذاراف المالياة ل صابةل بالدمنل بالتوبخيصل باعببار ملبل الجلبلل
بمببا يلببدم مببن التيببذيرل الد مبباف باألم براث اببز هببذين الببببااينل بطببرا المدالجببة
بالولاش من مبأ هذه األمراث الباالة
با ببز مق ببلمتالا يق بببأ الب برادا :را ببان ج ببر ذاف ليل ببة ا ببز مجلب ب

رج ببأ اام ببأ

ييببرص ملببل وببر الدلبببم الناادببة بتسبباليأ سبببلالا للنببا ل ذاببر الجببلرا باليصبببةل
اببذارف مببن ذلب اببز تل ب الليلببة مببا يمبرنزل ااي ب هببذا الرجببأ – َمب َبن َى اي النببا
بطبأ بقااو -بن بممأ مقالة از هذا البا ميللة متقنةل ذ لم يبجل از ذل أليل
قبأ اا

ادملبف هبذه المقالبة رجباش بببا

( )22البرف اسبانلرل ربالبرادا الطبيب
212ل بببب الدبا

اير عبان انبا م ندبر بالمببط الدمبان

امالينابز م لـة المشـرا بيبربفل ج)7122( 52ل ص-271

بيمل ببن ميمبل ببن خلابانل وفيـا اوعيـا ولنبـاء ابنـاء الزمـا تيقيبا :يسبان

مبا ل بيربفل لار صالرل 7112ل ج727-751 :5
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بالماان باسبم ذلب النبيبأ الممبي

بهبذه خ صبة مبا بينبو البرادا مبن اللبربا ببين

الببااين بالتوخيص بالد ماف ما مدناه-:
ال ــدري ي امببل مطبقببةل بم سب ةبيما منببل الصبببيانل مب بجب مسببتمر اببز الاالببر
باليلا م يلارقول بابر منو از اليصبةل يصاي ياا األنب بالتلبدع ابز النببم
ياال ببر اي ببو الطل ببى الن بباتي م ببن الجل ببلل ياال ببر ت ببلريجي ا االب لي ببأل تب ببلب بو بباأ بب بببر

مستليرة منتورةل لالا ممال بهذا النتببش بب الطلبى ذا اَالَ َبر بدبل يببم بب يببمين مبن
اليمل ال دمة يوتبو ربس ا بانو الجلرال ذ اليصبة م تاالر ايالبا ببببر بببلال ببوبل
ة
الطلببى مببا يابببن بسبببل بب بنلسببجز اللبببن بب بصببلر عباذ يسببتلقل الم بريث بييببر
رجليببو ي برتد بيرتدببلل بيي ب بق ب ا اببز الجسببم الببو يرااقببو صببلاعل باب برة التملببز
البيبة ابز الصببفل بمبالة مبا
بالتمطز بالتبباؤ البلاامل مب مبيا البنل بالسبدلة ب ة
بر
تتنبباب اليصبببة م ب الجببلرال اياالببر البايببل منالمببا تلببب اعخببر ايجببلر اميتب ا
بالدنايببة بببالدين باليلببا باألذن بانلبباج القوبببر بم اليصبببة اد متالببا غلببا الصبببف
ببيمبرار الدنينببز بالبببجنتينل م ب بج ب اببز الينج برة بالصببلرل باللسببان يج ب ة ل بابببر
مما هب الياأ از الجبلرال بتتلبتى امصبلا ل بييمبر الجسبل بتبلم الدينبان ابيب ارل
بيالببيي التالبببع (الببببب بالصببيا م ب الو ارسببة بب القببزش مببن غيببر تال ب )ل بيببدلال

بيم ا القلا بالغوز بالار باببر منبو ابز يالبة الجبلال مبا األيمبرار اياببن غالبب ا

از سطى الجلل باللبةل بلابن مب سبخبنة الجسبم البو باوبتداأ اللببنل بم ياببن النتببش
بب الطلى لو مما البتةل ا ذا االرف هذه األمبراث اتاابل ببان اليصببة سبتاالر لادبة
بايلة باز اليمل يسقل الدليأ ماش الودير بال اردباني بالارا

باللبن المخيث

()21

( )21كتاب ال ـدري والحصـبة للبرادال ترجمبو لللارسبية ميمببل نجبم البلين ببالال طالبرانل 7125ل امبا

ترجم لل اللرنسية بال تينية باإلناليديةل بيققف بالدربية بابر من مرةل امبا بن هنبا نسبخ ا مخطبطبة

منو بيما
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كتــاب الالــولن  -:اببز الدصببر اليامببرل القبببلني هببب مببرث اليببامف مرمببية
البلببأل باللتببا بالمختنببال باألبرام البطنيببة المختللببةل بالتالببا

متدببلل ادلة بة ايتبببا

المدبز

اليار بامنلتاأ المدبال بالقبلني الالبا بالابلا بالمرارال بالتالا
الصلاا
ة
الغلبيال بب ال اداببلة اللبليبةل بالسببلل المدبيبة مببن اتبأ الببراد المت ارصبة المتقلصببة اببز
جلر اممدباشل بامنغب ا بامنسبلال اليصببا بالسبيي بالمغبص المدببا ببمبا دمبن
الب برادا بم ببا بد ببله لق ببربن م ببلة اق ببل ا ببان الا ببن بن الق بببلني م ببرث س ببببو بل ببم بطن ببز
متناب الولةل ادامأ موتر م ايتبا

الريى بالبراد

بهنا يدطز الرادا م يااف سريرية مالمةل م بص

ألمراث َ
الديبار بلقبة

بز ملببل امختبببار بالتجربببة الصببيييةل اوبباهل ميببان اببز مببنالي البيببيل
عبابببلاعل مبنب ة
بمسب بباشلة الم ب بريث بمدراب ببة النتب ببااي بالتوب ببخيص البامب ببىل بمبم ب ب القبلب بببن مب ببن
اليالب ب

يت ببل جب ببار الاب ببل بالطي بباأل يي ببي تترا ببد مم الق بببلني

ص ب ان
اللببربا مببب ا بببين بج ب القبببلني بالمغببص بالنرييببرل اقببل َ

()21

بلتبم ببيى

ال ب ارداا كتـــاب مـــا

الألــرا لللببربا بببين األم براثل امببا ذاببر اببز المقلمببة:رلما بريببف بطببباش الدمببان م
يدرابن مبن األمبراث م مبا تصببربه مبن الاتب
األس بببا

بلمالبو ببسببابو المبذابرةل باانبف

بال ببلماأ ق ببل تو ببتر ل باألمب براث ق ببل تو ببتبول باان ببف الالم ببم قاصب برة م ببن

تيصيأ الدلم بذل القيا
ايمبا يوبتبو مببن األسببا
( )21حوف كتاب الالولن

ذارهببا ب برابن اببز الط ب

بامستخراج من األصبأ بالقباملل بريبف بن بجمب اتابب ا

بالببلماأ باألمبراثل بريبف بن بجمب اتابب ا ايمببا يوبتبو مببن

هنا مخطبطباف ايصبتالا ابز امببرل ببانالت ار رقبم  1572ابز مجمببعل بقبل
الدربببزل طب ب الجامدببة 7127ل ببميببل طبدببو  7122ص21ل بميمبببل نجببم

ب ببالال طالب برانل  7120ص21ل 22ل 11ل 10ل واناـــر الحـــاوي للب برادال طبد ببة يي ببلر ب ببالل ج:1

702ل بقام بالتيقيا :صبيز ميمبل يمبامزل جامدبة يلب ل مدالبل التبراي الدلمبز الدرببزل 7111ل
رقم  2من مصالر بلراساف تاري الط

الدربز
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األسبا

باللماأ باألمراثرل ااان بذل راالا لما نسبميو اليببم التوبخيص التلريقبز

(المق ب ببارن)ب تو ب ببتبو األمب ب براث يت ب ببل ا ب ببز بي ب ببلي المستو ب ببلياف ببام ب ببأ التجاليب ب بداف
بالليبببص المخبريببةل لخطبببرة التلريببا بينالببال يتببل يببتم التوببخيص بلقببة ببمببب
بالمسببابئ التببز تببنجم مببن اإلس براع بالخلببط بببين األم براثل باألخطبباش الناجمببة مببن
المدالجة مما يؤلا المريث بالمدالي مدا باألهأ بيما
بيؤال الرادا بن مبأ هذا الاتا

لم يسبا لل مبلو من تقلم مبن األطبباشل م

لدجب ببدهم بب ببأ ألنالب ببم اب ببز رتبب ببة امجتالب ببال للبصب بببأ لب ببل مبب ببأ هب ببذه النتب بباايل لتوب ببابو
األمراثل باذل األمراث يتل تلرا مببأ مبا هبب مدبرب
الجن

بب البرسامل باللرا بينالما ببين ذاف الراة بالتالابالا
بيدتبببر البرادا ببأ مببن بصب

التــي م ـ ل لهــا يعــر

بيمب ا ابز مبرث ذاف

()21

الروببى التيسسببز ابز مقالببة بببتالببال اببز (العلــة

الزكــام وبــي زيــد البلخــي فــي فصــف الربيــع عنــد شــمه

الورود) بقل يققف بقام بوريالا صليقنا الدميأ اللاتبر سلمان قطاية

()10

ُبرء الساعة (لو ساعة :
اتببا صببغير الةلَببو ال برادا ا بز يم برة البببدير ببببز القاسببم بببن مبببلايل بجدلببو
لستب ار از الط از ذار الدلأ من القرن لل القلمل ممبا ممبال ايما هبب سبالأ
الولاش بالملابرة بالدناية باانف الغاية مبن تبالي

مسبم مبن المؤلب

هبذا الاتبا

قببأ بدمبالمل بملبل

ابز يمبرة البببديرل ن الدلبأ ذ تَ ْيبلي بتَ ْجتمب ملبل مبل بيببام

( )21كتــاب مــا الألــرا لل برادا لللببربا بببين األم براثل تيقيببا بتقببيم بوببر  :صببليقنا الدميببأ ل سببلمان
قطايةل جامدة يل ل مدالل الترايل ( 7111انار :خاصة ص )5 -7

( )10تقريببر ال برادا يبببأ الداببام المببدمن منببل تلببتى البببرلل تيقيببا :اريببلبن هببابل بتدليببا الببلاتبر سببلمان
قطايةل مجلة تاري الدلبم الدربيةل ج :7ص)7111( 22-51
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بوبالبرل اب سبببيأ لببل مدالجتالببا عباماانيببة وببلااالا م بالمدانبباة اببز التببلبير باإلببراش

مللا تستغرا تل الوالبر ليتم ولاؤها

لقببل َيب َبلي هببذا املمبباش بالنقببا ل باببز ربا المؤل ب ل ن مببا يرمببز ليببو هببؤمش
األطببباش لببي لصببالى الم بريث برا ب مسببتب المالببن الصببيية بارامتالببال نمببا اببانبا
المببالال ببخببذ

يريببلبن اببرة المجببزش بالببذها مببن عبالببل بيببف المبريث بغيببة الاسب
األجرة المتابررة ابز ابأ مبرةل اابان جببا البرادا هبب بن بدبث الدلبأ – عبان اانبف
تسببتغرا األيببام بالوببالبر برةبمببا السببنين -يماببنل ييسببن المداملببة بصببلا المدالجببة

األطبباش المبلمبن مسبتغربين

تدجب
بالتلبير بجبلة األلبيةل ولاؤها از سبامة عباذ ة
قبأ الرادال بالر هب لبل تصبني هبذه المقالبة الصبريية يببأ الس ةبر ابز الصبنامة
ببببرش السببامةل السببتبر ل لبيببة بوببلاش ل سببقام المدرباببة بالمالباببة ببسباطة مقبباقير
مدرباة بمالباة بيم ال تبجل از بمانة مليلةل بم ييتاج الطبي
غيرهال ذا م ام ما يبجل از المطاب بالبيبف

الياذا مدالا لل

()17

عباذ ب ببالغ ق ببلماش األطب بباش بالمي ببلببن ا ببز م ببا ه ببب ن بباا بب م ببا ه ببب م ببار م ببن
مدينببة لوببلاش المرمببلل بتقبيببة بنيببة
الدقبباقيرل يبصببل البرادا بانتقبباش بلبيببة ببغذيببة ة
المريث بنمبه بتقلمو نيب الصية المنوبلة

ا ببذل ببص ببل الب برادا باهمي ببة إبـــداف اودويـــة المس ببتدملة ا ببز الطب ب
مالم من بجداش الط
بقبانينالال بببجو استدمالالا اجدش ة
بمب يببلبلا لببول بيب ةبلل الغببرث المقصبببل لنلب الطبيب

بالدب ب جل

يستيا تمييبده بتقييمبول امبا
بالمبريث باألهببأ مدب ال بم

( )17ب ببرش الس ببامةل مخط بببط ا ببز باس ببلبرلل م ببار  711ا ا  15-21بم ببار 22ل بامب ببرلجل رق ببم
 )70( 1212از مجمبع نقأ 7771هب 7107مل بسامز يمارنةل م ار ع فـي تـاريخ الطـب والصـيدلة
عنــد العــرب المســلمي (باإلناليديببة) وببتتلاريل المانيببا امتياليببةل جمديببة الصببيللةل  7122ص-11
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سببيما بنببو لببي اببأ لباش مبجبببلا بب مباببب ار اببز اببأ ماببانل ا ب بب ةبل مببن بلالببو بمببا
ينب منول بتيليبل المقبلار الب دمل بطريقبة التبلبير ابز ذلب ل امبا بوبار جبالينب
بالدبالا من قبأ

()12

الدق بباقير الطبيدي ببة بدي ببلا م ببن

عباذ نج ببل ا ببز مصب برنا ه ببذا التي ب ةببأ ني ببب طلب ب
المراباف الصنامية المصطندة بالمرابةل يار الرادا جالبله ابز تبالي

كتـاب فـي

منــافع اويذيــة بلاب ممببارها مببن األبببلان البوبريةل وبباري ا مببا يصبلىل بيليببل مببن

م اببأ بموببار ل بنباتبباف طبيببةل ببممبباش ييبانيببةل ببلبببانل ببسببما ل مؤاببلا القبببأ

بببان اليميببة الملرطببةل بالمبببالرة لببل األلبيببةل بالتقليببأ مببن األغذيببةل م ييلببا الصببية
مما يوتالبن امتباطا
بأ يجل المرثل عبا ةن من الجالأ التوليل ملل المرمل بمندالم ة
بغلبا بان ما به اي مبن مببال األغذيبة باألوبربة ياببن مبالة البقباشل ذا مرانبا ايب
بنميد ما هب مليلل بنتياويل ما هب مار بمديا
نختار ة

()11

اهتم الرادا بتبباير بامبأ البسبااأ لدب ج المرمبل بتبامين ياجباتالمل لليصببأ
ب ة
ملببل الصببيةل بجدلالببا اببز متنببابأ با برال الوببد ل باببز هببذا قبباأ الراداربنببو لم با بريببف
اللمب ب ش باألطب بباش ا ببز تص ببانيلالم ذا ببربا بلبي ببة ببغذي ببة م تا ببال تبج ببل بم ا ببز خب بداان
ااي َب ْبببف بن بجدببأ (باصب ةبن )ل مقالببة بجيبدة اببز
الملببب ل (ببدببث لاببااين الصببياللة)ل ْ
م ب ج األم براث باألغذيببة باأللبيببة الموببالبرة بالمبجبببلة منببل الدببام بالخبباصل ليابببن

( )12إبــــداف اودويــــة مرج ب ب نج ببم بب ببالال طالب برانل مرجب ب سب ببابال ص 700-11ل بمخط بببط مجل ب ب

الوبر ل رقم 7511ل بامقراباذينل مخطبط ااسلبرل مار رقم  )5( 511از مجمبع ا712-751

( )11منافع اويذية ودفع مضارلا ل تيقيا :القاهرة ل 7105هب  7111مل انار:المقلمة خاصة
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بير بن ينتل بالا بابر النا

از يلةالم بتريالالمل بقل تتبدف از ذل ذار ملةة ملةبة

بم ج م جل بسميتو رلمن م ييمره الطبي

از الملن بب األريا ر

()12

َمعلَمة تراالية ودايرة معارف طبية-:
ن ببأ مبسبببمة طبيببة اببز اليمببارة اإلس ب مية مامببة اتببا

فـــردو

الحكمـــة

ألبز اليسن ملز بن سالأ َرياان الطبرال بهلاه لبل الخليلبة الدباسبز المتبابأ بدبل بن
()15
بامَلببو ببغببلال مببام 212هب ب 150مل با قبببأ خمسببة موببر مام با مببن بملة ال برادا
بلاننببا اببز هببذه الدجالببة نببذار م ب بدببث التلصببيأ مدلمببة ترابيببة طبيببة لسبباار المالببن
الصيية المدرباةل بامأ الرادا مسبلتالا اقط از يياتو بذل للسببين التاليين:
لويً كتاب الألاخر – عبان اان منسبببا لبل البرادا االبب ابز الباقب لبي

لبول بلابن

ربما اان أليل ت ميذه بب اتبامو بدلهب عبانما بببف از جملة اتبو المبسبمية لابنو قل
ايالببا المؤلب

نسب َ ليببو باوببتالر بنببو لببو ببالجملببة ا نالببا مدلمببة ترابيببة جيببلةل اسببتبم
المجالبأ ذار األمراث بملاباتالال باختيار مدالجتالا ملل بتم ببامأ ما يمانل بلان
بغلب ببو منق بببأ م ببن كتـــاب التالســـيم والتشـــ ير للب برادال باتب ب
سبرابيبنل يتببل بن الطبيب

بمببين اللبلببة بببن التلميببذل راببي

لم ببؤللين خب برينل ا ببابن
بطببباش بغببلال المتبببال مببام

520هب  7725يدتبره للرادا
باببز ببأ مقلمببة الألــاخر يقبببأ المؤل ب مسببتال ا  :ر ن مببن ماببيم مب َبنن اي ملينببا
بجليأ تطبلو ملل َخْلقول الصبية التبز بلبسبالم ياهبال بالداايبة التبز يبباهم بالبال لينبالبا
( )12من م ييمره طبي ل مخطبط طالرانل رقم  102از  715صل انار :نجبم ببالال مرجب سبابا نلسبول ص
ص 21-22ل بماتبة بيلام از لنلن رقم  21ور البرف اسانلر (باإلناليدية)ل 7121م
( )15فــردو

الحكمــة تيقيببا بتقببلم :ميمببل صببليقزل ببرلينل جيب ل 7121ل بببم طبب همببلرل مب األبرليببةل ترجمببة

ياببيم روببيل بوببر نببلبال بتقببليم ياببيم ميمببل سببديلل اراتوببزل 7117ل وفهــر
المكتبة البريطانية مرج سابا نلسول  7115ص( 15-12باإلناليدية)
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المخطوطــا المحألواــة فــي

الوببالباف المذمبمببةل

صببرهم مببا لالببم بمببا ملببيالم مببن اجتنببا
بببذل لنيبباهم ب خ برتالمل َ
بب َ
باسببتدماأ المدالجبباف الماسبببة للس ب مة عبان اانببف البنيببة مببديلة بالييلببة باهيببةل بم

صب ْبر الالمببة لببل مببا ايببو
غنببل بالنببا مببن اسببتدماأ الببلباش لببلا الببلاشل اباجب مدم َ
بيم ةر من األغذية باأللبيةل التز
راية النل برا األلم منالم بالتنبيو لل ما ينل َ

م غنل للنا

بم ْلف لل ذلب
من ابير منالال اجمدف راشهم از هذا الاتا ل ب َ

الميببلبين بالمتقببلمين اببز الصببندة ملببل نيببب مببا َجب َبرف بببو مصببنلاتالمرل اببالمؤل
()12
تقيل بمن سبقو من الدلماش
جام ة

راش

ناقببأ

الانيـاً كتــاب ال ــامع الحاصــر لصــناعة الطــب -بمب بنببو تبجبل بجبداش متلرقببة

منو از الماتبافل م بننبز يتبل اعن لبم بمببر ملبل نسبخة ااملبة منبو تؤابل ايبباه
بتاوب

لقيببا ميتبياتببول بهببب ببأ مببن ذابره ابببن النببليم اببز الألهرس ـ

الببذا نوببر

مببام 115ه ببل بهببب يقسببم هببذه المدلمببة الطبي ببة لببل ابنببل موببر قسببم ا :اببز مب ب ج

المرمببل باألم براثل باببز يلببا الصببيةل باببز قببب األلبيببة باألغذيببة بجمي ب مببا
ييتاج ليو من المبال (الملرلاف) از الط ل البسيطة بالمراببةل بابز صبندة الطب
بالص ببيللة (الص ببيلنة)ل ببلب ببان األلبي ببة بطدبمال ببا برباايال ببال با ببز األب ببلاأ باألبدان
بالمااييببأل باببز التو بريى بمنبباا األممبباشل باببز األسبببا

الطبيديببة مببن صببنامة

الطب ب ل بالم ببلخأ ل ببل ص ببنامة الطب ب

تدريلب ب ا بتاريخب ب ا بب ببلايافل بماهي ببافل بايم ببا

( )12كتاب الألاخر منسبب للبرادا بلانبو لبي

لبول مخطببط امببرلجل وبراش ببرابين ابز نيببللالز 7120

اسببتلراو مببن ات ب

جببالينب

بينببين الدبببالا

()11

بذا بره بيم ب ا ابببن ببببز بصبببيدول

به ببز نق ببأ 7005ه ب ب ()7512ل بمخط بببط مدال ببل ت بباري الدل بببم الطبي ببةل ني بببللالزل هم ببلرلل بميل بببا

طالرانل مل ملةلل رقم  2211بنجبم ببالال ص 721ل بالااهريبة البم 1527ل بمتيب

طبب ابابز

سراال تيقيا :االمز بلهمل اسطنببأل  7122ص 2-105رقم  120-2051بل بمخطبط ليلن رقم
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( )11ابن النليمل الألهرس

ص 217ل بهنا مخطبط از ااسلبرلل ببلليانل رقم  527ربما هز
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ط

قليم بب

في عيو اونباء قاأ ن غرمو َج ْم ما بق ليو ببلراو من اتا
(م ْدلمة) از اأ با بهنا يذار البرادا بنبو قمبل خمسبة
ميلي لل مبم بايل َ
مور ماما از تاليلول مام ا ايو ليأ نالار يتبل مبد بصبره بيبلي لبو اَ ْسب ابز
ممأ اليل اليمنزل مما مندو طيلة سبنين مبن مباصبلة الاتاببة بالنقبأ بالقبراشةل بهبب
اببز يالببة بااسببة اايبببةل يتببل بن ال برادا اسببتدان بمببن يسببامله اببز الق براشة بالاتابببة
باإلنواش

()11

اذل نلتلف بخي ار لل ذار المبسبمة المدرباة التالية:

الحــاوي الكبيــر فــي الطــب :قبباأ ابببن ببببز بصببيبدةل ن اليببابا هببذا مببن بجب ِّبأ
البرادا ببمامالبال يمبم جميب المالبن الصبيية المدربابة ابز دمنبول جمب ايببو

اتب

ما هب متلرا من ات

المتقلمين بالميلبينل بنسب

ابأ وبزش نقلبو ايبو لبل قاالبول

اببز ذاببر األم براث بمببلاباتالا بببم بن ال برادا تببباز بلببم َي ْل َسببى لببو األجببأ بن ييببرر
اتاببو هبذال اترابو مببن مسببلاف متلرقبةل بجببلف بدبل مبتبو اجمدببف ملبل هبذا النيببب
بايلب

ف اانالا اتا
من اممط ار ل الخالز من التنايم بالتنسيا بالربطل بأ يس َب ْ
باان نالر البجبلل يتل از دمن بببز اليسبن ملبز ببن الدببا المجبسبز المتببال
بويراد 112هب 112م ذار از مطل اتاببو كامف الصناعة الطبيـة بانبو لبم يابن
اببز دمنببو مببن اليببابا الابيببر غيببر نسببختين نببالرتين بقيببأ بن بخببف ال برادا بجببلف
الاتب ببا
125هب

انو ب برهل امب ببا هب بببل الب بببدير ببب ببب اللمب ببأ ميمب ببل بب ببن الدميب ببل اب ببز نيب ببب مب ببام
()11

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

( )11الحاوي الكبير في الطب ييلربالل مطبدة لاارة المدبار الدبمانيبةل 7121-7155ل بمخطببط
مار بااسلبرل 752ل بمخطبط باوبنطنل الماتببة البطنيبة الطبيبة رقبم ( 22البم )1111ل بمخطببط
هب ابونيل جامدة ييأل بامسابرل بغيرها
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بيتل هذا اليبم م يبجل باللغة األصلية نسخة ااملة لاتا

الحاوي هذال عبانما

تبجببل بجب ادش باقسببام متلرقببة اببز ماتببباف الدببالمل وبرقا بغرببا بببأ نسببخة اببز بجبداش

ميببلبلة ببقببلمالا هببز التببز ايصببتالا بوببريتالاب بهببز مبجبببلة اببز الماتبببة البطنيببة
الطبية از مبايز الداصمة األميرازب تَ ام نقلالا مام 211هب 7012
ملل بن بامأ مجمبمة مبن النسب لاتبا

()20

اليبابا بالدربيبة هبز المدربابة اعن

از ماتبة امرسابياأل ب سبانيال تيف األرقام  172-101قام اللاتبر ميمبل مببل
المديبل خبانل مبلير مطبدبة لاابرة المدبار الدبمانيبةل بتيقيقالبا بنوبرهاب بلبو اللمبأ
الابيببر ا ببز التيقيببا باإلم ببلال بالتبدي ب لمو ببربع مببخم اال ببذال اببز يي ببلربال ال ببلان
بالالنببل بق ببل اال ببر الج ببدش األبأ مببام  7155م باألخي ببر ا ببز جب بداين 7ل ب+
7121مل مواب ار إليياش هذا التراي الطبز الخالل

م ببام

()27

بما ميتبياف اليابا الابيبر امبا نوبرها البلاتبر ميمبل مبلالمديبل خبان اعنب
ذارهل االز ملل الترتي

التالز-:

ال ــزء اووف اببز السبباتةل باللبباليل ببمبراث الب بر ل بالماليخبليببال بالصببرعل ب
الصلاعل بالتونيل بالادادل باللقبةل بالاابب ل بالوقيقة
ال زء الالاني از الدين بمللالال االرملل بالالرةل بمد

البصرل بما بصبلو

الايالبن

( )20مخطوطا في المكتبة الوطنيـة الطبيـة بواشـنط
ج)7111( 7ل ص( 701-12باإلناليدية)

تيقيبا :يمارنبةل م لـة تـاريخ العلـوم العربيـة

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

خان از تيقيا الاتا
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باللبم باألسبنان بالسبنبنافل ببمبراث

ال زآ الالالث والرابع از بمراث األنب

األبرام اليالبة باللم باألذن بالراةل باللرا بين ذاف الجن
ال ـزآ الخــام

والســاد

بذاف الراة

اببز مببا يدببرث للمببرا بالمدببلة مببن سبببش م بداجل

بم مباف القريببة بامسبتلراغاف باإلسببالاأل ببلبيبة التسببمين بالتالديبأ باببز الجبداين
البببانز بالسببال ذاببر َن ْس ب المخطبطبباف المبجبببلة اببز ماتبببة امسببابر ملببل يببل
ميم ببل ب ببن البلي ببل البياس ببزل الم ببامبر بطليطل ببةل انتس ب َبخو لخ ادن ببة ال بببدير اليا ببيم بب ببب
اليجب بباج يبس ب ب

بب ببن سب ببليمان انخب ببيم

221هبل بتبدو از النس يبس
ال ـزآ الســابع والالــام

اإلس ب براايلزل بذل ب ب اب ببز مب ببامز 270هب ب ب ب

بن ميمل الطنيبجز
اببز بمبراث الصببلر بالقلب

بالابببل بالطيبباأل بقببرب

األمداش بالديير بالمغص باألبرام بانبامالال بالقرية
ال زآ التاسع والعاشـر ابز بمبراث البريم بانق ببول اللتبا بالبباسبير بالمبانبة
بالالل بمجارا الببأل باألمراث التناسلية
الييباف بالليبلان ابز الببطنل
ال زآ الحادي عشر والالاني عشر از بمبراث ة

البباسيرل بالنقر ل باللبالزل بلاش الليأل بببرام السرطان باللبي ف

ال ـزآ الالالــث عشــر والرابــع عشــر اببز الببرث باللس ب بالقببرب اببز بممبباش
ببا
التناسأ المقدلةل بخياطة البطنل بالم ارابا باليباربا بالالبز بالخلب بالاسبرل بال ْ
بببجاع الملاصأل بالمراال ببص
ال ــــزآ الخــــام

األلبية الملطلة

عشــــر والســــاد

عشــــر اب ببز اليميب بباف بالب ب براد بالقب ببزش

باألمراث اليالةل باألبباة اليالةل باألبباة بالغوز ببمراث الالل بالببأ بالجبلرا
باليصبة بالطبامينل بالد ماف اللارقة بين األمراث الباالة
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ال زآ السابع عشر والالام عشـر مباصبلة لليميباف باألببابةل بمبا ابز ذلب
م ماف الجلرا باليصبة باللبارا بينالمال بالبي ارن ببنبامو
ال زء التاسع عشر از الببأ ببصنااو ببلبانو بقبامول بالسمبم بالترياقاف
ال ـزآ العشــرو والواحــد والعشــرو
اليب ب ببرب

الياسب ب ببمينل ملب ب ببل ترتي ب ب ب

اببز األلبيببة الملببرلة مببن امقيببان لببل

األبجليب ب ببةل م ب ب ب ذاب ب ببر األسب ب ببماش باألبصب ب ببا

بامستدمامف بالمقالير المستدملة
بيببين اببان ينلببرل المؤل ب

ب بريببو المبنببز ملببل موبباهلتو باختبا ارتببو بم يااتببول

اان يقبأ رلزر ببييان ا يذار بيلاب ا بيامف ماناها بمالجالا از البيمارستان (بلدلو
بيمارستان بغلال)

()22

المنسببخة نبذا اب ن اإلقبباأ ملبل ل ارسبتالا

بم نلرة الاتب

اببان موببجد ا وبرق ا بغربب ا بببأ مببن نوببر اليببابا الابيببر باللغببة ال تينيببةل اببرج بببن
سالمل الطبي

اإلسراايلز از جديرة صقليةل بامأ الترجمة ملل مل سنين طبيلبةل

ببامأ الاتا

اام ا مام 7211م بقل بهلاه لل المل وبار بنجببل بهبز النسبخة

التبز نقلببف بطبدبف بدببل اختبراع المطبدببة المياانيايببةل بابان ذلب ابز بلايببة البنلقيببة
بايطالي ببا م ببام 7211ل اا ببان ببأ ات ببا

ابي ببر مبس بببمز طب ببز ا ببز م ببالم الطبام ببة

مامببة بقببل سبببقو بببين المجلببلاف األخببر الاتببا
بتا ببررف طبد بباف ات ببا

المقببل ل بدالليببة القببليم بالجليببلل

الي ببابا بال تيني ببة مو ببتالاره المنقطب ب الناي ببر ا ببز ال ببب ل

األبرببيبة مامبة اتبدتبو طبدببة ملينبة برسبايا مبام 7212مل ببميببل طبدبو بيمبا اببز
البنلقية تا ار ار از الدقل األخير من القرن الخام

مورل بطبداف ميقة ابز القبرن

( )22لقبل ايصبف ابز غمببن سبنين مبلة مخطبطباف ابز برنسبتبن بامريابال باسبطنببأل بمنتبر (ماتببة
ابسلر) ماجيأل بلار الاتا

بالقاهرة بغيرها
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مور بيمب ا باسبتمرف الطبدباف بالوبرب بامقتباسباف ابز لغباف ببرببيبةل

السال

يتب ببل القب ببرن التاس ب ب موب ببر

()21

بناب ببرر الوب ببار للب ببلاتبر ميمب ببل مبلالمديب ببل خب ببان

ألريييتو از تيقيا اليابا بييلر ببال بالالنبلب بيرجبل للطبدبة البانيبةل بدبل التنقبيى
بالتقييمل بن تنور از يلة قويبة برقا بطبامة بتجليلا
السيرة الألاضلة -:بختم هبذه المقالبة بتقيبيم مقتمب

لاتبا

اريبلل طالمبا بهمبأ

بدببث الوببزش بببين مؤللبباف ال برادال بهببب اتابببو فـــي الســـيرة الأللســـألية بايالببا يبببين
باسلب جذا

برصين انتقال األطباش لو بدلم مسايرتالم بتقليلهمل ابز مبا يجب

بن

يابببن مليببو سببلب الدلمبباش باألطببباشل بخاصببة اببز مسببلاالم ال سببلة يامبباش لبن
مياباة بب مرباغة
بقل ببمى ذل ابز مقلمبة لالبذه المقالبةل ذ يببلبها ببالقبأ :ر ًّن بناسبا مبن بهبأ
النار بالتمييد بالتيصيأل لما رببنا نلاخأ النا

بنتصر از بجبه من المدبا ل

ماببنببا باستنقصبببنال بدمم ببا بانببا يااببلبن مببن سببيرة الل سببلةل بم سب ةبيما مببن سببيرة
مامنا سقراطل بالماببر منو بنو اان م يغوز الملب ل بيستخ ة بالم بن هم َغ َوبهل
بم يااببأ لذيببذ الطدببامل بم يلببب

ابباخر البيببا ل بم يبنببزل بم يقتنببزل بم ي ْنسببأل بم

ياابأ ليمبال بم يوبر خمب ارل بم يوبالل لَ ْالببال ببأ ابان م ْقتصب ار ملبل بابأ اليوبي ل

باملتلببا

باسبباش َخلَببال باألي بباش لببل ج ب ِّ اببز البريببةل ببنببو بيم با لببم ياببن يسببتدمأ

( )21منذ بباخر القرن البالي مور اان بلش ترجمة الات

ال تينيبةل ببدبل اختبراع الطبامبة المياانيايبة انتوبرف اتب

الطبية المبسبمةل االيبابا للبرادال لبل اللغبة
البرادا بغيبره مبن بطبباش الدبر بالمسببلمينل

باان اإلقباأ مليالا منقط النايرل اما نجل من النس المبجبلة از ماتباف بمرياا بببرببا
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التقيببة للدببام بم للسببلطانل بببأ يجيبببالم بمببا هببب اليببا منببله باصببر األللبباا بببينالبا
ة
بمببا نيببن ادلببل خب

ذلب

بببم قببالبا اببز مسببابئ هببذه السببيرة التببز سببار بالببا بمامنببا

سببقراط ةنالببا مخاللببة لمببا مليببو مجببر الطب ب ل بق بباتم اليببري بالنسببأل بلاميببة لببل
خ ب ار الدببالمل بب ببار النببا

به االببم بسببنجيبالم بمببا منببلنا اببز ذل ب

ن وبباش ايل

انقبأ :بما ما بربه من سقراط بذاربه اقل صلقبا بقل اان ذل ايو بلابنالم جاللببا
منببو بوببياش بخببرل بتراببا ذارهببا تدمببلا لبجببب مبمب اليجببة ملينببال بذلب بن هببذه
األمبر التبز ببربهبا اانبف منبو ابز ابتبلاش بمبره لبل مبلة طبيلبة مبن ممبرهل ببم انتقبأ
الدلبل يمر مجبال
من ابير منالاب اقل يار
ا

اللالببل با َا َبأ الطيببافل عبانمبا ابان

منببو مببا بن اببز بببلش بم بره لوببلة امجابببو بالللسببلة بيبببو لالببال بيرصببو ملببل صببر
دم ببان الو ببالباف بالو ببغأ باللة ببذاف ليال ببال بمؤات بباة طبد ببو ل ببو مل ببل ذلب ب ل باس ببتخلااو
بل از ببأ
باسترذالو لمن لم ي يا الللسلة بالدين التز تستيا بن ت يا بالا بم ة
األمبر الموبقة المدوبقةل من امأ ميبأ ليالبال عباابراط ابز يبالبا بلدبمالبال بوبن ن
ط اإلابراط ايالبا برجب
المخاللين لالال يتل ذا َب َغ َأ ايالا ا
بقرف األمببر ببو قرارهبا اسبقَ َ
لل اممتلاأ اما يقاأ از المبأ :لاأ جليل لذة االذه اانف ياأ سقراط از تلب

المببلة مببن مم بره بصببار مببا ببببر منببو مببن هببذه األمبببر بوببالر ألنببو اطببر ببمج ب ل
بالنا

مبلَدبن ب ذامة الخبر الطري

النالرل بامم ار من المالب

بالمدتال

السنا ذا بمخاللين ل مر األيمل مبن سبيرة سبقراطل عبان انبا مقصِّبرين منبو ابز
ذلب ب تقص ببي ار ابيب ب ارل بمق ب ةبرين ب ببالنقص م ببن اس ببتدماأ الس ببيرة الدالل ببة بقمب ب الال ببب ل
بميبببة الدلببم ب اليببرص مليببو اخ انببا ذا لسببقراط لببي
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اببز ايليببة السببيرة بببأ اببز

اميتالببال بلسببنا بمستقصببين ن بقررنببا بببالنقص منببول ذ اببان ذل ب هببب اليببال اببان
اإلقرار باليا بابر وراا باميلةل االذا ما نقبلو از هذا المبم
بما ما ماببه من سيرة سقراط بسبيرتز ا ةنبا نقببأ :ن المديب

منالبا بيبا بيمبا

اميتال ببا م ايليتال ببال ذ م ببن الب ببين بن ببو ل ببز امنالم ببا ا ببز الو ببالباف عبايباره ببا األم ببر
األامبأ األوبر ل ملببل مبا ةبيةنببا ابز اتابنبا (فــي الطــب الروحـاني ل لاببن األخبذ مببن
ابأ ياجببة بمقببلار مببا م ب ةبل منببول بب بمقببلار مببا م يجلب

بلمبا بنيببن عبان انببا غيببر

مستيقين مسم الللسلة باإلمااة لل سقراطل ا نبا مسبتيقبن مسبمالار ابالرادا ملبم
بري ببااالم بابري ببااالمل ااصب ببلى ببرو ببل يس ب ب

األص بببأ بالمنط ببا السب ببليمل بل ببدم يب ب ةبله

مخلببص و بري ل ببيم با اليلسببب

اع بمتببدنل يدطببل اببأ ذا
اجتمببامز ب ٍ

اطبي ب

ي ببا يق ببو بالنس بببة إليمان ببو باتقاا ببول ايق بببأ :ر ن لن ببا يال ببة بد ببل الم بببف يمي ببلة بب
ذميمة يسبما اانف سيرتنا ملة ابن بنلسنا م بجسبالنال مبام البليان الدبالأل االبب
اليبيب ل بببلببل األوببياش بن ينتل ب المببرش بدلببم الدلمبباش بم يلتلببف لببل سببيرتالم لببيان
ملل مبأ ما يقبأ الوامر:
ص ْرف مملز
بممأ بدلمز ا ن قَ َ
َي ْندل َ ملمز بم يمرْر َ تقصيرا

()22

خاتمة حوف العبادي والرازي-:
( )22السيرة الللسليةل تصييى بتقليم ببأ اراب

بترجمة مبا

قبباأ بمالبلا ميقبال طالبرانل 7122ل

انار :مبب ا ص 701-10مطببمباف جامدبة طالبرانل ب رببر ارببرال الم لـة اوسـيوية (باإلناليديبة)ل

ملل  )7121( 721ص( 71 -101ج)25
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صببنبان اببز الدلببم باللصببأ باألخب ا اليميببلةل مب امجتالببال بالمباابببة بالدمببأ
المجببلا بالخلمببة المتلانيببةل بمببدا بساسبا متينبا لنالبببث المالببن الطبيببة منببل الدببر
بالمسلمينل امتل ببره مااف السنين االدبالا بملرستو از بيف اليامة نقلببا الاتب
الطبيببة بالللسببلية القليمبة بلقببة ببمانببة عباجببالةل يتببل بببلف اللغببة الدربيببةل لغببة القببرن
الابريمل بترجمبباتالم بنقبببلالم بامببأ اللغبباف ببمجببلهال بببسببدالا منطبقب ا بمقببربشا ةمببلة

قببربن امببا بن ينببين الدبببالا بيمبا بغنببل الدلبببم الطبيببة بمببا ابتببلمف قرييتببو مببن
تصاني

مدببل بامبى السببيأ
اريلة راالةل قالف هذه المالنة –بممارسيالا از طريبا ة

للنالبث باإلبلاع

بمببا ببببب باببر ال برادا ااببان طبيب با ايلسببباا اريببلا بببين األطببباش الل سببلةب يببار
التقليببل بالريبباشل بممببأ ليببأ نالببار لرا ب مسببتب المالنببةل برسببم بصبببأ ممارسببتالا اببز
بيسببن مرتبببة لاببن ي ةسبباله يبباابا مايببلة لببو لليقبباع بببو اببز الخلبباشل بانتيلبببا اتب با
بج المدرابة
تم ة بو از لينو عبايمانوب الاا من يرية الربال بتمس باليقيقبةل بو ة

البنبباشةل بيببار المابباهر الداالببة بالمقلةببلين الدميببان برل ملببل الجببايا اببز نقببث
الطب ب ل ببقب ب ببج ببو المدتدل ببةل بامت ببر ب ببان الا بببن ل ببم يص ب ةببر بيرس ببم بالص ببلاة
بامرتجاأل بأ بن لو خالقا يايما مبلمال ببن بمبر اإلنسان م تقب بامتلباا بقباأ
بببان اليقيقببة اببز الط ب
المالنة بالتبقي

غايببة م تببلر ل م ب بنببو قمببل يياتببو الدمليببة اببز ممارسببة

الصيزل ببااا ملل النتااي التز توالل مليالا التجار بالتز تابن

مبقباببة لالببال بينبغببز للم بريث بن َي ْقتَصببر ملببل بايببل ممببن يببببا بببو مببن األطببباشل

اخطاه ابز جنب

طةبب
صببابو يسبير جبلال بمبن ت َ

منبل ابيبر مبن األطبباش يبوب بن

يقب اببز خطببا اببأ بايببل مببنالمل بقببل بمب ناامب ا السببلي ا اببز الطب
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اإلسب مز يدبببر

م ببن باقب ب اليي بباة اللام ببلة بما ببارم األخب ب ال لراب ب مس ببتب الدل بببم الص ببيية مالنيب ب ا
بملميا باخ قيباب باطبيب

مدبالي توخيصبز سبريرال سبار طيلبة يياتبو الدمليبة ابز

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 متب ار

بالخطببا ليصببليول ببن ياخببذ ببربا جليببل بابببر صبباب ا
صببابة اللببذاف

بلقببة ممببا يصببى مدببو البرهببان بالتجربببة باببان سبببيلو لاام بال لببي

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
بمببا الدقببأ باإليمببان بالبصببيرة الربييببة اتببلمب منببو نرجببب الب ببا

بنخببا

الدقببا ر

امببا َبب ةبين ال براداب بالناببر لنببا ريببيم بنببال م يريببل ي منببال بيا بره لنببا الجبببر بالجالببأل
بيي

لنا الدلم بالدلأل بسيابن مغببن ا من اوتر لذة باالة داالة بلذة باقيةل ليابن

الرادال يس

تدبير ابن النليمل الذا امتيله بدل بااتو بستين ماما بقبلو بنو رابان

ببي ببل لهب بره باري ببل مصب بره
بلتابن م بره الجمة خاللة

اريمب ب ا ب ببا ار بالن ببا ل يس ببن ال برا ببة ب بباللقراش باممب ب ةشر
()25

د سامي خلف حمارنة
كلية الصحة العامة -امعة اليرموك
إربد  -اورد

( )25المرج السابا نلسول السيرة الللسليةل 7122ل ص15-10
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