
 تاريخ الطب 



 المصريينالطب عند قدامى 
 
 اخر انسان ايمن  الطب براعة في اكثرفي مصر المرء 

 االلياذةهوميروس في 
انهم القديمة منذ فجر التاريخ، حيث تشير المخطوطات الطب مارس المصريون 

الرصاص كدواء ،كان  كبريتيدالعين كما واستخدموا   االملعالج  الملكيتاستخدموا 
درجة جعلت مصر قبلة  الى الطب برعوا في فنوقد .م.ق 4000ذلك في العام 
وهذا ما تؤكده الرسومات .الحضارات المجاورة اهلو  االرض ارجاءلالستشفاء من 

 االغريقيفقد ذكر المؤرخ .  البردىالهيروغليفية على جدران المعابد والقبور وأوراق 
 افضل اليهيوفد  انالثاني  احمسملك الفرس طلب من الفرعون  انهيرودوت 

وهي  ادناهكما وتظهر الصورة . م.ق 560طبيب عيون لديه وكان ذلك في العام 
طبيب ( م .ق 1400:نيبامون) لموجودة على جدران احد المعابد في طيبة صورة 

 .كامال على شكل جائزة  اجره اليهسوريا يدفع  اميراالفرعون وكاتبه وهو يستقبل 
وكان مألوفاً لدى الفراعنة وجود تخصصات مختلفة كطب العيون وطب األمراض 

ترجمته الحرفية تعني  انالهضمية بل ووجد أخصائيون في طب الشرج والطريف 
  .، وكان هنالك طبيبات نساء أيضاً  االسنان، كما وجد طب (راعي الشرج)
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وقد سجل قدماء المصريين خبرتهم باألدوية على جدران المعابد والقبور  .

م وتعرف ببردى .ق 1825العام  الى البردى اوراق اقدموأوراق البردي، وتعود 
الثالث ، حيث تشمل وصفا  امنحتبالنسائية في عهد  لالمراض كاهون

النساء عامة،جنس الجنين،  امراضاألسنان عند الحوامل،  االملتشخيص الحمل،
 . ومراهمها االنوثة ادويةوكذلك 

الفرعوني كان في غاية التطور بالنسبة  الطب أن الى القديمة وتشير المخطوطات
، ويكفي أن نعلم أن فيما بعد  االغريقي الطب لزمانه ، بل وساهم في التأثير على

قاموا بالتعلم في معبد  وجالينوس وهيروفيلوس الطب المعروف بأبي أبقراط
 .فيما بعد واالغريقيالفرعوني  الطب بين التجسيرأمنحوتب ، وساهموا في 
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 وتعتبر اقدم . م .ق 16التي ترجع للقرن (ايبرس ) من أشهر هذه البرديات بردية
البرديات حيث يرجح ان تعود الى عهد الملك دين من االسرة الفرعونية االولى 

وهي اسطوانة يبلغ طولها العشرين مترا وتعد مرجعا ضخما ( م.ق 3000)
لالمراض الباطنية،والجلدية والنسائية وامراض العين واالطراف واالمراض 

اضافة الى ما . وفسيولوجية كما واحتوت على مصطلحات تشريحية .الجراحية
 .وصفة عالجية 788دواء و  400يقرب ال 

 1600ومن البرديات المشهورة كذلك بردية ادوين سميث التي تعود الى عام 
حيث تصف ما م والتي يبلغ طولها الخمسة امتار و يركز فحواها على الجراحة .ق

. حالة جراحية من جراحات الرأس والعنق والكتفين والصدر والثدي 84يقرب ال 
والمؤسف ان ما وصلنا منها توقف عند الصدر حيث اقتطعت الجملة من وسطها 

وتصف البردية المذكورة بداية كل حالة من الحاالت . وفقدت بقية محتواها 
المذكورة ثم تصف العالج، والطريف في االمر انها تصف الكسور وصفا دقيقا ال 

 .سيما تلك الكسور المتعددة التي ربما حدثت في اماكن بناء االهرامات



 
حتدثت الربديات عموما عن نباتات طبية عديدة كانت تنمو يف أرض مصر أو جتلب  

و اعتمد قدماء املصريني يف حتنيط . من الصومال أو السودان أواجلزيرة العربية أواحلبشة
جثث املوتى وحفظها من التلف على بعض النباتات كاحلنة والبصل والصمغ وخيار 

 .مشرب واملر واللبان ونشارة اخلشب والكتان ونبيذ البلح
 ورغم ضحالة معرفتهم يف اسباب االمراض و ارجاع ذلك اىل االرواح الشريرة 

 امتاز المصريون القدامى بمعرفة واسعة في علمي التشريح وعلم وظائف فقد
حيث اشتهروا بتحنيط اجلثث يف الوقت الذي دأبت االمم االخرى على االعضاء 

وقد كانت هلم طريقة مميزة يف افراغ حمتوى اجلمجمة من خالل ثغريت االنف . حرقها 
 .باستخدام كالب دقيق

 
 



ردية ابرس موقع القلب وصفا دقيقا ،وبالدقة ذاتها وصفت العديد من امراضه  وقد وصفت ب
وان الدورة الدموية وكانوا يعتقدون أن القلب هو مصدر االوعية الدموية، . كاضطرابات النبض

تنساب من القلب الى كل اجزاء الجسم وكانوا يدركون انها اوعية جوفاء اال انهم لم يكونوا 
 .يميزون بينها وبين االعصاب واالربطة االمر الذي اعاق فهمهم الكامل لكنه الدورة الدموية

والمثير لالعجاب حقا انهم برعوا في فن الفحص السريري كما تذكر بردياتهم براعة ال تقل عن 
وميزوا بين االورام .براعة االطباء المعاصرين كما واهتموا بمحادثة المريض وأخذ السيرة المرضية

 .المختلفة
وكان لقدامى المصريين كذلك و صفاتهم الخاصة في تشخيص العقم و تحديد جنس الجنين 
وموانع الحمل ، وكان لهم دور للوالدة كاجنحة ملحقة بالمعابد تؤمها الحوامل بحثا عن حرز 

 .الهي اكثر منها كامكنة للوالدة
 

، وكانت لهم وصفاتهم في ادرار وكانوا يحثون على الرضاعة الطبيعية لثالث سنوات على االقل 
 .الحليب ، وعند فشل االم فقط في االرضاع كانوا يوصون بالتحول الى حليب البقر



 
ونشير هنا الى اهتمام األطباء المصريين القدامى بالغذاء والحمية ، وكانوا يعتبرون لحم الخنزير 
غير نظيفاً كما يذكر المؤرخ االغريقي الشهير هيرودوت ، الذي أشار ايضا الى بعض الوجبات 

الغذائية التي كان يحظى بها المصريون والتي تشير الى وجود نمط غذائي متكامل لدى الطبقات 
 العليا والدنيا أيضًا في المجتمع الفرعوني القديم

ووصفوا حيث دأبوا على تخييط الجروح باإلبرة والخيط، : كانت لهم تعاليمهم في الجراحة 
وقد كشف العلماء المعاصرون . السرطانات في بردياتهم ال سيما سرطان الرحم، وسرطان الثدي

واحتوت البرديات على وصف للبواسير .مومياء انثوية مصابة بسرطان الرحم 39ما ال يقل عن
وبرعوا في الجراحة حتى انهم استخدموا القصب لتوسيع االحليل الضيق . ووصفات لعالجها 

 خلقيا مستخدمين ادوية للتعقيم
 وكان للفراعنة نظريتهم المسماة بالقنوات والتي تتكهن بوجود قنوات تنقل الماء والدم والهواء الى

الجسم وان المرض ينجم عن انسداد هذه القنوات ، وربما اقتبسوا ذلك من النيل وروافده وأن 
انسداد الروافد يؤدي الى انحسار جودة المحاصيل الزراعية ومن ثم فقد الفوا استخدام 

 .المسهالت كعالج



 
طبيعة التعليم في المعاهد الطبية الفرعونية ،فقد الجدير باالهتمام حقيقة هو  انغير 

 الىذلك العائد  وابرزها( بيوت الحياة)ترجمتها  و( انخ-بيري)انتشرت ما عرفت بال
والذي حاز على شهرة دولية نظرا لمكتبته التي استمرت ( ممفيس)في ( امنحتب)

ثم قمن  اولىحيث تدربت القابالت كمرحلة ( سيس) في  واخرما بعد الميالد، الى
الذي كان الفرعون  ابيدوسفن الوالدة بعد ذلك، ومعهد ثالث في  االطباءبتدريب 

 مراكزاو عدا عن كون تلك البيوت . مكتبته، وغيرها الىرمسيس الرابع يكثر التردد 
الممارسة ) كتابا   اقدمهاالبرديات التي من  وكانت مخزنا للكتب   انها االللدراسة 

و  االولىالفرعونية  االسرةاللذين كتبا من قبل احد ملوك ( كتاب التشريح) و( الطبية
 .لالسفقد ضاع كالهما 

 االسكندريةتخصصا قد كتبت بعد ذلك ، فقد عثر رئيس مدرسة  اكثركتبا   انويبدو 
للميالد على ستة كتب في مكتبتها تتناول مجاالت طبية  180المسيحية عام 

 .وطب العيون والنساء واالدويةالجراحية  واالدوات واالمراضمختلفة كالتشريح 



 
 
 

الشعب  بهاالخدمات الصحية التي تمتع المبهر حقا في تلك الحضارة الغابرة هو طبيعة 
، وقد تمتع بناة الهرم المصري ، حيث تمتع العمال والموظفون بتامين صحي خاص 

حيث تشير احدى . بخدمات طبية عالية الجودة وافرد لهم طبيبا نعت بطبيب المستعمرة
النصوص الى تكفل احد المعابد بدفع الكلفة العالجية كاملة الحد الموظفين بعد اثبات 
اصابة عمل في عينه اثناء مزاولته لعمله في خدمة المعبد،ولم يكن في دولة الفراعنة سن 

ثابتة للتقاعد اال لمن يعاني من عجز بدني ، ونصت البرديات على حق العمال في المطالبة 
بتقاعد مبكر بسبب العجز ، كما و رخصت المغادرة المرضية للعاملين في مختلف 

 .القطاعات
 باربع ساعات في الصباح واربع بعد الظهر يتخللهما تناول وجبة وقد حددت ساعات العمل

 .و قيلولة لتجنب خطر ضربة الشمس
 
انيكفي  وبعض المخطوطات تتحدث عن مستلزمات النظافة لدى الجيش الفرعوني  ان 

في  االولىتقليد حلق الشعر للجنود تالفيا للقمل والحشرات قد مورس للمرة  اننعلم 
 .التاريخ من قبل الجيش الفرعوني

وذلك لتفادي  االبطينما تحت  سيماالشعر عن الجسم ال  وازالةوكانوا يوصون بالغسل 
  .العدوى

   
 



 اإلسالمينشأة الطب 
وقد اقتصر . طًبا بدائًيا اقتصر على التجارب والتعاويذ املتوارثة بني األفراد اجلاهلية كان الطب يف

بالعسل ومنقوع بعض األعشاب  والتداويمعظمه على الكي بالنار واستئصال األطراف الفاسدة 
 .النباتية، واللجوء إىل بعض التعاويذ والتمائم على يد الكهان والعرافني


بعد الفتوحات اإلسالمية يف الشرق، اهتم العرب بأعمال األطباء اإلغريق والرومان القدماء   

اليت فروا  جنديسابورمدرسة  يف لغتهم قد نقلوها إىل السريان اليت كان و وجالينوس أبقراط أمثال
  اعتنقوهالذي  النسطوري للمذهب األباطرة البيزنطيني إليها هربًا من اضطهاد

 بداية العصر العباسي، تطور األمر بعدما بدأ العرب يف نقل العلوم الطبية من مصادرها ومع
على أيدي بعض األطباء الذين  ضعفاليونانية مباشرة، بعدما عرفوا ما يف الرتمجات السريانية من 

 .بن إسحاقوحنني    خبتيشوعحذقوا اليونانية كآل 


الوقت، انتشرت ممارسة مهنة الطب حىت أنه بلغ عدد األطباء يف بغداد وحدها يف زمن ومع  
بل ظهرت املصنفات اليت تصنف األطباء  ]،طبيب 860أكثر من  املقتدر باهلل اخلليفة العباسي

طبقات "حبسب الفرتة الزمنية اليت عاشوا فيها أو حبسب املناطق اليت استوطنوها، ولعل أمهها كتايب 
 .أصيبعةالبن أيب  عيون األنباء يف طبقات األطباء"و البن جلجل "األطباء واحلكماء
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 الطبيةالكتب 
 
يف القرن التاسع امليالدي، كما كان  الحاوي في الطب كتابه حممد بن زكريا الرازي كتب

ملا سجله فيه الرازي من حاالت سريرية عاجلها شهرته اخلاصة،  الجامع الكبير لكتبه
 23نشره يف وقد     ].الرازي بنفسه، وقدم فيه تسجيالت مفيدة جًدا عن أمراض خمتلفة

جملد، كل منها تشرح أجزاء من اجلسد أو أمراض معينة، صنفها ومجعها حبسب 
ظلت معظم اجلامعات األوروبية تستخدم كتاب احلاوي كمرجع طيب هام حىت وقد ].فهمه

  عشرالقرن السابع 


الذي كتبه حلاكم الرّي منصور بن إسحاق بن أمحد،  المنصوري كتب الرازي كتابهكما   [
والذي كان حيتوي على عشر مقاالت تعتمد يف األساس على العلوم اإلغريقية، اعتمد 

 لقرونعليه طالب الطب 
  الذي تناول فيه كيفية العالج والوقاية من األمراض ، طب الملوك كتاب آخر امسهللرازي

ويعتقد أنه كتب هذا الكتاب لعلية القوم الذين  . النظم الغذائية اتباعوالعلل من خالل 
ومن األعمال . كان يعرف عنهم هنمهم، وغالًبا ما كانوا يصابون بأمراض املعدة

، اليت شرح فيها الرازي أسباب أطروحة في أسباب الزكام في فصل الربيع األخرى،
 ].اإلصابة بالزكام عند استنشاق الورود يف فصل الربيع
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D9%84%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D9%84%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D9%84%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9


لعلي بن العباس اجملوسي بالكتاب الملكي املعروف كامل الصناعة الطبية كما كان لكتاب ،
والذي احتوى على عشرين  ][،الذي يعده بعض العلماء مؤسس علم وظائف األعضاء التشرحيية

كما يعد من . مقالة عن النظريات الطبية، واألغذية الصحية واألعشاب الطبية، وطب النساء
  ].األمراض اجللدية أوائل الكتب الطبية اليت أفردت قسًما للحديث عن

 احتوى :  انقسم إىل مخس جملداتالذي  القانون في الطب ومن الكتب اهلامة أيًضا كتاب
اجمللد األول على خالصة وافية للمبادئ الطبية، والثاين مرجع لألدوية املخدرة، والثالث يصف 

قسم للتدابري الصحية  وبهأمراض األعضاء كل على حدة، والرابع يناقش األمراض التقليدية 
، فقد كان للقانون تأثريه الكبري يف املدارس لذا   .وصفات لألدوية اجملمعة بهالوقائية، واخلامس 

 ].املتأخرىنالطبية واملؤلفني الطبيني 
وكانت هلم كتب هتتم بكيفية احلفاظ ، الطب الوقائي اهتم األطباء املسلمون أيًضا مبا يعرف اآلن

على الصحة، عن طريق احلفاظ على نظافة البيئة احمليطة وسبل التغذية السليمة، وممارسة الرياضة 
كانت له شعبيته يف الذي   البن بطالن الصحة تقويمكتابأشهرها  لعل . للحفاظ على اجلسم

يدلل على تأثري الثقافة العربية على بدايات احلضارة األوروبية  وبهأوروبا العصور الوسطى، 
   .احلديثة

 البن  طب المشايخ ككتاب املسننيصحة  مثلطبية أخرى  مواضيحتناولت إىل الكتب إضافة
 اجلزار


 ].البن اجلزار أيًضا لنسيان وطرق تقوية الذاكرة النوم ككتابواضطرابات [

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D9%84%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D9%84%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D9%84%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8_%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9_(%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9_(%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9_(%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A8%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%86%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%86%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D9%84%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D9%84%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D9%84%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9


 وقد استفادت أوروبا من الرتمجات للكتب الطبية اإلسالمية على يد مرتمجني
الذي ترجم جزء اجلراحة من كتاب التصريف ملن عجز عن  الكرميوين جرياردو أمثال

لقرون، األوروبية  الطبكليات  إىل الالتينية، واستخدم من حينها يف للزهراويالتأليف 
 ].1770وظلوا يصدرون منه الطبعات حىت حنو عام 

 الجامع  البن سينا وكتاب القانون في الطب تابك األفريقي قسطنطني ترجمكما
 للرازي الكبير

البن سينا  القانون في الطب وقد ظلت بعض املؤلفات الطبية للمسلمني ككتاب
، تدرس يف للزهراوي التصريف لمن عجز عن التأليفللرازي و الحاوي في الطبو

 ].جامعات أوروبا حىت القرن الثامن عشر
أدب  كما قدم املسلمون أعمااًل يف جمال األخالقيات الطبية، ويعد كتاب

الذي اعتمد فيه على  أخالقيات الطب األعمال العربية يف جمالأقدم  للرهاوي الطبيب
رعاة الروح "يف كتابه األطباء بأهنم  الرهاويوقد وصف  ].وجالينوس أبقراطأعمال 
  ].، وكتب فيه عشرين فصاًل يف خمتلف العناوين املرتبطة باألخالقيات الطبية"واجلسد

 أخالق  اهتم الرازي أيًضا باألخالقيات الطبية، واليت كتب فيها كتابًا بعنوانكما
كما اعتقد أنه . يف هذا الكتاب، كتب الرازي عن أمهية احلالة املعنوية للمريض ].الطبيب

ليس فقط من الضروري للطبيب أن يكون حاذقًا يف جماله، بل جيب أن يكون منوذًجا 
مسؤولية الطبيب : انقسمت أفكاره حول األخالقيات الطبية إىل ثالث مفاهيم. به حيتذى

 ][.عن مرضاه، ومسؤوليته أمام نفسه، إضافة إىل مسؤولية املريض أمام الطبيب
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85%D9%88%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85%D9%88%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85%D9%88%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%B7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%B7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D9%84%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%B7%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%B7%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%B7%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%8A_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D9%84%D9%85%D9%86_%D8%B9%D8%AC%D8%B2_%D8%B9%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%84%D9%8A%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D9%84%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D9%82_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D9%84%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D9%84%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D9%84%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D9%84%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9


 املسلمنيأشهر األطباء 
" ؛ وكان مبعثًرا، فرتّبه الرازي، وكان جالينوسكان فن المعالجة ميًتا، إلى أن أحياه

 "ناقًصا، فأتّمه ابن سينا
 املتميزة اليت أعلت من  اسهاماهتماشتهر الكثري من األطباء املسلمني، وكانت هلم

ملا قّدمه من مؤلفات " العرب جالينوس"الذي أطلق عليه  كأيب بكر الرازي مكانتهم،
وإجنازات يف الطب، كما يعتربه البعض أبو الطب اإلسالمي، وأعظم األطباء يف العامل 

ا باإلضافة   ،اإلسالمي
ً
له مائيت مصنف  موسوعًياإىل شهرته كطبيب، فقد كان الرازي عامل

 . نصفها يف الطب
 كان وقد    .وراثية الرازي أول من أرجع سبب اإلصابة ببعض األمراض إىل أسبابويعد

أول األطباء املسلمني يف العصور الوسطى ممارسة للطب بطريقة شاملة وموسوعية، "الرازي 
وقد اشتهر الرازي بأنه أول من وصف وفّرق بني ... نفسه جالينوسمتفوقًا على 

 ]."على حنو دقيق واحلصبة اجلدري مرضي

أبو اجلراحة احلديثة"الذي عّده الغرب  لزهراويا"، 


 .مكتشف الدورة الدموية الصغرى النفيسوابن   
 كما  .ألعماله العلمية، وباألخص لكتاباته يف الطب ابن سينا والفيلسوف املسلمالطبيب

وقد غطت  .كتاب الشفاءوهو األشهر، و القانون يف الطب اشتهر ابن سينا لكتابيه
 ].أعماله األخرى مواضيع حول أدوية القلب، وعالج أمراض الكلى

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A8%D9%83%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AB%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%AF%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D9%84%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%81%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D9%84%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9




 الطبإجنازات املسلمني يف 
 األعضاءالتشريح وعلم وظائف 
مكتشف الدورة الدموية الصغرى البن النفيس مقدمة كتاب طيب. 
فضاًل كبريًا يف تقدم علم التشريح وعلم وظائف األعضاء، ولكن من  البن النفيس كان

غري املؤكد إنه توصل إىل ما توصل إليه عن طريق تشريح اإلنسان، الستنكاف ابن النفيس 
 ].ممارسة التشريح لتعارضه مع الشريعة وشفقته على أجساد البشر

أنه كان هناك إال ].يعتقد أن األطباء اإلغريق قد عرفوا مسارات الدم يف أجساد البشر
تساؤل حول كيفية تدفق الدم من البطني األمين للقلب إىل البطني األيسر، قبل أن يتم 

 ].ضخ الدم إىل باقي اجلسم
 يف القرن الثاين امليالدي، أن الدم يصل إىل البطني األيسر عرب مسارات  جالينوس ذكروقد

عترب ابن النفيس أن ويف القرن الثالث عشر امليالدي، ا ][.البطيينغري مرئية يف احلاجز 
ال ميكن اخرتاقها، وليس  البطيينأن اكتشف أن احلاجز بعد ]،تلك خاطئة جالينوسفرضية 

 جالينوسأي نوع من املقاطع غري املرئية، مما يفند افرتاض  به

 عن ذلك، اكتشف ابن النفيس أن انتقال الدم من البطني األمين إىل البطني األيسر بداًل
غري أن كتاباته عن  ].الدورة الدموية الصغرى يتم عن طريق الرئتني، وهو ما عرف باسم

قد اكتشف تلك  هاريفويليام  كان  ]،هذا االكتشاف مل تكتشف إال يف القرن العشرين
 ].النظرية بصورة مستقلة بعد ابن النفيس بقرون

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D9%84%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D9%84%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D9%84%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D9%84%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D9%84%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%BA%D8%B1%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D9%84%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D9%84%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%85_%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%81%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%85_%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%81%D9%8A


 الغادي واملغتدي وظائف املعدة على أسد حي، يف كتابه ابن أيب األشعث وصفكما.[: 
الناظر للمعدة يراها ... عندما يدخل الطعام املعدة، خاصة عندما تكون ممتلئة، تتسع املعدة وتتمدد طبقاهتا

الطبقة الداخلية للمعدة املنتفخة ... صغرية إىل حد ما، لذا فقد شرعت يف صب إبريق بعد إبريق يف فمها
مث قطعت املعدة ومسحت للماء باخلروج، فتقلصت املعدة، حىت . اخلارجية الربيتوينأصبح ناعمة كطبقة الغشاء 

 ]رأيت فمها
 وصف تلك  بومونتوليم  عام، أعاد 900، وبعد حنو 959دّون ابن أيب األشعث مالحظاته تلك عام

 التجاربيمما يجعل ابن أبي األشعث رائًدا في علم وظائف األعضاء الوظائف، 
يف كتابه جالينوس ذكر De ossibus ad tirones أن الفك السفلي يتكون من جزأين، وهو ما ميكن ،

 ].إثباته عند طهيه، فإنه ينقسم من عند منتصفه
 صادف العديد من بقايا اهلياكل العظمية ملصر يف زيارة موفق الدين عبد اللطيف البغدادي بينما كان ،

الفك  فحص البغدادي اهلياكل، وتوصل إىل أن ].القاهرة ألشخاص لقوا حتفهم من اجلوع بالقرب من
اإلفادة واالعتبار يف  كتب يف كتابهكما   .جالينوس يتكون من قطعة واحدة ال قطعتني كما اعتقد السفلي

  األمور املشاهدة واحلوادث املعاينة بأرض مصر
وقد أعدت . ما رأيته يف هذا اجلزء من اجلثث أقنعين أن عظام الفك السفلي قطعة واحدة، بال فاصل أو رابط

وقد ساعدين كثريون بتكرار نفس الفحوصات سواء يف ... الفحص مرات عديدة على أكثر من ألفي رأس
 ]...غيايب أو حتت عيين

مل يهتم أحد ممن كتبوا يف الطب باكتشاف البغدادي، ورمبا كان ذلك ألنه دّون اكتشافه هذا يف  , لسوء احلظ
يكون سبب جتاهل ذاك االكتشاف، أنه مل يكن العلماء يف ذاك الوقت يتقبلون وقد ].مصر كتاب عن جغرافيا

 القدامفكرة ختطئة أفكار املؤلفني 
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D9%84%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D9%84%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A8%D9%88%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A8%D9%88%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D9%84%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D9%84%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%83_%D8%B3%D9%81%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%83_%D8%B3%D9%81%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D9%84%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D9%84%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9


البصريات وطب العيون 
وفي  ][.اعتقد اإلغريق أن الرؤية تحدث نتيجة انبعاث أشعة من العين تسمح برؤية األشياء

وأثبت ابن اهليثم خطأها عرب جهاز ، تلك النظرية ابن اهليثم خالف القرن الحادي عشر،
ساعد تشريح ابن اهليثم للعني، على وضع أساس نظريته حول تكون الصورة، واليت شرحها  ].بصري

ويف  ][.عرب إسقاط أشعة الضوء خالل وسطني خمتلفي الكثافة، أي أنه أثبت نظريته بالتجارب املعملية
إىل الالتينية، وظل يدّرس يف العامل اإلسالمي وأوروبا على حد سواء،  املناظر القرن التايل، ترجم كتابه
 .حىت القرن السابع عشر

الظاهرة وأمراضها رسالة يف تشريح العني وأمراضها "كتابًا مساه  علي بن عيسى الكحال وضع
 ].، ترجم إىل الالتينية، وكان له أثره على علم طب العيون يف أوروبا يف العصور الوسطى"الباطنة

الذي يعد أكرب مرجع " نور العيون وجامع الفنون"كتابه  صالح الدين بن يوسف الكحال كما وضع
واشتمل على وصف العني واإلبصار، وأمراض العني وأسباهبا وأعراضها، جامع يف أمراض العني، 

، واحلدقة والقرنية وامللتحمة اجلفون وكيفية احلفاظ على صحة العني، إضافة إىل األمراض اليت تصيب
 ].واألدوية املستخدمة يف عالجها

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D9%84%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%AB%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D8%AA_(%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D9%84%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D9%84%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AD%D8%A7%D9%84
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 منو وانتشار املستشفيات يف العامل اإلسالمي قدميًا يف انتشار ممارسة اجلراحة، حيث كان ساهم
األطباء على معرفة بكيفية إجراء العمليات اجلراحية النتشار الكتابات الطبية اليت تشمل وصف 

 .لكيفية إجراء تلك اجلراحات


مل يكن . اختذ املسلمون من الرتمجات للكتابات الطبية القدمية ركيزة لنشر املمارسات اجلراحية  
برع املسلمون يف العديد وقد ].األطباء يفضلون إجراء اجلراحات لنسب جناحاهتا الضعيفة نسبًيا

 ]،والفتق املثانة من العمليات اجلراحية، كالتجبري وشق
 األطباء اللتان كانتا من الوسائل العالجية الشائعة اليت استخدمها  والكي احلجامة إىلإضافة

كانوا . املسلمون قدميًا، وقد كانوا يستخدموهنا على نطاق واسع لعالج العديد من األمراض
 العدوىيستخدمون الكي بقضيب معدين إليقاف النزيف من اجلروح ومحايتها من 

 التصريف ملن عجز عن "ورمسها يف كتابه  الزهراوياخرتاعاهتم اجلراحية، كاليت صنعها هلم وكانت
اجلراحية اليت صنعوها من أمعاء القطط واخليوط ]،أداة جراحية 200واليت تصل إىل " التأليف

 .واحليوانات األخرى
كما  ].أما احلجامة، فكان يستخدم إلزالة األخالط السيئة من جسم املريض

تتم عن " حجامة رطبة"كانت احلجامة إما . إلزالة الدم من األوردة مباشرة الفصد استخدموا
تتسبب احلرارة والشفط إىل الكوب . طريق شق بسيط يف اجللد وسحب الدم بواسطة كوب دافئ

، فتتم باستخدام الكوب "احلجامة اجلافة"أما . الزجاجي يف خروج الدم إىل سطح اجللد وإزالته
 الساخن دون شق اجللد، يف مناطق معينة من جسم املريض لتخفيف األمل واحلكة، 
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تشخيص األمراض 
  حاذقني يف تشخيص األمراض، واعتمدوا يف ذلك على كانوا ثبت من مؤلفات األطباء املسلمني، أهنم

، وسؤال املريض عما يشتكي، والتدقيق يف لون البول ومراقبة النبض الفحص الفيزيائي للجسد وجس
 ].البشرة، واالطمئنان على الزفري والشهيق

التهاب  فعلى سبيل املثال استطاع ابن سينا التفريق بني. كما برعوا يف فن التفريق بني األمراض
، ووصف الرازي بدقة الفارق بني واملعوي املغص الكلوي احلاد والثانوي، وبني السحايا
 واحلصبة اجلدرىرسالة يف "األطوار األوىل للمرضني، وسجله يف كتابه لتشابه  واحلصبة اجلدري مرضي

واجلاف االنسكايب التامورالتهاب  ابن زهر كما وصف 
وآرائه الثاقبة حول نسبة بعض األمراض إىل ابن سينا توّصل إلى احتمالية انتقال األمراض عبر الهواء ،

 الظروف النفسية، وتوصيته باستخدام امللقط يف الوالدات املعقدة بسبب الضائقة اجلنينية، 
 .، وعاجلوا خلع الكتف برّده فجائًياالنزيف كما وصفوا صب املاء البارد إليقاف. 
 ].، ونصحوا بتناول املأكوالت النباتية عالًجا هلااملعدة إىل قبض البواسري وأرجعوا سبب مرض 
وكتب عنها يف الباب اخلاص بالديدان املعوية يف كتابه القانون يف  اإلنكلستوما وقد اكتشف ابن سينا مرض

 . الطب، وامساها بالدودة املستديرة
الناعورملرض  للطبيعة الوراثية أول من يصف الزهراوي. 
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