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 وحتى الِْخالفَة عرص منذ( األُوُرويب الِعلِْمي التطور عىل وأثرها األَنَْدلُس يف لألَطَْباء الِعلِْميَّة اإلنجازات إبراز يف البحث أهمية تتمثل
ِدين دولة نهاية  البرشية استفادة مدى ودراسة األْسَنان طِّب تطور يف لفضلا لهم كان ممن األَنَْدلُس أَطَْباء فيها ساهم والتي) املَُوحِّ

 يتم مل خصوصاً  األْسَنان وطِّب عموماً  الَعَريب الطِّبي الرتاث أن الدراسة تلك دوافع أهم ومن. الحديث الطِّبِّ  يف الجهود تلك من
، علم تطوير يف الحقيقي الرتاث هذا دور يربز نحو عىل بعد دراسته  وحتى. األوربية النهضة عرص مرحلة يف تأثريه خصوصاً  الطِّبِّ

 وبالتايل األكادميية، الدراسات من حقه املوضوع يأخذ ومل. الهام الفكري النتاج هذا من جدا يسري جزء عىل إال التعرف يتم مل اآلن
 الصايف املنبع شكلت والتي. األُوُرويب ِميالِعلْ  التطور عىل وأثره األَنَْدلُس يف األْسَنان لطِّب علمية دراسة إفراد من البد من البد كان

 ويعمل. الحديث األْسَنان طِّب ظهور بداية نحو تطورت والتي األُوُروبية النهضة منها نهلت التي الغرب يف الحديثة للنهضة
 أفردت قد اساتدر  نجد ما قلام  فريد اختصاص وهو األْسَنان، لطِّب العلامء هؤالء أحدثها التي النقلة مدى توضيح عىل البحث

 الُعلُوم تطور يف دراساتهم أثرت مدى أي وإىل األْسَنان، طِّب مجال يف األَنَْدلُس أَطَْباء إسهامات إبراز وكذلك. االختصاص لهذا
 امليدان هذا يف كبرية ثروة من األَنَْدلُس يف املسلمني أَطَْباء خلفه ما رصد وكذلك. خاصة بصفة األْسَنان وطِّب عامة بصفة الطِّبِّية

 أْمَراِض  يخص فيام األَنَْدلُسيون األَطَْباء به أسهم ما عرض مع. اليوم حتى به معموالً يزال ال بعضها حديثة متطورة أشياء وابتكروا
. األْسَنان ببطِّ  الخاصة الِجَراِحيَّة الَعَملِيَّات من للعديد إجراءات من األَنَْدلُس أَطَْباء به قام ما وإبراز. عالجها وطرق األْسَنان،
 لطِّب الِعلِْميَّة اإلضافات من قدموه عام والكشف ونهضتها، أُوُروبَّا عىل األَنَْدلُس يف لألَطَْباء الِعلِْميَّة اإلنجازات تأثريات ودراسة
 علامء إسهامات َضاري،الحَ  وإشعاعها األَنَْدلُس يف الِعلِْميَّة النَّْهَضة: التالية النقاط حول الدراسة هذه محاور وتدور. األْسَنان

 قدمت الدراسة نهاية ويف ونهضتها، أُوُروبَّا عىل األَنَْدلُس يف لألَطَْباء الِعلِْميَّة اإلنجازات تأثريات األْسَنان، ِطب مجال يف األَنَْدلُس
  ..وتوصياته البحث نتائج ألهم صياغة
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َمةُ   ُمَقدِّ
األَنَْدلُس يف كافة التخصصات عىل مدار قرون  برع أَْطبَاء

عديدة درًسا وممارسة وتطبيًقا، عادت بالنفع عىل البرشية 
التعامل مع أمراض  جمعاء، وكان من جملة مهام الطَِّبيب

الحديث األَنَْدلُسيني ممن تناولوا  ْطبَاءاأَل األْسنَان، ووجد عدد من 

عن طِّب األْسنَان، مما أضاف ثروة علمية كبرية إىل الناتج 
املعريف لتاريخ هذا العلم. وقد اتبعوا املناهج الِعلِْميَّة يف البحث 
والتأليف واملمارسة والتطبيق. وظهر دورهم الواضح يف الوصف 
والتشخيص والعالج وتحسني طرق معالجة األْسنَان 

ختلفة من اآلالت الجراحية املناسبة وجراحاتها، وتقديم أنواع م
وقدموا لها وصًفا ورسومات تكاد تصل إىل دقة آالت العرص 
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الحديث، ووصفوا اإلجراءات املطلوبة أثناء جراحة األْسنَان، بل 
وسبق بعضهم العالم فيما يعرف حاليًا بجراحات زراعة 

  وتجميلها.  األْسنَان
لِعْلِميَّة لألَْطبَاء يف إبراز اإلنجازات ا يف البحث أهمية وتتمثل

األَنَْدلُس وأثرها عىل التطور الِعْلِمي األُوُروبي (منذ عرص اْلِخالَفة 
ِدين) والتي األَنَْدلُس  أَْطبَاء ساهم فيها وحتى نهاية دولة امُلَوحِّ

 ودراسة مدى ممن كان لهم الفضل يف تطور طِّب األْسنَان
ومن أهم  .الحديث الطِّبِّ  يف من تلك الجهود البرشية استفادة

طِّب و عموًما  يالَعَرب يدوافع تلك الدراسة أن الرتاث الطِّب
األْسنَان خصوًصا لم يتم دراسته بعد عىل نحو يربز دور هذا 
، خصوًصا تأثريه يف مرحلة  الرتاث الحقيقي يف تطوير علم الطِّبِّ
عرص النهضة األوربية. وحتى اآلن لم يتم التعرف إال عىل جزء 

 املوضوع حقه جدا من هذا النتاج الفكري الهام. ولم يأخذيسري 
كان البد من البد من إفراد  األكاديمية، وبالتايل الدراسات من

طِّب األْسنَان يف األَنَْدلُس وأثره عىل التطور الِعْلِمي لدراسة علمية 
األُوُروبي. والتي شكلت املنبع الصايف للنهضة الحديثة يف الغرب 

ا النهضة األُوُروبية والتي تطورت نحو بداية التي نهلت منه
  ظهور طِّب األْسنَان الحديث.

  أهداف الدراسة
 طِّب األْسنَان، لالعلماء  أحدثها هؤالء التي النقلة توضيح مدى

قلما ما نجد دراسات قد أفردت لهذا  وهو اختصاص فريد
 .االختصاص

 نَان، وإىل األَنَْدلُس يف مجال طِّب األْس  إبراز إسهامات أَْطبَاء
بصفة عامة  يةأي مدى أثرت دراساتهم يف تطور الُعلُوم الطِّبِّ 

  وطِّب األْسنَان بصفة خاصة.
 املسلمني يف األَنَْدلُس من ثروة كبرية يف  رصد ما خلفه أَْطبَاء

هذا امليدان وابتكروا أشياء متطورة حديثة بعضها ال يزال 
 معموالً به حتى اليوم.

  ْبَاء األَنَْدلُسيون فيما يخص أْمَراِض عرض ما أسهم به األَط
 األْسنَان، وطرق عالجها.

 األَنَْدلُس من إجراءات للعديد من  إبراز ما قام به أَْطبَاء
 األْسنَان. طِّببالَعَمِليَّات الِجَراِحيَّة الخاصة 

  دراسة تأثريات اإلنجازات الِعْلِميَّة لألَْطبَاء يف األَنَْدلُس عىل
ها، والكشف عما قدموه من اإلضافات الِعْلِميَّة أُوُروبَّا ونهضت

 طِّب األْسنَان.ل

  دراسةمهنج ال
سوف اتبع عدًدا من املناهج يف الدراسة؛ منهم املنهج 

حسب فقرات البحث  ،واملنهج الوصفي والتحلييل ،التاريخي
وتوفر املادة العلمية؛ وكذلك استخدام املنهج العلمي من حيث 

  بط واالستنتاج.التحليل والتعليل والر 
  

ِهيد   مَتْ
ة يف األَْنَدلُس وإشعاعها احَلَضاري َْضة الِعلِْميَّ   الهنَّ

هـ  ٨٩٧-هـ ٩٢امتازت َحَضاَرة الَعَرب يف األَنَْدلُس (
اآْلَداب و بميلها الشديد إىل العناية بالُعلُوم  م)١٤٩٢ - م  ٧١١/

رجموا يف كل ناحية وت والُفنُون، فأنشأوا امَلداِرس واْلَمْكتَبَات
ياضية )١(الُكتُب املختلفة ، ودرسوا الُعلُوم الطِّبِّيَّة والِكيْميائية والرِّ

بنجاح. وتطورت الحركة الِعْلِميَّة نتيجة  والَفَلَكية والطَِّبيَعة
رعاية الُخَلَفاء للِعْلم والُعَلَماء وظهر اإلنتاج الغزير يف كل ميدان 

 ميدان الطِّب. لقد ارتقت الِعْلِميَّة، السيما يف من ميادين الَحياة
اإِلْسالمية يف تلك املنطقة من دنيا اإِلْسالم ارتقاًء رائًعا  الَحَضاَرة

ق،  ونافست الَحَضاَرة اإِلْسالمية فيها َحَضاَرة اإِلْسالم يف اْلَمرْشِ
وبلغ من عظمة ُقْرُطبَة وازدهارها خاصة إبان العهد األَُمِوي يف 

ِدينَة يف أُوُروبَّا كلها وتأتي عىل قدم األَنَْدلُس إنها كانت أعظم مَ 
املساواة مع الُقْسَطنَْطينَيّة وبَْغَداد إبان عزهما وبلغت درجة 

أُوُروبَّا وصفها املؤرخون يف ) ٢(رفيعة من الَحَضاَرة يف ذلك العهد
، ووصفتها الراهبة السكسونية )٣(بأنها "َعُروس األَنَْدلُس"

. وسماها املسترشق )٤(عالم"بأنها "زينة ال) Hersozهروسوذ (
) "ُقْرُطبَة املعجزة يف القرن Torres Balbásتوريس بالباس (

العارش، لقد كانت أمجد اللحظات يف العديد من الجوانب 
بالنسبة لحضارتنا كانت لحظة برزت فيها سيطرة وتفوق شبه 
الَجِزيَرة اإليبريية التي ال نظري لها يف الغرب األُوُروبي  الفقري 

  . )٥(ريفي"وال
وانترشت الحركة الِعْلِميَّة يف األَنَْدلُس كلها، ورسعان ما 

 Gustave Leويؤكد جوستاف لوبون (. انترشت خارج املنطقة
Bon أّن الوجود العربّي يف األَنَْدلُس حقق "رسالة الَحَضاَرة (

واآلداب ويرتجمون كتب اليونان  فيها، وتفرغوا لدراسة الُعلُوم
ون الجامعات التي ظلت وحدها ملجأ للثقافة يف والالتني وينشئ

. أما بالنسبة لِعْلم الطِّب فهو من الُعلُوم )٦"(أوربا زمنًا طويالً 
التي تستحق الدراسة والبحث كونه يتعلق بحياة اإلنسان 
وصحته وسالمة وتطور امُلْجتََمع. وبرز الطِّب بفروعه 

اء األَنَْدلُس واختصاصاته العديدة عىل أيدي املبدعني من أَْطبَ 
الذين أضافوا له اليشء الكثري فأصبح متكامالً من حيث الوصف 
والتَْشخيص والِعالَج. وقد نال طِّب األْسنَان نصيبًا طيبًا من 

 الِعْلِميَّة التي مؤلفاتهم يف واضح حضور عىل استحوذ أعمالهم
 العام املفهوم من طِّب الفم واألْسنَان كجزء مفهوم تناولت
  عندهم.  والعميل الطِّبِّ النظري ألقسام

وارتبطت النَّْهَضة الِعْلِميَّة الشاملة يف األَنَْدلُس بعهد اْلِخالَفة 
حيث كان للهدوء  م)،١٠٤٠-م٩٢٤هـ/٤٢٢-هـ٣١٦(

السيايس الذي عاشتُه األَنَْدلُس خالل عهد اْلِخالَفة أثر كبري يف 
الحياة االستقرار والتقدم الحضاري يف شتى امليادين ومنها 

، وكان من مظاهرها نضوج الشخصية الِعْلِميَّة )٧(العلمية
ق،  لألَنَْدلُس واستقاللها يف مجال الُعلُوم وامَلَعاِرف عن اْلَمرْشِ
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يَْدَلة، ومن املؤكد أن لرتاكم املعرفة يف  منها يف ميدان الطِّب والصَّ
التي العهود السابقة أثره يف هذه النَّْهَضة أوالً، وثانيًا الجهود 

ِعْلِميَّة إىل النضوج األَنَْدلُس يف دفع الحركة ال بذلها ُخَلفاء
  واإلبداع.

ْحَمن النّارص ( -٩١٢هـ/  ٣٥٠-٣٠٠اهتم اْلَخِليَفة َعبْد الرَّ
، واستقدم الكثري ممن )٨(م) اهتماًما كبرًيا بالُعلُوم وامَلَعاِرف٩٦١

ف برزوا يف نواحي الِعْلم ليسمع منهم أو يكلفهم بالتألي
يف الَقْرن (عاش  والتصنيف فألف له الطَِّبيب ُعمَران بن أبي ُعَمر

اِبُع الِهْجِري/ اْلَعارِش املِيالِدي كتاب يف "حب  )٩( )الرَّ
وهناك "أَْصبَغ بن يَْحيى" "الذي خدم اْلَخِليَفة  ،)١٠(األنيسون"

" ووصل الطِّب ذروته . )١١(النّارص وكان متقدًما يف صناعة الطِّبِّ
ْوَلة الَعَرِبيَّة يف اال  زدهار واإلبداع يف َمِدينَة ُقْرُطبَة عاصمة الدَّ

، التي كان الطِّبِّيَّةواشتهرت بمدرستها اإِلْسالمية يف األَنَْدلُس. 
 ٣٨٠َحْسَداي بُن َشرْبوط (ت يرتأسها الطَِّبيب اليَُهوِدي

ْحَمن النّارصاْلَخِليَفة وزير  م)، ٩٩٠هـ/ . وأنجبت )١٢(َعبْد الرَّ
ألَنَْدلُس عباقرة األَْطبَاء الذين كان لهم األثر يف تطوير الَحَضاَرة ا

ليس يف األَنَْدلُس فقط، إنما الَحَضاَرة الَعَرِبيَّة اإِلْسالمية 
جمعاء وقدموا عطاءات ونتاجات عْلِميَّة نادرة شكلت  واإِلنْساِنيَّة

يَْدَلة.  لة عدد وبرز يف تلك املرحفيما بعد أساًسا يف للِطب والصَّ
املعروف بابن  يَْحيىَّ بن يَْحيىَّ األَنَْدلُسيني، منهم ْطبَاء من اأَل 

من أهل ُقْرُطبَة، وكان "مترصًفا  م)٩٢٧ه/ ٣١٥الَسِمينة (ت 
وقد اكتسب ابن  )١٣("يف العلوم، متفننًا يف رضوب امَلَعاِرف

قيةالسمينة كل تلك الُعلُوم من خالل رحلته  ، إذ تتلمذ عىل اْلَمرْشِ
، ورجع إىل الطِّبي االختصاص يف تلك الُعلُوم، ومنها ذو 

وغريه من  الطِّباألَنَْدلُس، واستفاد منه أهل األَنَْدلُس يف 
  . )١٤(الُعلُوم

باج، الذي كان عارًفا   ُسَليَْمان بن وهناك الطَِّبيب أبو بَْكر
باألَْمَراض وصناعة األَْدِويَة وقد "عالج النارص من رمد عرض له 

وهناك الطَِّبيب أبو  . )١٥("وله نوادر يف الطِّبِّ محفوظة من يومه
د البُُغونش (ت  "كانم) ١٠٥٢هـ/  444ُعثَْمان َسِعيد بن ُمَحمَّ

محكًما ألصول الطِّبِّ نافذًا يف فروعه حسن الترصف يف 
  . )١٦(أنواعه"

-هـ٣٥٠أما يف عهد اْلَخِليَفة الحكم امُلْستَنرِْص (
وإيثار  نه "العناية بالُعلُومم) فقد عرف ع٩٧٦- ٩٦١هـ/٣٦٦

إذ نراه حريًصا عىل اقتناء املصنفات واملؤلفات املهمة  )١٧(أهلها"
يف الُعلُوم القديمة واستجلب من بغداد ومرص وغريهما من ديار 

 وبرز يف تلك الفرتة الطَِّبيب. )١٨(الرشق عيون التواليف الجليلة "
ْهراوي خلف ابن العباس ا الجراح الشهري أبي اْلَقاِسم لزَّ

الطِّبِّ م)، الذي يعد بحق من مفاخر العلم و ١٠٠٩هـ/٤٠٠(ت
(ت.  يف األَنَْدلُس والذي قال عنه العالم الفقيه ابن َحْزم  األَنَْدليُس

م) يف رسالته الشهرية (يف فضل األَنَْدلُس وذكر ١٠٦٤هـ/ ٤٥٦
رجالها) حيث قال يف معرض تعداد مؤلفات األَنَْدلُسيني يف 

يف ملن عجز عن التَأْليف: "الطِّبِّ   ألبي اْلَقاِسم وكتاب الترَْصِ

ْهراوي، قد أدركناه وشاهدناه؛ وألن قلنا أنه  خلف ابن عبّاس الزَّ
أجمع منه وال أحسن للقول العمل يف الطبائع الطِّبِّ لم يؤلف يف 

 الطِّبِّ والِجَراَحة خمسونوكتابه ألفه بعد مزاولته  )١٩(لنصدقن"
هنية، ينبئ عن معارف طبية واسعة، والذي سنة من حياته امل

وخربته  الِجَراَحةكشف فيه عن جوانب مهمة من ممارسته لفن 
وطرق عالجها، كما اتسم بمنهج فريد يف التأليف من باألَْمَراض 

حسن التنظيم والتبويب وامليل إىل القصد يف الكالم بوضوح 
  . )٢٠(العبارة معظم بوسائل إيضاح باألشكال والصور

يف تلك الفرتة الطَِّبيب األندليس ُعَريْب بن  أيًضاد برع وق
ومن أهم أعماله التي م) ٩٨٠هـ/ ٣٧٠(ت )٢١(َسِعيد الُقْرُطبي

اهتم فيها بطِّب األْسنَان كتاب "خلق الجنني وتدبري الحباىل 
واملولودين" ويمثل هذا الكتاب قمة التطور الطبي وأعظم عمل 

ه وإبداعاته، يشتمل عىل عملية قدم للحضارة اإلنسانية بمعلومات
حدوث الحمل وكذلك تدبري الجنني والوليد والطفل. واحتوى 
الكتاب عىل خمسة عرش بابًا وما يخص األْسنَان فيها: البـاب 
العاشـر: يبحث يف أْسنَان املولودين وتنقلهم فيها ويف جميع 
مراتبها ودرجاتها وما وحدته األوائل من أَْطبَاء وأهل التنجيم 
منها وما قالته الَعَرب فيها. والباب الثاني عرش: يف تدبري األطفال 
يف الحد الثاني من أْسنَانهم وذلك من بعد األربعني يوًما إىل وقت 
نبات األرضاس وما يحملون عليه من التدبري والعالج عند 

  سن.أمراضهم املخصوصة يف هذا ال
ألَنَْدلُس ورغم فرتات االضطرابات العنيفة التي رضبت بالد ا

الطِّبِّ  علوم بعد انهيار عقد اْلِخالَفة األموية باألندلس؛ فإن
 هزات الصعيد من البالد عرفته بما تتأثر لم والنبات والصيدلة
 شملوا واألمراء امللوك أن ذلك والفكري، واالجتماعي السيايس

 األجواء األحوال غالب يف لهم وأتاحوا برعايتهم الُعلُوم هذه أهل
والعلمي؛ فقد استمر اإلبداع يف  املهني نشاطهم ملمارسة بةاملناس

ِدين، ونبغ  مرحلة ملوك الطوائف ومن بعدهم املرابطني ثم املَُوحِّ
وهي ، ُزْهرأَْطبَاء أصبح لهم شأن عظيم من أمثال عائلة ابن 

 الطَِّبيباتو  ْطبَاءاألرسة التي قدمت ستة أجيال متعاقبة من اأَل 
الذين وردت  ُزْهرْطبَاء الستة من بني أما اأَل  .)٢٢(املشهورين

  أسماؤهم يف تاريخ الطِّبِّ الَعَربي فهم:
أبو َمْرَوان َعبْد اْلَمِلك بن أبي بَْكر بن  - ١

وكان أول طبيب من أبنائها،  م):٤٧٨/١٠٨٥(ت:ُزْهر
 ثم الطِّبِّ ببلدان عدة منها بغداد رئاسة توىل والذي
  .  )٢٣(إشبيلية والقريوان ثم بمرص

بن أبي َمْرَوان بن  ُزْهرأبو الَعالُء    - ٢
 وكان الطِّبِّ عن أبيه، أخذ م): وقد١١٣١هـ/٥٢٥(ُزْهر
امُلْعتَمد بن َعبَّاد  عمل عند األَْمَراض، تشخيص يف دقيًقا
(ت تَاشِفنْي بْن يُوُسف  ثم م)،١٠٩٥هـ /  ٤٨٨(ت 
هـ/ ٥٣٧َعيِل بْن يُوُسف (ت  م) وابنه١١٠٦هـ/  ٥٠٠
وصنف عدد كبري من املؤلفات . )٢٤(ذلكبعد م) ١١٤٣

منها "كتاب  الطِّبِّيَّةالخاصة بعلم األعشاب والعقاقري 
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 األَنَْدلُس يف األْسنَان لطِّب الِعلِْميَّة اإلنـجازات

بات"  )٢٥("األَْدِويَة املفردة كتابو  الخواص و"كتاب امُلجرَّ
يُوُسف بن َعيِل . أمر الطِّبِّيَّةوهو مجموعة من املالحظات 

  .)٢٦(الَعالءُ بجمعها بعد وفاة أبي تَاشِفنْي بْن 
(ت ُزْهرَمْرَوان َعبْد اْلَمِلك بن أبي الَعالُء  أبو  - ٣

ه/ ٦٦٨ابن أبي أَُصيِْبَعة (ت  م): وصفه١١٦٢هـ/٥٥٧
: "لم يكن يف زمانه من يماثله يف مزاولة أعمال م)١٢٦٩

األَْمَراض وله حكايات كثرية يف معرفة الطِّبِّ صناعة 
إىل مثل ذلك..  ْطبَاءومداوتها، لم يسبقه أحد من اأَل 

دولة ُزْهر وأدرك ابن . )٢٧(بمصنفاته" ْطبَاءل اأَل واشتغ
ِدين املرابطني بن ، وكان صديقا ال )٢٨(يف األندلس وامُلَوحِّ

وكان رفيع املكانة  م)١١٩٨هـ/ ٥٩٥الحفيد (ت ُرْشد 
عند املرابطني هو وأبوه أبو الَعالُء حتى إنه ألف كتاب 

االقتصاد يف إصالح األنفس واألجساد " ويسمى أيًضا "
   .)٢٩(لزينة""ا

  
أما كتاب "التَّيِْسري يِف امُلَداَواة َوالتَّْدِبري" الذي طبقت شهرته 

د بن أَْحمد بن ُزْهر اآلفاق، فقد أَلفه ابن  لْلَقايِض أبي اْلَوِليد ُمَحمَّ
بكل وضوح، ُزْهر ، وهو كتاب تتجىل فيه شخصية ابن )٣٠("ُرْشد

وجعله تفصيالً  .)٣١(ويعد خري من ألف الَعَرب يف الطِّبِّ الَعَربي
منه، وهو الكتاب إتماًما ما نقص لكتاب "الُكلِّيَّات يف الطِّب" و 

ووصف فيه بصورة عامة ما كان معروًفا ُرْشد الذي ألفه ابن 
يف زمانه، وبما أنه لم يتطرق يف كتابه إىل التفصيل األَْمَراض عن 

يف املعالجة كطبيب رسيري ممتهن، فإنه طلب إىل صديقه، أو 
أن يجعل كتابه مشتمالً عىل اختياراته ومشاهداته يف ْرَوان مَ 

  .)٣٢(األَْمَراض وامُلَداَواة علمي 
د بن أبي َمْرَوان بن  بَْكرالحفيد أبو    - ٤  (ُزْهر ُمَحمَّ

وقد "َأخذ صناَعة الطِّّب َعن أَِبيه م): ١١٩٨/هـ595
يوسف  ابن ليعقوب طبيبًا كان وقد )٣٣( وبارش أَعمالَها"

نوابغ الطب واألدب يف األندلس، وُعرف بالحفيد  وهو مـن
ألفه للمنصور أَبُو  ، له "الرتياق الخمسينيُزْهرابن 

والرتياق  -وهو كتاب يف الطِّبِّ  )٣٤(يُوُسف يَْعُقوب"
يشتمل عىل عنارص متعددة تركب تركيبًا صناعيًا لتقوية 
الجسم وحفظ الصحة والتخلص من السموم الحيوانية 

   ورسالة يف طِّب العيون"." -ملعدنيةوالنباتية وا
م) يف ١٢٥٩هـ /٦٥٨وانفرد عىل حد قول ابن األَبَّار (ت 

" وبرع يف علم األَْدِويَة  )٣٥(عرصه بلقب "اإلمامة يف علم الطِّبِّ
فعندما رأى تذكره طبية كتبها أبوه للخليفة املوحدي عبد املؤمن 

ال م) وكان يف حال شيخوخته فق١١٦٣/  ه٥٥٨بن عيل (ت 
َواء َواء لوالده: "يجب أن يبدل هذا الدَّ املفرد دواء آخر"  بهذا الدَّ

وملا راه أبوه قال "يا أمري املؤمنني أن الصواب يف قوله 
  .)٣٦(واستفادته"

د عبد هللا بن الحفيد أبي  - ٥ بن  بَْكرأبو ُمَحمَّ
مهنة الطِّبِّ من أبيه، وأكد  تعلمم): ١٢٠٥هـ/٦٠٢(ُزْهر

"اشتغل عىل والده ووقف  :قائالً يِْبَعة أَُص ذلك ابن أبي 
عىل الكثري من أرسار علم الصناعة وعملها وقرأ كتاب 
 النبات البي حنيفة الدينوري عىل أبيه وأتقن معرفته"

)٣٧(.  
د بن  - ٦ د بن أبي ُمَحمَّ قتله ابن األحمر  :ُزْهرأبو الَعالُء ُمَحمَّ

  ).١٢٣٢ـ/ه٦٣٠سنة) عاًما (37وهو ابن (
  

د بنابن رُ أما  هـ/ ٥٩٥) (ت أَْحمد ْشد الحفيد (أبو اْلَوِليِد ُمَحمَّ
"، قام بتأليفه الُكلِّيَّات يف الطِّبم)، فقد صنف كتاب "١١٩٨
م) وتداول الناس كتابه واستعملوه خالل ١١٦٢هـ/٥٥٨سنة (

 Philip، ويعتربه فيليب حتي ()٣٨(العصور الوسطى كلها
Hitti( ت مهمة يف علم من أشهر مؤلفاته، حيث تضمن معلوما

، كما )٣٩( الترشيح وعلم وظائف األعضاء، والصحة، وامَلَرض
. وقد تعرض )٤٠(املفردةألَْدِويَة خصص القسم الخامس منه ل

  م واألْسنَان كما سيأتي الحًقا. فال ألمراض
هـ/ ٦٠٥(ت  بن َميُْمون كما كان للطبيب الصيدالني ُمْوىَس 

ُقْرُطبي" تشتمل عىل م) مقالتان: األوىل "مقالة فصول ال١٢٠٨
مقدمة وفصلني كبريين، ويف املقدمة بني استحضار العقاقري 

ابن البيطار(ت  ن. كما كا)٤١(من البالد النائية الطِّبِّيَّة
م)، "أوحد َزَمانه وعالمة وقته يِف معرَفة النَّبَات ١٢٤٨هـ/٦١٦

وتحقيقه واختياره ومواضع نَبَاته ونعت أَْسَماِئِه عىل اختالفها 
) بأنه: " أعظم Jack Restlerوصفه جاك ريسلر (، )٤٢(نوعهاوت

  .)٤٣(عالم نباتي أخصائي يف العقاقري"
هذا غيض من فيض حيث أنجبت األَنَْدلُس املئات من 

نتيجة ذلك  ْطبَاءواأَل  الُعَلَماء، وقد تنوعت إسهامات ْطبَاءاأَل 
 االهتمام املتواصل باإلبداع الِعْلِمي، فكان لهم فضل السبق يف

العامة، وِطب األْسنَان وِطب الُعيُون،  الِجَراَحةوضع قواعد يف 
الخ، وعملوا عىل االرتقاء بتلك الُعلُوم وجعلها فنًا وعلًما ذا أصول 
وقواعد. ولذا سوف نتناول بالتفصيل فيما ييل: اإلنجازات 

  وبّي.الِعْلِميَّة لألَْطبَاء يف األَنَْدلُس وأثرها عىل التطور الِعلِْمي األُورُ 

ل   المبحث األَوَّ
  إهسامات علماء األَْنَدلُس يف جمال ِطب األْساَنن

من أهم الُعلُوم التي قدرت حق قدرها يف اإلسالم،  الطِّبيَُعّد 
، وازدانت بمئات )٤٤(الطِّبِّيَّةاألَنَْدلُس بمدارسها  اشتهرتوقد 

طِّب توى ، وارتفع مسالطِّبِّيَّةاألَْطبَاء النابغني يف مختلف الُعلُوم 
األْسنَان عىل يديهم ارتفاًعا ملحوًظا، ويف تلك الدراسة نتعرض 

األْسنَان وإسهامات علماء األَنَْدلُس يف تطوره وأثر ذلك عىل طِّب ل
  التطور الِعْلِمي األُوُروبي.
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  أواًل: ِطب األْساَنن الوقايئ
ت األْسنَان وتوصلوا إىل إسهاماطِّب األَنَْدلُس يف  أَْطبَاءبرع 

الوقائي" الطِّبِّ  متعددة يف هذا املجال بداية مما يمكن تسميته "
النصح واإلرشاد، للوقاية من  بتقديملحماية األْسنَان؛ فقاموا 

منطلقني من الحكمة القائلة التي قد تصيب األْسنَان، األَْمَراض 
فأكدوا عىل أهمية نظافة الفم "الوقاية خري من العالج" 

عدًدا من الوصفات التي تستخدم لتنظيف واألْسنَان، وذكروا 
األْسنَان واللثة، وقد أطلقوا عىل هذه الوصفات اسم 

، مثل غسول ينظف رائحة الفم ويقوي اللثة، )٤٥("السنونات"
  .)٤٦(وآخر يجلو األْسنَان، ويبيضها

األَنَْدلُسيون بالحفاظ قدر اإلمكان عىل السن ْطبَاء ونصح اأَل 
هللا سبحانه وتعاىل ألنه ال يعوض، الطبيعي الدائم الذي خلقه 

وأفضل بطبيعة الحال من السن االصطناعي؛ ألنه ال يماثله يف 
واالهتمام باألْسنَان ورعايتها والحفاظ الجودة والعمل واإلتقان، 

عليها رضوري ألن السن املخلوع لن يعوض بعد ذلك، ولذا 
ْهراوي   "جوهًرا رشيًفا حتى إذا لم يكن بد منيعتربه الزَّ

  .)٤٧(قلعة"
األندلس عدة نصائح للحفاظ عىل سالمة  أَْطبَاءكما ذكر 

األْسنَان، وهي تجنب تناول املرشوبات الشديدة الربودة 
والشديدة السخونة، أو ما هو شديد الحموضة "كاململوحات 

وتحفظ األْسنَان "بتجنب ما هو . )٤٨(والحريفة والحوامض"
  .)٤٩(الربودة"شديد الحموضة أو شديد السخونة أو شديد 

وكانوا ينصحون لحماية األْسنَان، بأن ال تكرس بها شيئًا  
صلبًا أو يمضغ بها شيئًا علًكا ويحذر ذلك جملة، وكذلك يتحفظ 
أن يأكل بها طعاًما حار امللمس أو بارد امللمس، فإن ذلك مرض 
بها متلف لها، وخاصة متى تعاقبا، والحامض أيًضا مرض بها، 

وما يعمل منه،  )٥٠(لحلوى، واللبن، "والتمر"وكذلك القوابض، وا
يف كتاب  م)١١٧١هـ/٥٥٧بن ُزْهر (تويذكر أبو َمْرَوان 
 الطعوم الستعمال الرضس األْسنَان يف التيسري "ويحدث
فلهذا يجب إجادة غسل األْسنَان ، )٥١(والقابضة" الحامضة قالوا

  .)٥٢(باملاء الفاتر فتورة معتدلة عقب األكل 
ذكر اهتمام األَْطبَاء ببداية التسنني عند ومن الجدير بال

نصائح لألم للعناية باللثة واألنياب، عند  وذكروااألطفال، 
ظهورها فيقولون، "وإذا جعلت األنياب تفطر فيجب أن تدلك 

املرخية مثل الشحوم، ودماغ األرنب، وكذلك باألَْدِويَة الغمور 
  .)٥٣(شحم الدجاج"

مة استخدام السواك املصنوع وقد شاع بني األَنَْدلُسيني بعا
من خشب عطري، يستخدم للعناية بالفم واألْسنَان، وهو أمر ال 

. ويشري الشعر األندليس إىل انتشار هذه )٥٤("أُوُروبَّاتعرفه 
األسعد بن  فيقول الشاعر أبو اْلَقاِسم؛ الظاهرة بني األَنَْدلُسيني 

  : )٥٥( م)١٠٤٨هـ/ ٤٤٠بليطة (ت 
  مرة اللمىأرى نكهة السواك يف ح

  وشاربك املخرض باملسك قد خطا

  عىس قزح قبلية فإخاله
  عىل الشفة اللمياء قد جاء مختطا

ويقول الشاعر غالب بن رباح املعروف بأبي تمام الحجام 
)، وهو يعرف األفواه واألْسنَان جيًدا، يقول يف أىس  هـ٥ت ق(

  : )٥٦(مفاخًرا
  فمال للملك ليس يرى مكاني

  ريوقد كحلت لواحظه بنو 
  كذا املسواك مطرًحا مهانًا
  وقد أبقى جالء يف الثغور

  
وقد احتفظ لنا أحد أعالم األَنَْدلُسيني وهو أبو الحسن عيل 

د بن  )، بعدد من  م١٢٣٩/ه٦٣٦بن رزين التجيبي (تُمَحمَّ
الوصفات لتنيظف األيدي واألفواه واللثة واألْسنَان وأسماها 

نان ينظف اليد "الغاسوالت" وهذه هي عناوين بعضها: أش
ويطيب الرائحة ويصلح الفم واللثة ويذهب الروائح واألطعمة 
الدمسة.  ونوع آخر ملوكي يطيب النكهة وإن ابتلع منه يشء لم 
يرض وينقي الذقن وينفع األْسنَان. أشنان طيب الرائحة كثري 
املنفعة يزيل الكلف والنمش ويرطب األطراف.  أشنان يطيب 

لثة وهو ملكي. غسول ينقي األيدي البدن والنكهة ويشد ال
  . )٥٧(ويذهب الروائح الدسمة
بغسل األْسنَان لتقويتها وتبييضها ُزْهر كذلك نصح ابن 

باستعمال "ماء قد غيل فيه أصول عليق وأصول هليون أجزاء 
متساوية حتى تتغري أوصاف املاء، ويتمضمض بذلك... 
 واستعمال هذا السنون فإنه يشد األْسنَان، ويقويها

  .)٥٨(ويبيضها"

  (التشخيص والعالج) اثناًي: أمراض األْساَنن
  التشخيص:  . أ

األْسنَان، وقد تناولوا هذا طِّب اهتم األَْطبَاء األَنَْدلُسيون ب
النوع من نواحي متعددة من حيث التشخيص ومن ثم العالج؛ 

أمراض األْسنَان - -فمن ناحية التشخيص صنف البعض 
، )٦٠(اهتزازها وتثقبها واسودادها، و )٥٩(ومنها: أوجاعها، تآكلها

الدود املتولد فيها (التسوس)، نتوؤها، تحركها، رقتها، تزعزعها، 
سوادها، خرضتها، صفرتها، األوجاع التي تعرض للصبيان عند 

نجد أن التشخيص السليم  . ويف كافة الُعلُوم)٦١(نبات أْسنَانهم"
  يؤدي بالرضورة للعالج السليم.

َراِض تصيب األْسنَان مثل: تسوس وقد ذكر البعض عدة أَمْ 
، ويصيب األْسنَان )٦٢(ويسميه البعض "ثقب األْسنَان" األْسنَان
الرواسب الجريية، وهي عبارة عن كتلة متكلسة َمَرض أيًضا 

تتكون عىل سطح األْسنَان والرضوس فتحتاج إىل العالج 
  .)٦٤(. وهناك ورم األرضاس واسرتخاء وتقيح اللثة)٦٣(والجرد
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مثل البََخُر: وهو األَْمَراض ب اللثة واألْسنَان بعض كما تصي
فيصيب اللثة ويكون سببه أما لعفن يف  الفمالرائحة املتغرية من 

  . )٦٥(اللثة أو تأكل يف األْسنَان ويكون معديًا لآلخرين
م)، ١١٧١هـ/٥٥٧بن ُزْهر (توقد تناول أبو َمْرَوان 

ا  ـً لعلة اهتزاز األَْمَراض التي تعرض لألْسنَان فخصص بحث
، وذكر ابن ُرْشد الحفيد (ت )٦٦(األْسنَان، وتثقبها واسودادها"

 مثل للحس ظاهرة فكلها للفم التي هـ/) أن "األَْمَراض٥٩٥
  .)٦٨("والتآكل والورم، ،)٦٧(القالع

  وصف األلم املنتقل لألْسنَان وخطره:
ْهراوي يف مهارة إىل  وصف ظاهرة األلم الِسني يشري الزَّ

فيقول "كثرًيا ما يخدع العليَل الوجع،  التاريخ الطبياملتنقل يف 
الصحيحة فيقلعها، ثم ال يذهب الوجع الرِضس ويظن أنه يف 

ْهراوي )٦٩(املريضة"الرِضس حتى تقلع  ربما -. وهكذا يصف الزَّ
األلم املنتقل وخطره؛ مما يضعه  -ألول مرة يف التاريخ الطبي

ملحتمل أن يقوم ألنه من ا .)٧٠(عىل مستوى عرصي حتى اليوم
البعض بخلع السن السليمة التي فيها األلم ويرتكون السن 
املريضة التي يجب قلعها وال يظهر فيها األلم. وبالتايل عىل 
طبيب األْسنَان قبل أن يقوم بأي عملية قلع، عدم الوقوع يف خطأ 

  التشخيص.
  العالج:  . ب
  واألعشاب: عالج األْسنَان باألَْدِويَة -١

نَْدلُس والصيادلة والعشابون يف استخدام اأَل  أَْطبَاءنجح 
األعشاب أفضل استخدام يف عالج العديد من األَْمَراض ومنها 

واستطاعوا استغالل الثروات الزراعية أمراض الفم واألْسنَان، 
والحيوانية واملعدنية يف األَنَْدلُس وانتجوا مؤلفات عرفت باسم 

ات الدوائية وظهور ما ، ومع ظهور الصناع)٧١(املفردة"األَْدِويَة "
املركبة" ظل اللجوء إىل العقاقري بشكلها الخام األَْدِويَة عرف بـ "

  .)٧٢((نباتي، حيواني، معدني) يستخدم يف العالجات حتى األن
عن عالج ُرْشد ومن أمثلة العالج باألعشاب ما ذكره ابن 

فنصح باستخدام نبات العليق فقال:  )٧٣(والتآكل والورم، القالع،
 املائية ملكان أرطبها فالورق ،....وزهرته وأطرافه النبات ا"وهذ
، )٧٤(الفم" قروح من وغريه إشفاء القالع قوته يف ولذلك فيه، التي

نَْوبَر أيًضا لتسكني آالم السن املتآكلة فقال عنه  كما وصف الصَّ
 السن يف يشء منه قطر ومتى الثانية، الدرجة يف يابس حار "هو

، وقدم كذلك وصًفا للعالج )٧٥(من ساعته" الوجع سكن املتآكلة
نَْدُروس اللثة وتساقط األْسنَان، من وجع  )٧٦( باستخدام نبات السَّ

  الذي له نفًعا عجيبًا عىل حد وصفه.
 ألنه "يسكن )٧٧(قرحا" باستخدام "العاقرُرْشد ونصح ابن 
 من الحفر العقيق " يزيل ويذكر أن حجر )٧٨("وجع الرضس

  .)٨٠(وهو ما أكده ابن ُزْهر يف التَّيْسري )٧٩(يوقفه" أو األْسنَان
م) القالع ١١٧١هـ/٥٥٧بن ُزْهر (تأبو َمْرَوان كما تناول 
: "ومن أمراض الفم القـالع وهو مؤلم وإن فيقولوعالجه أيًضا 

  .)٨١(كان حقرًيا والتمضمض بدهن حب البلوط يرفعه "

يف كتاب  م)١١٧١هـ/٥٥٧بن ُزْهر (تويذكر أبو َمْرَوان 
 الطعوم الستعمال الرضس األْسنَان يف سري "ويحدثالتي

 .منه ينفع لزج دسم وكل ،)٨٢(والقابضة" الحامضة قالوا
 األعضاء، سائر دون ومغارزها باألْسنَان مختص والرضس حس

 من استعمل وأنا إنما ذلك، من تنفع الحمقاء البقلة أن وذكر
 وكل مضة،ح له يوجد يكاد ال الذي النوع ذلك، يف الحمقاء البقلة
 ال أن هللا بقدر سببًا كان ُدوِوم استعماله إذا األْسنَان يقوي ما

  .)٨٣(الحدوث" رسيع الرضس يكون
يصنعون حبًا يعطر الفم يصنع من  ْطبَاءكما كان اأَل 

، وعروق النارنج، وكزبرة فيصنع حبًا )٨٤(القرنفل، ومصطكى
مثل الحمص، ويحبس يف الفم فيعطره ويحسن نكهته ويذهب 

. وذكر ابن البيطار أن املصطكى به "النفع )٨٥(وائح الكريهةالر 
  .)٨٦(من أوجاع األرضاس واللثة الوارمة وغري املتورمة"

كما وصف الصيادلة والعشابون يف األَنَْدلُس عالًجا لألْسنَان، 
مثل "الزيتون األخرض يطبخ بماء الحرصم حتى يصري كالعسل 

لم؛ أما الزيت الذي يعمل ويطىل عىل األْسنَان املتأكلة يسكن األ
من الزيتون فاذا كان حديثًا كان جيًدا "ويشد اللثة ويقوي 

م) ٨٥٢هـ / 238(ت الُقْرُطبي. وقدم ابن َحبِيب )٨٧"(األْسنَان
يْتُون إِذا مضغ. ينفع من السالق  وصفة أخرى فقال "وورق الزَّ

  .)٨٨(وينفع من أكل األْسنَان"
)، الذي يعد من م١٢٤٨هـ /  ٦٤٦(ت ابن البيطارونجد 

أعظم العلماء الذين ظهروا يف القرون الوسطى، وعالم عرصه يف 
َواءُعلوم النبات والَعَقاِقري، قام بوصف تراكيب  التي تعالج  الدَّ

فقال:  الطِّبِّيَّةأمراض األْسنَان ومنها ما ذكره عن منافع الزيتون 
ك "ورق الزيتون يقبض وينفع من تآكل األْسنَان إذا طبخ وأمس

العليل ماءه يف فمه، وورق الزيتون يطبخ بماء الحرصم حتى 
  .)٨٩(يصري كالعسل ويطىل عىل األْسنَان املتآكلة قيقلعها"

كما تناول فائدة األثل "وهو ثمر شجرة تكون بمرصفيها 
كما أنه " . )٩٠(من ثمر الطرفاء ويربىء أوجاع األْسنَان" مشابھة

  .)٩١(يشد اللثة املسرتخية"
"اشخيص": هو شوكة العلك عند أهل األَنَْدلُس وهناك نبات 

ويعرفونه بالبشكاني أيًضا وبالرببرية أداد... إذا طبخ 
وتمضمض بطبيخه سكن أوجاع األْسنَان وإذا خلط به من 
الفلفل جزء مساٍو له ومن املوم مثله وألصق عىل األْسنَان سكن 

  .)٩٢(وجعها وقد يطبخ بالخل ويضمد به األْسنَان"
ئد "أكر البحر: اسم لليف البحر وهو نبات ينبت وذكر فوا

يف قعر البحر املالح ورقه عىل شكل ورق الربوق لطاف طوال 
يخرج من أصل يشبه أصل السعد الطويل النابت يف املروج إال 
أنه أغلظ ولونه ظاهًرا وباطنًا. ويف أسفله مما ييل الحجارة شعب 

يرة كأنها دقاق ملتفة سود يف موضع عند األصل ليفة مستد
جمعت من وبر اإلبل إال أن يف شعرها خشونة تكون صغرية ثم 
تكرب، فمنها ما يصري بقدر النارنج وأكرب وأصغر، إذا أحرقت 
واستعملت وحدها أو مع أخالط السنويات املخصوصة بالجالء 
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. كما قدم وصًفا لنظافة األْسنَان وحمايتها: )٩٣(وشد اللثاث"
، )٩٤(استن به جال وسخ األْسنَان" باستخدام "قرن األيل... إذا

  .)٩٥("وإذا طبخ وتمضمض به سكن وجع األرضاس"
األَنَْدلُس بعالج تسوس األْسنَان عن طريق  أَْطبَاءوكذلك قام 

بن ُزْهر وتناول أبو َمْرَوان قيامهم بحشو األْسنَان، 
 الثقب عالج تسوس األْسنَان قائالً: "وأما م)١١٧١هـ/٥٥٧(ت
واستن  سحق إذا العقيق وهو بإزالته، ختصم هو ما ذكرت فقد
 وأتلف ذلك تمكن إذا وأما وقبل تمكنه، يحدث ما أول يف هذا به،
 تزيد عن يوقف أن العقيق فغاية السن جوهر من كثرًيا
. وكان "الجزع: حجر معروف وهو صنفان يماني )٩٦(ذلك"

. كما أن هناك "حجر أعرابي: )٩٧(وصيني، يجلو األْسنَان"
ج النقي وإذا سحق وذر عىل املواضع التي ينزف "يشبه العا

منها الدم تضمًدا به قطع النزف وإذا أحرق كان منه جالء 
 )٩٩(. كما أن "لسان الحمل نافع من وجع األْسنَان")٩٨(لألْسنَان"

  .)١٠٠(والهليون "تشفي وجع األْسنَان أيًضا"
وأكد ابن البيطار عىل أن "البسذ: هو العزول وهو املرجان 

صالًحا. وإن سحق واستيك به قطع  جالءيجلو األْسنَان أيًضا 
وهناك أيًضا "زراوند"، . )١٠١(الحفر من األْسنَان وقوى اللثة"

وهو نبات ذو شعب صغرية مخرجها من اصل واحد وأغصان 
. )١٠٢(طوال وزهر ابيض، وفائدته أنه "يجلو األْسنَان واللثة"

  .)١٠٣(واللثة" األْسنَان، وذكر ابن ُرْشد أنه: "يجلو
م) وموىس ٨٥٢هـ / 238(ت  الُقْرُطبيابن َحبِيب  ونصح

أيًضا باستخدام م) ١٢٠٤هـ/  601 (ت الُقْرُطبيبن ميمون 
وهي (الرجلة، والفرفج، والفرفري) وتسمى أيضا ": "بقلة َحْمقا

أن هذه البقلة تنفع  الُقْرُطبي"البقلة املباركة" ويذكر ابن َحبِيب 
  .)١٠٤(والرضس يف إنها تسكن وجع األْسنَان

 الُكلِّيَّات يف الطِّبوأكد عىل تلك املعلومة ابن ُرْشد يف كتابه "
  .)١٠٥(فقال عن البقلة الحمقاء "مذهبة فيما زعموا للرضس"
كما . )١٠٦(وكذلك الَصعرَت "ينفع إِذا مضغ من وجع األْسنَان"

. )١٠٧(أيًضا عىل أن: " اللَّْوز الحلو يشّد األْسنَان"َحبِيب أكد ابن 
د َجْعَفر الصيدالني أبو  الطَِّبيبصف كما و  أَْحمد بن ُمَحمَّ

  .)١٠٨(م) رشاب ألوجاع األْسنَان١١٦٥هـ / ٥٦١(تالغاِفقيِّ 
 الطِّبِّيَّة املجربة الوصفات من أَْطبَاء األَنَْدلُس مجموعة وذكر
 يف عالج أوجاع وأمراض األْسنَان وتميزت تفيد والتي والعملية

يف ُزْهر ملكوناتها فكتب ابن  يقةالدق باملعايرة الوصفات هذ
بات" ملن  أصل لحاء من أْسنَانه: "تأخذ وجع إليه شكا "امُلجرَّ

 دراهم، واحد ثمانية كلّ  من آس وورق البرئ وكزبرة اسفراج
 دراهم. أربعة واحد كل من وسعدى إذخر فّقاح ومن قرفة ومن

 حتى املاء من يغمر ما الجميع يف ويغىل رّضه يجب ما يرّض 
. )١٠٩(" الحال تصلح حتى يوم كل به ويتمضمض احمراره دّ يشت
 بماء قبل اللثات فقال: "يتمضمض وتقوية األْسنَان شد يف وكتب
 يستعمل ثمّ  .فيه خرجت قوتهما حتى وبابونج فودنج فيه طب
 كلّ  من شاميّ  وعفص ومصطكى مغسولة لكّ  السنون: هذا

 األرمينيّ  ديوج لم إن االنجبار أو طني أرمينيّ  طني جزء، واحد
 تسحق جزء، نصف واحد كلّ  من عراقي وسعدى وكهرباء
  .)١١١(بها" )١١٠(ويستنّ  وتنخل ثانية وتجمع وتسحق فرادى

 أصل لثاته " قرش ورم مع أْسنَانه يف وجًعا شكا ملن وكتب
 يف ويطبخان يرّضان .جزء الحمل لسان ورق جزء، التوت
 ويصّفى ويمرس النصف يذهب حتى املاء من غمرهما

 دهن من بمثله جزء ويرضب منه ويؤخذ بمائها تمضمضوي
، )١١٢(تعاىل" هللا شاء إن خارج، من الشدق عىل منه ويطىل ورد

 وورق خطمي باردة "أصل نزلة من األْسنَان كما كتب لوجع
 الجميع يرّض  .ربع جزء شونيز جزء، واحد كل من الثور لسان
 ويصّفى ويمرس النصف يذهب حتى عذب ماء رطل يف ويطب

  .)١١٣("مراًرا به ويتمضمض
 خيار دراهم الفم "أربعة يف وفساد اللثة يف ورم لذي وكتب
 إليها ويضاف حاّر ويصّفى ماء من أوقيتني يف يمرس شنرب،
مراًرا  فاتر وهو به ويتمضمض الثعلب عنب ماء من أوقية نصف

 يابس أحمر ورد ورق :السنون هذا عىل اللثات يذرّ  ثمّ  .النهار يف
 مطفأ محرق شبّ  كذلك، فوفل جزء، نصف أصفر صندل جزء،
 وينخل الجميع يسحق .مثله جّلنار جزء، ربع ماء ورد يف

أصول  عىل ويذرّ  مسحوق كافور من حبّات ثالث إليه ويضاف
  .)١١٤(غري" ربّ  ال وجلّ  عزّ  هللا شاء إن املضمضة، بعد اللثات

 يف يحتجم أن الفم "أرى ورائحة اللثة لفساد وكتب
 التيس ومن لحية الكحيالء جزء ورق من يؤخذ مّ ث .األخدعني

 الفرن يف ويرتكها فمها ويطنّي  جديد قدر يف فيوضعان جزء ثلث
 عىل يذرّ  ذرور منه نعًما ويصنع يسحق ثمّ   .يحرتق حتىّ 

 كان لثات َمَرض بعد فم "أصابه نتن شكا ملن . وكتب)١١٥(اللثة"
 رشاب يةأوق غدوة بربع كلّ  يتمضمض :منه رؤ ب يتمكن ولم به

 سخن ماء من ربع غري أوقية يف محلوالً  عنصيلّ  سكنجبني
 أترجّ  قرش من بيشء بعده مصطكى ويمضك ذلك بعد ويبتلعها
  .)١١٦(مجّفف"

 بربّ  له بثور "يتمضمض مع الفم يف لسالق وكتب أيًضا
 ذلك وبعد من خلّ  جزء عرش معه يخلط ريحان ربّ  أو توت
 من مثليه مع هراسامل يف فيحلّ  درهم قدر الحضض من يؤخذ
 الع السعد من ويؤخذ ويدعك نعًما. الحمل لسان ماء أو ورد ماء
 شقف يف الفرن يف ويحرق انجبار طني يف فيلوى درهم رقيّ  ا

 إىل ويضاف وينخل الطني ويسحق من يخرج ثمّ  جديد.
 يف يسري يشء منه ويؤخذ بليًغا دعًكا ثانية ويدعك الحضض

 عزّ  هللا شاء إن املضمضة، بعد روالبثو  عىل السالق فيمرّ  قطنة
  .)١١٧(وجّل"

األَنَْدلُس برعوا بما ال يدع مجاالً للشك  أَْطبَاءنجد أن  وهكذا
واألَْدِويَة يف عالج أوجاع األْسنَان وأمراضها باستخدام األعشاب 

  املفردة، كما برعوا أيًضا يف العالج الجراحي كما سيتبني مما ييل.
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 األَنَْدلُس يف األْسنَان لطِّب الِعلِْميَّة اإلنـجازات

  العالج الجراحي:-٢
َ نجح  األَنَْدلُس يف استخدام العالج الِجَراِحي لألْسنَان  ْطبَاءأ

وليس مجرد العالج باألعشاب فقط، واستخدموا آالت جراحية 
ْهراوي وصًفا ورسومات لآلالت تكاد تصل  دقيقة؛ فقدم لنا الزَّ

ْهراوي قدم  إىل دقة آالت العرص الحديث. والجدير بالذكر أن الزَّ
إجراء تلك العمليات من أهم تلك نصائح غاية يف األهمية عند 

النصائح تعدد وتنوع اآلالت املستخدمة يف العمليات الجراحية 
"هذه اآلالت كلها كلما كثرت أنواعها، وكانت معدة عند فيقول: 

الصانع كان أرسع لعمله وأرفع عند الناس لقدره فال تستحقر 
نا منها آلة أن تكون عندك معدة فال بد من الحاجة إليها" ومن ه

ْهراوي العملية والتي ترى كما يرى  الطِّبِّ تتضح لنا خربة الزَّ
الحديث أن قلع األْسنَان وأدواته تختلف من حيث الشكل 
والحجم حسب طبيعة العملية املطلوبة وفك املريض وحسابات 
طبية أخرى. وفيما ييل سوف نتناول العمليات الجراجية التي 

  األْسنَان:بطِّب يتعلق  فيماأَْطبَاء األَنَْدلُس قام بها 
 جرد األْسنَان بالحديد: -أ

ْهراوي وصًفا دقيًقا  وألول مرة يف تاِريخ الطِّب يورد الزَّ
وبطريقة علمية يبدأ أوالً بالتشخيص  لطريقة جرد األْسنَان

فيقول: "قد يجتمع يف سطوح األْسنَان من داخل ومن خارج، 
فر وتخرض وبني الثنيات قشور خشنة قبيحة وقد تسود وتص

حتى يصل من ذلك الفساد إىل اللثة وتتقيح األْسنَان لذلك"، ثم 
بعدها يبدأ يف رشح العالج وطريقة جرد األْسنَان فيقول: 
"فينبغي أن تجلس العليل بني يديك ورأسه يف حجرك وتجرد 

أو السن الذي يظهر لك فيه القشور واليشء الشبيه الرِضس 
ذلك تفعل بالسواد والخرضة بالرمل، حتى ال يبقى منه يشء وك

والصفرة وغري ذلك حتى تنقى، فإن ذهب ما فيها من أول 
الجرد، وإال فتعيد عليها الجرد يوًما آخر وثالثًا ورابًعا حتى تبلغ 

  . )١١٨(الغاية فبما تريد"
  ونرش األْسنَان النابتة عىل غريهاتقويم - ب

  (جراحات تجميل األْسنَان):
ْهراوي وقد تحدث  يف ملن عجز عن يف كتالزَّ اب الترَْصِ

التَأْليف عن جراحة التجميل املعروفة يف العرص الحديث فتحدث 
 نبتتعن تقويم ونرش األْسنَان النابتة عىل غريها فيقول: "إذا 

األرَْضاس عىل غري مجراها الطبيعي فيقبح بذلك الصورة السيما 
س إذا حدث ذلك عند النساء، فينبغي أن ينظر أوالً إن كان الرض

قد نبت من خلف رِضس آخر ولم يتمكن من نرشه أو برده 
  . )١١٩(فإقلعه، وإن كان ملصًقا برضس آخر فاقطعه "

والقطع بآلة "تشبه املنقار الصغري ولتكن من حديد هندي 
حادة الطرف جًدا ويكون قطعك له يف أيام كثرية لصالبة 
الرضس ولئال تزعزع غريها من األرضاس، وأما إن كان ناتيًا 

  .)١٢٠(مكنًا لربادته فابرده بمربد من حديد هندي"م
ويكون كله من حديد هندي رقيق النقش جًدا كاملربد الذي 
تضع به اإلبرة، تربد به الرضس قليالً قليالً يف أيام كثرية برفق 

لئال تزعزع الرضس فيسقط ثم تملسه آخًرا وتجرده ببعض 
ي املجارد، وإن كان رضس قد انكرس منه بعضه فكان يؤذ 

اللسان عند الكالم فينبغي أن تربده أيًضا حتى تذهب بخشونة 
ذلك الكرس ويستوي ويملس وال يؤذي اللسان وال يفسد 

ْهراوي يمدنا أيًضا بصور اآلالت  )١٢١(الكالم" وكعادة الزَّ
  .)١٢٢(املستخدمة يف عملية الربد

يف ملن عجز عن التَأْليف والجدير بالذكر أن كتاب  الترَْصِ
وايل مائتي آلة جراحية موصوفة ومرسومة، يحتوي عىل، ح

الكثري منها من اخرتاعه هو، فهناك أشكال عديدة منها: 
 )١٢٦(والصنانري )١٢٥(والجفوت) ١٢٤(، والعتالت)١٢٣(الكالبيب
واملشارط واملسابر واملجارد، واملثاقب واملدسات  )١٢٧(واملباضع

ويحتوي كتابه باإلضافة إىل ذلك عىل أول صورة يف التاريخ 
الحقيقي، إىل جانب صورة ألول محقن يف التاريخ للمقص 

الطبي، وكان يسمى زراقة. ويعترب كتابه هذا أول كتاب علمي 
مصور يف تاريخ الطِّبِّ وهو يتسم بالوضوح والبعد عن 

  .)١٢٨(النظريات
  األرضاس املتحركةتشبيك تثبيت و - ج

ْهراوي كيفية تثبيت األرضاس املتحركة بجبرية  وتناول الزَّ
الذهب، وفق معطيات علم طب األْسنَان الحديث  من خيوط

فاستخدم الخيوط الفضية والذهبية إذ يقول: "إذا عرض 
لألرَْضاس القدامية تزعزع وتحرك عن رضبة أو سقطة وال 

باألَْدِويَة يستطيع العليل العض عىل يشء يؤكل وعالجتها 
القابضة ولم ينجح فيها العالج فالحيلة فيها أن تشد بخيط 

   .)١٢٩("و فضة، والذهب أفضل من الفضةذهب أ

ْهراوي أفضلية استخدام خيط الذهب عن الفضة  وعلل الزَّ
ألن الفضة تتزنجر وتعفن بعد أيام والذهب باق عىل : "بقوله

حاله أبًدا ال يعرض له ذلك، ويكون الَخيْط متوسًطا يف الرقة 
والغلظ عىل قدر ما يسع بني األرَْضاس وصورة التشبيك أن تأخذ 
الَخيْط وتدخل انثناءة بني الرِضسني الصحيحني ثم تنسج 
بطريف الَخيْط بني األرَْضاس املتحركة واحدة كانت أو أكثر حتى 
تصل بالنسج للرِضس الصحيح من الجهة األخرى ثم نعيد 
النسج إىل الجهة التي بدأت منها وتشد يدك برفق وحكمة حتى 

ل األرَْضاس لئال ال تتحرك البتة ويكون شدك الَخيْط عند أصو 
يفلت، ثم يقطع الَخيْط الفاصل باملقص وتجمعها وتفتلها 
بالجفت وتخفيها بني الرِضس الصحيح  والرِضس املتحرك لئال 
تؤذي اللسان، ثم ترتك هكذا مشددة ما بقيت، فإن انحلت أو 
انقطعت شددتها بخيط آخر فيستمتع بها هكذا الدهر 

  .)١٣٠("كله
راوي كان عامًلا مبدًعا أجرى عمليات مما تقدم نجد أن الزَّهْ 

لشد لألْسنَان لم تكن معروفة يف زمانه إال القليل، مما يدل عىل 
مستخدمة يف الَعَمِليَّات ، ال سيما أن هذه الِعلِْميسعة خياله 

وقتنا الحارض، وموضوع تثبيت األْسنَان من املواضيع التي 
  تدرس حاليًا يف كليات الطِّب.
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 األَنَْدلُس يف األْسنَان لطِّب الِعلِْميَّة اإلنـجازات

  ن املكسورة:جراحة األْسنَا-د
يف كثري من األحيان يتعذر قلع أو إخراج السن قطعة واحدة 
نظًرا لكونه متفتتًا ومتآكالً بفعل نخر أو تسوس، ولقد رشح 

ْهراوي كيفية جراحة السن املكسورة داخل الفك يف حالة   الزَّ
"إذا بقي عند قلع الرضس أصل قد انكرس فينبغي أن تضع عىل 

ا أو يومني حتى يسرت يف املوضع ثم املوضع قطنة بالسمن يومً 
تدخل إليه الجفت أو الَكالَِليب التي تشبه أطرافها فم الطائر 
الذي يسمى البلرجة وتكون قد صنعت كاملربد من داخل أو 
كاالسكلفاج، فإن لم يجبك للخروج بهذه الَكالَِليب فينبغي أن 
تحفر عىل األصل وتكشف اللحم كله باملبضع ثم تدخل اآللة 

تي تشبه عتلة صغرية قصرية األطراف غليظة قليالً وال تكون ال
مستقيمة لئال تنكرس فإن خرج األصل بذلك وإال فاستعن بهذه 

. ويقول أيًضا: "إن انكرس عظم من الفك أو )١٣١(اآلالت األخر"
من أحد عظام الفم أو تعفن ففتش عليه يف موضعه بما يصلح 

ي ذكرت يف إخراج األصول، له من أحد هذه اآلالت والَكالَِليب الت
  .)١٣٢( وتستعني بجفت يكون فيه بعض الغلظ قليالً..."

 رشح عمليات قلع األْسنَان:-ه
  قلع األْسنَان ورضوراته: -

شدد أَْطبَاء األَنَْدلُس عىل رضورة عدم اللجوء لخلع الرضس 
امُلَداَواة طرق القصوى بعد أن تنتهي كافة  الرضورةإال يف حاالت 

  جة للحفاظ عىل السن بمكانها داخل الفم،ووسائل املعال
نْيِ ِطب وللزهراوي إضافات مهمة يف علم  األْسنَان وِجراَحة الفكَّ

وقد تعرض لقلع األْسنَان ووصفها وصًفا عمليًا واألْسنَان، 
الَعَربي اإلسالمي، وتعرض الطِّبِّ واضًحا ومفصالً يف تاريخ 

 ،واجهها الطَِّبيبللحاالت الصعبة واملضاعفات التي يمكن أن ي
إال أنه ينصح أوالً بعالحه قبل  وتقديم الحلول الِعْلِميَّة الالزمة
من وجعه بكل حيلة، الرِضس قلعه ولذا: "ينبغي أن تعالج 

  .)١٣٣(وتتوانى عن قلعه فليس منه خيف إذا قلع"
ا به، رشح فيه كيفية  لهذاوقد أفرد  االختصاص فصالً خاصٍّ

ب كسور الفك أثناء القلع، وطرق قلع األْسنَان بلطف، وأسبا
وطرق تنظيف األْسنَان، وعالج  األرَْضاس،استخراج جذور 

النابتة يف غري مكانها، وبرع يف تقويم واألرَْضاس كسور الفكني، 
  . )١٣٤(األْسنَان

األَنَْدلُس يف عمليات قلع األْسنَان ووصف  أَْطبَاءوقد برع 
ْهراوي بتمكن واضح تلك العملية ووصف  ذلك بطريقة عملية الزَّ

واضحة ومفصلة تعد إنجاًزا يف املجال فقال: " فإذا صح عندك 
الرضس الوجع بعينه فحينئذ ينبغي أن ترشط حول السن 
بمبضع فيه بعض القوة حتى تحل اللثة من كل جهة ثم تحركه 
بأصابعك أو بالَكالَِليب اللطاف أوالً قليالً قليالً حتى تزعزعه ثم 

كلبتني الكبار تمكينًا جيًدا ورأس العليل بني تمكن حينئذ منه ال
ركبتيك قد ثقفته حتى ال يتحرك، ثم تجذب الرضس عىل 
استقامة لئال تكرسه، فإن لم يخرج وإال فخذ أحد تلك اآلالت 
فأدخلها تحته من كل جهة برفق ورم تحريكه كما فعلت أوالً، 

لثقب وإن كان الرضس مثقوبًا أو متآكالً فينبغي أن تمأل ذلك ا
بخرقة وتسدها سًدا جيًدا بطرف مرود رقيق لئال يتفتت يف حني 
شدك عليه بالَكالَِليب ، وينبغي أن تستقيص بالرشط حول اللثة 
ا وتحفظ جهدك لئال تكرسه فيبقى بعضه  من كل جهة نعمَّ
فيعود العليل منه بلية هي أعظم من وجعه األول، وإياك أن 

م وأقدامهم عىل قلعه تضع ما يضع جهال الحجامني يف جرسه
من غري أن يستعملوا ما وضعنا فكثرًيا ما يحدثون عىل الناس 
باليا عظيمة أيرسها أن ينكرس الرضس وتبقى أصوله كلها أو 
بعضها، وإما أن يقلع ببعض عظام الفك كما شاهدناه مراًرا، ثم 
يتمضمض بعد قلعه برشاب أو بخل وملح، فإن حدث نزف دم 

ما يحدث ذلك فاسحق حينئذ شيئًا من الزاج من املوضع فكثرًيا 
واحش به املوضع وإال فاكوه إن لم ينفعك الزاج، صورة 
الَكالَِليب اللطاف التي بها الرضس أوالً تكون طويلة األطراف 
قصرية املقبض غليظة لئال تنثني عند قبضك الرضس، ولتكن 
من حديد هندي أو من فوالذ محكمة مستقيمة األطراف، ويف 

ا أرضاس يدخل بعضها يف بعض فتقبض قبًضا محكًما طرفه
  وثيًقا وقد تضع األطراف كهيئة املربد فتكون أيًضا قوية

  .)١٣٥(القبض"
من الفقرة السابقة تتضح لنا أمور عدة يف غاية األهمية 

  تتبلور يف النقاط التالية:
هناك نصيحة لطبيب األْسنَان أن يقوم بفصل النسيج  - ١

سن بواسطة آلة قاطعة هي مبضع اللثوي عن الرضس أو ال
قوي، ويفيد هذا اإلجراء يف أن يتم تحريك السن من 
مفصلها، أو عىل األقل تخفيف التصاقها بعظام الفك، وهذا 
ما يساعد عىل إخراجها بواسطة الكالبة املناسبة وكذلك 
رضورة تحرير أعناق األْسنَان املراد قلعها من اللثة ارتباًطا 

 نَان.وثيًقا بأعناق األْس 
تحريك السن بواسطة حركات إىل الداخل والخارج  - ٢

بأن  بانعطاف بسيط وحركات جانبية حتى يشعر الطَِّبيب
 السن قد قلعت من مفصلها.

رضورة تحرير أعناق األْسنَان املراد قلعها من اللثة ارتباًطا  - ٣
  وثيًقا بأعناق األْسنَان.

وها أوالً قلع األرضاس املتآكلة واملثقوبة جًدا حيث يقوم بحش - ٤
 خوًفا من أن تنكرس ثم يقلعها.

  زراعة األْسنَان:-و
األَنَْدلُس عىل دراية تامة بمسألة تعويض  أَْطبَاءكما كان 

املفقودة عن طريق اتخاذ بديل لها (أْسنَان اصطناعية)  األْسنَان
بعد نحتها من عظام البقر وشدها بخيوط من الذهب أو 

طت من مكانها، يقول . وعن زراعة السن التي سق)١٣٦(الفضة
ْهراوي: "وقد يرد الرضس الواحد أو االثنني بعد سقوطهما  الزَّ
من موضعهما وتشبك كما وصفنا وتبقى. وإنما يفعل ذلك 
صانع درب دقيق، ينحت عظًما من عظام البقر يصنع منها 
كهيئة الرضس وتجعل يف املوضع الذي ذهب منه الرضس، 
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. فيعد بذلك )١٣٧(شاء هللا"وتشد كما قلنا فيبقى، ويستمتع ما 
  رائًدا يف مجال زراعة األْسنَان وتقويمها.

  الكي الحراري وتعدد املهام: -٣
والكّي الحراري هو معالجة اإلصابات السنية عن طريق 
رفع حرارة السن لدرجات عالية، وذلك بطرق مختلفة تطبق عىل 
سطح السن الخارجي أو يف داخل السن، وتختلف يف مدتها 

ا من حالة ألخرى، وقد تشرتك مع الحرارة مواد دوائية وطريقته
تطبق بالتشارك مع الكي أو تستخدم كحامل حراري يف عملية 

  .)١٣٨(الكي
يف األَنَْدلُس الكي الحراري؛ إليقاف تسوس  ْطبَاءواستعمل اأَل 

األْسنَان وإزالة ما حولها من لحٍم أو زوائد يف اللثة، وبني 
ْهراوي خطأ مقولة أن ا َواءلكي آخر الزَّ ، فقال: "بل قد الدَّ

من الطِّبِّ يصحبه دواء، إال أن الكي ربما يكون آخر ما يلجأ إليه 
  .)١٣٩(فلم تنجح"األَْدِويَة عالج إذا سبق استعمال 

 الكي الحراري لألرضاس واللثات املسرتخية:  -
وقد دخل طِّب األْسنَان ضمن فروع ِجراَحة الطَِّبيب 

ْهراوي  أَْمَراِض يف عالج األْسنَان وقد ابدع يف ِجراَحة  وإبداعاتهالزَّ
ْهراوي  الفم واألْسنَان كرباعته يف أقسام الطِّب األخرى إذ إن الزَّ

ْهراوي ثورة يف لم يرتك مجاالً إال وكان رائًدا فيه.  كما أحدث الزَّ
االستعاضة عن األْسنَان املفقودة بتثبيت عظام بديلة فوصف 

سليمة بتلك املقلقلة بسلك ذهبي أو فيض، كيفية ربط األْسنَان ال
التي أجراها يف ِجراَحة الفم واألْسنَان منها: كي الَعَمِليَّات ومن 

ْهراوي يف ذلك "إذا األرَْضاس  واللثات املسرتخية: يقول الزَّ
وعالجتها األرَْضاس اسرتخت اللثات من قبل الرطوبة وتحركت 
حجرك ثم احم املكواة  باألَْدِويَة ولم تنجح فضع رأس العليل يف

وتدخل فيها املكواة حامية الرِضس بعد أن تضع األنبوبة عىل 
بالعجلة وتمسك يدك قليالً حتى يحس العليل بحرارة النار 

ثم ترفع يدك ثم تعيد املكواة مرات عىل الرِضس وصلت إىل أصل 
حسب ما تريد ثم تمسك فم العليل يف ماء مالح وتمسكه ساعة 

املتحرك بقيت واللثة املسرتخية تفسد لرِضس اويقذف به فإذا 
  .)١٤٠( وتجف الرطوبة الفاسدة"

ْهراوي تلك العملية فيقول:" تأخذ السمن البقري  ورشح الزَّ
فتغليه يف مغرفة حديد أو يف َصَدفة ثم تأخذ قطنة فتلفها عىل 
طرف املِْرَود ثم تغمسها يف السمن املغيل وتضعها عىل السن 

تى تربد ثم تعيدها مرات حتى تصل قوة الَوِجَعة وتمسكها ح
  .)١٤١(النار إىل أصل الرضس"

وتم استخدام الكي باألنبوبة الواقية حيث تؤخذ أنبوبة 
نحاس أو حديد واسعة ويف جرمها بعض الغلظ لئال يصل حر 

فندخل طرف األنبوب إىل فم املريض  )١٤٢(النار إىل فم العليل
ثم يدخل امليل يف ويكون طرفه اآلخر خارج الفم بمقدار أصبع 

ْهراوي  األنبوبة حتى يصل طرفه إىل السن فيكويه ويطلق الزَّ
وهو هنا ذو رأسني ويمكن  )١٤٣(اسم املكواة عىل هذا امليل

  .)١٤٤(استخدام الطرف املناسب بحسب اإلمكان

 يف كّي الناصور الحادث يف الفم
ْهراوي يف كّي الناصور الحادث يف الفم: "إذا عرض  يقول الزَّ

ل اللثات أو الحنك، أو يف أصول األرضاس، ورم ثم قاح يف أص
عالجته ولم   وانفجر، وأزمن جري القيح منه وصار ناصوًرا، ثم

ينجع فيه العالج، فينبغي أن تحمي مكواة عىل قدر ما تسع يف 
الناصور، ثم تدخلها حامية يف ثقب الناصور، وتمسك يدك حتى 

ل ذلك مرة أو تصل الحديدة محمية إىل غوره وآخره، وتفع
مرتني، ثم تعالجه بعد ذلك بما ذكرنا من العالج إىل أن يربأ، إن 
شاء هللا... فإن انقطعت املادة وبرئ، وإال فال بد من الكشف عىل 

 .)١٤٥(املكان وينتزع العظم الفاسد"
  يف كّي وجع الرضس

ويقول "إذا كان وجع الرضس من قبل الربودة، أو كان فيها       
فيها العالج باألَْدِويَة، فالكي فيها عىل وجهني؛  دود، ولم ينجع

إما الكي بالسمن، وإما الكي بالنار، فأما كيها بالسمن فهو أن 
تأخذ من السمن البقري، فتغليه يف مغرفة حديد، أو يف صدفة، 
ثم تأخذ قطنة فتلفها عىل طرف املرود، ثم تغمسها يف السمن 

، وتمسكها حتى تربد، املغيل وتضعها عىل السن الوجعة بالعجلة
ثم تعيدها مرات حتى تصل قوة النار إىل أصل الرضس، وإن 
شئت أن تغمس صوفة أو قطنة يف السمن البارد وتضعها عىل 
السن الوجعة، وتجعل فوقها الحديدة املحمية، حتى تصل النار 
إىل قعر السن. وأما كيها بالنار فهو أن تعمد إىل أنبوبة نحاس، 

ويكون يف جرمها بعض الغلظ لئال يصل حر أو أنبوبة حديد، 
النار إىل فم العليل، ثم احم املكواة التي تأتي صورتها، وتضعها 
عىل نفس السن، وتمسك يدك حتى تربد املكواة، تفعل ذلك 
مرات، فإن الوجع يذهب إما ذلك النهار نفسه، وإما يوًما آخر. 

الطيب  وينبغي يف إثر ذلك الكّي أن يمأل العليل فمه بالسمن
يكوى بأي طرف شئت عىل   :ويمسكه ساعة ثم يقذف به.

  .)١٤٦(حسب الذي يمكن"
وقد استخدم األَْطبَاء الكي الحراري إليقاف تسوس األْسنَان 
وإزالة ما حولها من لحم أو زوائد يف اللثة وكي وجع 

، وقد استخدم األَْطبَاء العديد من اآلالت الِجَراِحيَّة )١٤٧(الرِضس
يف عالج وإجراء الَعَمِليَّات الِجَراِحيَّة الخاصة التي ساعدتهم 

  .)١٤٨(باألْسنَان
األْسنَان وتمكنوا من تقديم طِّب األَنَْدلُس يف  أَْطبَاءلقد برع 

مساهمات متميزة يف طب األْسنَان الوقائي، والعالج باألعشاب، 
ورشح عملية قلع جذور األْسنَان املكسورة وكذلك يف  الِجَراَحةو 

نَان النابتة يف غري مواضعها، وابتكروا لتلك الحاالت آالت قلع األْس 
  تناسب كل حالة.
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يِن    المبحث الاثَّ
ة لأَلْطاَبء يف  أتثريات اإلجنازات الِعْلِميَّ

  األَْنَدُلس عىل ُأوُروابَّ وهنضهتا
عن جهل  الطِّبيمتهنون أُوُروبَّا بينما كان الناس يف 
، كان السحر والتنجيممعتمدين عىل  وبطريقة همجية متخلفة

نجوًما يف سماء الِعْلم والَحَضاَرة ، وذلك من الَعَرب يف األَنَْدلُس 
خالل ما قدموه من إبداعات واكتشافات، وما تركوه من بصمات 

كان لها أكرب  تلك اإلنجازات التي يف رصح الَحَضاَرة اإلنسانية
الغة األثر فيمن أتى من بعدهم من الجراحني الغربيني، وكانت ب

األهمية عىل األخص بالنسبة ألولئك الذين امتهنوا علم الِجراَحة 
؛ فقد ساعدت آالتهم  اِدس َعرَشَ يف أُوُروبَّا يف الَقْرن السَّ
وابتكاراتهم هذه عىل وضع حجر األساس للجراحة يف أُوُروبَّا 

تلك أصبحت بتحوير الطِّبِّ اآلالت التي أوردتها كتب فبعض 
، زاء من اآلالت التي تستعمل لهذه الغايةبسيط تشكل اليوم أج

"وظهرت للعرب عدة طرق يعود الطِّبِّ الحديث إىل 
  .)١٤٩(بعضها"

ونال طب األْسنَان اهتمام أَْطبَاء األندلس، واهتموا بمعالجة 
األْسنَان بكل الطرق والوسائل؛ فابتكروا واتبعوا طرًقا دقيقة يف 

ليًا يف الطِّبِّ الحديث. العالج تكاد تقرتب كثرًيا مما هو سائد حا
علًما وعمالً الطِّبِّ وهو ما يؤكد تفوق الَعَرب واملسلمني يف 

  وتنظيًما.
 اإلسالمية املعارف نقل إىل األوروبيون دفع ذلك التفوق

 السادس للهجرة/ الحادي عرش امليالدي، القرن من ابتداء
 املؤلفات أفضل خاللها من نقلوا للرتجمة معاهد وأقاموا
 جامعات وأّسسوا والفلسفة، والفلك الطِّبِّ والكيمياء يف وثوالبح

 الفلسفة، ويف الُعلُوم الرائدة يف الَعَربية املؤلفات عىل اعتمدت
إبان  ُقْرُطبَة يف األساقفة رئيس جهود السياق، هذا يف ونذكر

 ترجمة فيه تم للرتجمة، مركًزً◌ا بالطه يف أقام الذي سقوطها،
الطِّبِّ  يف خاصة العلمية؛ الحقول يفالَعَربية  الكتب آالف

 والبريوني والخازن سينا البن والرياضيات، والكيمياء
ْهراوي،ُزْهر  ُرْشد وابن وابن النفيس وابن والخوارزمي  والزَّ

 العلماء من الِعْلِميَّة لعرشات املؤلفات تنترش كما .كثري وغريهم
 بعض سوتُدرّ  الغربية، مختلف الجامعات مكتبات يف املسلمني

 العقل الذي قدمه والرائد الكبري اإلسهام يؤكد بما نظرياتهم،
 والُعلُوم التجربة ميادين يف اإلنسانية للحضارة اإلسالمي
  .)١٥٠(الطبيعية

م) من قبل ملك ١٠٨٥-٤٧٨وبعد سقوط ُطَليِطَلة عام (
اِدسCastillaَقْشتَاَلة ( ) أصبحت  Alonso VI( ) أَلُفونُْسو السَّ

وغريها من  بَْغَدادمركًزا لحركة الرتجمة يف إْسبَانيَا تنافس 
مدارس الرتجمة، تعمل عل ترجمة املؤلفات الَعَرِبيَّة  إىل اللغات 

، وكانت تصل إىل األَنَْدلُس من أقىص (Castellao)الَقْشتَالية  

 الكتب املرتاكمة يف الخزائن امللكية، كما اإِلْسالميأرجاء العالم 
افتتحت الرتجمة التي أنشأها امللوك واألساقفة يف ُطَليِطَلة مثل 

وغريه،  (Rodrigo de Larda)األُْسُقف رودريكو دي الردا 
والهدف منها هو تعريف اإلسبان عىل مضامني الِحكمة 

، وبسقوط هذه املدينة بدأ يف أُوُروبَّا عرص جديد يف )١٥١(الَعَرِبيَّة
، وفتحت األبواب وم الَعَرِبيَّة اإِلْسالميةللُعلُ ميدان النقل والرتجمة 

عىل مرصعيها لدخول الفكر الَعَربي واألَنَْدليُس بخاصة إىل الفكر 
األُوُروبي، عن طريق الرتجمة إىل اللغة الالتينية لغة التفاهم 

الُعلُوم الطِّبِّيَّة والتَّْجِريبيَّة وخصوًصا يف  )١٥٢(املشرتك يف أُوُروبَّا"
م) ١٠٧٠هـ/ ٤٦٢ة التي أوردها صاِعد األَنَْدليُس (ت التَّْطبيِقيّ 

، وقد أبقى الحكم )١٥٣(لُعلُومعدد وفري من هذه ايف طبقاته ب
الُعَلَماء الذي مارسه الِعْلِمي الجديد عىل كثري من ألوان النشاط 

اْلُمْسِلِمون يف ُطَليِطَلة، بل أن عدد كبري منهم قاموا بدور مهم يف 
ى واألوروبيني، من الذين توافدوا عىل تعريف اإلسبان النصار 

البالط اإلسباني يف ُطَليِطَلة، بوجوه الَحَضاَرة اإِلْسالمية وما 
أحرزه اْلُمْسِلِمون من التفوق يف ميادين املعرفة املختلفة 

بخاصة، ويشري فرنانديث جونثالث، يف الطِّبِّيَّة واملعارف 
م النرصاني طائفة مذكراته أنه كان يعيش يف ُطَليِطَلة تحت الحك

  .)١٥٤(اْلُمْسِلِمني الذين حظوا بالرعاية والتقديرالُعَلَماء كبرية من 
العامة وصناعة األْسنَان  الِجَراَحةويؤكد جاك ريسلر أن "

ونرش خوان . )١٥٥(العربية كانت يف العرص الوسيط أكثر تطوًرا"
كتابًا باللغة اإليطالية يف ثمانية )  Juan Andresأندريس (

سماه "أصول األدب عامة وتطوراته وحالته الراهنة" قال  أجزاء
أُوُروبَّا إن الفضل يف قيام الدراسات الطِّبِّيَّة يف “فيه مؤكًدا: 

  .)١٥٦(يرجع إىل ما كتبه الَعَرب"
"كان الفونسو  :)Arnold Steigerشتيجر ( أرلوندويذكر 

معجبًا أشد اإلعجاب  - امللقب بالحكيم– ) Alfonso Xالعارش (
لثَّقافة والَحَضاَرة اإِلْسالمية، التي قدر له أن يشاهدها عندما با

أتاحت له الظروف أن يزور األَنَْدلُس ففي صباه، فعمل عىل 
اليَُهود، وأسس املدارس واملعاهد، الُعَلَماء اْلُمْسِلِمني و استدعاء 

وقام برتجمة كثري من املؤلفات التاريخية والرياضية وغريها إىل 
انثية، ويمكن أن يعد رمًزا للثقافة اإلسبانية يف اللغة الروم

 .)١٥٧(العصور الوسطى"
الِعْلِميَّة لألَْطبَاء يف األَنَْدلُس عىل أُوُروبَّا  اإلنجازاتلقد أثرت 

ونهضتها التي خرجت من ظلمات الجهل إىل نور العلم املشع، 
ى أن ونالت ُقْرُطبَة الشهرة الِعْلِميَّة العاملية يف مجال الطِّب، حت

كان يقصدها كلما مست بهم  األُوُروبّيةعدًدا من السفارات 
الحاجة إىل َطِبيب أو جراح وكذلك للدراسة ونيل الشهادات، 
ومن ضمن السفارات سفارة جاءت من أجل عالج أحد أَمَراء 
مملكة ليون من سمنته املفرطة التي جعلته موضع استهزاء بني 

م/  966) (ت Sancho el Gordoالرعية وهو سانشو السمني (
) أمرية مملكة نيفارا Totaهـ)، ابن امللكة طوطة (٣٥٥

(Navarra)  فجاء إىل ُقْرُطبَة بعد أن فشل أَْطبَاء أُوُروبَّا من
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عالجه وشفائه من سمنته  التي كان يعاني منها وكانت تحرمه 
حتى من ركوب الخيل لثقل وزنه، وصل سانجو إىل ُقْرُطبَة 

ْحَمن النّارصيَفة واستقبله اْلَخلِ  يف بالطه وشفى عىل يد  َعبْد الرَّ
أمهر أَْطبَاء ُقْرُطبَة حسداي بن شربوط الذي خلصه من وزنه 

. بهذه الروحية واالهتمام من أَْطبَاء ُقْرُطبَة )١٥٨(الثقيل هذا
يَْدَلة ذروته يف عرص  والسمعة الطيبة بلغ ازدهار الطِّب والصَّ

أن أخذ الطِّب ينمو خطوات متقدمة من  اْلِخالَفة األَنَْدلُسية بعد
. وزادهم يف ذلك )١٥٩(اإلنتاج واإلبداع يف مختلف االختصاصات

اهتمام الُخَلَفاء واألَُمَراء وتشجيعهم ودعمهم وإغداقهم بأموال 
  .)١٦٠(طائلة وإكرامهم بالهدايا الثمينة 

وإذا كان الدارسون الغربيون قد تنكروا يف أول املطاف 
 النَّْهَضة األُوُروبَّية إال أننا وجدنا الكثري من لفضل الَعَرب عىل

املنصفني منهم يرد الفضل ألهله وتتابعت الدراسات الغربية عن 
الِعْلم الَحَضاَرة الَعَرِبيَّة خاصة يف مجال الطِّب من أبرزها أعمال 

 Paulوباول كراوس ()  Max Meyerhofماكس مايرهوف (
Kraus ) وكارل بروكلمان (Carl Brockelmann  ودونالد (

 Sigrid) وسيجريد هونكة ( Donald Campbellكامبل (
Hunke ) وجوستاف لوبون (Gustave Le Bon  ( وجورج

)  Juan Vernet) وخوان فرينية ( George Sartonسارتون (
وجابريال كوالن )  Joseph Garland(وجوزيف جارلند 

Gabriel Colin) وروزا كوني بربانت ،((Rosa Kuhne 
Brabant ) وإدوارد جرانفيل براون ،(Edward Granvill 

Brown وإليهم يرجع الفضل يف تعريف العالم بفضل .(
  يف كافة املجاالت.أُوُروبَّا الَحَضاَرة الَعَربية عىل 

تعرتف املسترشقة األملانية املنصفة سيجريد هونكة بفضل 
ابها القيم الَعَرب عىل أُوُروبَّا يف مجال الطِّب عرب صفحات كت

، أُوُروبَّاوأكدت عىل أن الَعَرب بمؤلفاتهم العظيمة هم أساتذة 
وهذه الكتب قد استخدمت قديًما لتخرج أَْطبَاء بغداد وُقْرُطبَة، 
وهذه الكتب أيًضا هي التي تخرج عليها عدد كبري من األجيال 
سواء يف العالم اإلسالمي أو املسيحي األُوُروبي  وبخاصة يف 

" . وبذلك أسهم أَْطبَاء ُقْرُطبَة يف الطِّب إسهاًما فعليًا )١٦١(الطِّبِّ
يف كتابة قصة )  Joseph Garland(باعرتاف جوزيف جارلند 

  .)١٦٢(الطِّب
 Donaldيقول الطَِّبيب اإلنجليزي دونالد كامبل (       

Campbell يف كتابه الطِّب الَعَربي: "كانت الِجراَحة يف (
عظم من سمعتها يف باريس أو لندن أو األَنَْدلُس تتمتع بسمعة أ

ُقْسطة كانوا  أدنربه؛ ذلك أن مماريس مهنة الِجراَحة يف رَسَ
يُمنحون لقب َطِبيب جّراح، أما يف أُوُروبَّا فكان لقبهم حالّق 
جّراح، وظلَّ هذا التقليد ساريًا حتى القرن العارش 

 Marinاملسترشق مارتن بلنرس (. ويؤكد )١٦٣(الهجري"
Plessner  ( قوة دفع  األُوُروبّيأن علماء اْلُمْسِلِمني أعطوا الِعْلم
  .)١٦٤(شديدة

لقد حازت انجازات األَْطبَاء الَعَرب عىل اهتمام أَْطبَاء أُوُروبَّا 
بعد ذلك، حيث جاءت انجازاتهم يف وقت لم يعرف فيه العالم 

الِجراَحة، وجاءت خطوة األَْطبَاء ِطب شيئا اسمه الكتابة يف 
بوضع هذا الِعْلم يف مؤلفات متخصصة كنقطة تحول يف الَعَرب 

  التَأْليف والبحث الِعْلِمي يف العالم وقتذاك.
بات" ألبو هـ/ ٥٢٥( ت ُزْهر بن الَعالُء  ونجد كتاب "املُجرَّ

هو مجموعة من املالحظات  - كما سبق وأرشت- م)١١٣٠
 لعمليةوا املجربة الطِّبِّيَّة الوصفات من مجموعة وذكر الطِّبِّيَّة
 هذ يف عالج أوجاع وأمراض األْسنَان وتميزت تفيد والتي

بات" وتسمية  )١٦٥(ملكوناتها الدقيقة باملعايرة الوصفات   "امُلجرَّ
التي تعتمد عىل التجريب  الُعلُوميف حد ذاته هو طفرة يف تاريخ 

حالُعلُومالذي كان أساًسا يف تطور   يف كتابه هذا . وقد وضَّ
 كبري حد إىل يقارب بشكل الفموية امضاملض استعمال طريقة

وتُرجم "كتاب الطريقة املتبعة طبيًا يف العرص الحديث. 
بات" إىل الالتينية عام  أُوُروبَّا م، واستمر أَْطبَاء ١٤٩٠امُلجرَّ

يستمدون منه معلوماتهم الطِّبِّيَّة والجراحية إىل غاية نهاية 
  .)١٦٦(القرن السابع عرش
 يف والشفافية باملصداقيةُزْهر ن أبو َمْرَوان ب كما اتصف

َواء تحضري أثناء العمل خطوات دقائق  أجل الوصول من الدَّ
املدّونة إيمانا منه  الوصفة من املرجوة واملنفعة الفائدة يف للكمال

أن التجربة خري برهان فنجده يقول "شهدت التجربة" ووجدت 
لتي ولذا قال حني ألف كتابه "التزمت الطريق ا )١٦٧(بالتجربة"

وصفت ونهجت التوسط بحسب اإلمكان فيما ألفت 
  .)١٦٨(وتحريت"

 م) بمهارة١١٣٠هـ/ ٥٢٥(ت ُزْهربن الَعالُء  لقد امتاز أبو
وتعرض لذلك الفرع  أقرانه وبرع يف طِّب األْسنَان بها بزّ  فائقة

بات"يف كتابه    ."امُلجرَّ
م): ١١٦٢هـ/٥٥٧(ت ُزْهرأما أبو َمْرَوان َعبْد اْلَمِلك بن 

د أثر يف تاريخ الطِّبِّ العاملي وقد ُعـرف عند األوربيني فق
 ، أو (Aboali) أو  (Abulelizor)والنصوص الالتينية باسم  

Avenzoar)أُوُروبَّا، وظل كتابه "التيسري.." يدرس يف )١٦٩ ،
بجامعتي "لوفان" و"مونبيلييه" حتى القرن السابع عرش 

  .)١٧٠(امليالدي
من خاللها انتقل إىل الالتينية  وترجم الكتاب إىل العربية ثم
) وجيوفاني دي  Paravicius(عدة مرات من طرف بارافيوس 

 ) بمساعدة يعقوب العربي Giovani de Capualكابوا (
)Jacobus Hebraeus ()ويف القرن الرابع عرش كان  )١٧١

يف جامعة الطِّبِّ التيسري يندرج ضمن املواد التي تلقنها كلية 
) لطلبتها، حيث  Université de Montpellierمونبيلييه (

)  Guy de Chauliacيذكره أكرب ممثليها جي دي شولياك (
إحدى وعرشين مرة، كما طبعت النسخة الالتينية للكتاب ما بني 

  .)١٧٢(م، عرش مرات١٥٧٤و  ١٤٩٠
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العارش الهجري/ السادس عرش  القرنوطبعت خالل 
دة منها: امليالدي حوايل عرشين طبعة يف مدن أوروبية عدي

م، و"بيرتوا" أو ١٥١٩ه/٩٢٦"أوغسبورغ"  بالالتينية سنة 
م، و"بال" بسويرسا عام ١٥٣١ه/٩٣٨"جيالنا" عام 

  .)١٧٣(م١٥٤١ه/٩٤٨
 Gabriel(ن كوالل جابرياويقول املسترشق الفرنيس 

Colin (  ال نظريات أصيلة فحسب، ُزْهر" ونجد يف آثار ابن ،
 )١٧٤(يسبقه إليها أحد"ولكن نجد أيًضا ابتكارات مستحدثة لم 

يف ملن عجز  ولذا كان يُنْصح كل تلميذ طب بقراءة كتاب الترَْصِ
  .)١٧٥(عن التَأْليف واالستفادة منه

وكان للزهراوي عند مفكري وعلماء أُوُروبَّا مكانة خاصة 
عكست فضل الُعلُوم الَعَرِبيَّة عىل أُوُروبَّا وتجلت يف كتاب 

يف ملن عجز عن التَأْليف ْهراوي عند علماء (الترَْصِ )، وعرف الزَّ
. وكانوا ال يذكرون )١٧٦( )Albucasis(أُوُروبَّا باسم البوكاسيس 

ْهراوي إال بهذه الكنية ويرسموها بأشكال مختلفة  اْلَقاِسمأبا  الزَّ
ومنهم من ذكر لقبه محرًفا باسم   )Bulcala(منها 

)Alzarus()١٧٧( .  
ْهراوي " يف ملن عوكان لكتاب الزَّ " جز عن التَأْليفالترَْصِ

 فرنسا خصوصا يف الِجَراَحة األوربية عىل كبري تأثري
الغرب يف دراسته وتدريسه يف  أَْطبَاءواندفع  .)١٧٨(وإيطاليا

، واعتمدوه كأساس الطِّبِّيَّةمدارسهم وجامعاتهم ومعاهدهم 
، مما ساعد عىل ازدهار وتقدم هذا الفرع الطبي الِجَراَحةلدراسة 
  .)١٧٩(لديهم

، ترجم )١٨٠(تأثريه حتى القرن السابع عرش امليالدي واستمر
أقساًما منه إىل الفرنسية، وترجم جون  ) Laveauالفوا (

إىل  الِجَراَحة) القسم الخاص ب John Channingتشاننج (
م)، كما ترجم إىل الالتينية، ١٧٧٨اإلنجليزية (أكسفورد 

م، وبال ١٤٩٧وصدرت منه عدة طبعات يف البندقية 
ويقول املسترشق فيليب حتي "وكانت رائعته  ،)١٨١(م١٥٤١
يف ملن عجز عن التَأْليف  – الطِّبِّيَّة التي ترجمت إىل  -الترَْصِ

، وظلت طوال الطِّبِّيَّةالالتينية تحتل مرتبة رفيعة يف األوساط 
) من  Salernoيف سالرنو ( الِجَراَحةقرون املرجع الطبي يف 

نسا، ويف غريهما من املعاهد أعمال إيطاليا، ويف مونبيلييه يف فر 
  . )١٨٢(" الطِّبِّيَّة

: "كانت )Haller(األعضاء الكبري هاّلر وظائفيقول عالم 
املصدر العام الذي استقى منه جميع من ظهر  اْلَقاِسمكتب أبي 

  )١٨٣(من الجراحني بعد القرن الرابع عرش"
ويذكر جاك ريسلر يف كتابه " الَحَضاَرة العربيَّة": "كان 

ي الفضل يف تلخيص جميع املعارف الجراحية يف عرصه للزهراو 
يف ملن عجز عن التَأْليف وسيبقى بحثه  التعبري األول عن الترَْصِ

  .)١٨٤(الِجَراَحة"
) الذي ترجم Guyde Chauliacووجدنا كاي دي شوليا (

يف ملن عجز عن التَأْليف للزهراوي  القسم الجراحي من الترَْصِ

 Chirurgiaالكربى ( الِجَراَحةفاقتبس منه كثرًيا يف كتابه 
Magna  وقد تضمنت كتبهم اقتباًسا  ١٣٦٣) الذي انجز سنة

كثرًيا من الكتب الَعَربية أو تضمنت مصطلحات عربية 
  .)١٨٥(كثرية

يف ملن عجز عن التَأْليف  وكانت تعاليم كتاب الترَْصِ
ومعلوماته ووسائله وآالته أساًسا متينًا بنيت عليه رصوح 

لحديثة، ودعت إىل اإلقرار بأن الَعَرب كانوا سادة الطِّبِّ ا الِجَراَحة
ومعلميها يف القرون الوسطى، وظلوا كذلك لعدة  الِجَراَحةو 

قرون، وشكل العلم الذي تركوه أساًسا لتقدم علم الطِّبِّ 
  .)١٨٦(، تعلم منه الغربوالِجَراَحة

عىل أن "كتاب  ) Henry W. Noble(ويؤكد هنري نوبل 
يف  يعترب من أوائل الكتب التي ملن عجز عن التَأْليف الترَْصِ

  .)١٨٧(شملت رشحا مفصال عن جراحة األْسنَان"
ْهراوي لدى اْلَغْرب بمزجه يف عمله بني املالحظة  وُعِرف الزَّ

جديدة مثل ِجَراِحيَّة والتفكري واملمارسة، وقد ابتكر إجراءات 
  .)١٨٨() Cut Gut(حمشة الِخيَاَطة الداخلية (الُقّصابة) 

ْهراوي العلمية، من االهتمام  وليس هناك أدل عىل مكانة الزَّ
لقرون عدة يف الجامعات  الِجَراَحةالكبري، وصدارته لعلم  بمؤلفه

األوروبية، فقد ترجم الكتاب إىل لغات عدة، ولفرتات زمنية 
، إذ ترجم إىل اللغة العربية وإىل اللغة الالتينية )١٨٩(طويلة
ترجم املقالة الثالثني والخاصة . وكان أول من )١٩٠(وغريهما

يف ملن عجز عن التَأْليف الِجَراَحةبعمل اليد ( ) من كتاب الترَْصِ
) وهو أحد Cremonensis Gerardusهو جريارد الكريموني (

، والذي ترجمه إىل )١٩١(أشهر املرتجمني يف مدينة طليلطلة
ْهراوي يف  الالتينية يف توليدو (ُطَليِطَلة) تحت عنوان "كتاب الزَّ

)، وُطبع الكتاب  Cirugia de Alsaharavi Liber" (الِجَراَحة
، وصدرت بعد ذلك عدة طبعات ١٤٩٧ألول مرة يف البندقية عام 

، حيث ١٥٤٠و ١٥٣٢و ١٥٢٠و  ١٥٠٠و  ١٤٩٩منه يف أعوام 
 الِجَراَحة أَْطبَاءعدت هذه املقالة مرجًعا ودليالً بالنسبة لجميع 

  . )١٩٢(وسطىيف أُوُروبَّا يف القرون ال
كما ترجمت إىل اللغة الرتكية يف القرن الخامس من قبل 

الحاج الياس مع تطوير لآلالت التي ذكرها  عيلرشف الدين بن 
ْهراوي. كما تُرجم الفصلني األول والثاني إىل العربية يف  الزَّ
منتصف القرن الثالث عرش، ثم ترجما إىل الالتينية الحًقا، ونرُشا 

تحت عنوان "الكتاب األول يف  ١٥١٩م يف أوجسبورج يف عا
 Alsaharavii Necnon النظري والعميل للزهراوي"(

Theoricae Liber pri in وصدرت طبعات بالالتينية يف .(
) وبازل (  ١٥٣٢) واسرتاسبورج (  ١٥١٩ـ  ١٤٩٧فينسيا ( 
) وأكسفورد (  ١٥٩٤) واسرتاسبورج مرة أخرى (  ١٥٤١
ه يف كل أُوُروبَّا الغربية وتم إجراء ) وبعد ذلك انترش تأثري  ١٧٧٨

دراسات ممتازة عن الكتاب ومؤلفه قام بها لكلريك ونابانليل 
وجريلت وكروز هوناندز وسارنيليل وشربجيز وجارسيا بالسرت. 

  .)١٩٣(كما نرشته حيدر أباد بصورته الكاملة
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 األَنَْدلُس يف األْسنَان لطِّب الِعلِْميَّة اإلنـجازات

أن  ) Spink M S and Lewis(ويذكر سيبنك ولويز 
ْهراوي قد طور ما ن عرفه اليوم بالِجَراَحة العامة ككل، "الزَّ

وفروعا عديدة من الجراحات الخاصة كاملسالك البولية 
والتجميل واألنف واألذن والحنجرة وجراحة الفم واألْسنَان. 
ْهراوي العديد من اإلجراءات السنية مثل قلع األْسنَان  ووصف الزَّ

 وكتب .وتثبيتها و إعادة غرسها واستخدام التعويضات السنية
يف جرد األْسنَان أو تنظيفها بأدوات أو مجارد متعددة تشبه ما 
يستخدم حاليا يف جراحة اللثة " واعلم أن الرضس يحتاج إىل 
مجارد مختلفة الصور كثرية األشكال عىل حسب ما يتهيأ لعملك 
من أجل أن املجرد الذي يجرد به الرضس من داخل غري املجرد 

د به بني األرضاس عىل الذي يجرد به من خارج والذي يجر 
  .)١٩٤(صورة أخرى، وهذه عدة صور تكون عندك كلها معدة"

عىل  الِجَراَحةأُوُروبَّا يف  أَْطبَاءعىل  األَنَْدلُس أَْطبَاءلقد أثر 
ْهراوي ، وقد )١٩٥(امتداد خمسة قرون عىل -وصف الطَِّبيب الزَّ

يف إسهاب الكثري من الجراحات يف كتابه املزود  -سبيل املثال
والتي أخذت منها الجامعات ِجَراِحيَّة سوم لعينات من اآلالت البر 

واعتمدت عليها بالطِّب حتى مطلع العرص  األُوُروبّية
  .  )١٩٦("الحديث

وال يخفي الدور العظيم ألولئك األَْطبَاء الَعَرب يف تقدم طِّب 
األْسنَان من خالل استنباط عالج جديد أو طريقة مبتكرة أو دقة 

ذ العمليات الجراحية الخاصة باألْسنَان. قال يف رشح وتنفي
ْهراوي، "كان ملدة  املسترشق األملاني ماكس مايرهوف عن الزَّ
قرون عمدة الِجراَحة والتدريس يف أُوُروبَّا يف عرص النَّْهَضة حتى 

. ويعد "قمة املعرفة الجراحية )١٩٧(مطلع القرن السابع عرش" 
الِجَراَحة يف ذلك  اإلسالمية كونه يلخص كل املعلومات حول

ْهراوي يف تاريخ أسمى )١٩٨("العرص . وقال لوكلريك: "يعد الزَّ
عند الَعَرب، وهو أيًضا أكثر املراجع ذكًرا  الِجَراَحةتعبري عن علم 

ْهراوي يف معاهد  عند الجراحني يف العرص الوسيط، وقد احتل الزَّ
فرنسا مكانة بني أبقراط وجالينوس فأصبح من أركان الثالوث 

  .)١٩٩(العلمي"
وتشري سيجريد هونكة إىل فضل الجراح األَنَْدليُس عىل 

يرجع الفضل األكرب يف تقدم  اْلَقاِسمالِجراَحة قائلة " وألبي 
الجراحة، وإليه يدين الجراحون بالكثري مما توصلوا إليه يف 
عرصنا الحارض... ومن حسن الحظ أن وصلتنا مجموعة كبرية 

بجراحة العيون واألْسنَان  من الصور التخطيطية الخاصة
والعمليات الجراحية األخرى واآلالت الرضورية إلجرائها، وقد 
استكمل الطِّبِّ الَعَربي جميع هذه اإلمكانيات يف الوقت الذي كان 

بل "وكان  )٢٠٠(ال يعرفون شيئًا عنها"أُوُروبَّا فيه أَْطبَاء 
ا ؛ الجراحون يف األصل رجاالً من الطبقات االجتماعية الدني

م، بمنع تدريس ١١٦٣وصدرت أوامر كنسية يف نهاية عام 
الِجَراَحة بوصفها جزًءا من الدراسات الطِّبِّية. تغريت هذه 
النظرة يف األغلب بعد التوسع العظيم للدراسات الطِّبِّية يف 

وتوفر األعمال املرتجمة من العربية... واستمر اعتماد  أُوُروبَّا،

الَعَربي حتى القرنني الخامس عرش والسادس عىل الطِّبِّ أُوُروبَّا 
  .)٢٠١(عرش"

 Ángelويشري املسترشق اإلْسبَاني آنخل جونثالث بالنثيا (
González Palencia  إىل تقدم الِجراَحة عىل يديه قائالً "أن (

لم تكن قد وصلت إىل درجة الَعَمِليَّات الِجَراِحيَّة الِجراَحة و 
ْهراوي الذي يعد أكرب من برع  ماْلَقاِس االمتياز األعىل يد أبو  الزَّ

) ٢٠٢(" الَعَمِليَّات الِجَراِحيَّةيف عمل اليد يف ذلك الوقت وأجرى 

 )٢٠٣(فارتفع مقامه بكتابه هذا يف أعني الناس "إىل طبقة أبقراط
. ويؤكد جوزيف جارلند ذلك بقوله "كان ")٢٠٤(وجالينوس

ْهراوي علًما من أعالم الترشيح وصل اىل درجة عال ية من الزَّ
  .)٢٠٥( الحذق واملهارة يف سبيل إجراء العلميات برباعة"

أما جوستاف لوبون فيؤكد أن "علم الِجراَحة مدين للعرب 
ْهراوي حتى عدت  بكثري من املبتكرات األساسية التي جاء بها الزَّ

 . )٢٠٦"(مرجًعا للدراسة يف كليات الطِّب إىل وقت قريب جًدا
ْهراوي واعرتافهم  نياألُوُروبّيومما يدل عىل اهتمام  بالزَّ

بفضله يف تقدم الطِّب انهم وضعوا صورته يف كنيسة ميالنو هو 
. كما ظلت )٢٠٧(والرازي وابن سينا إذ رسمت عىل الزجاج القديم

شهرة أَْطبَاء العيون الَعَرب وسمعة علمهم املعمق عىل صعيد 
طبًقا لنا أقر به  )٢٠٨(التقنيات اإلجرائية بال نظري آلماد طويلة

  جاك ريسلر.
م)" ١٠٧٣هـ/ ٤٦٧كتاب ابن وافد اللخمي (ت  اعتربكما 
يف أُوُروبَّا املفردة" من أهم الكتب التي تعتمد عليها األَْدِويَة 

، إذ يعد من الكتب املهمة املؤلفة يف علم )٢٠٩(القرون الوسطى
العقاقري ويقال انه قد جمع معلومات هذا الكتاب يف عرشين 

  .)٢١٠(سنة
أسسوا لعلم الِجراَحة تأسيًسا الَعَرب لقول أن من هنا يمكن ا

بَحَضاَرة راسًخا لم يعرفه اْلَغْرب إال حديثًا ونتيجة اتصالهم 
وعلومهم ونختتم بمقولة مارتن بلنرس بقوله: "يمكننا الَعَرب 

تشكل جزًءا مهًما من اْلُمْسِلِمني الطِّبِّية القول إن مؤلفات علماء 
َاث الذي خلفه  للغرب، وهو تراث مازالت أهميته الم اإِلْس الرتُّ

  .)٢١١(وتأثريه مستمرين إىل اليوم

ةُ    َخامِتَ
الِعْلِميَّة لألَْطبَاء يف األَنَْدلُس تناولت الدراسة اإلنجازات 

األُوُروّبي وألقت الدراسة الضوء عىل الِعْلِمي وأثرها عىل التطور 
بمئات حيث اشتهرت  الطِّبِّيَّةاألَنَْدلُس بمدارسها  نجمسطوع 

ومنها ِطب األْسنَان، الطِّبِّية األَْطبَاء النابغني يف مختلف الُعلُوم 
وارتفع مستواه عىل يديهم ارتفاًعا ملحوًظا شهد به علماء 

ق.   ومفكري اْلَغْرب والرَشْ
األَْطبَاء يف األَنَْدلُس وعددت  إنجازاتكما أبرزت الدراسة 

الدراسة إنجازاتهم يف مجال طب األْسنَان. كما تعرضت 
األَْطبَاء اْلُمْسِلِمون يف وضع قواعد ِجراَحة األْسنَان إلسهامات 

وأبرزت الدراسة اهتمام . وجعلها فنًا وعلًما ذا أصول وقواعد
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 األَنَْدلُس يف األْسنَان لطِّب الِعلِْميَّة اإلنـجازات

األَْطبَاء األَنَْدلُسيون بأَْمَراِض الفم واألْسنَان، وقد تناولوا هذا 
النوع من عدة نواحي منها وظيفة األْسنَان وترشيحها وطرق 

  .جها وتقويمهاعال 
 أحدثها هؤالء التي النقلة بتوضيح مدى الدراسةوقامت 
األْسنَان، وهو اختصاص فريد قلما ما نجد  العلماء لطب

إسهامات أَْطبَاء كما أبرزت  .دراسات قد أفردت لهذا االختصاص
األَنَْدلُس يف مجال طب األْسنَان، وإىل أي مدى أثرت دراساتهم يف 

 بِّية بصفة عامة وطب األْسنَان بصفة خاصة.الطِّ  تطور الُعلُوم
يف األَنَْدلُس من ثروة كبرية املسلمني  رصد ما خلفه أَْطبَاءوقامت ب

يف هذا امليدان وابتكروا أشياء متطورة حديثة بعضها ال يزال 
 معموالً به حتى اليوم.

األَْطبَاء األَنَْدلُسيون فيما  إسهاماتكما عرضت الدراسة 
 أَْطبَاءوإبراز ما قام به  .ألْسنَان، وطرق عالجهايخص أْمَراِض ا

األَنَْدلُس من إجراءات للعديد من الَعَمِليَّات الِجَراِحيَّة الخاصة 
ودراسة تأثريات اإلنجازات الِعْلِميَّة لألَْطبَاء يف  بطب األْسنَان.

األَنَْدلُس عىل أُوُروبَّا ونهضتها، والكشف عما قدموه من 
 يَّة لطِّب األْسنَان.اإلضافات الِعْلِم 

لقد أنجبت األَنَْدلُس أَْطبَاء عىل مستوى عال من التمكن وكان 
لهم األثر الكبري يف تطور الَحَضاَرة اإلنسانية كلها وليس يف 
األَنَْدلُس فقط، وقدموا عطاءات ونتاجات علمية نادرة شكلت 

  فيما بعد أساًسا يف للطِّب الحديث. 

 ناتجئ الدراسة
  الدراسة عدد من النتائج أهمها:تمخضت عن 

نجح الطِّبِّ الَعَربي يف إحداث نقلة نوعية يف تاريخ العلم  - ١
حيث احتفظ بعلوم اآلخرين السابقني عليه ثم قام بتطوير 

الطِّبِّية خالل العرص الذهبي للحضارة الَعَربية  تلك الُعلُوم
 وذلك باعرتاف علماء الغرب أنفسهم.

ب األْسنَان ذروته يف االزدهار أكدت الدراسة عىل وصول طِّ  - ٢
واالبداع يف األَنَْدلُس. وخلف اْلُمْسِلِمون يف األَنَْدلُس ثروة كبرية 
يف هذا امليدان وابتكروا أشياء متطورة حديثة بعضها ال يزال 
معموالً به حتى اليوم، ألن علم الطِّب كان له املنزلة السامية 

 يف امُلْجتََمع  األَنَْدليُس.
ْطبَاء األَنَْدلُسيون يف العمل عىل إنضاج علوم الطِّب أسهم اأَل  - ٣

ومنها طِّب األْسنَان، وتركوا بصماتهم عىل طريق تقدمه 
وازدهاره، وهذا  بما حققوه من كشوف علمية طبية 

 بدراساتهم التجريبية.
األْسنَان وتوصلوا إىل إسهامات طِّب األَنَْدلُس يف  أَْطبَاءبرع  - ٤

بداية مما يمكن تسميته "الطِّبِّ متعددة يف هذا املجال 
الوقائي" لحماية األْسنَان؛ فقاموا بتقديم النصح واإلرشاد، 

  للوقاية من األَْمَراض التي قد تصيب األْسنَان.
بإجراء العديد من الَعَمِليَّات  األَنَْدلُسيونقام األَْطبَاء  - ٥

 الِجَراِحيَّة الخاصة بطِّب األْسنَان.
وتقدم طرق قلع األْسنَان، وذلك  بتحسنيس قام أَْطبَاء األَنَْدلُ  - ٦

بتقرير التشخيص الصحيح للسن واستنباط أنماط من 
الكالبات الجيدة العملية ووصفوا اإلجراءات املطلوبة ما بعد 

  القلع.
 لكلفرق األَْطبَاء يف األَنَْدلُس بني أمراض األْسنَان ووضعوا  - ٧

مارسة يف العالج املناسب واالستفادة من التجربة وامل َمَرض
 وصف األَْمَراض، ومن ثم التشخيص ووصف العالج.

اإلنجازات الِعْلِميَّة لألَْطبَاء يف  تأثرياتتناولت الدراسة  - ٨
األَنَْدلُس يف مجال طِّب األْسنَان عىل أُوُروبَّا ونهضتها وأوردت 

 شهادات كبار علماء اْلَغْرب يف تلك املسألة.
لماء اْلُمْسِلِمني الطِّبِّية عىل أنه لوال مؤلفات ع الدراسةأكدت  - ٩

ملا وصلت أُوُروبَّا إىل عرص النَّْهَضة ولظلت قرونًا طويلة 
  تعيش يف ظالم الجهل.

  
  خرجت الدراسة بعدة توصيات وهي:

قيام دراسات وأبحاث تربز فضل الطِّب الَعَربي واإِلْسالمي  - ١
أُوُروبَّا خاصة يف ة ـيّـبـطـلعىل تقدم وتطور الُعلُوم ا

األْسنَان  ِطبالُعيُون، و ِطب الِجراَحة العامة،  مجاالت
 وغريها.

رضورة ترجمته كتب اْلَغْرب عن فضل الَحَضاَرة الَعَرِبيَّة يف  - ٢
 مجال الطِّب للَعَرِبيَّة. 

فتح الباب أمام املتخصصني ومؤرخي الطِّبِّ إلجراء دراسات  - ٣
أكثر دقة وعمًقا لتاريخ طب األْسنَان الَعَربي، ملعرفة مدى 

 ساهمته يف تطوير الطِّبِّ العاملي.م
نويص بدراسة حرصية عن أشهر املسترشقني ومفكري  - ٤

اْلَغْرب املنصفني الذين تحدثوا عن تاِريخ الطِّب الَعَربي 
 وفضله عىل الغرب.

الطِّبِّية املتميزة  التوصية بالبحث عن املزيد من امَلْخطوطات - ٥
ِعْلِميَّة للعرب والتي ستلقي الضوء عىل املزيد من اإلنجازات ال

 يف املجال الطِّبي. خاصةً 
تنظيم مؤتمرات عْلِميَّة سنوية عن اإلنجازات الَعَرِبيَّة يف  - ٦

 الُعلُوم الطِّبِّية وتأثرياتها الحضارية والِعْلِميَّة الناتجة عنها. 
تخصيص بعض رسائل املاجستري والدكتوراه يف قسم  - ٧

قدية معمقة لكتابات تاِريخ الُعلُوم الطِّبِّية إلجراء دراسات ن
 املسترشقني عن تاِريخ الطِّب الَعَربي.

تخصيص أحد املؤتمرات القادمة ملوضوع الِجراَحة يف  - ٨
 الَحَضاَرة اإِلْسالمية.

بناء عىل تاريخ الطِّبِّ الَعَربي اإلسالمي وإنجازاته العاملية  - ٩
وكشوفاته العديدة هناك رضورة لبث األمل يف نفوس 

ستعيد ما فقدناه، وتتمسك بالتقاليد األجيال القادمة كي ت
  الَعَرب القدامى، خلًقا وعلًما وبحثًا وعرفانًا. ْطبَاءالعظيمة لأَل 
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  مالحق الدراسة
  )١رقم ( ملحق

  
يف ملن عجز عن التَأْليف  آالت جراحية من مخطوط الترَْصِ

  ٦٧٣للزهراوي: محفوظ بالخزانة امللكية بالرباط تحت رقم 
  
  
  )٢رقم ( ملحق

يف«حة من كتاب صف   باأللوان املائية» الترَْصِ
  Lewisولويس  Spinkسبينك من عمل 

  
التي خصصها ِجَراِحيَّة رسوًما إيضاحية لألدوات واآلالت ال

ْهراوي لصنعته يف    عَمِليَّاته الِجَراِحيَّةالزَّ
Spink M. S. and Lewis G. L. Albucasis on 
Surgery and Instruments, the Wellcome 
Institute of the History of Medicine, London, 
1973,p.114. 

  
  
  
  
  
  
  

  )٣رقم ( ملحق

  
  آالت تجريد األْسنَان (املجارد)

يف، تحقيق: زكور، ص  ْهراوي، الترَْصِ   )٢٧٦(الزَّ
  
  )٤رقم ( ملحق

  
  آالت تعويض األْسنَان املفقودة وهيئة التشبيك

يف، تحقيق: زكور، ْهراوي، الترَْصِ   )٢٩٢ص  (الزَّ
  
  )٥رقم ( ملحق

  
  صور املكواة املستخدمة يف كي األرضاس

يف، تحقيق: زكور، ص  ْهراوي، الترَْصِ   )١١٤(الزَّ
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  )٦رقم ( ملحق

  
  صورة األنبوبة التي توضع عىل الرِضس

يف، تحقيق: زكور، ص  ْهراوي، الترَْصِ   )١١٥(الزَّ
  
  )٧رقم ( ملحق

  

  
  ْهراويعند الزَّ  صورة الَكالَِليب اللطاف

يف، تحقيق: زكور، ص  ْهراوي، الترَْصِ   )٢٨٠(الزَّ
  
  )٨رقم ( ملحق

  

   
  

  
ْهراوي الطِّبِّية   نموذج ملحاكاة آالت الزَّ

  نقالً عن:
Emilia Calvo: Abu al-Qasim al-Zahrawi, aspetar 
medicine  journal, Volume 6 ,2017,p.72. 
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  )٩رقم ( ملحق
  ظيف األيدي واألفواه واللثة واألْسنَانوصفات لتن

 وتسمى الغاسوالت
أشنان ينظف اليد ويطيب الرائحة ويصلح الفم واللثة  -١

 ويذهب روائح األطعمة الدسمة:
يؤخذ من النبك الجيد وزن ماء درهم وورق ورد احمر وتفاح  
اذخر ومرز نجوش يابس وصندل وورق انرج يابس وورق 

ليلة ثم يوضع عىل صالبة ويسحق بسباس من كل واحد وزن، و 
 حتى يجف ويفع وتغسل به األيدي بعد الطعام.

 اشنان رفيع -٢
يؤخذ وزن عرشين مثقاالً من النبك ومن قرش البطيخ املجفف 
وقشور التفاح  وقشور األترج املجفف واملرزنجوش اليابس 
واملانعة اليابسة والقافلة والكبابة والقرنفل والعود ووزن 

كل واحد ووزن مثقال من كافور فيدق الجميع  مثقالني من
ويعجن الجميع بالرتاب العتيق األحمر وتلت منه أقراص 
وتجفف يف الظل ثم تعاد إىل الصالبة وتسحق مع مثقالني من 
مسك رفيع ويفتق بكافور أخيارا وقد يزداد فيه مسك فيجىء يف 

 الغاية 
 أشنان ملوكى: -٣

لعود الرطب والصندل األصفر يؤخذ من النبك ثالثة دراهم ومن ا
والقرنفل وجوزبوا من  كل واحد ثالثة مثاقيل ثم يدق الجميع 
وينخل ويؤخذ له خمسة مثاقيل من نبك وثالثة  مثاقيل من 
اللخلخة ووزن سبعة دراهم من مسك فيسحق املسك والنبك 
ويمدان بماء ورد ويضاف اليهما الخلخة ويخلط ذلك مع األول 

ثم يوضع عىل صالبة ويسحق ، ك ليلةويعجن الجميع ويرت 
 سحقا بليغا ويرفع لوقت استعماله

لم  يشءنوع أخر ملوكي يطيب النكهة وان ابتلع منه  -٤
 يرض وينقى الذقن وينفع األْسنَان:

(يؤخذ) قرفة وكافور من كل واحد ثالثة دراهم  وقرنفل وماء 
ثم...يابسة من كل واحد خمسة دراهم وصندل ابيض من كل 

عرشة دراهم يدق امليع وينخل ويستعمل وربما يخلط  واحدة
معاه مقدار خمسة عرش درهما، وهذا مما يغسل به امللوك 

  والعظماء أيديهم.
أشنان طيب الرائحة كثري املنفعة يزيل الكلف والنمش  -٥

  ويرطب األطراف: 
يؤخذ من دقيق الشعري والعدس والفول من كل واحد ثالثون 

س وورد أحمر يابس ونبك ومرزنجوش مثقاالً ومن ورق ارسيا
يابس عرشة دراهم من كل واحد، ومن قسط حلو وصندل 
محكوك من كل واحد وزن خمسة مثاقيل، ومن نبك وقرنفل 

وتدخل وتعجن األَْدِويَة وقافلة من كل واحد مثقاالن، تدق 
البطيخ ويعمل أقراًصا وتجفف يف الظل، ثم تسحق سحًقا بليًغا 

  ر إن أمكن. وتفتق بيشء من كافو 
  
  

  أشنان يطيب البدن والنكهة ويشد اللثة وهو ملوكي:  -٦
يؤخذ من قشور التفاح املجفف وتسعدد ومسك وتفاح إذخر 
وورق ورد أحمر من كل واحد وزن عرشة مثاقيل، وبسباسة 
وقاقلة وكبابة ومرقوة وقرنفل وسليخة وفاغرة ودار صيني 

د من الكافور وصندل محكوك من كل واحد وزن مثقالني، وعو 
من كل واحد وزن مثقال، يدق الجميع وتغسل به األيدي وبه 

 يغسل امللوك والعظماء أيديهم بعد الطعام. 
 غسول ينقى األيدي ويذهب الروائح الدسمة: -٧

يؤخذ أربعة مثاقيل من قرنفل وأوقة من نطرودن وثالث اواقى 
ي من دقيق الفول ويسحق الجميع سحقا بليغا وتغسل به األيد 

 فهو طيب نافع جدا.
 نوع اخر:  -٨

يطحن الحمص ويغربل وتغسل به األيدي بعد الطعام فانه 
 صالح لذلك وهو االشنان الذى يستعمله الناس. 

 صنعة من صناب:  -٩
عجن بالعسل الطيب ق رطل من الصناب الطيب وينخل  وييسح

ثم يقرص يف ظرف جديد باملاء يومني أو ثالثة أيام ويراق املاء 
ه ويجفف يوما وليلة ثم يطىل قاعه وجوانبه من داخله من

ا وليلة حتى ا يومً بالصناب املعجون بالعسل ويجفف أيًض 
يحذب الظرف صلح ذلك وسريدفيه ثم يصب من الظرف مقدار 
عرش ربعه من عصري مصفى بالعصري كانه طالوة بالصناب 

 الرجم الرطف واال كان يتولد من طعمه فضاعة وال يكن فيه.
ال عن ابن ُرَزين: فضالة الخوان يف طيبات الطعام  واأللوان (نق

  .)٢٨٠-٢٧٧من ص 
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  :الَهواِمُش 

 
َمَجلَّة ، "املكتبات وهواة الكتب يف إْسبَانيَا اإِلْسالمية"خوليان: ، ربريا )١(

 ١، ج٥ مجلد الدول العربية،جامعة  ،الَعَرِبيَّة معهد امَلْخطوطات
  .٧١م، ص ١٩٥٩

  "ُقْرُطبَة، درة مدن أُوُروبَّا يف العصور الوسطى"ُحَسني:  )مؤنس،٢(
  ،م١٩٦٦، أكتوبر ٩٥عدد  وزارة اإلعالم الكويتية، َمَجلَّة العربي

  .٨٥ص 
(3) Hillenbrand , Robert, " The Ornament of the 

World" Medieval Cordoba as a Cultural 
Centre, LMS,Birll , Leiden,1992, p. 118. 

(4) The Ornament of the World, p. 119.   
، ترجمة عيل البمبي وعيل ابراهيم املنويف، اإِلْسالمية تاريخ إْسبَانيَا)٥(

م،  ٢٠٠٢املجلس األعىل للثقافة، املرشوع القومى للرتجمة، : الَْقاِهَرة
 .١٢، ص ٢ج

 : ، ترجمة: عادل زعيرت، الَْقاِهَرةَضاَرة الَعَربحَ جوستاف:  )لوبون،٦(
م، ص ٢٠٠٠املرصية العامة للكتاب، سلسلة مكتبة األرسة،  الهيئة
٧٣. 

، برَْيُوت: دار اإلرشاد للطباعة ندلسياتأ عبد الرحمن عيل: ) الحجي،٧(
 .١٦١صم، ١٩٦٩، والنرش

بويع قبل االحتالم  أَْعَماُل األَْعالم فيمن) ابن الَْخِطيب، لسان الدين: ٨(
دار  ،  تَْحِقيق: ليفي بروفنسال، الَْقاِهَرة:من ُملُوك اإِلْسالم

 .٤٠كشوف، دت، صامل
، تَْحِقيق: فؤاد سيد، َطبَقات األَْطبَاء) ابن ُجلُجل، أبوداود ُسلَيَْمان: ٩(

 . ٩٨ ص م،١٩٨٥مؤسسة الرسالة،  برَْيُوت:
نبات طبي صغري الحجم، األنيسون: ؛ و ٩٨)َطبَقات األَْطبَاء، ص ١٠(

ً كروي الشكل له منافع عالجية طبية. أنظر: الرازي،  يحمل حبا
محمد عبد املعيد  :، تحقيقالحاوي يف الطبمحمد بن زكريا، 

م، ١٩٧٧مطبعة دار املعارف النعمانية،  الدكن: –خان، حيدر آباد 
   . ١٢٧ص  ٢ج

   . ١٠٨، ص َطبَقات األَْطبَاء)١١(
كيف وصلت الُعلُوم –عالء الدين  مصباحجون: ، فرييل)١٢(

ترجمة: َسِعيد  ،-اإلغريقية إىل أُوُروبَّا عرب العالم اإِلْسالمي
د األسعد،  دار الكتاب الَعَربي،،  َمْرَوان البواب، بَرْيُوت:و ُمَحمَّ

  .١٥٣م، ص ٢٠١٠
، تَْحِقيق وتعليق: َطبَقات األَُمم، أبو القاسم أَْحَمد: األَنَْدليُس)صاِعد ١٣(

 .٨٧، ص ١٩٩٣دار امَلَعاِرف،  ني مؤنس، الَْقاِهَرة:ُحَس 
، ُمْعَجم الَحَضاَرة األَنَْدلُسيةيوسف:  يوسف، وعيد، ،)فرحات١٤(

  . ٢٥٢م،  ص ٢٠٠٠دار الفكر الَعَربي،   :برَْيُوت
  .  ١٠٢)َطبَقات األَْطبَاء، ص ١٥(
  .١٠٤)َطبَقات األَْطبَاء، ص ١٦(
 .٨٧)َطبَقات األَْطبَاء، ص ١٧(
 .٨٧قات األَْطبَاء، ص )َطبَ ١٨(
د: رِ  )١٩( ل األَنَْدلُس وذكر رجاله، ضمن ْض الة يف فَ َس ابن َحْزم، أبو ُمَحمَّ

مجموعة رسائل ابن َحْزم، نرش وتحقيق، إحسان عباس، برَْيُوت، 
 :َعبْد الَْمِلك، أبو القاسم خلف ؛ ابن بَْشُكَوال١٨٥ص ٢م، ج١٩٨٢

 

 
لَة، كتاب  ، م١٩٦٦،  ية للتأليف والرتجمة: الدار املرص الَْقاِهَرةالصِّ

 .١٦٦ – ١٦٥ص ، ١، ج٣٧٢ترجمة رقم: 
دار : ، برَْيُوتيف األندلس ْطبَاءاأَل و الطب محمد العربي: ، الخطابي)٢٠(

  .١١٣ص  ١، جم١٩٨٨الغرب اإلسالمي، 
يقول محققا كتاب خلق الجنني وتدبري الحباىل واملولودين (مما )٢١(

د يف كتب الرتاجم املعروفة إىل يتعجب منه أن ترجمته كادت ال توج
تاريخ اليوم فإهمال ذكره ال يعرف له سبب)، أما بالنسبة السمه 

ُعَريْب بن و ريب بن سعد الُقْرُطبي، غشكال مختلفة منها أفيورد ب
  .التحقيقمقدمة  ٢َسِعيد الُقْرُطبي. ينظر: ص

نظرات يف تاريخ الغرب محمد األمني:  بلغيث،للمزيد انظر: )٢٢(
م، ص ٢٠٠٧دار الخلدونية للنرش والتوزيع، : ، الجزائرمياإلسال 
: الَْقاِهَرةترجمة: غنيم عبدون، ؛ ريسلر: الَحَضاَرة الَعَرِبيَّة، ١٩٥

 .٢٠٨ص  الدار املرصية للتأليف والرتجمة،
األنباء يف  عيون: ابن أبي أَُصيِْبَعة، موفق الدين أبو العباس )٢٣(

مكتبة الحياة، ، رضا، برَْيُوت، تحقيق: نزار َطبَقات األَْطبَاء
 . ٥١٧م، ص ١٩٩٥

 .٥١٧َطبَقات األَْطبَاء، ص  يف األنباء عيون )٢٤(
 .٥١٩َطبَقات األَْطبَاء، ص  يف األنباء عيون )٢٥(
 .٥١٩َطبَقات األَْطبَاء، ص  يف األنباء عيون )٢٦(
 . ٥١٩َطبَقات األَْطبَاء، ص  يف األنباء عيون )٢٧(
 .٥٢٢قات األَْطبَاء، ص َطبَ  يف األنباء عيون )٢٨(
 .٥٢١َطبَقات األَْطبَاء، ص  يف األنباء عيون )٢٩(
 .٥٢١َطبَقات األَْطبَاء، ص  يف األنباء عيون )٣٠(
: مكتبة ، الَْقاِهَرةندليستاريخ الفكر األ : ) بالنثيا، آنخل جنثالث٣١(

  .٤٧١ص م، ٢٠٠٨الثقافة الدينية، 
 نهاية املرابطني األَنَْدلُس يف :عبد اللطيف عصمت، دندش )٣٢(

ِدين ص  ،دار الغرب االسالمي، د.ت ، برَْيُوت:ومستهل امُلَوحِّ
٤١٣ . 

 .٥٢١، ص َطبَقات األَْطبَاء يف األنباء عيون)٣٣(
 .٥٢٢ص ، َطبَقات األَْطبَاء يف األنباء عيون)٣٤(
 التَّكملةالقضاعي:   ، محمد بن عبد هللا بن أبي بَْكراألَبَّارابن  )٣٥(

لَ لكتاب  دار الفكر  :برَْيُوتعبد السالم الهراس، تحقيق: ، ةالصِّ
 .٧٥، ص ٢م،ج١٩٩٥للطباعة، 

 .٥٢٢، صَطبَقات األَْطبَاء يف األنباء عيون)٣٦(
 .٥٢٩، صَطبَقات األَْطبَاء يف األنباء عيون)٣٧(
  .٤٦٩ندليس، صتاريخ الفكر األ )٣٨(
، ترجمة: أنيس فريحة، صانعوا التاريخ العربيفيليب:  )حتي،٣٩(

  .٣١٤، ص ١٩٨٠دار الثقافة،  وت:برَْيُ 
تحقيق: ، طِّبالالُكلِّيَّات يف  ابن ُرْشد، أبو الوليد محمد بن أحمد: )٤٠(

، برَْيُوت: مركز دراسات الوحدة العربية، الجابريمحمد عابد 
  .٣٥٩ص م، ١٩٩٩

(حياته  موىس بن ميمون للمزيد انظر: ولفنسون، إرسائيل: )٤١(
طبعة لجنة التأليف والرتجمة والنرش، : مالَْقاِهَرةومصنفاته)، 

  .١٤٣ص م، ١٩٣٦
   .٦٠١َطبَقات األَْطبَاء، ص  يف األنباء )عيون٤٢(
  . ٢٠٩)الَحَضاَرة الَعَرِبيَّة، ص ٤٣(
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    .١٥٣)مصباح عالء الدين، ص ٤٤(
 وتطهري اللثة لتقوية دواء، من به يستن ما والسنونات، :سنون )٤٥(

 هو واالستنان .تهاوسالم ومعالجتها وتنظيفها األْسنَان
 نبات عروق أو آالت من وغريه بعود األراك السواك استعمال
صحتها، وتم اعتبار السنونان  وحفظ لتنظيفها األْسنَان كفرشاة

الجامع ابن البيطار، شهاب الدين أبو عبد هللا: جالية لألْسنَان، 
، م٢٠٠١،،دار الكتب العلمية :، برَْيُوتملفردات األدوية واألغذية

، تحقيق: كتاب األغذية ،بن ُزْهر َعبْد الَْمِلكا؛ ٤٤٩، ص ٤ج
واألدوية عند مؤلفي  محمد العربي الخطابي، يف كتابه األغذية

م، ص ١٩٩٠دار الغرب اإلسالمي،  الغرب اإلسالمي، برَْيُوت:
١٥٨.  

 بنمحمد  بنأبو الحسن عيل ؛ ابن ُرَزين، ١٥٨، ص كتاب األغذية)٤٦(
، تحقيق: ان يف طيبات الطعام واأللوانفضالة الخو : أبي القاسم

م، ١٩٨٤دار الغرب اإلسالمي،  محمد بن شقرون، برَْيُوت:
  .٢٧٩- ٢٧٧ص

ْهراوي، أبو القاسم خلف بن عبَّاس:  )٤٧( يف ملن عجز عن الزَّ الترَْصِ
 ،التَأْليف، املقالة الثالثون، يف عمل اليد من الكي والشق والبط

د يارس زكور، دِ  الهيئة العامة السورية للكتاب،  َمْشق:تَْحِقيق: ُمَحمَّ
  .٢٧٨، ص م٢٠٠٩

 َداَواةاملُ بن ُزْهر: التَّيِْسري يِف  ابن ُزْهر، َعبُْد اْلَمِلك بن أبي الَعالءُ  )٤٨(
دار الكتب العلمية،  تَْحِقيق: أحمد فريد املزيدي، برَْيُوت:،  َوالتَّْدِبري
  .٣٧، ٣٦م، ص ٢٠٠٧

  .٣٧َوالتَّْدِبري، ص  اةَداوَ املُ التَّيِْسري يِف  )٤٩(
، ١الجامع ملفردات األدوية واألغذية، ج؛ ١٥٨ص كتاب األغذية، )٥٠(

  .١٩١ص
  .٣٧ص  َوالتَّْدِبري ، َداَواةاملُ التَّيِْسري يِف  )٥١(
  .١٥٨، صكتاب األغذية )٥٢(
خلق الجنني وتدبري الحبايل واملولدين ُعَريْب بن َسْعد:  )٥٣(

: بد القادر، هنري جاهيه، الجزائرنور الدين ع، تحقيق: واألطفال
  م.١٩٥٦فراريس،  منشورات كلية الطب والصيدلة، مكتبة

ترجمة:  ،الشعر األندليس يف عرص الطوائفهنري: ، بريس )٥٤(
  .٢٧٧م، ص ١٩٨٨دار املعارف، : الَْقاِهَرةالطاهر مكي، 

ِريِّ  )٥٥( د، امَلقَّ صن نَْفح الطِّيب من غ، شهاب الدين أَْحَمُد بن ُمَحمَّ
، األَنَْدلُس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الَْخِطيب

  .٥٢، ص٤ج ،م١٩٦٨دار صادر،  : برَْيُوت تَْحِقيق: إحسان عباس،
  .٤١٧، ص٣، جنَْفح الطِّيب من غصن األَنَْدلُس الرطيب )٥٦(

  .٢٧٩- ٢٧٧) فضاله الخوان يف طيبات الطعام واأللوان، ص ٥٧(
  .٣٧ص  َوالتَّْدِبري، اةَداوَ املُ التَّيِْسري يِف  )٥٨(
يف ملن عجز عن التَأْليف )٥٩(   .٢٧٩، ص الترَْصِ
يف ملن عجز عن ؛ ٣٧َوالتَّْدِبري، ص  َداَواةاملُ يِف  التَّْیِسیر )٦٠( الترَْصِ

  .١١٢، ص التَأْليف
يف ملن عجز عن التَأْليف)٦١(   ٢٩٧، ٢٧٨، ص الترَْصِ
يف ملن عجز عن ؛ ٣٨ َوالتَّْدِبري، ص ُمدَاَواةالالتَّيِْسري يِف  )٦٢( الترَْصِ

  .٢٧٩، ص التَأْليف
 

 

يف ملن عجز عن التَأْليف،  )٦٣(   .٢٧٥ص الترَْصِ
يف ملن عجز عن التَأْليف،  )٦٤(   . ١١١ص الترَْصِ
يف ملن عجز عن التَأْليف )٦٥(    .٧٩ص  ١، جالترَْصِ
  .٣٧ص  َوالتَّْدِبري، َداَواةاملُ التَّيِْسري يِف  )٦٦(
ما يصيب  اللثة والفم عند الصغار ونادرً ب ايصي مرضالقالع:  )٦٧(

الكبار ويكون عىل شكل نقاط بيضاء تظهر عىل اللثة والفم 
  .٣٥٠ ص طِّب،الالُكلِّيَّات يف والحلق. 

   .٣٥٠ ص طِّب،الالُكلِّيَّات يف  )٦٨(
يف ملن عجز عن التَأْليف )٦٩(   .٢٧٨،  ص الترَْصِ
د كامل :ُحَسني )٧٠( طِّب والصيدلة عند املوجز يف تاريخ ال :ُمَحمَّ

 م،١٩٦٠املنظمة العربية للرتبية و الثقافة والعلوم، : ، تُونِسالعرب
  .٢٠١ص 

يقصد بالدواء املفرد ما يؤخذ من مصدره النباتي او الحيواني او  )٧١(
املعدني دون خلطه مع دواء آخر فهو "ثابت محفوظ، عىل ما هو 

فد، عبد الرحمن ابن وايف طبعه عليه، لم نخلطه نحن وال ركبناه". 
، ضبطة ووضع هوامشه األدوية املفردةبن محمد بن عبد الكبري، 

 .١٠، ص م٢٠٠٠دار الكتب العلمية،  احمد حسن بسبج، برَْيُوت:
–النباتات الطِّبِّية والعطرية (كيمياؤها محمد السيد:  هيكل، )٧٢(

 .١٥ص  ،ت.منشأة املعارف، د اإلسكندرية: فوائدها)،–نتاجها 
   .٣٥٠ ص طِّب،اليَّات يف الُكلِّ  )٧٣(
   .٤١٣ص  طِّب،الالُكلِّيَّات يف  )٧٤(
   .٤٢٤ ص طِّب،الالُكلِّيَّات يف  )٧٥(
   .٤٤٨ ص طِّب،الالُكلِّيَّات يف  )٧٦(
) عاقر قرحا: نبات له ساق وورق وإكليل شبيه بإكليل الشبت وزهر ٧٧(

الجامع ملفردات األدوية شبيه بالشعر وعرق يف غلظ اإلبهام: 
  .١٥٧، ص ٣، ج غذيةواأل 

  .٤٣٣ ص طِّب،الالُكلِّيَّات يف  )٧٨(
  .٤٤٧ ص طِّب،الالُكلِّيَّات يف  )٧٩(
  .٣٧، ص َوالتَّْدِبري َداَواةاملُ التَّيِْسري يِف  )٨٠(
  .٣٨، ص َوالتَّْدِبري َداَواةاملُ التَّيِْسري يِف  )٨١(
  .٣٧ص  َوالتَّْدِبري، َداَواةاملُ التَّيِْسري يِف  )٨٢(
  .٣٧، ص َوالتَّْدِبري َداَواةاملُ التَّيِْسري يِف  )٨٣(
  ١٥٤املصطكي، العلك الرومي، األدوية املفردة، ص )٨٤(
  .١٦٠، صكتاب األغذية )٨٥(
  .٣٨٠، ص ٢، ج الجامع ملفردات األدوية واألغذية )٨٦(
 .٣٧ص  األدوية املفردة، )٨٧(
الطب، تحقيق: السلمي، مخترص يف  ابن حبيب الُقْرُطبي، َعبْد الَْمِلك )٨٨(

م، ص ١٩٩٨دار الكتب العلمية،  محمد أمني الضناوي، برَْيُوت:
٨١. 

  .٤٨٤، ص ٢ج الجامع ملفردات األدوية واألغذية، )٨٩(
 .١٦، ص ١الجامع ملفردات األدوية واألغذية، ج )٩٠(
 .١٦، ص ١الجامع ملفردات األدوية واألغذية، ج )٩١(
    .٥١، ص ١الجامع ملفردات األدوية واألغذية، ج )٩٢(
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    .٧١، ص ١الجامع ملفردات األدوية واألغذية، ج )٩٣(
  .٩٩، ص ١الجامع ملفردات األدوية واألغذية، ج )٩٤(
  .٩٩، ص ١الجامع ملفردات األدوية واألغذية، ج )٩٥(
  .٣٨، ص َوالتَّْدِبري َداَواةاملُ التَّيِْسري يِف  )٩٦(
  .٢٢٣، ص ١الجامع ملفردات األدوية واألغذية، ج )٩٧(
  .٢٥٩، ص ٢الجامع ملفردات األدوية واألغذية، ج )٩٨(
  .٤١١ص  طِّب،الالُكلِّيَّات يف  )٩٩(
  .٤١٠ص  طِّب،الالُكلِّيَّات يف  )١٠٠(
  .١٢٩، ص َوالتَّْدِبري َداَواةاملُ التَّيِْسري يِف  )١٠١(
 .١٤٥األدوية املفردة، ص  )١٠٢(
  .٤١٠ص  طِّب،الالُكلِّيَّات يف  )١٠٣(
أبو عبد هللا موىس بن عمران، رشح أسماء  ي،الُقْرُطبابن ميمون  )١٠٤(

العقار، نرشه وصححه وراجعه عىل النسخة الوحيدة املحفوظة 
؛ ابن ١٠م، ص١٩٤٠باستنبول: ماكس مايرهوف، الَْقاِهَرة ، 

  .٨٤، مخترص يف الطب، ص الُقْرُطبيحبيب 
  ٤٠٣ص  طِّب،الالُكلِّيَّات يف  )١٠٥(
  .٩٢مخترص يف الطب، ص  )١٠٦(
  .٨٠يف الطب، ص مخترص  )١٠٧(
 ،منتخب من كتاب جامع املفردات)الغافقي، أحمد بن محمد، ١٠٨(

نرش: ، : ابو الفرج غربغورس املعروف بابن العربي انتخبه
ماكس مايرهوف وجورج صبحي بك، املطبعة االمريية، بوالق 

 .٩٤، حرف باء، ص٢ق، م ١٩٣٧
بات كتاب: ُزْهرابن  )١٠٩( ستينا كر  وترجمة وتحقيق دراسة ،امُلجرَّ

ِميّان، املجلس األعىل لألبحاث العلمية، الوكالة األسبانية  إلرَبيث
، ١٧للتعاون الدويل، سلسلة املصادر األندلسية، رقم 

  .٢١م، ص ١٩٩٤مدريد.
يستن: أي يستعمل األدوية الخاصة واملساحيق املنظفة لألْسنَان،  )١١٠(

  لسنون). تفرك لثته وأْسنَانه بها، وهذه األدوية أطلقوا عليها (ا
بات، ص  كتاب )١١١(   .٢٣امُلجرَّ
بات، ص  كتاب )١١٢(   .٢٢امُلجرَّ
بات، ص  كتاب )١١٣(   .٢٣امُلجرَّ
بات، ص  كتاب )١١٤(   .٢٤امُلجرَّ
بات، ص  كتاب )١١٥(   .٢٥امُلجرَّ
بات، ص  كتاب )١١٦(   .٢٥امُلجرَّ
بات، ص  كتاب )١١٧(   .٢٤امُلجرَّ
يف ملن عجز عن التَأْليف،  )١١٨(   .٢٧٥ص الترَْصِ
يف ملن عجز عن التَأْليف، التَ  )١١٩(   .٢٨٨ص رْصِ
يف ملن عجز عن التَأْليف،  )١٢٠(   .٢٨٩ص الترَْصِ
يف ملن عجز عن التَأْليف،  )١٢١(   .٢٩٠ص الترَْصِ
  . مالحق الدراسة :انظر )١٢٢(
َكالَِليب: آالت تخلع بها األرضاس واألْسنَان املتحركة وهي من ال )١٢٣(

، ومنها ما يشبه استعماالً أكثر آالت القلع الحديد أو الفوالذ. وهي 
ما  َكالَِليبالمناقري الطيور تخلع األرضاس من أصولها. ومن 

 

 
يستخدم الستخراج ما ينشب يف الحلق من أجسام غريبة، وهي 
  .ذات أطراف معقوفة خشنة كاملربد إذا المست الجسم قلما ترتكه

، عىل  ةإسهامات املسلمني يف علم الجراحالرسجاني، راغب: 
  تايل:الرابط ال

https://www.islamstory.com/ar/artical/23765/ 
آلة تدخل يف السنخ إذا بقي يشء من جذور رضس مكسورة  )١٢٤(

وكانت بقايا جذور األرضاس  فتقلعه وهي قصرية الطرف
املكسورة تخلع بأداة يدخلونها يف السنخ فتخلعها. وهي ذات 
 .أشكال وأحجام مختلفة تحددها الوظيفة التي تقوم بها

  .ةإسهامات املسلمني يف علم الجراح

آلة عىل شكل ملقط مستقيم، ذات رأس رفيع طويل، ويستخدمها  )١٢٥(
ْهراوي يف استخراج البقايا والشظايا العظمية املتبقية داخل  الزَّ
السنخ العظمي، وإخراج الجذور الصغرية وقلعها، ويجب 

إسهامات . استعمال الدقة والرشاقة يف إخراجها مع القوة
  ةملسلمني يف علم الجراحا

، وهي أنواع، منها البسيط ذو املخطاف الواحد، الصنانري )١٢٦(
واملركب ذو املخطافني أو الثالثة مخاطيف، وأخرى ذات ثالث 
شوكات ومقبض واحد لشد الجلد. وصنانري خاصة بخلع بقايا 

إسهامات السن املكسورة، طرفها مثلث الشكل فيها بعض الغلظ. 
  ةم الجراحاملسلمني يف عل

املباضع أنواع تختلف أشكالها باختالف الوظائف التي تؤديها؛  )١٢٧(
حاد الطرفني، ويستخدم يف حالة  وهو مبضع شق الجلدفمنها 

فتح مكان يف الجلد فوق الرشايني حتى يتمكن الجراح من ربطها. 
؛ ويكون أحد طرفيه حاًدا ويستخدم املبضع املعطوفو

  ةاملسلمني يف علم الجراحإسهامات الستئصال اللوزتني. 

  . انظر مالحق الدراسة )١٢٨(
يف ملن عجز عن التَأْليف،  )١٢٩(   .٢٩٢ص الترَْصِ
يف ملن عجز عن التَأْليف،  )١٣٠(   .٢٩٢ص الترَْصِ
يف ملن عجز عن التَأْليف،  )١٣١(   .٢٨٣ص الترَْصِ
يف ملن عجز عن التَأْليف،  )١٣٢(   .٢٨٦ص الترَْصِ
)١٣٣(  ْ يف ملن عجز عن التَأ   .٢٧٨ص  ،ليفالترَْصِ
يَْدلَة عند العرب، ص )١٣٤(   .١٤٢املوجز يف تاريخ الطِّب والصَّ
يف ملن عجز عن التَأْليف، ص  )١٣٥(   .٢٧٩، ٢٧٨الترَْصِ
يف ملن عجز عن التَأْليف، ص  )١٣٦(  . ٢٩٣، ٢٩١الترَْصِ
يف ملن عجز عن التَأْليف، ص  )١٣٧(  . ٢٩٣الترَْصِ
بالتسخني والكي  املعالجة: عبد الفتاح عبد الرزاق، حنون )١٣٨(

عىل ، الحراري لألْسنَان يف الرتاث الطبي العربي اإلسالمي
  الرابط التايل:

www.almostshar.com/web/images/Mat/175.DOC. 
يف ملن عجز عن التَأْليف، ص  )١٣٩(   .٦٩الترَْصِ
يف ملن عجز عن التَأْليف، ص  )١٤٠(      .١١٢الترَْصِ
يف ملن عجز عن التَأْليف،  )١٤١(      .١١٣ص الترَْصِ
يف ملن عجز عن التَأْليف، ص  )١٤٢(      .١١٤الترَْصِ
يف ملن عجز عن التَأْليف، ص  )١٤٣(      .١١٤الترَْصِ
يف ملن عجز عن التَأْليف، ص  )١٤٤(      .١١٥الترَْصِ
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يف ملن عجز عن التَأْليف، ص  )١٤٥(     .١١١الترَْصِ
يف ملن عجز عن التَأْليف، ص  )١٤٦(     .١١١الترَْصِ
يف ملن ع )١٤٧(   .١١٢ص  جز عن التَأْليف،الترَْصِ
  ) عن أشكال وأدوات الِجراَحة للزهراوي أنظر: مالحق الدراسة.١٤٨(
  .٤٩٤، ٤٨٨حضارة العرب، ص  )١٤٩(
 ابن األندليس بني الطب يف والتجريب النظرمحمد:  رسو، )١٥٠(

 والعلوم للرتبية اإلسالمية املنظمة: ، تُونِسُزهر وابن ُرْشد
  .٦م، ص ٢٠١٥والثقافة، 

حركة الرتجمة من الَعَرِبيَّة  يف تشارلس:  زيد انظر: برينيت،للم )١٥١(
الحضارة الَعَرِبيَّة   ضمن كتاب:، القرون الوسطى يف إسبانيا

مركز الدراسات الوحدة الَعَرِبيَّة،  برَْيُوت، اإِلْسالمية  يف األَنَْدلُس، 
؛ ١٤٧٥ -١٤٣٩، ص٢م، ج١٩٩٨إرشاف سلمى الجيويس، 

 الحضارة يف وأثرها العربية ملعارفا ترجمة :محمد عباسة،
  .٥٣م، ص ١٩٩٩،، ٥/٦عدد  ، برَْيُوت:َمَجلَّة اآلداب ،الغربية

منشورات وزارة  ، دمشق:األَنَْدلُس يف التاريخشاكر: ، مصطفى )١٥٢(
  . ١٦٣ - ١٦٢م، ص ١٩٩٠الثَّقافة، 

  . ١٠٨-٨٤َطبَقات األَُمم، ص  )١٥٣(
، ترجمة: الطاهر ِصِقلِّيَّةو الفن العربي يف إْسبَانيَا فون: ، شاك )١٥٤(

 . ٢٢١م، ص ١٩٨٥دار املعارف، : أحمد مكي، الَْقاِهَرة
  . ١٩٨ص  الحضارة العربية، )١٥٥(
 . ٥٣٣، ص تاريخ الفكر األندليس :نقالً عن )١٥٦(
أرلوند: التأثريات واملصادر الَعَرِبيَّة  يف مؤلفات الفونسو  شتيجر، )١٥٧(

املعهد ، سات اإِلْسالميةَمَجلَّة معهد الدراالعارش الحكيم، 
 . ١٩٧، ص ٣مج ،م١٩٥٥مدريد،  املرصي للدراسات اإلسالمية،

دراسات وبحوث يف تاريخ املغرب أمني توفيق: ، )الطيبي١٥٨(
ص ص  ٢م، ج١٩٩٧الدار العربية للكتاب،،  ، برَْيُوت:واألندلس

٣٣٣ – ٣٣٢  .  
تأريخ الطِّب يف الحضارة العربية  فرج محمد:) الهوني، ١٥٩(

 ،الدار الجماهريية للنرش والتوزيع واالعالن طرابلس: ،سالميةاال 
  .١٨٠ص م، ١٩٨٦

منشورات وزارة  ،  ِدَمْشق:الَعَرب والطِّبأَْحَمد شوكت:  الشطي، )١٦٠(
  .١٠٠م، ص ١٩٧٠الثقافة، 

، ترجمة: فؤاد شمس هللا ترشق عىل الغربسيجريد: هونكة،  )١٦١(
  .٢٠٥م، ص ٢٠٠٧ربي، دار العالم الع: حسنني عيل، الَْقاِهَرة

  .١٣م، ص١٩٥٩دار املعارف، : ترجمة: سعيد عبدة، الَْقاِهَرة )١٦٢(
)163( Campbell, Donald: Arabian Medicine and Its 
Influence on the Middle Ages: Routledge, 
Volume I ,2001, p.  20. 

، دراسة ضمن سلسلة الُعلُوم الطِّبِّيَّة والطِّبمارتن:  )بلسنر،١٦٤(
سلسلة عالم  الكويت: اث االسالم، تصنيف، شاخت وبوزورث،تر 

، ٢م، ج١٩٩٨املعرفة، املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، 
  .١٤٠ص 

بات كتاب)١٦٥(  كرستينا إلرَبيث وترجمة وتحقيق دراسة ،امُلجرَّ
ِميّان، املجلس األعىل لألبحاث العلمية، الوكالة األسبانية للتعاون 

  م.١٩٩٤، مدريد.١٧صادر األندلسية، رقم الدويل، سلسلة امل
  .١٩٨، ص نظرات يف تاريخ الغرب اإلسالمي )١٦٦(
 

 

  .١٦، ص َوالتَّْدِبري َداَواةاملُ التَّيِْسري يِف  )١٦٧(
  .٩، ص َوالتَّْدِبري َداَواةاملُ التَّيِْسري يِف  )١٦٨(
العلوم الفيزياوية والطبيعية والتقنية يف خوان:  فرينيه، )١٦٩(

ضمن كتاب الحضارة العربية اإلسالمية يف األندلس،  ،األَنَْدلُس
   .١٣٠٥، ص ٢، ج١٩٩٨مركز دراسات الوحدة العربية،،  برَْيُوت:

 بن عبدامللك األندليس فاضل: الطبيب، للمزيد انظر: السباعي )١٧٠(
، ١١مج  ، الرياض:َمَجلَّة الدارةالتيسري،  كتابه خالل من ُزهر

  .١٠٣م، ص ١٩٨٥، ٢ع 
)171(  Jacquart, Danielle, Micheau Françoise: La 
médecine arabe et l'Occident médiéval, 
Maisonneuve et Larose Paris ,1990, p.  206. 

)172(  Brabant, Rosa Kuhne: Abù Marwàn b zuhr 
un professionnel de la medecine en plein Xlle 
siecle." in Le patrimoine andalous dans la 
culture arabe et espagnole,Tunis: CERES, 
1991,p.130. 

الرتاث العلمي للحضارة اإلسالمية فؤاد: أحمد: أحمد  ،باشا) ١٧٣(
دار املعارف، : الَْقاِهَرة، ومكانته يف تاريخ العلم والحضارة

  .١٦٩)، ص١٩٨٣
)174(  Colin, Gabriel: Avenzoar,  sa vie et  ses 
oeuvres, Paris, Ernest Leroux,1911.P:16 

فضائل الطب اإلسالمي كيفية نور حسني:  ، شوذري )١٧٥(
،  املؤتمر العاملي اإلسالمي األول عن اكتسابها وإعادة تنظيمها

وزارة الصحة العامة، واملجلس الوطني  الطب اإلسالمي، الكويت:
  .١٣١م، ص1981للثقافة والفنون واآلداب، 

  .٤٦٦، ٤٦٥، ص تاريخ الفكر األندليس )١٧٦(
تاريخ الُْمْسِلِمني وآثارهم يف العزيز:  عبدالسيد  سالم، )١٧٧(

  .٣١٢م، ص ١٩٨٣دار املعرفة الجامعية، : ، اإلسكندريةاألَنَْدلُس
)178(  Ledesma, Aurora Cano, Le legs médical 

andalou: Abu al-kassim al-zahrawi, Cahier 
du CERESsérie histoire n°4, Tunis, 1991, p: 9. 

سعد عبد هللا: أثر الدراسات الطِّبِّية يف األندلس عىل  ،يالبرش  )١٧٩(
  .١٦٤م، ص ١٩٩٠، ١، ج٥، مج العصورَمَجلَّة ، أُوُروبَّا

ترجمة: سامر عبد املحسن  ،الطب اإلسالميمانفريد:  أوملان، )١٨٠(

  .٨١م، ص 2010مكتبة العبيكان،  :األيوبي، الرياض
لعربية بني الرشق تاريخ الرتجمة امحمد عوني:  ،الرؤوفعبد  )١٨١(

م، ص ٢٠١٢مكتبة اآلداب، : اْلَقاِهَرة، العربي والغرب األوروبي
١٥٥.  

  .٣٠٥، ص صانعوا التاريخ العربي )١٨٢(
  .٤٩٠، ص َحَضاَرة الَعَرب )١٨٣(
  . ٢٠٨الحضارة العربية، ص  )١٨٤(
َمَجلَّة محمود الحاج: انتقال الطب العربي إىل الغرب،  قاسم، )١٨٥(

  .٧م، ص ١٩٨٣ ،٢، العدد رقم:املورد
ملحات من تاريخ الطب عند املسلمني   عيل عبد هللا: الدفاع، )١٨٦(

م، ١٩٨٣، : دار الرفاعي للنرش والطباعة والتوزيعالرياض، األوائل
  .٧ص

(187) Noble ,Henry, Tooth transplantation: a 
controversial story, History of Dentistry 
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Research Group, Scottish Society for the 
History of Medicine, 2002,p.9. 

)188(  Porter, Roy: The Greatest Benefit to 
Mankind: A Medical History of Humanity 
,The Norton History of Science, W. W. Norton 
& Company, 1999, p. 92. 

(189) Bhisti,  JIanruo Mjacde: in, eporue ni 
Pecitcar Miacide rof sisab the dial sralohcs 
and naicisyhp Aarb: Menicide Cdegnac mals 
How, Ameez, Mdeejam Vol. 6841, p. 5002, 
Dec, 357, No. 133.                                                    

آراء وأفكار زيارة مخطوط قديم،  :عيىس اسكندر املعلوف،)  ١٩٠(
املجلد السابع، الجزء األول،  ، دمشق:بياملجمع العلمي العر َمَجلَّة 
  .٥٧٣، ص١٩٧٧

  .٤٦٦، ص تاريخ الفكر األندليس)  ١٩١(
فضل الجراح األندليس املسلم أبي القاسم خوسه:  زكريدو،أ )١٩٢(

ْهراوي املؤتمر العاملي األول للطب ، عىل جراحة األعصاب الزَّ
املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب،  االسالمي، الكويت:

  .٣٨٨، ص ٢جم، 1981
(193) Saidut Acimaisi: in Aisuladn in Scneics 

Sraluces the of Ghtwor Eylra the. F. G. 
Hinaruoh. P. 451. P. (0791) No. 23.                                           

يف ملن عجز عن التَأْليف،  )١٩٤(   .٢٧٥ص الترَْصِ
  .٣٢٤ص  ،١ج األندلس،يف  ْطبَاءاأَل و الطب  )١٩٥(

(196)Spink M S and Lewis G L; Albucasis; On 
Surgery and Instruments; English translation 
and commentary, 1973,p.34. Turner, "Science 
in Medieval Islam: An Illustrated Introduction" 
University of Texas.p. 146 

عربه وعلق عليه: جرجيس فتح  ،متراث اإلسال توماس:  أرنولد، )١٩٧(
  .٤٧٣ص  م، ١٩٧٢ دار الطليعة، هللا، برَْيُوت:

فرانشيسكو فرانكو: تطور الطب يف األَنَْدلُس، ترجمة:  )شانسيت،١٩٨(
املنظمة العربية  ،امَلَجلَّة العربية للثقافةالشاذيل النفطي، 

عدد خاص عن  –للرتبية والثقافة والعلوم، جامعة الدول العربية 
تاريخ العربي يف األندلس، السنة الرابعة عرشة، العدد السابع ال

  .١٩٥م)، ص ١٩٩٤ -هـ ١٤١٥والعرشون، ربيع األول 
  .١١٩ص  ١، جيف األندلس ْطبَاءاأَل و الطب  : نقالً عن )١٩٩(
  .٢٠٢، ٢٠١)شمس هللا ترشق عىل الغرب، ص ٢٠٠(
، تأثري اإلسالم يف أوروبا العصور الوسطىمونتجمري:  واط، )٢٠١(

جسور للرتجمة والنرش،  رجمة: سارة أبراهيم الذيب، برَْيُوت:ت
  .١٢٢م، ص ٢٠١٦

  .٤٦٥ص  تاريخ الفكر األندليس، )٢٠٢(
َ  رئيس يعترب يوناني، طبيب  )٢٠٣( وهو صاحب القسم ,ْطبَاء اإلغريق،ا

 بأبقراط ْطبَاء العرباأل  أشاد الطبي الشهري "قسم أبقراط" وقد
 أضحت حتى املهنة هذ مستوى ورافع زمانه، فريد واعتربو

 سلك من إال لوائها تحت ينضم ال بحيث والرفعة الرشف من
 املهنة علم وقد .والعفة واملهارة مسلكه من االستقامة،

  :سامي . حمارنة،Cosقوص كوس جزيرة يف ومارسها
 

 
 ،عمان ،واملسلمني العرب الطِّبِّية عند العلوم تاريخ تراث

  .٧٠م، ص ١٩٨٦الريموك،  جامعة :إربد
  .٤٦٦تاريخ الفكر األندليس، ص  )٢٠٤(
  .١٨قصة الطب، ص )٢٠٥(
  .٤٩٤َحَضاَرة الَعَرب، ص  )٢٠٦(
  .١١٩-١١٨، ص ١ج الطب واألطباء يف األَنَْدلُس، )٢٠٧(
  . ٢٠٠الحضارة العربية، ص  )٢٠٨(
  .١٣٠٩العلوم الفيزياوية والطبيعية والتقنية يف األَنَْدلُس، ص  )٢٠٩(
  .٤٩٦، ص ْطبَاءعيون األنباء يف َطبَقات اأَل  )٢١٠(
  .١٧٧الُعلُوم الطِّبية والطِّب، ص  )٢١١(


