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 (ـه21/12/1437يف  للنرش هـ،   وقبل4/5/1437)قدم  للنرش يف  

 

 أطباء، كبد، إسهامات، املسلمون، تشخيص، اكتشاف، تاريخ :  املفتاحية الكلامت

ي يف اكتشاف حياول  هذا البحث أن يسرَب غور جهود األطباء العرب يف العامل اإلسالمالبحث: ملخص

الة يف عالجها سواء كانت دوائية أو  وتشخيص أمراض الكبد، وإسهاماهتم القيمة يف  اكتشاف طرق فعَّ

لت القاعدة التي ارتكز عليها املتخصصون يف أمراض الكبد يف عرصنا احلارض يف  جراحية، والتي شكَّ

ر الريادي لألطباء املسلمني يف التشخيص والعالج،  وحياول البحث انطالًقا من عدة مباحث إبراز الدو

لوا إليه من طرق  اكتشاف بعض أمراض الكبد، ونصائحهم الثمينة يف طرق التشخيص، وأهم ما توصَّ

عىل البرشية، وإسهامهم يف  -بعد اهلل-عالجية، وهذا بال ريب دليل عىل فضل أطباء احلضارة اإلسالميةـ 

الشك فيه أنَّ جهودهم املثمرة كانت نتيجة مبارشة حلض التقدم احلضاري الذي يشهده عرصنا احلارض، ومما 

 .   عىل البحث العلمي، وعامرة األرض، نفع البرشية "اإلسالم"ديننا العظيم 
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Abstract: The Research sheds light on the contributions of the doctors of medieval Islam to discover 

and diagnosis liver diseases. It also discusses their valuable contributions to find effective methods to 

cure these diseases, whether surgical or medical, which formed the basis of modern medicine  In this 

paper, through various sections, I will try to highlight the pioneering role of the physicians in Islamic 

world in this field and also appreciate their precious advices to precisely identify each of them and the 

most important ways and techniques of cures which they reached. Thank to Muslim physicians, 

doctors today are able to recognize many of the liver diseases and distinguish between them. In fact, 

their fruitful efforts are a direct result of Islamic teachings to think and work for the greater good of 

the humanity .  
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 مقدمة 

ا بعد:  احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل   أمَّ

فُتَعدُّ العصور الوسطى هي العصور الذهبية 

خلَّفه علامء اإلسالم من إرث حضاري للمسلمني ملا 

وعلمي يف كل فروع العلم واملعرفة، حيث كان هذا 

دة التي انبثق منها التطور العلمي اإلرث هو القاع

 جهودهموال شك أنَّ الذي يشهده عرصنا احلارض، 

عىل  "اإلسالم"حلض ديننا العظيم ترمجة عملية  كانت

 نفع البرشية.  والبحث العلمي، 

وُيَعدُّ اجلانب الطبي، من أهم حقول املعرفة التي 

أسهم فيها األطباء املسلمون بنصيب وافر، فقد تعمقوا 

دراسة كل أجزاء اجلسم البرشي، وحاولوا أن يف 

يستكشفوا كافة علله وأمراضه، والعالج املناسب لكل 

ذلك العضو  "الكبد"داء. ومن هذه األجزاء اهلامة 

 احليوي الذي يؤدِّي دوًرا جوهرًيا يف تغذية اجلسم

 ، واحلفاظ عىل فعالية ومتاسك بقية أعضائه.البرشي

دي لألطباء املسلمني يف ورغبًة يف إبراز الدور الريا

جمال طب الكبد، وقع اختياري عىل هذا املوضع، 

خاصة أنَّه ال توجد دراسة عىل حّد علمي ُعنَِيت هبذا 

 اجلانب سوى دراسة للدكتور عبد النارص كعدان

وهي  "أمراض الكبد يف الرتاث الطبي األندليس"

دراسة يغلب عليها اجلانب الطبي، وهتتم فقط بنطاق 

 واحد، وهو بالد األندلس.جغرايف 

 

األطباء الكشف عن إنجازات حياول هذا البحث و

يف العامل اإلسالمي يف اكتشاف وتشخيص أمراض 

حتى القرن اهلجري القرن الثالث ابتداًء من  الكبد،

فضل احلضارة ، إضافة إىل إبراز التاسع اهلجري

من  وذلك يف جمال طب الكبد، اإلسالمية عىل أوربا

  تية:اآل باحثامل

 يفسالمي أمراض الكبد الشائعة يف العامل اإل -

 العرص الوسيط.

طباء العرب واملسلمني يف التشخيص ألطرق ا -

 والعالج.

فضل احلضارة اإلسالمية عىل أوربا يف هذا  -

 .املجال

 

  متهيد

الكبد منزلة متميزة يف التاريخ، ال يف تاريخ  نال

ما      اوكثريً  يف تاريخ البرشية عامة، بل ،الطب خاصة

َأْنَت َبنْيَ "يقولون: ، فشبه العرب الكبد باليشء العزيزتُ 

شفق رضب للعزيز الذي يُ يُ  وهو مثل   ،"َكبِِدي َوِخْلبِي

يرحل إليه  ْي أَ  "ترضب إليه أكباد اإلبل"وفالن  عليه،

 ، ص1ج، م 2010امليداين، (يف طلب العلم وغريه 

ن بن الشعر العريب، قول حطا ومن روائع ،)77

    :(1)املعىل

                                                 
حطان بن املعىل، شاعر خمرضم، من شعراء صدر اإلسالم،     (1)

ربه،  انظر: )ابن عبد .واألبيات يف العقد الفريد

 .(274،    ص 2ج،م201
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 أكبادنا متيش عىل األرض ام أوالدنا بينناوإن  

 ما لدينا.أبناؤنا أعز ُّ ْي ، أَ "فلذات أكبادنا"فأوالدنا 

 :كقولنا ومعظمه،وسطه  يشء:ويف اللغة كبد كل 

 "اأمَّ  "والشمس يف كبد السامء" ،"احلقيقةأصاب كبد "

ة فهي ما يف معادهنا من الذهب والفض "كبد األرض 

وإذا تأمل اإلنسان من عطش أو حزن صاح  ونحومها،

، "آه يا كبدي"أو  "واحر كبداه!"أو  "وكبداه!"

عرف داء ، وال يُ "الكباد"العرب مرض الكبد  يسمَّ ويُ 

ابن  ( "النكاف"و  "الكباد" الَّ إاشتق من اسم العضو 

 .)377-374ج، ص3، م1994منظور، 

بابليني ما وكان من أساليب التنبؤ الشائعة عند ال 

مالحظة  طريق ويكون عن "تفحص الكبد"ى بـسمَّ يُ 

كبد احليوان، وقد أخذ ذلك عنهم من جاء بعدهم من 

االعتقاد السائد عند هذه  األمم القديمة. ذلك أنَّ 

الكبد مركز العقل يف احليوان واإلنسان  األمم هو أنَّ 

عىل السواء. ومل يكن بابيل جيرؤ عىل البت يف أمر من 

 إذا استعان ، أو اإلقدام عىل مرشوع خطري، إالَّ األمور

بكاهن أو عراف ليقرأ له طالعه بطريقة من الطرق 

ص  1ج،م1988ديورانت،  )اخلفية السالفة الذكر

432). 

ظهور   أنَّ وانترشت هذه العرافة يف اليونان أيًضا إالَّ 

طبيبهم العظيم ومدرسته، بدأ حتواًل من  (1)(أبقراط)

                                                 
، كان يسكن يف حلب، وله من املؤلفات: طبيب يوناين (1)

 =                  انظر عنه: الفصول، وتقدمة املعرفة وغريها.

إىل الطب العلمي املنظم، الذي يعتمد السحر والكهانة 

جاء  مَّ عىل املشاهدة الدقيقة والتجربة الفاحصة، ثُ 

جالينوس، طبيب الرومان الكبري، فرشح احليوانات؛ 

ا، واكتسب منها ترشيح اجلثث اآلدمية كان حمرمً  ألنَّ 

كان قد جانبه  معرفة واسعة بترشيح اإلنسان، وإنَّ 

 "   نوس يؤمن بنظريةوكان جالي. الصواب يف كثري منه

الغذاء يتحول يف اجلسم  وهي أنَّ  " األخالط األربعة

إىل مواد أربع: الدم والبلغم واملرة الصفراء، واملرة 

ها ول عن تكوين األخالط كلِّ ؤالكبد مس وأنَّ  ،السوداء

؛ ابن أيب أصيبعة، 44-42ص القفطي، )وتوزيعها 

  .(315ص

قديمة الكبد كأحد ألطباء يف العصور الا دَّ عَ وَ       

ا إىل جنب مع األجهزة الرئيسة الثالثة من اجلسم، جنبً 

هذه  ْي أَ  بينهم،القلب والدماغ. ووقع خالف كبري 

عامل الترشيح  عدَّ األعضاء الثالثة أكثر أمهية. و

الروماين جالينوس الكبد هو اجلهاز الرئيس للجسم 

  وقبل كل األجهزة يفه ظهرت أواًل نَّ البرشي، بحجة أَ 

الكبد هي مصدر األوردة واألداة " تشكيل اجلنني. وأنَّ 

وحدد عالقة الكبد مع املرارة  ،"الرئيسة لتكون الدم

تلف الكبد منذ العصور القديمة،  َف رِ عُ و والطحال.

 فقد أظهرت أدلة من عمليات الترشيح التي أجريْت 

                                             
 ،م1998ابن أيب أصيبعة، ،42ه، ص 1405القفطي،)= 

 (.49-48م، ص1997، ابن العربي، 34 ص



 263                      (هـ1438م/2017جامعة امللك سعود، الرياض )،  1ع، 29مجملة اآلداب، 

املرصية تلف الكبد الناجم عن  (1)عىل املومياوات

ملعروفة عىل نطاق واسع باسم العدوى الطفيلية ا

والقصة األسطورية اليونانية . "البلهارسيا"

 اإلغريق قد يكونون ا إىل أنَّ تشري أيًض   (2)"بروميثيوس"

، حيث تذكر التجدد مدركني لقدرة الكبد عىل

أنَّه ُأِخَذ إىل أحد  بروميثيوساألسطورة أنَّ عقاب 

مَّ جبال القوقاز، حيث ُربط بالسالسل إىل صخرة، ثُ 

ُجِعَل نرس يأكل كبده طوال النهار؛ وألنَّه كان خالًدا، 

فقد كان الكبد يعود حلاله لياًل، ليأكله النرس يف اليوم 

 .(2315، ص2ج ديورانت، ) التايل

ق.م   400خراج الكبد عام  (أبقراط)صف كام و 

(Singer, , 1957; Siraisi, , 1990; Mauss, 2013 

Hippocrates, 1998;) ، الطبيب اليوناين ووصف

 ,Aegineta) الريقان وأعراضه Areteus(3)  آرتيايوس

                                                 
َطُة، وكان قدماء املومياوات: مجع مومياء وهي اجْلُثَُّة املَُْحنَّ   (1)

املرصيني يستخدمون اخلل وامللح للتحنيط وكانوا 

ا بطرق طبيعية أو إمَّ  اجلثةعضاء جسم أينزعون مجيع 

عملية  صلحافظت عىل شكلها العام. وحت -اصطناعية 

تربيد الشديد. انظر عنها: أو الا بالتجفيف التام احلفظ إمَّ 

 (.40 -12ص، م2014)مصطفى، 

بروميثيوس مترد عىل اآلهلة فرسق ورة َأنَّ ملخص األسط  (2)

ار املقدسة وأعطاها لإلنسان ليقرر مصريه بنفسه منهم النَّ 

، ج ديورانت. انظر عنها: )أو ليكون اإلنسان نصف إله

    (.2315 ، ص2

Ἀρεταῖأريتايوس )باليونانية:  (3) οςهو واحد من أشهر )       =

1833, 1, 140-141;wiston, 1874 ، َّب الطبيب ورك

لنفسه رشاًبا حفظ بِِه مزاجه من  اليوناين دياقرطيس

األمراض طول حياته وهو رشاب نافع لضعف 

 .(4)الكبد

العصور الوسطى  يفسالمي إلوعرف العامل ا  

ددة من أمراض الكبد، أصيب هبا العامة متع اأنواعً 

اخلليفة  نَّ سواء، فقد روى الطربي أَ  واملشاهري عىل حد  

 -842هـ/  232- 227العبايس الواثق باهلل )

ه أصيب أنَّ  مات بمرض االستسقاء أْي  ،(5)م(847

                                             
عنه معلومات  فرااألطباء اإلغريق القدماء. ال تتو = 

 هنَّ ه يبدو أَ عمره أو حياته ومكان معيشته، لكنَّ  عنكثرية 

حكم نريون، واقرتن اسمه باللقب  زمنعاش يف 

رف بتشخيصه (، عُ Καππάδοξالكبادوكي )باليونانية: 

 ,Sienkewiczالدقيق للعديد من األمراض. انظر عنه: )

2002, 282 ). 

معالج حكيم مشهور ديمقراطيس طبيب يوناين قديم عامل  ( 4)

ب لنفسه رشاًبا حفظ بِِه مزاجه من يِف زمانه َوَكاَن َقد ركَّ 

وهو رشاب نافع لضعف الكبد  ،األمراض طول حياته

 .(140صانظر عنه:  )القفطي، 

أبو جعفر هارون الواثق باهلل بن حممد املعتصم باهلل بن هو  ( 5)

( خليفة عبايس من خلفاء 847هـ/232هارون الرشيد )

دولة العباسية يف العراق. أمه أم ولد رومية اسمها ال

( .هـ200من شعبان سنة ) 10ولد يف بغداد.قراطيس

ربيع األول  19 يفووىل اخلالفة بعد وفاة أبيه وبعهد منه 

وقد أحسن الواثق ألهل احلرمني حتى قيل . هـ227سنة 

= رفإنه مل يوجد باحلرمني يف أيامه سائل أي فقري. كام عُ 
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كام  (.15ص ،9ج ،م1422الطربي،) بفشل كبدي

-320اخلليفة العبايس الرايض ) َب يْ ِص أُ 

ا عمـره اثنان وكـان شابً  ،(1)( .م940-934/.هـ329

باالستسقاء )فشل كبدي(، ومل يتمتع  وثالثون سنـةً 

-411) (2)اهلل عيل بن احلاكم العبيدي الظاهر لدين

                                             
ه مع ه إىل الطالبيني، فام مات وفيهم فقري. ولكنَّ بإحسان =

ذلك امتحن النَّاس يف قضية خلق القرآن وآذى اإلمام 

ص  .م1997ابن العربي،(  انظر عنه: .أمحد بن حنبل

 .314)ـ-307، ص10 م.ج2001الذهبي،  ،114-116

محد املعتضد بن أبو العباس حممد بن جعفر املقتدر بن أهو    (1)

بن جعفر املتوكل بن حممد املعتصم، وهو املوفق طلحة 

ربيع اآلخر  3اخلليفة العبايس العرشون، ولد يف بغداد يف 

ربيع  14ويف يف م، وتُ 20/12/909ه املوافق 297

مه هي ظلوم أو .م16/1/941ه املوافق 329اآلخر 

م. 934ه املوافق 322الرومية، ودامت خالفته من عام 

أبو بكر اخلطيب: له  م. قال941املوافق  .ه329إىل عام 

ه آخر خليفة خطب يوم اجلمعة، وآخر فضائل منها: أنَّ 

خليفة جالس الندماء، وآخر خليفة له شعر مدون، وآخر 

خليفة انفرد بتدبري اجليوش. وكانت جوائزه وأموره عىل 

ترتيب املتقدمني منهم. كان الرايض سمًحا واسع النفس 

حمادثة العلامء.  أديًبا شاعًرا حسن البيان والفصاحة حيب

 .) 104، ص 15ج الذهبي، (انظر عنه:

أبو هاشم عيل، امللقب الظاهر إلعزاز دين اهلل، ابن احلاكم (2)  

 بن العزيز بن املعز ابن املنصور بن القائم بن املهدي عبيد

 ألنَّ  ؛اهلل صاحب مرص، كانت واليته بعد فقد أبيه بمدة

سنة إحدى عرشة  د يف السابع والعرشين من شوالقِ أباه فُ 

=  وكان النَّاس يرجون ظهوره ويتتبعون آثاره  ،ئةوأربعام

، -افقط سبعة عرش عامً -هـ( باخلالفة مدة طويلة 427

فقد مرض باالستسقاء ومات يف منتصف شعبان سنة 

 ،(254ص ،4م.ج1992 ،املحاسن أبو .)هـ427

ويف امللك الصالح عالء الدين عيل بن السلطان وتُ 

امللك املنصور، وكانت علته دوسنطاريا كبدية، وهي 

ا علة متعلقة ختتلف عن الدوسنطاريا املعوية، ألهنَّ 

، (253، ص1م.ج1997املقريزي،) بخلل يف الكبد

وردت األخبار من ناحية مرص بوفاة  .ه436ويف سنة 

وزير  (3)يل بن أمحد اجلرجرائيالوزير أيب القاسم ع

 ،ابن القالنيس (املستنرص باهلل يف داره بعلة االستسقاء

 .136) م. ص1403

                                             
إىل أن حتققوا عدمه، فأقاموا ولده املذكور يف يوم النحر =

من السنة املذكورة، وكانت مملكته الديار املرصية 

،  ابن خلكان،  د.ت( انظر عنه: وإفريقية وبالد الشام، 

 .)163 ص ،3ج ،، الذهبي408-407، ص3ج

نجيب الدولة، أبو القاسم، عيل بن أمحد، وزير الديار هو (   3)

املرصية للظاهر العبيدي، وكان من دهاة امللوك.خدم 

احلاكم، فغضب عليه، فقطع يديه من مرفقيه يف سنة أربع 

ريض عنه يف  مَّ ئة لكونه خان يف مبارشة ديوان، ثُ وأربعام

يف سنة ثامين  رَ زِّ وُ  عظم أمره إىل أنْ  مَّ سنة تسع وأربعامئة، ثُ 

فكان يكتب العالمة عنه القايض أبو  ئة،عرشة وأربعام

ا لنعمته. واستمر عبداهلل القضاعي، وهي: احلمد هلل شكرً 

دولته ثامين  البنه املستنرص، فكانْت  مَّ يف الوزارة للظاهر، ثُ 

عرشة سنة، إىل أن مات يف سابع رمضان سنة ست 

، 3ج ن خلكان،ئة. انظر عنه: )ابوثالثني وأربعام

 (.583، ص17ج الذهبي، ،408 -407ص
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/  .هـ454 - .هـ398) (1)املعز بن باديستويف و

بمرض ضعف  ( صاحب إفريقية.م1062 -م1008

م. 1997ابن األثري، ) .م1062/ .هـ454سنة  الكبد

  .(140، ص18ج ،م.2001، الذهبي،173، ص8ج

عندما كان  (2) (معني الدين ُأَنرْ )املجاهد ام ُأصيب ك

                                                 
الدولة  املعز بن باديس بن املنصور الصنهاجي، من ملوك (1)

الصنهاجية، وكان جده املنصور من الذين أيَّدوا ونارصوا 

نابوا عن الفاطميني يف  بدايتها، ثمَّ  الدولة الفاطمية منذ

 /.هـ361عهد اخلليفة املعز لدين اهلل الفاطمي سنة

و ثامنية أا وهو ابن سبعة أعوام احلكم صغريً  ويل م.972

، (.هـ406- .هـ386بعد وفاة والده باديس بن منصور )

جال . فتوىل توجيهه وتأديبه وزيره أبو احلسن بن أيب الرِّ

وكان ملًكا مهيًبا، ورسًيا شجاًعا، عايل »فيه الذهبي: قال 

ان اهلمة، حمًبا للعلم، كثري البذل مدحه الشعراء، وك

مذهب اإلمام أيب حنيفة قد كثر بإفريقية فحمل أهل 

بالده عىل مذهب مالك حساًم ملادة اخلالف، وكان يرجع 

إىل اإلسالم، فخلع طاعة العبيدية وخطب للقائم بأمر اهلل 

، وذكر «العبايس، فبعث إليه املستنرص يتهدده، فلم خيفه

اث ه. يف حني ذكر ابن األثري وفاته يف أحد454وفاته سنة 

، 173، ص 8 ج )ابن األثري،ه. انظر عنه: 453سنة 

 .(140، ص 18ج الذهبي،

هلل الطغتكيني، القائد املجاهد، اعني الدين ُأَنْر بن عبدهو م ( 2)

أمري اجليش الشامي، ومدبر أمر دمشق وحاميها، أعتقه 

-1104/.هـ522-497األتابك ظهري الدين طغتكني )

استمر يف ( صاحب دمشق لظهور فضله، ف.م1128

خدمة هذه العائلة، وأصبح مقّدًما لعسكر امللك شهاب 

 /.هـ533-529) الدين حممود بن بوري بن طغتكني

أجربه ممَّا  ،مرض يف الكبدب ( 3)يدبر أمر جيشه بحوران

 ابن القالنيس،) ويف فيهاإىل دمشق، حيث تُ  ةعىل العود

 .(96 ، ص1جد. ت،  ،أبو شامة، 475 ص

يكثفون  يف العامل اإلسالمي طباءألجعل اوهذا   

، ذه األمراضه فرق بني أعراضبحاثهم؛ ملعرفة الأ

خصصوا قاعات ملرىض و ،والعالج املناسب لكل منها

)ابن  يف البيامرستانات احلكومية (4)الكبد واملمرورين

                                             
ُقتل أخوه  نْ ( الذي متّلك دمشق بعد أَ .م1135-1139

شمس امللوك إسامعيل، واستأثر معني الدين بتدبري أمور 

دمشق يف حكم مجال الدين حمّمد بن بوري بن طغتكني  

( وابنه جمري الدين .م1140-1139/.هـ533-534)

( كان معني .م1154-1140هـ/549-534أبق )

الدين عاقاًل سائًسا مدبًرا حسن الديانة ظاهر الشجاعة 

. انظر عنه: ) ابن كثري الصدقات، حمًبا للعلم والعلامء

 (. 96، ص1، جأبو شامة، 475ص، القالنيس

واسعة من  َحوران بالفتح كورة»رد يف معجم البلدان و ( 3)

أعامل دمشق من جهة القبلة، ذات قرى ومزارع 

منازل العرب، وذكرها يف أشعارهم  وحرات، ومازالْت 

 ، ص2 ج ،ت ياقوت احلموي، د.انظر عنها: ) .اكثريً 

96). 

املمرورون مجع ممرور، وهو الذي غلبت عليه املرة، وفيه   ( 4)

، ص 5املرة إحدى الطبائع األربع. ) ابن منظور، ج 

(. وعند ابن سينا: إنَّ احلرارة مع مادة صفراوية 168

ويدل تؤدِّي إىل أمور منها: رصع وتشنج أو منخوليا، 

وااللتهاب، وشدة اختالط العقل، وصفرة  القيءعليه 

وقد يكون سببه من املعدة أو الطحال أو اللون والعني. 

= فيدل عىل اللون "ا ما كان سببه من الكبد، وأمَّ الكبد. 
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وهو النظام السائد يف  ،(683-682 ص أيب أصيبعة،

ذلك الوقت، حيث كان املرىض يوزعون عىل القاعات 

بحسب أمراضهم، وكان لكل قسم من أقسام 

ستان طبيب أو اثنان أو ثالثة أطباء بحسب البيامر

وكان إذا تطلب األمر، ُيدعى  السعة وكثرة املرىض،

طبيب من قسم آخر غري القسم الذي فيه املريض 

وهذا  (.164 م. ص1939عيسى بك، ) لالستشارة

 (1)عن أيب احلسن سعيد ةما يفهم مما ذكره ابن أيب أصيبع

يامرستان الذي كان يتوىل مداواة املرىض يف الب

هو يتفقد املمرورين و يف حني، (2))املستشفى( العضدي

                                             
، أو رهله وسمنه وهزاله قحلةعر يبوسة اجللد ووالش =

وكثرة تنديه ببخار الدم، ويدل عىل النبض والبول وحال 

، 2ج ،م2005ابن سينا، . انظر: ) "األغذية املتقدمة

 (.298 -297ص

هو أبو احلسن سعيد بن هبة اهلل بن احلسني، شيُخ أطباء  ( 1)

لشهري العراق يف وقته، ذكر ابن أيب أصيبعة يف كتابه ا

( عن أحد كبار أطباء القرن اخلامس عيون األنباء)

الطب انتهى يف عرصنا إىل أيب احلسن »اهلجري، قوله: 

هجرية، ونشأ ببغداد،  436ولد سنة «.. سعيد بن هبة اهلل

وفيها درس الطب عىل يد أشهر أطباء زمانه ابن التلميذ، 

بغ ه نمجع بني دراسة الطب والفلسفة واملنطق. لكنَّ  مَّ ثُ 

واشتهر يف جمال الطب خاصة، ووضع فيه أكثر مؤلفاته 

. وملا ذاعت مهارته "خلق اإلنسان"و "االقناع"منها: 

كطبيب، صار طبيًبا خاًصا للخلفاء املعارصين له. انظر 

 .(315 -314ص ،ةعنه: )ابن أيب أصيبع

= ه  عضد الدولة بن بويه يف اجلانب الغريب من بغداد،أأنش (2)

بامرأة قد أتت إليه تسأله فيام  )مرىض الكبد واملرارة( إذْ 

تالزميه بتناول  نْ تعالج به ولًدا هلا، فقال: ينبغي أَ 

  .(315ص ابن أيب أصيبعة،) بةدة املرطَّ األشياء املربَّ 

 

 مي أمراض الكبد الشائعة يف العامل االسال

  العرص الوسيط يف 

ت إىل مثل هذه األمراض تنوعت العوامل التي أدَّ   

ما بني عوامل برشية متثلت يف عدم االهتامم بالنظافة 

وتلوث األكل واملرشب وقلة اخلربة الصحية، والفقر 

وفرتات احلروب التي عانى  ،وأثره يف نقل العدوى

-17ص م.2012الصعيدي،) منها العامل اإلسالمي

والعوامل الطبيعية كطبيعة املناخ واملجاعات  ،(43

 . (93-54ص  الصعيدي،) واألوبئة واآلفات

العرص الوسيط  يفسالمي إلوظهر يف العامل ا

أمراض كبدية متباينة يف أعراضها، وخمتلفة يف شدهتا؛ 

نواع، أسالمي إىل عدة إللذلك صنفها أطباء العامل ا

ة طويلة من هذا التصنيف جاء نتيجة خرب نَّ والشك أَ 

 املعاينة املتكررة، والفحص الرسيري الدقيق.

ندليس النابغ أبو القاسم الطبيب األ دُّ عَ ويُ 

أكثر األطباء  (.م1013ه./ 404) تالزهراوي 

 أعراضها، فقد  حتدثوإسهاًبا يف رشح أمراض الكبد 

 "الترصيف ملن عجز عن التأليف"يف كتابه 

                                             
عيسى )هـ. انظر عنه: 372صفر من سنة وافتتحه يف  =

 (.10ص بك،
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( 124-122ص ،املقالة األوىل د.ت، الزهراوي،)

بالتفصيل عن عرشة أنواع من أمراض الكبد، وهي: 

الريح و ،السددو ،األورامو ،ضعفهاو ،تغري مزاجها

 ،السعالو ،الذوبانو ،الدم املستفرغو ،احلادثة فيها

الم الكبد وتطرق أيًضا آل ،االستسقاءو ،الريقانو

. (124-122 ، صاملقالة األوىل الزهراوي،) هوأسباب

بأمراض الكبد وما يصاحبها  (1)قرةكام اهتم ثابت بن 

)ابن أيب  من أعراض كالصفرة، وفقدان الشهية

ما ذكره األطباء  نجمَل  نْ ويمكن أَ  (.270ص أصيبعة،

 : اآلتيةاملسلمون عن أمراض الكبد يف األنواع الرئيسة 

، 2ج م.1963الرازي، ) (2)تغري املزاج -1

ابن ،168-170، ص2ج، ءابن سينا ،458 ،103ص

                                                 
ا، يشتغل ثابت بن قرة احلراين، فيلسوف عرصه كان صريفيً  ( 1)

بالرصافة، فصحب ابن شاكر، وكان يتوقد ذكاء، فربع يف 

علم األوائل، وصار منجم املعتضد، فكان جيلس مع 

اخلليفة، ووزيره واقف، ونال من الرئاسة واألموال 

يف زمانه من يامثله يف  يكنْ  ملْ "ن أيب أصيبعة: ا.قال ابفنونً 

عه املعتضد طَ وتصانيفه فائقة، أقْ  ،الطب ومجيع الفلسفة

ا جليلة.ومن تالمذته: عيسى بن أسيد، النرصاين ضياعً 

املشهور.كان أعجوبة يف الرياضيات، إليه املنتهى يف 

ذلك، وكان ابنه إبراهيم رأس األطباء، وكذلك حفيده 

. "التاريخ املشهور "الطبيب، صاحب  ثابت بن سنان

ابن أيب انظر عنه:)  ،مات سنة ثامن وثامنني ومائتني

 .(486، ص 13ج الذهبي، ،270 ص أصيبعة،

 Liverد وهو ما يعرف اليوم باختالل وظائف الكب (2)

Dysfunction:(28كعدان، د.ت، ص  ). انظر. 

م. 1989ابن رشد، ،131ص م.1983زهر، 

م. 1972بن اخلطيب، لسان الدين  ،210ص

  .(133-123ص

ا من خارج البدن أو من مَّ إ: أسباهبا (3)الورم  -2

ا عن رضبة أو سقطة أو مَّ إداخله، فالذي من خارجه 

و أا دموًيا، مَّ إداخل يكون النحوها، والذي من 

 األهوازي، ) اصفراوًيا، أو بلغمًيا، أو سوداويً 

 ،427-424،  ورقة  332 ج، 2\خمطوطة، رقم 

 ،2، ج ءابن سينا ،458، 103 ، ص2ج الرازي،

. و (210رشد، ص ابن ،133ص ابن زهر،،147ص

يورد الزهراوي أنواًعا خمتلفة من احلاالت املرضية 

يعرب مثاًل   فالورم الدموي ،املرتافقة بزيادة حجم الكبد

قها مع يرقان عن حالة التهابية تصيب الكبد دون تراف

 (.124-122ص)الزهراوي، املقالة األوىل، 

ا يف الكبد نفسها أو يف : تكون إمَّ (4)السدد  -3

                                                 
. Tumor Inflammation , Neoplasmواسمه العلمي اليوم  (3)

 (.28انظر: ) كعدان، ص 

 ، وقد يكون يف األمعاءObstructionوهو ما يعرف باالنسداد  (4)

حدوث سدد باألمعاء الدقيقة أو القولون ، والذي يوقف 

ا مرور الطعام والسوائل من خالهلا، أو القناة متامً 

الصفراوية؛ نتيجة إعاقة مسالك القنوات التي حتمل 

  الكوليسرتول،من  العصارة الصفراوية املكونة

البيلريوبني واألمالح الصفراوية الرضورية هلضم 

الدهون من الكبد إىل احلوصلة الصفراوية )املرارة( أو 

=   )الصبغة النامجة    األمعاء الدقيقة وتراكم البيلريوبني 
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ا تكون من قبل األوردة وأسباب السدة كثرية إمَّ 

أخالط غليظة رسخت يف العروق أو تكون من قبل 

أو  ،فال يكاد جيري يف العروق فيسدها ،الدم إذا غلظ

لبدن فارتد الدم إىل يكون من عضو قد قطع من ا

أو تكون من قبل األورام فتضغط  ،الكبد فأورث سدة

األهوازي، ورقة ) عىل املجاري فتحدث سدًدا

، 2ج ؛ ابن سينا،458، 103، ص2ج؛الرازي،429

 .(210ص؛ ابن رشد، 331ص

: يكون عن رضبة أو طعنة (1)تفرق اتصال  -4

  . (189، ص2ج ،ءابن سينا)نافذة. 

: وهي حالة تطبل البطن (2)الريح الغليظة -5

املرتافقة مع هتيج القولون، وحتدث بسبب أطعمة 

مولدة للرياح أو من قبل التخم ورشب املاء البارد 

 .(124-122، ص الزهراوي، املقالة األوىل)

: يكون عىل رضوب (3)الدم املستفرغ من الكبد  - 6

كثرية: عن قرحة أو انفتاح عرق أو من قبل قطع يد أو 

                                             
عن تكسري كريات الدم احلمراء ( يف الدم واجللد  = 

 (. (Vann, 2010انظر:  ،ُمتسبًبا بالريقان

. انظر: Traumaوُيعرف يف الطب احلديث باسم صدمة   (1)

 .(29ص كعدان،)

هي حالة طبية  Meteorism "تطبل البطن"وهو ما ُيعرف بـ  (2)

ي تتميز بتجمع زائد للغازات يف اجلهاز اهلضمي مما يؤدِّ 

 (.29صكعدان، انظر:)  إىل انتفاخ منطقة البطن.

. انظر Gastrointestinal bleedingواملقصود به النزف املعوي  ((3

 (.Aurora D, 2010, 3 عنه )

كت ولزمت  رجل أو من قبل رياضة كانت كثرية فرُتِ

الدعة أو من ضعف القوة اهلاضمة ) يعرف باإلسهال 

 . (124-122، صالزهراوي) ،الكبدي(

املقصود هبا حاالت   : ويبدو أنَّ (4)ضعف الكبد - 7

سوء االمتصاص املزمنة  املرتافقة مع نحول يف اجلسم، 

، 2ج الرازي،)ويكون له أسباب كثرية 

؛ ابن زهر، 179، ص2 ج؛ ابن سينا، 103،458ص

 . (133-123صبن اخلطيب،  لسان الدين 131ص

ييل الكبد،  ذوبان الكبد: وعالمته: تشنج مما  -8

ومن أعراضه جفاف الفم والعطش واحلمى وذوبان 

الزهراوي، )البدن وتغري الوجه وجفاف الرباز وقلته 

  .(124-122ص

 ،435-429ورقة  األهوازي،) (5)الريقان -9

ص  الزهراوي، ،458 ،103، ص2 ج الرازي،

، لسان 224 -232 ، ص2ج ابن سينا، ؛122-124

ما  نَّ واحلقيقة أَ  .(133-123، صبن اخلطيبالدين 

ألعراض املرافقة للريقان عن ا نَ واألطباء املسلمذكره 

مطابقة حلالة التهاب الكبد احلاد يف  ةلمفصَّ  بصورة

                                                 
هو ما ُيعرف يف الطب احلديث باسم الفشل الكبدي  (4)

Hepatic Failure ،(.185م، ص2009. انظر عنه: )الزيادي 

وهو نفيس االسم املتعارف عليه يف الطب احلديث ( 5)

، وال خيتلف تشخيص األطباء "Jaundiceالريقان: "

طباء املسلمني األوائل، مما عن تشخيص األاملعارصين 

د فوز أطباء احلضارة اإلسالمية بالريادة يف هذا يؤكِّ 

 (.208-203ص املجال.  انظر: )الزيادي، 
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لبة واحلمى العرص احلديث من صفرة اللون والص

 كعدان،) وتغري لون البول وقوامه تورم الكبد

 .(29ص

:  وهو تغري لون البدن إىل (1)االستسقاء – 10

الصفرة أو إىل السواد جلريان اخللط األصفر أو األسود 

فيه، وله ثالثة أنواع: استسقاء حلمي واستسقاء زقي 

؛ ابن 458 ،103، ص2ج الرازي،) واستسقاء طبيل

؛ 132-130ص ؛ ابن زهر،147ص ،2ج سينا،

 . (133-123ص بن اخلطيب،لسان الدين 

ومن األمراض التي شغلت حيًزا من أبحاث   

 ءاألطباء مشكلة الكبد الدهنية، فقد حتدث ابن سينا

املستويات املرتفعة من وأطلق عىل  ،عن الكبد الدهنية

 "وكلمة  ،"دسومات الدم"اسم الدهون يف الدم 

عيل . كام أسهب "والزيتيةأ، الدهنية"تعني  "دسومات

الكامل يف الصناعة  "يف كتابه  (2)هوازيبن العباس األ

                                                 
وهو االسم نفسه املعروف يف الطب احلديث، هو رشح   (1)

مائي يف الغشاء البريوتوين املغلف ألحشاء البطن، لعدم 

ي إىل دِّ ما يؤَ امتصاص املاء؛ قدرة الشعريات الدموية عىل 

سامع صوت كصوت الطبل املكتوم عند النقر باألصابع 

 (.194. انظر: ) الزيادي، ص عىل البطن أو أحد اجلانبني

هو أبو احلسن عيلُّ بن عبَّاس األَهوازي املَجويس، ُولِد يف  (2)

، لكنَّ رنيسابو إقليم األهواز العريِبِّ بالقرب من جند

خني مل يذكروا تاريَخ مولده. واشُتِهر يف الَغرب باسم  املؤرِّ

انتقَل إىل بغداَد وُتويفِّ فيها بعد   Haly Abbas هايل عباس

= دخَل يف خدمة َعُضد الدولة الُبَوهيي. أعطته ُمنَجزاته أنْ 

سبب حدوث الكبد الدهنية يف احلديث عن  "الطبية

د تؤكِّ املسألة هذه و ،(436-420األهوازي، ورقة)

دور العوامل الوراثية كأحد أسباب املرض، كام وثق 

 62ص، م1988سوسة، )الطب احلديث ذلك 

63). 

وضح هؤالء األطباء أن زيادة البلغم وبرودة و 

لتشحم الكبد، وعزوا  انالرئيسالسببان  االكبد، مه

عدم اهلضم السليم للطعام مما  :ذلك لعدة عوامل منها

تناول الطعام برسعة، كام َأنَّ  .ي إىل ضعف املعدةيؤدِّ 

وعدم مضغ الطعام جيًدا، والوجبات غري املنتظمة 

 ،عملية هضم الطعام يف املعدة عاقةإي إىل كلها تؤدِّ 

زد عىل ذلك يف الكبد.  وبالتايل إىل زيادة إنتاج البلغم

عند و اإلفراط يف تناول األطعمة املنتجة للبلغم. 

 حدوث حالة برد يف الكبد يزيد إنتاج الرطوبة والبلغم

. وأحد أهم العوامل (52-41ص، 2ج، ءابن سينا )

                                             
ل بني أطبَّاء عرصه ومن  = يف صناعة الطبِّ مقاَمه األوَّ

غرب. وهو سبقه ومن جاء بعده من أطبَّاء الرشق أو ال

َة العلمية يف ُيعَ  دُّ من أوائل األطبَّاء الذين اعتمدوا الدقَّ

كيز  يرية  يفأبحاثهم، والتي ََتلَّت يف الرتَّ الفحوص الرسَّ

عىل املرىض، وقد أوىص العاملني يف مهنة الطبِّ 

بالتَّدريب الدائم، والتأينِّ يف استخالص العلَّة، 

. وعاَش يف َعرص واالستفادة ممَّن سبقهم من األطبَّاء

ازي  ابن أيب أصيبعة،انظر: )       .الطَّبيب أيب بكٍر الرَّ

، 2م، ج1987، دوانبورت ؛ نافعة و320  319ص

 (.147ص
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هوازي، ورقة األ) يف برودة الكبد هو برودة اجلسم

نمط احلياة املستقرة، اإلفراط يف تناول و، (427

ا القيلولة بعد الطعام، أو اإلفراط يف النوم )خصوًص 

لها عوامل تزيد من برودة ورطوبة ك .الغداء(

، 2ج ابن سينا،) اجلسموإنتاج البلغم يف الكبد

  .(106، ص4و ج172-170ص

بعد  أو رشب املاء البارد مبارشة بعد الصيام، كام أنَّ 

االستحامم أو االتصال اجلنيس هو سبب آخر لربودة 

عن  وحتدثوا أيًضا .(172 ، ص2 جابن سينا، ) الكبد

 صابة بالكبد الدهنيإلالسمنة كعامل من عوامل ا

 .(427األهوازي، ورقة )

األطباء يف العامل  ا سبق أنَّ وهكذا يتضح ممَّ 

اإلسالمي كان هلم السبق يف وصف أمراض الكبد 

ل لألعراض والعالمات امل عروفة حديًثا مع ذكر مفصَّ

وتصنيفها تصنيًفا يقارب التصنيف احلديث ألمراض 

التهابية، ورمية، خثرية، )الكبد، والطرق الصفراوية 

كعدان،  ) (،من منشأ صفراوي، من منشأ جماور للكبد

 .(28ص 

 

 طباء العرب واملسلمنيطرق األ

 يف التشخيص والعالج 

 العامل اإلسالمي أمراض الكبد أحلق األطباء يف

فردوا هلا الكثري من املؤلفات، أباألمراض الباطنية، و

وكان األطباء املتخصصون يف عالج مثل هذه 

، وكانوا يف مؤلفاهتم "الطبائعيني"األمراض يعرفون بـ

 مَّ يتبعون التسلسل الطبيعي بداية من املريء فاملعدة ثُ 

يلحقون  مَّ بالرشج، ثُ وغليظها، وانتهاًء  معاء دقيقهااأل

 -78، ص 2جابن سينا، ) هبا أمراض الكبد واملرارة

 . (31ص م.2012أبو هويشل،  ،164

األطباء يف العامل  ةاستفادوعىل الرغم من  

م هنَّ فإسالمي من أبحاث األطباء اليونان والرومان إلا

اتبع األطباء و ، وسبقوهم بمراحل.ريليها الكثإضافوا أ

مية إىل جانب العزل يف املستشفيات يف احلضارة اإلسال

أساليب متنوعة أخرى يف العالج والتشخيص؛ فكانوا 

يدرسون سري املريض اليومي، ويالحظون املريض من 

حيث تنفسه ولون بوله ورواسبه وبرازه، ونبضه، 

ولون جلده وأظافره، وقياس درجة حرارته، ويراقبون 

ا كل هذ،تقدم حاله مع استخدام العالج املوصوف

الرسجاين، ) "الفحص الرسيري"ُيعرف اليوم بـ

 .(75ص م.1430

ق األطباء املسلمون بني عالمات تدل عىل وفرَّ  

صحة الكبد وأخرى تدل عىل علتها، فمن  العالمات 

التي تدل عىل صحة الكبد منها ما تدل عىل املزاج 

ا التي تدل عىل املزاج: أمَّ "ومنها تدل عىل الرتكيب. 

ة يفعل دًما أرجوانًيا أمحر ويكون فالكبد املعتدل

بيًضا مرشًبا باحلمرة وإذا ملست هؤالء عىل أصاحبها 

ه ا وإذا كان املزاج حاًرا فإنَّ مَّ املراق وجدته معتداًل، أَ 

مود ألوان أصحاهبا واسوداد كُيدلُّ عليه بالصفرة و

ا إذا كان املزاج بارًدا فيستدل عليها من شفاههم، أمَّ 
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ا التي لغم وشدة بياض اللون، و أمَّ كثرة توليدها للب

تدل عىل الرتكيب فهي مأخوذة من املزاج: املعتدل منها 

ر غا تدل عىل اعتدال الشكل والوضع والكرب والصفإهنَّ 

عىل  ا احلار فيدلُّ وعىل التوسط يف سعة املجاري، أمَّ 

ه قد تكون ويذكر أيًضا أنَّ  عظم الكبد وسعة األوردة،

 ابن رشد، )" اجلهة اليرسىالكبد يف بعض الناس يف

 .(210ص

سالمي عىل األعراض إلويتفق األطباء يف العامل ا

العامة التي تدل عىل مرض الكبد، وهي صفرة اللون 

 ،ومرارة يف الفم مع يبس شديد وشدة العطش

وضعف الشهية للطعام والغثيان والقيء األصفر املر 

 ،واألخرض وصفرة بياض العني والبول الناري الرقيق

وتورم الكبد  ،مع محى ويرقان وبثور كالنملة واحلمرة

 ،458، 103، ص2ج الرازي،) وحرقة البول

ء،      ابن سينا ،147، 166ص الزهراوي، املقالة األوىل،

-123ص بن اخلطيب،لسان الدين  ،170، ص2 ج

أمهية البول يف تشخيص ء وقد الحظ ابن سينا .(133

األساسية لفحص الوظيفة  د أنَّ وأكَّ  أمراض الكبد،

، ص 1ج، ءابن سينا)البول كانت ملعرفة صحة الكبد 

256 ،242 ،246). 

م األطباء املسلمون بعض املعايري من أجل وقدَّ      

االستدالل عىل حالة الكبد. ويف تلك احلقبة كان 

الرتكيز أكثر عىل التاريخ والفحص البدين للكبد ملعرفة 

طة بالكبد. فعىل حالته عن طريق مالمسة املنطقة املحي

إذا كان املكان دافًئا أو بارًدا، جاًفا أو رطًبا  سبيل املثال:

ا إذا كان يمكننا تكوين استنتاج عن مزاجية الكبد، أمَّ 

ه يعني صالبة أو تورم أو أو متورم، فإنَّ  ااملكان قاسيً 

 .تصلب أو انتفاخ الكبد

طريقة األطباء يف العامل اإلسالمي  واحلقيقية أنَّ     

تكن تعتمد عىل الناحية  يف تشخيص أمراض الكبد ملْ 

النظرية فقط، بل اعتمدوا املنهج التجريبي للتحقق من 

عرف الرازي أول من ابتكر ما يُ  صحة فرضياهتم، ويعدُّ 

اآلن بالتجربة الضابطة للتحقق من صحة الفرض 

لكي  ؛العلمي، فقد قام بتقسيم مرضاه إىل جمموعتني

ن دوِّ يُ  مَّ  ويرتك األخرى ثُ خيترب فرضه عىل األوىل

عىل مرضاه،  نفسه املنهج ءق ابن سينا، وطبَّ (1)نتائجه

  أيَّ  ربفكان جُي 
ٍ
جديد يتعرف عليه عىل احليوان  دواء

 ، وعند ثبوت قدرته عىل الشفاء يطبقه عىل املرىضأواًل 

د الزهراوي هذا ويؤكِّ  .(27م. ص2009عوكل،)

د هذا العامل بام فيه ا نشاهإنَّ  "التجريبي بقوله: االَتاه

من خملوقات كلها عىل هيئة من الرتتيب واإلحكام 

من  ءيشجياد إوربط األسباب باملسببات، فإذا قصد 

                                                 
وهي مذكرات شخصية  "احلاوي يف الطب"يف كتاب  (1)

ل الرازي فيها آراءه اخلاصة، وقصص مرضاه، حيث سجَّ 

رسيرية التي من احلاالت ال ةحال 1000ن فيه أكثر من دوَّ 

وتسجيل مالحظاته وَتاربه الشخصية مع  ،قام بمتابعتها

لدعم النظريات السابقة أو لدحضها حيث  ؛املريض

ا لكل األطباء يف عرصه كانت هذه املعلومات قيمه جدً 

 (.27ص انظر: )عوكل، .ومن أتوا بعده
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بد من التفطن  األشياء وألجل الرتتيب بني احلوادث ال

 "لسببه أو علته ورشطه وهذه عىل اجلملة هي مبادئه 

 .(65ص ابن أيب أصيبعة،)

تنوعت أساليب  فقد ومهام يكن من أمر،      

طباء يف العامل اإلسالمي ما بني العالج الذي اتبعه األ

عالج وقائي وعشبي دوائي، وتكمييل وآخر جراحي 

وفيزيائي ونفيس. ويتضح من استقراء كتابات األطباء 

 م حددوا أربع مستويات للعالج:أهنَّ 

عليه املستوى  حفظ الصحة، ويمكن أن نطلَق  

  .الوقائي

 .باحلمية( ء )العالجبالغذاتدبري  

 .تدبري بالدواء )العالج باألدوية( 

 .)العالج اجلسدي أو الفيزيائي(  

مستويات  دُّ عَ الطرق السابقة تُ  ا سبق أنَّ يتضح ممَّ  

ؤخذ يُ  للعالج، فإذا فشل مستوى أو كان غري كاٍف 

 باملستوى الذي يليه بعني االعتبار.

 عىل نظرية الوقاية من الوقائي يقومفاألسلوب 

درهم "لمثل القائل ل ا من عالجه تطبيقً املرض بداًل 

فاحلفاظ عىل الصحة  ،"وقاية خرٌي من قنطار عالج 

مهم جًدا لذلك كان العمل الرئيس لألطباء هو إبقاء 

الناس أصحاء وعالجهم إذا مرضوا. ويف وصايا ابن 

، ص 6)ج والرازي (231، ص1)ج الطبيةء سينا

نصائح ( ابعةاملقالة الر م.1987و ؛288 -268

للحفاظ عىل الصحة والوقاية من األمراض حتت 

ستة عوامل رضورية  ادوحدَّ  "حفظ الصحة"عنوان 

للحفاظ عىل صحة جيدة، والتي تسمى بـ 

وتتكون من: اهلواء، الطعام  ،"الرضوريات الست"

والرشاب، والنوم واليقظة، اإلخالء واالستبقاء، 

، ية والراحةاحلركة اجلسمية والراحة، احلركة العقل

صحة من احلفاظ عىل  -بإذن اهلل-اإلنسان  كن وهي مت

تجنب اإلفراط يف تناول بحيث ي، إذا التزم هبا الكبد

األطعمة املنتجة للبلغم، ورشب املاء البارد مع وجبات 

الطعام، وبعد الصيام، وبعد االستحامم واجلامع، 

واحلفاظ عىل فرتات مناسبة بني وجبات الطعام، 

واملضغ مضًغا جيًدا، واملامرسة     لطعام ببطء وتناول ا

السليمة للرياضة، وَتنب إطالة النوم خاصة بعد 

، 1ج ءابن سينا)الوقت القيلولة بالنهار  الغداء أو

 (.288 -268، ص 6ج،والرازي ،231ص

نظام احلمية، ويقوم عىل منع املريض من بعض 

ة طعمة التي قد تفاقم املرض، واستبداهلا باألطعماأل

التي تناسبهم وتكافح املرض، ففي حالة املرىض 

املترضرين من الدهن الكبدي مثاًل، أوصاهم ابن 

بحساء احلمص مع حلم العجل، أو الطائر ء سينا

ابن )وكذلك احلمص بالقرفة ، الدراج أو الصفرد

 . (227، 217 ، ص2ج، ءسينا

م( دور 1288هـ/687)ت درك ابن النفيسأو    

 ارائدً  دُ عَّ يُ احلقيقة أنَّه عملية الشفاء، و الغذاء ونوعيته يف

 ،73م. ص1992ابن النفيس، )يف هذا املجال 
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يصف  د عىل رضورة أنْ أكَّ فقد ، (16ص أبوهويشل،

 للمريض الغذاء الذي جيب أنْ  "الطبائعي"الطبيب 

يتناوله، وهو غذاء لطيف كالفراريج، ومرق الفراريج، 

 م.1991ابن النفيس، ) والسويق وماء الشعري

، وينهاه يف الوقت ذاته عن األطعمة التي (113ص

-224م. ص1986ابن النفيس،)تسبب له األمل 

بعض األغذية  أنَّ إىل ا ه الزهراوي أيًض كام تنبَّ  .(225

ي إىل تضخم الكبد، فاحليوانات التي تتغذى عىل دِّ تؤَ 

 .(Aegineta, 1833, 436) كباد كبريةأالتني مثاًل هلا 

طباء الج العشبي أمهية عند األكان للعو      

إىل تأثري بعض األطعمة  املسلمني، فقد تنبهوا

، (1)كاهلندباء والطرخون" عشاب عىل الكبد؛واأل

اْلربي والبستاين من جيد اأْلَْدِوَية لسوء   (2)واهلندباء

اَُم يقويان بقبضهام وجيلوان  مزاج الكبد احْلَار َوَذلَِك َأهنَّ

َواه اْلُعُروق َواَل يرضان املزاج بمرارهتام ويفتحان َأفْ 

ة ، 2جالرازي، ( "اْلَباِرد إِْذ َليَْس فِيَها َكبرِي مرضَّ

يف ذكر األدوية واألعشاب  وا، وقد فصل)460ص

األهوازي، ورقة (املفيدة لكل نوع من أمراض الكبد 

، 4جو  172، ص2ج ،ءابن سينا ،420-436

                                                 
نبات طويل الورق، دقيق الساق يعلو عىل األرض من شرب  (1)

نوع من بقول املائدة مع النعنع وغريه من  إىل ذراع، وهو

البقول، يطيب النكهة ويقوي املعدة، وإذا رشب املاء 

 .(222ص  م.2000عليه طيبه. انظر عنه: )ابن رسول، 

اهلندباء: نبات بارد رطب يفتح السدد، ويريق الدم وينفع (  2)

 .(291ص الكبد والعروق. )ابن رسول،

  .)113ص ، ابن النفيس،530ص

 وابن النفيس واألهوازيء اكام ذكر ابن سين 

أعشاب وأطعمة أخرى تفيد يف عالج عدد  وغريهم

 أوصوا الكبد، ففي حالة قصور الكبد مثاًل علل من 

 إضافة، )436-420األهوازي، ورقة   ((3)باخلرشوف

األهوازي، (إىل عنب الثعلب واملصطكي والنعناع 

، 196، 97، ص2ج، ءبن سيناا ،436-420ورقة  

املواظبة عىل أكل الزبيب األمحر  أنَّ  كام ،)243، 182

املنزوع العجم والطري من غري طبخة يفيد جًدا يف 

ووصف . )436-420األهوازي، ورقة (تقوية الكبد 

بعض األدوية العشبية لعالج ضعف  اابن اخلطيب أيًض 

الكبد الناتج سوء املزاج، كاهلندباء، والكزبرة، 

 كام وصف .والكرفس، وماء الشعري والبقلة

لالستسقاء استخدام األدوية املدرة يف عالج 

 (4)ماء الرمان والسكنجبني :مثل ،االستسقاء الزقي

                                                 
ء منها: احلُرسف واحلَْرَشف عرف بعدة أساماخلرشوف: يُ  (  3)

واألريض شكوكي وغريها، قال عنه ابن البيطار حتت 

ى سمَّ املشهور  نوعان بستاين ويُ " :"احلَْرَشف"اسم: 

كنكر، وبري رؤوسه كبار عىل قدر الرمان ويدر البول، 

واخلرشوف حيتوي مادة السينارين التي تنشط الكبد. 

القحطاين،  ،314ص  م.1992انظر عنه: )ابن البيطار، 

 (.467م، ص2011

أصُل االسم ) َسـْرَكـا أْنـَكـبـيـْن ( وهي لفظة فارسيّة  (4)

معناها: خلٌّ وَعَسل، وقد ُعّربت إىل ) ّسـَكـنْـَجـبـيـْن (. 

=      وهو رشاب  ُيراُد بِه كّل ُحلٍو وحامٍض ُعقَدا بالطبخ
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لسان الدين بن اخلطيب، (واجللنجبني العسيل 

 .)133-123ص

وتشمل األدوية أيًضا عقاقري فردية وعقاقري  

الشمر، وعنب الثعلب،  :فرديةالمركبة. فمن األدوية 

سوس. وتشمل وبذور الكرفس، وجذر عرق ال

العقاقري املركبة دواء الكركم، ومعجون أبوريطوس 

 وغريها ودواء األشقيل، ورشاب العنصل، والرتياق

ومدح الرازي لعالج  (.219، ص2ج ،ءابن سينا)

َواء املَْْعُروف  مدًحا  "بالقفى"سوء مزاج الكبد الدَّ

ُهَو مؤلف من الطيوب " لِعلَّة الكبد َقاَل: َعظِياًم 

تِي تفتح السدد وتُ   (1)واألفاوية املسام وتدر الَبْول  ينقالَّ

، كام "َوالرَشاب َواْلَعَسل َوُهَو حيلل ويقلع ويدر اْلَبْول

الزعفران من ضمن األدوية املفيدة يف حالة  واذكر

                                             
كام ذكر ابن   وصنعته ،عديدة حسب احلاجة إىل ذلك =

رطال ومن ملح نحو أمن اخلل مخسة  ذَ َخ ؤْ يُ  نْ أ  :ءسينا

 ،مناء ومن املاء عرشة قوطواًل أمنوين ومن العسل عرشة 

ينزل  مَّ عرش غليات ثُ  وخيلط ويطبخ بنار لينة حتى يغيلَ 

ستعمل عند ناء ويُ إيف  عُ فَ رْ يُ  مَّ عن النار ويرتك حتى يربد ثُ 

يناء، انظر عنه: )ابن س الطبيب. يأمراحلاجة بقدر ما 

 (. 10-2خمطوطة، ورقة 

نباتية عطرية تدخل يف صنع األطعمة إلكساهبا هي خلطة  (1)

عادة من أجزاء النباتات األكثر  ذُ َخ ؤْ نكهة ومذاًقا، وتُ 

ألفاوية ا نكهة يف اللحاء أو اجلزء أو الربعم أو الزهرة

صيني، وقرفة، وقرنفل، وهال،  وهي: زنجبيل، ودار

م. 1405النويري،) ر:. انظومصطكاء، وعود هندي

 (.278، ص3ج

وابتكروا دواء  (،458، ص2جلرازي، ا)سداد الكبد 

 ينفع ألوجاع الكبد "رشاب امللك "  عرف باسم آخر يُ 

كام وصفوا  (.722-721ص  أصيبعة،ابن أيب)

السفرجل  لعالج الكبد مثل جورشن ( 2)اجلورشنات

 ه يقوي الكبد ويدفع الفضالت عن املعدةألنَّ  ؛املمسك

وأخرًيا الطباشري  .(23ص م.1933أيب البيان، )

كانت له قوة عالجية  (3)"املغرى"ى بـاألمحر املسمَّ 

 (.Lindsay, 2005 , 97) ملجموعة من اضطرابات الكبد

األطباء املسلمني استعانوا بالطب  ومن الواضح أنَّ 

النبوي يف مداواة أمراض الكبد، فمن األشياء التي 

، وهو عالج مستمد (4)أوصوا هبا رشب ألبان األبل

                                                 
اجلورشن: كلمة فارسية تعني هاضم الطعم، وأكثر ما (  (2

 ابن أيب البيان،) انظر عنها: تطلق عىل املعجونات.

  (..23ص

الطباشري يشء يكون يف جوف القنا اهلندي، وجيلب من  ( 3)

ابن رسول  )ساحل اهلند، وأجوده أشده بياًضا. انظر عنه:

 (.220ص

 ،قال الرازي: لبن اللقاح يشفي أوجاع الكبد وفساد املزاج (  4)

لبن اللقاح أرق األلبان وأكثرها مائية  :وقال اإلرسائييل

وحدة وأقلها غذاء فلذلك صار أقواها عىل تلطيف 

ويدل عىل ذلك  ،الفضول وإطالق البطن وتفتيح السدد

 ،ملوحته اليسرية التي فيه إلفراط حرارة حيوانية بالطبع

ك صار أخص األلبان بتطرية الكبد وتفتيح ولذل

قال من أن وال يلتفت إىل ما يُ ": ء، وقال ابن سينا"سددها

لبن  علم أنَّ أطبيعة اللبن مضادة لعالج االستسقاء. قال و

=         النوق دواء نافع ملا فيه من اجلالء برفق وما فيه من
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من الطب النبوي، فقد أرشد رسول اهلل صىل اهلل عليه 

وسلم اجلامعة املصابني بمرض االستسقاء بالذهاب 

ابن )ة ورشب أبواهلا وألباهنا إىل إبل الصدق

  . (36ص ،م1407القيم،

كام أدرك الرازي أمهية العالج النفيس يف عالج 

َأْصَحاب الريقان  بعض أمراض الكبد، حيث ذكر أنَّ 

َا َتتذب  ؛َينَْتِفُعوَن بِالنّظِر إىَِل اأْلَْشَياء الصفر َوَذلَِك َأهنَّ

ْسم وحتلله. و ْفَراء إىَِل َظاهر اجْلِ أول األطباء  دُّ عَ يُ الصَّ

الذين عاجلوا مرضاهم بأسلوب نفيس بدون أدوية، 

كان حياول  يه اليوم بالطب النفيس، كام وهو ما نسمِّ 

شفى، وإزالة خماوفه حتى يُ  ،رفع معنويات املريض

ا املريض أبدً  مَ هِ وْ يُ  نْ ينبغي للطبيب أَ "فيقول يف ذلك: 

فمزاج بالصحة ويرجيه هبا، وإن كان غري واثق بذلك، 

 .19، ص12جلرازي، ا) "اجلسم تابع ألخالق النفس

 .(182 -178صالقفطي، 

ا العالج اجلراحي فيشمل الشق والكي والفصد، أمَّ    

الزهراوي أول من قام بعملية شق خراجات الكبد  ويعدُّ 

 كي  وكيها بالنار، ورشح طريقة الكي يف فصل بعنوان يف 

العليل عىل قفاه، وتعّلم  يستلقَي  نْ فينبغي أَ " الكبد الباردة

                                             
ا أقام إنسانً  هذا اللبن شديد املنفعة فلو أنَّ  خاصية وأنَّ  =

ب ذلك يف قوم وقد جرَّ  .في بهعليه بدل املاء والطعام ُش 

دفعوا إىل بالد العرب فقادهتم الرضورة إىل ذلك فعوفوا. 

، 2 جالرازي، انظر: ) ."وأنفع األبوال بول اجلمل األعرايب

 (.36ص  ابن القيم، ،152، ص2ج ،ءابن سينا، 458ص

باملداد ثالث كيات عىل هذا الشكل وهذا املقدار بعينه، 

حيث ينتهي مرفق  ،عىل الكبد أسفل الرشاسيف

كية وكية عىل غلظ  ويكون بعد ما بني كلِّ  اإلنسان،

اإلصبع، ويكون الكي عىل طول البدن مستقياًم، وال تزّم 

ن ثخن اجللد قدر ما حترق م يدك باملكواة نعاّم، وليكنْ 

 ال مزيد، ويكون العليل قائاًم عىل قدميه، فإنْ     قدر نصفه 

ساقيه ورفع  قائاًم فيكون مضطجًعا، قد مدَّ  يكنْ  ملْ 

الزهراوي املقالة الثالثون، باب الكي، الفصل ) "ذراعيه

 . (السابع والعرشون

أمهية بالغة، فهنا  االفصل الثامن والعرشون ذ دُّ عَ ويُ 

نيكية حمددة هي خراج الكبد، يصف نجد حالة إكلي

ليس فقط من املكواة املصممة -لفتحه آلة معينة تتكون

األنبوبة اخلاصة هبا،  اام أيًض وإنَّ -عىل شكل خاص

وهبذا جيمع الزهراوي يف تصميم هذه اآللة صفات 

-90ص     الزهراوي،)الكي والبط وتفريغ الصديد 

يقي عىل طريقة حق تقدمٍ  حيدث أيُّ  ه ملْ . والواقع أنَّ (91

القرن  مطلعالعالج يف حاالت خراج الكبد حتى 

أمالح األمتني لعالج  (1)أدخل روجرز العرشين إىل أنْ 

                                                 
ويف وتُ  م.1868ليونارد روجرز طبيب بريطاين ولد سنة  ( 1)

 بالطب املداري أو طب املناطق كان مهتاًم  م.1962سنة 

احلارة هو فرع من فروع الطب هيتم بالصحة العامة 

للمجتمع يف املناطق احلارة واالستوائية املتميزة بمناخها 

ورطوبتها ومواسم األمطار املهيئة لظهور األوبئة  ،احلار

ية السيئة االجتامعية واالقتصاد األوضاعواألمراض مع 

 ..Tropical Medicine, 1914    :يف هذه املجتمعات. انظر عنه
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الذي أرسى قواعد   (1)هذه احلاالت، ومن بعده ديبكى

الكي من األساليب  العالج املتبعة حالًيا، واملعروف أنَّ 

 العالجية التي ال غنى عنها اليوم يف كافة التخصصات

 ،217 ، ص1ج، م1988اخلطايب، )اجلراحية 

 .(483-451 م، ص1402،منصور

يف  ،د الزهراوي أنواع املعادن وفضل احلديدوحدَّ 

 (2)م( 1286هـ/685)ت  فضل ابن القف حني

الكي عالج بالغ "الذهب، يقول ابن القف يف الكي 

ال      وذلك صار يستعمل حيث  ،ملنع انتشار الفساد

تاج إليه يف التجفيف وآلة الكي تتخذ تفي األدوية بام حي

ومن النحاس ومن الفضة ومن الذهب  ،من احلديد

ه جوهر نفيس غايل ال ألنَّ  ،وأجوده مجيًعا الذهب

 ،د شهدت بتوقيته للعضوالتجربة قَ  نَّ ألَ  ؛بْل  ،الثمن

ابن ) ه ال يعقبه فساد وال عفن كام يعقب غريهبحيث أنَّ 

 زهراوي،ال ،339-335، ص1جم، 1995القف، 

                                                 
 مل أجد له ترمجة.  (1)

هو أبو الفرج أمني الدولة بن يعقوب املعروف بابن القف  ( 2)

هـ  يف مدينة الكرك، كان طبيًبا  630الكركي، ولد سنة 

ونشأ فيها وأخذ عن علامئها إىل أن  وفيلسوًفا، وعاملاً 

لعة الكرك قا للعلم إىل رصخد، خدم وعمل يف بً هاجر طل

ويف قلعة عجلون ويف قلعة دمشق بالطب والتأليف وقد 

كتاب ترجم له ابن أيب أصيبعة وأثنى عليه. من آثاره )

الشايف يف "( ألبقراط، وكتاب األصول يف رشح الفصول

 :انظر عنه. "العمدة يف صناعة اجلّراح"وكتاب  "الطب

 (.718-717صابن أيب أصيبعة، )

 وفوائده  رس املعاجلة بالكيوبنيَّ (. املقالة الثامنة عرش

ار جوهر مفرد ال يتعدى فعله العضو الذي النَّ  نَّ ألَ "

 ...وال يفيد بعضو آخر متصل به إال رضًرا يسرًيا يوكُ 

وقدرة  ،الكي يفضل عىل الدواء برسعة نجاحه  أنَّ إالَّ 

-335، ص1ج )ابن القف،"فعله وشدة سلطانه

 فالكي وسيلة علمية ال يلجأ إليها الطبيب إالَّ  (.339

آخر الدواء "وسائل أخرى وقد قيل  تبعد أن عجز

وقد حتدث الزهراوي عن فوائد الكي يف عالج  "الكي

، املقالة د.تالزهراوي، ) التعفن واألمراض الرطبة

 يف أنَّ  ءد رأي ابن سيناوهو بذلك يؤك   (،الثامنة عرش

نع انتشار الفساد..ولتقوية العضو مل نافع   لكي عالج  ا"

ولتحليل املواد الفاسدة املتشبثة  ،الذي برد مزاجه

 "بالعضو وحلبس النزف وأفضل ما يكوى به الذهب

  .(282، ص1ج ،ءابن سينا)

األهوازي  يف حالة وجود  ويص عيل بن العباسويُ 

دوية أبفتحه عن طريق  ،خراج خارجي عىل الكبد

بعني االعتبار األمل يف أعىل  وهو يأخذ ،و مرشطأملينة 

د رأي الطبيب اليوناين أريتايوس، الكتف، وهذا يؤيِّ 

سهم ويكون هذا األمل نتيجة ثقل الكبد و الذي بدوره يُ 

ويف حالة التورم البارد  ،إىل األسفل بسحب األجزاء

ويص ه يُ ) االلتهاب املزمن(، فإنَّ  :ْي أَ  ،امليلء بالقيح

هم عطري( وإحدى باحللبة ومرهم النردين )مر

وهي  :وصفاته املفضلة لألمراض الكبدية هي الراوند

ا بالفصد ويص الزهراوي أيًض ويُ  عشبة بطاطية نافعة،
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ذا كانت هناك وفرة دموية لترصيف الدم من الكبد إ

ا عن انفجار وريد بسبب التعب عندما يكون نامجً 

 ،ا عن الراحة والوهنولكن يف حالة كونه نامجً  ،املفرط

و  ،ًياا وداخل باألدوية القابضة خارجيً يِص وْ ه يُ نَّ إف

 يرشح األمل الذي يتكون أعىل الصدر بنفس طريقة

 .(Aegineta, 436) أريتايوس

طباء يف العامل ومن الطرق اجلراحية التي اعتمدها األ

يف عالج  وخصوًصااإلسالمي لعالج أمراض الكبد، 

إبرة ى بالبزل، وهي عملية إدخال سمَّ االستسقاء ما يُ 

لسحب السوائل من البطن، ويستخدم لذلك املباضع 

الشوكية؛ ليسمح بإدخال أنبوب دقيق لسحب املاء، 

ذكر ابن  من الطب النبوي، فقد اوهو عالج مستمد أيًض 

ه عليه السالم أمر بعالج أحد ، أنَّ "زاد املعاد"القيم يف 

 ابن القيم،)املرىض املصابني باالستسقاء هبذه الطريقة 

ا احلجامة أو الفصد يف بعض وهناك أيًض . (91ص

 حاالت الكبد كوجع الكبد. وكان الرازي يؤمن بأنَّ 

وإخراج بعض الدم منه  ،د هو قطع أحد األوردةصالف

مفيد لعالج بعض  ،حتى خيف الضغط عىل العروق

ذلك من التجربة العملية يف كتابه  األمراض وقد اثبَت 

 .(L. Richter, 1994 )"احلاوي يف الطب"

كام  ا العالج بالتكميد باألعشاب أويًض أوهناك 

-427األهوازي، ورقة  ("الضامد" يسميه األهوازي

لعالج  واوأوص (.219، ص2ج، ء؛ ابن سينا420

البابونج وب ،الريقان باحلامم والتكميد وتوسيع املسام

االستحامم باملياه  إىل إضافة د مكان وجع الكبد.يضملت

خيرج األخالط الفاسدة خارج  هألنَّ  الساخنة واملعدنية؛

 .(165ورقة اجلرجاين، خمطوط، ) البدن

ثبتت بعض هذه األدوية فعاليتها يف عالج أوقد 

بعض أمراض الكبد، فقد طبق الطبيب مهذب الدين 

 (1)يوسف بن أيب سعيد الدواء العشبي عىل ست الشام

 - .هـ 538أخت امللك العادل أيب بكر بن أيوب )

نت تعاين من دوسنطاريا كبدية، (، التي كا.هـ 615

خليط من الكافور ورشاب الرمان  حيث صنع هلا دواءً 

والصندل وسقاها إياه مع حليب بزر بقلة حممصة، 

ابن أيب )حتى زالت حرارة الكبد، وبرئت من علتها 

، 9م.ج1423العمري،  .672م. ص1998أصيبعة،

 نقاًل ( 608ص) كام ذكر ابن أيب أصيبعة(. 527ص

                                                 
 /.هـ568ست الشام بنت أيوب بن شاذي )ت(  1) 

( أخت السلطان صالح الدين يوسف بن .م1173

( ولدت بدمشق، ونشأت .م1193/.هـ589أيوب )ت

يف كنف والدها نجم الدين أيوب بن شاذي، وكان من 

كبار رجاالت السلطان نور الدين حممود بن 

حياهتا  تحياهتا من الجني، وقف أولتزوجت يف .زنكي

صت يف دارها وثروهتا ألعامل الرب واإلحسان، فقد خصَّ 

مكاًنا كانت تصنع فيه كل سنة بمبلغ عظيم خمتلف 

والسفوفات والعقاقري األدوية من األرشبة واملعاجني 

وتفرقها بني النَّاس، وحني مرضت يف آخر حياهتا أوصت 

أن َتعل دارها مدرسة للفقهاء الشافعية. انظر عنها:) ابن 

 (. 84، ص17م. ج 2003ثري، ك
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ه كان هذب الدين عبدالرحيم بن عيل: أنَّ عن شيخه م

وهو يعالج املرىض  (1)يف البيامرستان الكبري النوري

قد  ،املقيمني به فكان من مجلتهم رجل به استسقاء زقي

استحكم به وقصد إىل بزله، وكان يف ذلك الوقت يف 

البيامرستان ابن محدان اجلرائحي وله يد طوىل يف 

سقى، قال: فحرضنا العالج فجزموا عىل بزل املست

 . "وبزل املوضع عىل ما جيب

 

 عىل أوربااحلضارة اإلسالمية فضل 

  جاليف هذا امل 

أوروبا كانت أمراض الكبد من األدواء الشائعة 

(Scott, 2010, 12) ومن أشهر من أصيب بأمراض ،

، الذي عانى من داء سفرانسيالكبد القديس 

األمراض  وكان التفسري الشائع ملسببات .2االستسقاء

                                                 
بناه نور الدين بدمشق وهو أحسن ما بني من  ( 1)

مفخر عظيمة من مفاخر  البيامرستانات بالبالد، ويعدُّ 

 .(11ص عيسى بك،)اإلسالم. وانظر عنه: 

يف أسييس  Giovanni de Bernadoneجوفيني ده برنادونولد ( (2

Assisi  ون. وكان أبوه رسبيرتو ده برنادم1182عامSer 

Pietro de Bernadone  من أثرياء التجار، ذا َتارة واسعة مع

وجاء هبا إىل أسييس. وملا  ،فتاة فرنسية ، تزوجبروفانس

ا أنجبت له ولًدا بدل اسم عاد من رحلة أخرى ووجد أهنَّ 

. وشب الطفل وترعرع يف أمجل فرانسيس وجعله ،الطفل

أمربيا اجلميلة حبه ملناظر  أبًداصقاع يف إيطاليا، ومل يفقد 

=   وسامئها الصافية. وتعلم من والديه اللغتني الفرنسية

يف تلك احلقبة يعتمد عىل نظرية اإلغريق  يفبا ويف أور

األخالط األربعة: الصفراء والسوداء والبلغم والدم، 

اختالل يف توازن هذه األخالط  فعند حدوث أْي 

ا يف يصاب البدن باملرض، ومن األفكار الشائعة أيًض 

أنَّ حسب معتقدهم الديني  أوربا العصور الوسطى

عقاب إهلي لذنوب  -فيها أمراض الكبدبام -األمراض 

البرش، أو اختبار إليامن العبد. ويف هذه احلالة كان 

 .3العالج هو الدعاء ودفع الصدقة للفقراء

مسببات  مغايرة عننظرية تبنى آخرون  يف حني 

املرض، وكانت تقوم عىل الفكرة العلمية الشائعة يف 

فساد إ ي إىلحركة الكواكب تؤدِّ  ذلك العرص، وهي أنَّ 

ويسبب له  ،اهلواء الذي يؤثر بدوره عىل صحة الناس

 . (Eliott, 2006, 12 ) األمراض

                                             
واإليطالية، وأخذ لغة الالتينية عن قس األبرشية. انظر  =

 (.5696ص ، 29ج )ديورنت،   عنه:

الدعاء والعالج بالصدقة هو من  شارة إليه أنَّ إلمما جيدر ا ( 3)

 عليه صىل اهلل-صميم الفكر اإلسالمي. قال رسول اهلل 

ولكن عىل الرغم  "داووا مرضاكم بالصدقة  ": -وسلم

  أنَّ ا بالء، أو عقاب إالَّ مَّ إاملرض  من اعتقاد املسلم أنَّ 

ذلك ال يمنعه من طلب الدواء، وفعل األسباب، امتثااًل 

 إىلآيات تشري عدة لقرآن الكريم، ا، ففي تعاىلألمر اهلل 

ۀ                 ۀ  ہ  چ  : تعاىل اهلل قال ،الطب وإصالح األبدان

ڃ  چ  چ  ( وقول جل وعال: 195)البقرة:    چ ہ      ہ

ڌ  ڎ  چ  :تعاىل( وقوله 29  ، آية)النساء چ چ

 (.157  ، آية)األعراف  چڎ  ڈ  ڈ   ژ  
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وهذه األفكار تكشف عن ضحالة الفكر الطبي 

 عناألوريب يف ذلك الوقت، وتوقف األبحاث الطبية 

ما كتبه جالينوس  الكبد وغريه من األمراض عند حدِّ 

 وغريه من قدماء اإلغريق.

ا يف احلد من األبحاث دورً  أدَّتة وقد تكون الكنيس

 .العلمية الطبية، ولكن اللوم ال يقع فقط عىل الكنيسة

با إىل روح البحث وأطباء أور الواضح افتقار نْ فمِ 

العلمي، وقناعتهم بام بني أيدهيم من طرق تقليديه 

 عقيمة يف العالج والتشخيص.   

ومن دراسة األوضاع االجتامعية واالقتصادية 

األسباب  نستشَف  نْ با، نستطيع أَ وة يف أوروالسياسي

العصور  يفبا والعلمية لتفيش أمراض الكبد يف أور

عادة رشب اخلمور بني  تفيَش  واحلقيقة أنَّ    الوسطى. 

أفراد املجتمع األوريب بمختلف طبقاته، حتى األطفال 

 ْت سباب الرئيسة التي أدَّ أحد األ دُّ عَ وصغار السن، يُ 

 ,Newmanفشل والتليف الكبدي إىل تكاثر حاالت ال

2007, 96; Abraham, 2009,5) (. 

الكتاب املقدس ينهى عن رشب  والغريب من أنَّ 

اخلمر يف حاالت حمدودة كدواء للسعال واملعدة 

ا استعمل مخرً  بْل  ،ال تكن فيام بعد رشاب ماء" وغريها

م، 1999)، " من أجل معدتك وأسقامك الكثريةقلياًل 

الكنيسة الرومانية   أنَّ ، إالَّ (23: 5إصحاح 

مؤسسة دينية، مل تنتقد طيلة  بوصفهاالكاثوليكية 

 عن العمل عىل احلد تارخيها عادة رشب اخلمور فضاًل 

عىل العكس من  من هذا التقليد االجتامعي الضار، بْل 

العصور الوسطى عىل  يف ما يف وسعها ذلك عملت

 ؛وزراعة كروم العنب ،تطوير وتشجيع صناعة اخلمور

ا مصدر دخل كام أهنَّ  .من القداس مهما جزء ألهنَّ 

 . (Stockwell, 138-139) لساكني األديرة يف األرياف

ناهيك عن العدوى الناَتة عن اجتياح بعض   

تفشى يف ، الذي الوباء األسود :مثل ،باواألوبئة ألور

 آالفحصد أرواح م. و1350و 1348فيام بني  أوروبا

ثاره تدمري الكبد، ناهيك عن آ أهمِّ  نْ األوربيني، ومِ 

. احلروب يفانتقال العدوى بني اجلنود يف املعسكرات 

إضافة إىل سوء التغذية واألحوال البيئية وغريها 

(Scott, 2010, 12-18). 

 يوربيون إىل الرقومهام يكن من أمر، فقد جلأ األ

ويف الوقت ذاته  والتامئم ملعاجلة مثل هذه احلاالت.

األعشاب عالج لكل األمراض من  يعتقدون أنَّ  واكان

ومن املعتقدات  .الصداع إىل األمراض العصبية

تعمل  عصارة شجر القيقب الشائعة يف ذلك الوقت أنَّ 

 .(Eliott, 14 )عىل تنظيف الكبد

وربيون عشاب التي استخدمها األومن أقدم األ

وذكروا  ،القطريونو كبد، الربدقوشلمراض اأملعاجلة 

رشب، يُ  مَّ د، ويطبخ أو يغىل يف النبيذ ثُ ي الكبه يقوِّ أنَّ 

خذ مخس ُيؤ، (1)"ِرْعُي احلاَمم"ى  سمَّ ونبات آخر يُ 

                                                 
رْعُي احلاَمم جنس نبايت عشبي يتبع الفصيلة اللويزية. يضم  (1)

=                    نوًعا من النباتات احلولية 250هذا اجلنس 
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ا مع ثالثة جيدً طحنها، وختلط  ه بعدمالعق ممتلئة من

هلا فائدة  نَّ إف ،أكواب ممتلئة من النبيذ اجليد وترشب

 .(1)عظيمة

ومل تكن الكبد وأمراضها حتظى باهتامم أطباء 

ان مؤلفو الكتب الطبية ينتقلون مبارشة ك با، فقدوأور

املعدة إىل احلديث عن  مشكالتمن احلديث عن 

كتابه يف  (رينالد)حصوات الكلية كام فعل 

"Breviarium" ًا، وبقيت ، متخطًيا الكبد والطحال مع

فسيلوجية وعلم أمراض الكبد حمرية وغامضة يف أوربا 

ض لعدة قرون بعد العصور الوسطى، وعلة هذا الغمو

 الكبد. عنهو قلة املعلومات 

وكانت نظرهتم العامة  تتمثل يف التعريف     

 حني ذكر  أنَّ  (،برنارد)الذي خلصه  للكبد التقليدي

العضو األول واملسؤول عن انتاج أخالط  والكبد ه

خالط واألمزجة، هتيمن عىل هذه األ البدن، وأنَّ 

تصنيف األمراض، ومسبباهتا، وتشخيصها. وهذا 

عىل أطباء  (جالينوس)ر هو امتداد هليمنة أفكار تصوال

وهكذا ظل  .,Demaitre1935) 527) الكبد عنبا وأور

 ا مسلاًم حتى القرن السادس عرش مرجعً  (جالينوس)

 وأعاق تقدم الطب. ا اضعفت روح البحث،به، ممَّ 

       

                                             
 .(Arsdall, 2002, 132, 146, 165) واملعمرة. انظر عنه:  =

للمزيد من األعشاب التي استخدمها األوربيون ملعاجلة  (1)

 .(Arsdall, 132, 146, 165 ) أمراض الكبد انظر:

ولو عدنا إىل أبحاث األطباء اإلغريق واليونان 

لوجدهنا متيل  وعالجها، الكبد وأمراضها عنالقدماء 

سهاب، فأبقراط هبام وتفتقر إىل اإلاإلوإىل الغموض 

ا بدا وكأهنَّ  أنواع من أمراض الكبد، ةمثاًل وصف ثالث

ه ليس من .كام أنَّ (2)كانت عن )احلُميات الصفراوية(

ارتكز عليها، والتي كانت  التيالسهل حتديد املبادئ 

جية املخففة ممارساته، وكانت  تطبيقاته العال توجه

وعندما  .تقوم عىل الفصد والتطهري والقيء للمرض

املريض  بحرق جنبويص كان يطول أمد املرض كان يُ 

. بمغزل ذو طرف مربع خشبي بعد غمسه يف الزيت

جالينوس املبادئ التي جيب اتباعها عند اتبع وقد 

يف مقالته الثالثة عرش يف كتابه  واملذكورة ،التهاب الكبد

(Methodusmedendi).  يف مسألة بقراط أهو يوافق

إىل  إضافة ،حداث تغري مفاجئإالفصد بقصد 

استخراج السوائل من القنوات الصفراوية دون 

 (Aegineta, 434 ). تهيجالالتسبب ب

أوىص بتناول أغذية معينة  اءذويف مقالته عن الغ

الرمان  :دوية القابضة مثلاأل وكانت، وهنى عن أخرى

وعية وكان ا يف األسبب تقلًص ا كانت تُ ألهنَّ  ؛غري الئقة

                                                 
حلّمى الصفراء هي مرض فريويس ينتقل بواسطة بعوض ا ( 2)

سجة اجلسم وخاصة معني يدمر الفريوس الكثري من أن

تتجمع أصباغ الصفراء يف اجللد وكل ، والكبد والكليتني

ذلك نتيجة لرضر هذا امليكروب وَتعل هذه األصباغ 

ومن هناء جاء اسم  ،لون اجللد يميل إىل االصفرار

 (.80م. ص1987: )الدمرداش، انظر .املرض
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وجه اخلصوص عندما يكون  من املهم َتنبها عىل

 (Aegineta, 435 ). اجلانب املقعر من الكبد مصاًبا

وبانتقال أبحاث ومؤلفات األطباء املسلمني إىل 

جديًدا يف احلقل الطبي يف  ابتنا نلمس توجهً  ،باوأور

نجازات إمون من مه األطباء املسلبا، فكان ما قدَّ وأور

للبرشية يف جمال طب الكبد هو األساس الذي بنى 

 عليه األوربيون أبحاثهم احلديثة. 

با عرب معابر وأور العلوم العربية إىل انتقلِت و      

األندلس وفرنسا وصقلية واحلروب  متعددة شملِت 

، ال )36-8ص ،م1419احلاج قاسم،(الصليبية 

تعايش بني بل باالحتكاك وال ،بالرتمجة فحسب

املسلمني من جهة وبني اليهود والنصارى من أهل 

بيني ُسبل وا يرسَّ لألورممَّ  ،يف األندلس خصوًصاالبالد 

األخذ عن األندلسيني واالستفادة من الثقافة العربية 

 م(. 1415ياسني، ) املتفاعلة مع غريها

جزيرة صقلية وهي الطريق الثاين النتقال وُتَعدُّ  

حيث كانت تلك اجلزيرة  ،باوية إىل أورالعلوم اإلسالم

تنعم بالرقي والتقدم العلمي يف ظل احلضارة 

 اإلسالمية، وكانت مركًزا من مراكز الثقافة اإلسالمية.

وكان للموقع اجلغرايف الفريد الذي تتمتع به جزيرة 

صقلية عظيم األثر يف قيامها يف مهمة نقل الرتاث 

ية وعىل با، حيث كانت صقلواإلسالمي إىل أور

أكثر مدهنا  (1)(Palerme) "بالرمو"األخص عاصمتها 

                                                 
=    سامها العرب بلرم،  قال عنها ياقوت (Palerme) بالرمو  (1)

إىل  خصوًصاو ، للعلوم اإلسالميةا ونقاًل ا وتألقً ازدهارً 

التي اختذها  يف بالرمو با )إيطاليا وفرنسا(وجنوب أور

يف صقلية أنشأوا مدرسة و .املسلمون عاصمة هلم

ر مثلها يف العامل الالتيني آنذاك. وعىل غرا للطب مل يعدْ 

نشئت مدارس للطب يف بالد إيطاليا، هذه املدرسة، أُ 

ويف القرن الثاين عرش امليالدي أسس روجر يف جزيرة 

با قامت بتدريس طالب وصقلية أول كلية طب يف أور

الطب ومنحهم شهادات بعد التخرج تؤهلهم ملامرسة 

 .مهنة الطب

با يف الرتمجة والنقل ووتركز أثر صقلية عىل أور      

حيث  ،غة العربية إىل اللغات األوربية باختالفهامن الل

 طائفة من املرتمجني يف صقلية لنقل الرتاث تتصدَّ 

 .( 238م. ص1970مرحبا،)

، "سبانياأ"ثينا األندلس أ عدُّ كانت قرطبة تُ و

من بني كل املدن  ةكبري بدرجةوكانت متميزة 

األندلسية بأطبائها النابغني الذين اعتادوا السكنى يف 

حيث كانت حشود املرىض  ،ضها وضواحيهاأربا

 الدون سانشومنهم  ؛تتوافد عليهم من مقاطعات بعيدة

 الذي أصبح فيام بعد حاكاًم  (2).(م 966 األول )ت

                                             
ا أعظم مدينة يف جزيرة صقلية، وهي احلموي: إهنَّ  =

مدينة كبرية سورها شاهق مبني باحلجارة. انظر عنها: 

 (.574-573، ص1ج)ياقوت احلموي، 

هو سانشو األول بن رامريو الثاين، ثار عليه أرشاف    (2)

 َتاهمملكته ونزعوه عن العرش، واحتجوا خللعه هبزيمته 

=      بدانته التي خاضها، وبأنَّ املسلمني يف بعض املعارك 
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 ه. إىل قرطبة  390حيث رحل سنة لمملكة ليون، ل

ليتعالج من مرض االستسقاء، الذي أعاقه عن 

 ،(1)(م 956)توردينو الثالث أخيه أاستعادة ملكه من 

 االضطرابهذا  عناألطباء األندلسيني وليستشري 

 استقبله اخلليفة عبدالرمحنوقد الذي يعاين منه، 

                                             
وقام  اإلدارة،الفائقة متنعه من ركوب اخليل، ومن توىل  =

األرشاف يف ليون وقشتالة، باختيار ملك جديد هو 

الرابع، وهو ابن ألفونسو الرابع، وجلأ سانشوا  (أردونيو)

إىل عون اخلليفة األموي عبدالرمحن النارص، فوعد 

عرشه، وذلك مقابل تعهده، سانشو بالعون عىل اسرتداد 

م للمسلمني، بعض احلصون الواقعة عىل احلدود، سلِّ يُ  أنْ 

 م.ج1997هيدم البعض اآلخر.. انظر عنه: )عنان،  وأنْ 

 (.594-592 ، ص1

رامريو الثاين ملك ليون، فنشبت  ويفم تُ 950يف أوائل سنة  ( 1)

 وذلك أنَّ  .احلرب األهلية مرة أخرى بسبب وراثة العرش

ن أوهلم أردونيو، وهو ولد زوجه األوىل و ترك ولديْ رامري

تاراسيا، وسانشو وهو ولد زوجه الثانية أوراكا أخت 

ه أحق بالعرش عى أردونيو أنَّ فادَّ  .غرسية ملك نافار

أكرب األخوين، ولكن سانشو نازعه يف ذلك،  بوصفه

معتمًدا عىل عون أخواله النافاريني، وجدته طوطة ملكة 

ىل عون الكونت فرنان كونثالث وأهل نافار، وكذلك ع

وكان الكونت غري ميال إىل معاونة أردونيو،  .قشتالة

بالرغم من كونه زوج ابنته، وقد آثر أن يقف إىل جانب 

وهكذا نشبت احلرب بني أردونيو وبني جيش  .سانشو

ولكن أردونيو  .متحد من قوات سانشو، ونافار، وقشتالة

ني عليه واستقر يف هزم أعداءه، وأخضع سائر اخلارج

 (.592. ص1جالعرش، انظر عنه: )عنان، 

وعامله  ،(2)(ـم961-912ه/350-300النارص)

العالج  ثبَت أوقد  بحفاوة، وأمر طبيبه اخلاص برعايته،

 .(British, 1861)وُشفي شفاًء تاًما بإذن اهلل نجاحه، 

 األموي عبدالرمحن النارصوكان اخلليفة       

حيتفظ يف بالطه ( ـم961-912ه/300-350)

طباء ذائعي الصيت ليس فقط للحصول بنخبة من األ

عىل النصائح الطبية لألمراض التي يعانون منها، بل 

كان الطالب يتوافدون من بالد بعيدة عىل أكاديمية 

قرطبة للحصول عىل املعرفة العملية، حيث كانت 

 باوأشهر مؤسسة طبية يف كل أور دُّ عَ قرطبة تُ 

chirurgical, 308).) 

احلروب الصليبية يف الثاين هو طريق طريق ال

الذي بلغ فيه علم الطب عند ، ففي الوقت الرشق

 خصوًصااملسلمني درجة عالية من التطور والرقي، و

طب يف بالد الشام ومرص زمن احلروب الصليبية، كان 

الطب كان  ة حتى أنَّ للغاي  يف مستوى متدنٍ نيالصليبي

                                                 
دام  هو عبدالرمحن النارص لدين اهلل أو عبدالرمحن الثالث، (2)

حكمه ما يزيد عىل مخسني سنة بام يف ذلك مدة خالفته. 

رمضان  22وهو ثامن أمراء أمويي األندلس ولد يف 

ى بأمري م، هو أول من تسمَّ  891يناير  2هـ/ 277

منني وخليفة املسلمني يف عهد الدولة األموية يف املؤ

عرصه من العصور وأقوى األمراء،  دباألندلس ويع

 .الذهبية لألندلس واشتهرت قرطبة وجامعتها الشهرية

-202 ص ،2ج م.1980انظر عنه: )ابن عذاري، 

  .(267. ص 8ج؛ الذهبي، 207
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 عبارة عن خرافات وشعوذة. وما رواه أسامة بن منقذ

ظهر لنا مدى التدين الذي كان يُ  "االعتبار "يف كتابه 

أسامة كان  املعروف أنَّ  نَ لصليبيني. فمِ ا عليه طب

حديثه  دُّ عَ ولذلك يُ  ؛شاهد عيان اختلط بالصليبيني

وبور جيلوم ب عنهم حجة هلا أمهيتها. فقد روى أنَّ 

برفقة معني  (2)إىل طربية (1)أثناء رحلة من عكايف أخربه 

ا، ا شديدً با مرض مرًض والدين أنر عن فارس يف أور

كبري فوضع عليه يديه، وكان فجيء إليه بقس ٍ

 احلارضون يتوقعون شفاءه فور قدوم القس. غري أنَّ 

عقد اإلصبع  :ا ولينه، وعمله مثلالقس طلب شمعً 

نب أنفه فامت. وما كان من ووضع كل واحدة يف جا

سددت أنفه حتى  :وقال ،إليهم  أن التفَت القس إالَّ 

-137ص، م1930ابن منقذ، ) يموت فيسرتيح

ومثل هذا املوقف الذي حيدث من جانب  .(138

الصليبيني جعلهم يقدرون الطب عند أهل الشام 

ومرص، ويفضلون أطباء املسلمني عىل أطبائهم، عىل 

ل الكنيسة وعىل رأسهم برنار الرغم من معارضة رجا

 ،دي كلريفو الذي كان أحد معارصي أسامة بن منقذ

لذلك حرم عىل  ؛وكان يؤمن باملعجزات الشفائية

                                                 
هي أو عكة: مدينة من عمل األردن عىل الساحل، و ،عكا(  1)  

مدينة حصينة، كبية اجلامع، تقع يف غابة من الزيتون. 

 (. 162 ص ،4ج انظر عنها: )ياقوت احلموي،

طربية: بلدة من أعامل األردن يف طرف الغور، مطلة عىل  ( 2)

، انظر عنها: بحرية طربية ويطل عليها جبل الطور

 (.17، ص4ج، احلموي ياقوت)

نوع من  يتناولوا أْي  رهبانه الذين يدامههم املرض أنْ 

ه جيدر هبم يتصلوا باألطباء؛ ألنَّ  أنواع األدوية، أو أنْ 

 م العقاقريتعبث هب يموتوا دون أنْ  حسب رأيه أنْ 

 .(118م. ص1994ـ الربيعي،)

هذه املعتقدات نابعة من برنار وأمثاله،  ومل تكنْ      

بل كانت متأصلة يف االعتقاد الديني عند النصارى 

ونآنذاك، الذين  ا من اجلزاء والعقاب املرض نوعً  يعدُّ

يف عالجه والربء  يتسبَب  ال يصح لإلنسان أنْ  ،اإلهلي

أضف إىل ذلك البعثات (، 118ص ،الربيعي) منه

العلمية والطالب األوربيني الذين كانوا يفدون إىل 

يعودون  مَّ بالد األندلس لدراسة الطب، ثُ  الرشق أو

م. 2000)السامرائي،  للتدريس يف اجلامعات األوربية

 (.م.1991، دانبورات ،376 ص

لث االث السابع اهلجري/ القرن من هكذا ابتداءً و

أصبح تعليم الطب يف عرش امليالدي فصاعًدا 

كثر تنظياًم مع وجود حمارضات أبية واجلامعات األور

  ومناقشات ومنهج واختبارات وشهادة ورخصة

(Demaitre, 4).  كام سيطر الطب اإلسالمي عىل

، حيث أصبحت (3)اجلامعات األوربية يف إيطاليا أملانيا

كتب األطباء املسلمني هي املناهج املعتمدة يف تلك 

 (.,Essa, 2010 247( اجلامعات

 

                                                 
 ليا، وجامعة توبينغن يطاإيف  Bolognaمثل جامعة بولونيا  ( 3)

Tübingen  ملانيا. انظر: أيف(Essa, 247).. 
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د أثر احلروب الصليبية يف نقل الرتاث   ا يؤكِّ وممَّ

الطبي اإلسالمي بوجه عام، وأبحاث الكبد بوجه 

خاص، نبوغ عدد من األطباء األوربيني يف القرنني 

الثاين عرش والثالث عرش  \السادس والسابع اهلجريني

من أبحاث األطباء وا بصورة رئيسة ستفادامليالديني، ا

 ذلك التأثر جليًا يف يف العامل اإلسالمي، وظهر

اقتبس جالربت  فقد ،(Campbell,2013,163)مؤلفاهتم 

من مؤلفات األطباء  GilbertusAnglicus(1) نجليزياإل

اخلالصة يف "املسلمني يف تأليف كتابه املوسوعي 

والذي شمل  (،Compendium Medicinae) "الطب

ها من أبحاث األطباء مباحث عن الكبد استفاد يف تأليف

 .   (Demaitre, 198)املسلمني

 Bernard deب الفرنيس برنارد دي جوردنـوالطبي

Gordon (1270-1330)  (2)،   الذي كان أستاًذا يف جامعة

هناك العديد من  ه قراءه إىل أنَّ مونبليه الفرنسية نبَّ 

ي إىل سددها، من بينها األشياء التي تؤذي الكبد وتؤدِّ 

                                                 
 القليل عن تفاصيل حياته، الَّ إ ُف رَ عْ نجليزي، ال يُ إطبيب  (1)  

، وعىل األرجح ألفه "اخلالصة يف الطب"اشتهر بكتابه 

م، يف حماولة لتأليف خمترص شامل 1250و 1230بني سنتي 

ية يف ذلك الوقت. حسن املامرسات الطبية واجلراحأيضم 

 .((Handerson,20 انظر عنه:

 .م1285طبيب فرنيس كان يدرس يف جامعة مونبيلية منذ  (2)

ألف كتابه  عن األمراض املزمنة، ولكن  .م1296ويف عام

 the"أهم أعامله الطبية كتابه املعروف بـ 

Liliummediciane" :انظر عنه .(Campbell, 163 ). 

ياء، وهي الطعام والرشاب شديد احلالوة أو ثالثة أش

ي ؤدِّ ت األهنَّ  ؛عسري اهلضم أو شديد الليونة والرطوبة

إىل خفة الدم، ومن بني القائمة التي ذكرها رشب املاء 

يف الصباح أو بعد التامرين الشديدة.  خصوًصاالبارد 

الكبد قد تتشابه مع ذات اجلنب أو  التمشك وذكر أنَّ 

هم يشرتكون يف األمل والضغط ذات الرئة فجميع

اجلانبي، وأصبحت نظرية برنارد أكثر أصالة عندما 

طباء بصفة مل يعره األ ءالكبد تتأذى أكثر بيش ذكر أنَّ 

عندما يصاب وضح ذلك بقوله: ا، وعامة اهتاممً 

القدرة  أنَّ قد األطباء تعياملريض بربودة املعدة أو الكبد 

ا بعد جدً  اهلضمية تقوى بعد تناول حلوى دافئة

مكن فيالطعام، وقال إذا رغبنا يف تعزيز القوة اهلاضمة 

 . (Demaitre, 627) تناوهلا قبل الوجبة

 ا عامَّ ما ذكره ال خيتلف كثريً  ومما يلفت االنتباه أنَّ 

واألهوازي، فلم  ءورد يف مؤلفات الرازي وابن سينا

ا يدل عىل استفادته من أبحاثهم بجديد، ممَّ  يأِت 

 . (3)السابقة

، Gariopontus (4)قريبونتوس يطايلإلا الطبيب اأمَّ 

فشل القوة اهلاضمة للكبد هو سبب رئيس  فقد ذكر أنَّ 

                                                 
 ."2"انظر: ملحق رقم   (3)

طبيب إيطايل شهري، كان عاملًا نشًطا يف سالرنو يف منتصف  ( 4)

القرن الثاين عرش امليالدي، وكانت كتاباته الطبية من 

أعظم اإلسهامات لطب يف القرن الثاين عرش. انظر عنه: 

(Furdell, 2005, 53-75 .) 
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لتصلب الكبد، ويمكن تشخيص هذا االعتالل 

نا نشعر نَّ إاجلسدي، عند وضع اليد عىل موضع الكبد ف

بقساوهتا وتصلبها كاحلجر، وإلبطال هذا التصلب 

ي متارين عىل معدة يؤدِّ  تطلب من املريض أنْ  جيب أنْ 

الوقوف  مَّ ثُ  ،يثني جسده بالركوع خاوية، وذلك بأنْ 

أخرى  ومشكلة ة.متكرر بصورةا مرة أخرى منتصبً 

ذات عالقة وهي تورم الكبد، والتي يمكن معاجلتها 

باالهتامم الفائقة، والرعاية املناسبة. فحسب وجهة 

الجه، ومل ه مل يستطيع عنظره ال توجد أدوية تعاجله، ألنَّ 

طري وحساس  هذا اجلزء استطاع ذلك؛ ألنَّ  اأحدً  يرَ 

ا، وال يستطيع حتمل األدوية القويًة. وبعض هؤالء جدً 

حياهتم البائسة،  يفاملرىض يعيشون حياة مخول تطيل 

وآخرين يصلون برسعة إىل النهاية التي هي أفضل من 

  (.Demaitre, 276) ) احلياة

استثناًء يف رسمه  Girolamo Savonarolaوكان  

)يف  ختطيط لشكل وتركيب الكبد، ودعا أحد تالميذه

إذا رغب يف  حب الكبدإىل سأحد الدروس العملية(، 

شارته إىل مقطع ترشحيي إأثناء  يف رؤيتها بصورة جيدة

العضو يقع  ه إىل أنَّ نبَّ  ، بعد أنْ ةحقيقي للكبد جلثة ميت

 ( (Demaitre, 275ضالعألخلف ا

با إىل مستوى وصل أطباء أورومع ذلك فلم ي

 ؛النبوغ العلمي الذي وصله أطباء العامل اإلسالمي

لذلك عجزوا عن عالج بعض أمراض الكبد، ومن 

، الذي عدوه "الوذمة"أو  "االستسقاء " :أمهها مرض

من األمراض املستعصية، وعزوه إىل قصور يف الكبد. 

 بعض أطباء سالرنو َتاهلوا هذا املرض مثل ويبدو أنَّ 

( 2)كرهيف حني ذ، Bartholomeus (1)قريبونتوس و 

Petrocellus كمرض عضال غري قابل  ةعرضي بصورة

تصلب  مدةرجع جذور املرض إىل طول وأللعالج 

 الطحال.

املؤلفون األوربيون مرض االستسقاء يتناول ومل 

جالربت الفرنيس، فقد بدأ كام فعل  ةمفصل بصورة

، واقتبس ةئعرا بصورةمؤلفه برشح فلسفي مطول 

      رسطوأباستفاضة من أبحاث األطباء قبله من 

وقسطنطني  (4)إىل حنني بن إسحاق (3)وفيثاغورس

                                                 
نجليزي، عامل ورجل دين فرنيس، ينتمي إلهو بارثمليو ا  (1)

سيسكان، عاش يف القرن الثالث عرش إىل تنظيم الفرن

الكثري عن حياته، كان يف بداية حياته  ُف رِ عْ امليالدي، ال يَ 

ه درس يف جامعة أنَّ  ُيعتقد يف باريس، ولكن معلاًم 

 (.Thorndike, 1923, 423) أكسفورد. انظر عنه: 

 مل أجد له ترمجة. ( 2)

 .(48ص ابن العربي،)فيلسوف يوناين. انظر عنه:  ( 3)

سحق الِعَبادي املعروف بُحننَْي بن إسحق اهو أبو زيد بن   (4)

الِعَبادي عامل ومرتجم وعامل لغات وطبيب نسطوري. 

كان أبوه نرصانًيا   .هـ194أصله من احلرية ولد عام 

 دُّ عَ نسطورًيا يشتغل بالصيدلة. وهو مؤرخ ومرتجم ويُ 

 إضافة -من كبار املرتمجني يف ذلك العرص، وكان جييد 

الرسيانية والفارسية واليونانية. قام برتمجة  -بية للعر

أعامل جالينوس وأبقراط وأرسطو والعهد القديم من 

= ت بعض ترمجاته: أعامل جالينوسظَ اليونانية، وقد ُحفِ 
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عن العالقة بني  كليات اهلضم يف حتويل  (1)اإلفريقي

 (.Demaitre, 227 ) إىل أخالط (2)الكيلوس

ن وم األطباء املسلمقدَّ  كن من أمر، فقديومهام   

ترشحيي للكبد وعملها من حيث ا  لشكل الا دقيقً وصفً 

املظهر واألربطة والدوران البايب والكبدي والعالقة 

-122)ص "الترصيف"بينهام، فالزهراوي يف كتابه 

وصف مزاج الكبد باحلرارة والرطوبة بإضافتها  )124

إىل القلب، وهبا يكون تولد الدم، ومنها منشأ العروق 

بد يف غري الضوارب، ويتابع وصفه الدقيق لعمل الك

مزاج املرارة "فصل يف مزاج املرارة وهيئتها قائاًل: 

احلرارة واليبس وهي موضوعة عىل الكبد وَتذب 

املرار األمحر من  باطن الكبد، وهلا جمريان: أحدمها 

واآلخر  ،عرش االثنيوهو األعظم يأيت إىل األمعاء 

                                             
-118صابن القفطي،  (وغريه من الضياع. انظر عنه: =

 .) 262، 257-256 صابن أيب أصيبعة، ، 120

( طبيب مستعرب .م1087 - 1020قسطنطني اإلفريقي )  (1)

لد بقرطاجة أو القريوان. اعتزل يف الدير مسلم سابق وُ 

بمونتكاسينو لعقدين من الزمن. تنرص وهرب  البنديكتي

ا يف مدينة كاسينو، ترجم إىل إىل إيطالية ومات راهبً 

الالتينية بعض املؤلفات العربية وخاصة الطبية، منها 

البن « زاد املسافر»و لعيل بن العباس،« كامل الصناعة»

إىل  أوربةستخدم يف اجلزار، وكتًبا للرازي. كانت كتاباته تُ 

م، 1988نياين، (انظر عنه:  القرن السابع عرش امليالدي.

 .)88-87، ص4ج

تعجز عن  مَّ هو الغذاء الذي متتصه الكبد من املعدة، ثُ  ( 2)

 (."2"، هامش 130 ص ابن زهر،هضمه. انظر: )

وهو األصغر يرتفع إىل أسفل املعدة فوق ثقبها 

متى حدث يف هذين املجريني سدة املعروف بالبواب، و

-122)الزهراوي، ص "حدث الريقان يف البدن

هه أخطأ يف منشأ الدم والذي ، ولكنَّ )124 من  يعدُّ

وكذلك اعتباره منشأ األوردة من الكبد،  ،الكبد

وكذلك قدم وصًفا دقيًقا لألوعية الصفراوية وأخطأ 

د حيث اعتق ،يف مصري التفرع الثاين من القناة املرارية

  القناة البنكرياسيةه ليس إالَّ يف املعدة ولكنَّ  ه ينصبُّ أنَّ 

 (. 29ص)كعدان، 

ا الرازي فقد فصل ترشيح الكبد يف كتابه أمَّ 

د .كام حدَّ (458، 103، ص2جالرازي، ) "القانون"

يف كتابه  ةدقيق بصورةابن رشد موضع الكبد 

الكبد موضوعة يف اجلانب األيمن  ":قائاًل  "الكليات"

الضلوع العالية شكلها هاليل وله تقعري يف حتت 

اجلانب الذي ييل املعدة وحدبتها تيل احلجاب وهي 

 ابن رشد،) "مربوطة بربط تتصل بالغشاء الذي عليها

 .(40ص

خطاء العلامء اإلغريق أوصححوا الكثري من  

الطبية، ومن بينها اعتقادهم اخلاطئ بالشكل الترشحيي 

لمون يعتمدون أول للكبد، فقد كان األطباء املس

أمرهم عىل ما كتبه اإلغريق يف ترشيح جسم اإلنسان 

هم اكتشفوا عن ا للحرج الديني، ولكنَّ وذلك َتنبً 

ترشيح احليوانات( الكثري  :طريق الترشيح املقارن )أي

من األخطاء يف معلومات اإلغريق فابتدأوا االعتامد 
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الكبد  عىل أنفسهم، ومن بني هذه االكتشافات أنَّ 

كون من فصني وليس من مخسة فصوص كام كان يت

   (.72 ص الرسجاين، ) يعتقد اإلغريق

الدم  كام صوبوا اعتقاد جالينوس اخلاطئ يف أنَّ 

دور ضخه، واألهم من  يؤدِّيد يف الكبد الذي يتولَّ 

كان يرشح احليوان ويطبق  إذْ  ،هذا منهجيته العقيمة

  ترثُ كَ  َثمَّ  اختالف بينهام، ومن ال نَّ وكأَ  ،عىل اإلنسان

تبويبه  ه العضوية والفسيولوجية. كام أنَّ ؤأخطا

إذ كان تصنيف ومجع األعراض  ؛مراض كان خاطًئالأل

ا وصفاته حيث يقع اخللط بينهام. أمَّ  ،خيفي األمراض

يف العالج فكانت عادة عىل قدر كبري من الطرافة ومن 

الغرابة، وكان جالينوس ال يامنع من استعامل التعاويذ 

عىل متازج العقلية  الطقوس السحرية التي تدلُّ و

 م.1998هندي، ) العلمية عنده بالعقلية اخلرافية

، ولكن كان للمامرسة العلمية وتراكم (31ص

املسلمون املعلومات الترشحيية دور يف جعل األطباء 

عىل نقد جالينوس عندما  يتجرؤونمع مرور الوقت 

، حتى أنَّ وصفه يف معلوماته أو عدم دقة يف ايرون نقًص 

الشكوك عىل "يف كتابه  هنقد عىل أَترالرازي  

ا علمي   خطأً  أحىص ثامنية وعرشين  ، حيث"جالينوس

-419ص م.1996، عطيــة) وقع فيها جالينوس

420 .) 

كتابات جالينوس وأرسطو عن  واحلقيقة أنَّ  

يف العصور  رباك لقرائهاإ ترشيح اجلسم كانت مصدر

أسئلة هناك هضة. وظلت الوسطى وحتى عرص الن

 ,Corner) خالط املكونة للكبدعن ماهية األحمرية 

(1927. 

ويف الوقت الذي أحرز فيه األطباء يف العامل       

با وا يف جمال طب الكبد، بقيت أورمً سالمي تقدّ اإل

راء جالينوس، ومل تتقدم خطوة واحدة، هذا آحبيسة 

يف  رشةتمراض الكبد كانت منأ أنَّ من عىل الرغم 

تلف با، بسبب انتشار رشب اخلمر، وما يسببه من وأور

 . (Hajar, 2000) بالغ للكبد

 الثاين عرش القرن السادس اهلجري/ ومنذ أواخر

، بدأت الشكوك تساور بعض األطباء امليالدي

 .(1)واجلراحني عن مدى صحة نظرية جالينوس

                                                 
هرب اجلراح واملرشح )فيزاليوس( من  .م1562يف عام  (1)

ه شديد الوقاحة لنقضه أفكار إيطاليا، بعد اهتامه بأنَّ 

جالينوس يف الطب، عندما قام بترشيح اجلثث، وأبدى 

)جالينوس( قد يكون رشح جثث اخليل  اعرتاضه أنَّ 

جثث بني آدم.   - أبًدا  ه مل يرشْح والبغال واحلمري، ولكنَّ 

طباء املسلمني قد سبقوه يف نقد ألا فالينوس أنَّ  ومل يدرِ 

 شك أنَّ  تصور جالينوس عن الكبد ووظيفتها. وال

الطب احلديث يدين فيام وصل إليه من تقدم يف تشخيص 

رسوا دعائم هذا أادنا األوائل الذي وعالج الكبد إىل روَّ 

بحاثهم واكتشافاهتم املبنية عىل املامرسة أالعلم، وكانت 

وسع يف جمال أحت املجال آلفاق هي التي فت ،والتجربة

دوية املتداولة اليوم. طب الكبد، وكذلك الكثري من األ

 ;Senfelder, 2014) 9151 ، ص37جديورانت، (انظر 

Porter, 1994;. 
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نظرية جالينوس كانت قد ومهام يكن من أمر، ف 

الكبد هي التي تغري الغذاء حتى  د عىل أنَّ القديمة، تؤكِّ 

فهي من  ،توزعه عىل مجيع أعضاء البدن مَّ ا، ثُ يصري دمً 

هذه الناحية الرئيسة عىل مجيع آالت الغذاء من املعدة 

 ، لكن ابن رشد)31ص احلاج قاسم،( واألمعاء

 إنَّ : قولهباعرتض عىل ذلك  .(م1198/.هـ595)ت

لغذاء، كاملعدة واألمعاء الكبد رئيسة فعاًل عىل آالت ا

والطحال وغريه من األعضاء، ولكن ليس هلا الرئاسة 

، )13 11صابن رشد،  (بل هي للقلب ،العامة

الرئاسة العامة " ونستدل من إحلاح ابن رشد عىل أنَّ 

هي للقلب، وليست للكبد كام يقول بذلك جالينوس، 

 ابن (املحرك األول للدم يف البدن هو القلب معناه أنَّ 

. كام ذكر ابن القف )ت )13 11صرشد، 

 م( عند حديثه عن بالتفصيل عن1286هـ/685

الدورة الدموية  أنَّ  ،القلب وصامماته واألوعية الدموية

 مَّ تدخل الدم من الكبد بالوريد األجوف إىل القلب ثُ 

خروجه من البطني األيمن إىل الرئتني )محارنة، سامي، 

ل ابن القف نظرية وبذلك أبط أبو الفرج ابن القف،

، 1جابن القف،  (الدم يتولد من الكبد نَّ أجالينوس 

 .)60-49ص

 1288هـ/687)تبطل من قبله ابن النفيس أكام 

باكتشافه الدورة الدموية الصغرى تلك النظرية، ، م(

بطالن نظرية  "رشح الترشيح"بطل يف كتابه أو

ى داخل الرئتني، وقد الدم ينقَّ  نَّ أجالينوس بإثباته 

ه يمر من التجويف اَتاه الدم ثابت، وأنَّ  نَّ أل إىل وصَّ ت

القلبي األيمن إىل الرئة حيث خيالط اهلواء. ومن الرئة 

عن طريق الرشيان الوريدي إىل التجويف األيرس إىل 

 الرئة، وذلك خيالف ما كان يظنه العلامء السابقني بأنَّ 

وقد  .)89صد.ت،  ابن النفيس، (الدم يأيت من الكبد.

وذين، موقع )أ العلم احلديث صحة هذا الرأي. بَت ثأ

 . )سالم ستإ

لألطباء  نجازات العلمية والطبيةاإلومن أهم 

اكتشاف الرازي الريقان الناجم عن تكرس  ،املسلمني

الدم، وميَّز بينه وبني التهاب الكبد املعدي، يقول 

ازي:  والريقاُن يدلُّ عىل َسدِد الكبد رَضورًة... "الرَّ

َة وإذا كا ن البوُل يف الريقان أمحَر غليًظا، فاعلم أنَّ امُلرَّ

الصفراء ال تنصبُّ يف األمعاء، لكنَّها قد أخذت يف 

(. 458، 103، ص2 ج الرازي،) "......طريق البول

َذات " ق بني أورام الكبد وذات اجلنب، فذكر أنَّ كام فرَّ 

اجلنب فالوجع الناخس والنبض الصلب َوبعد َقلِيل 

ويزيد السعال الذي اَل يشبه ضيق  ،فثحيدث الن

النَّفس يِف َهاتني العلتني َواَل السعال َواَل الوجع الَِّذي 

ضيق  أِلَنَّ  ؛َهِذه ُمْشرَتَكة هَلام َكاَنْت  حَتت األضالع َوإِنْ 

وتزداد يِف نصف َيْوم َأو  ،النَّفس يِف َذات اجلنب َأشد

ا َوُهَو يِف ورم وًجا كثريً َيْوم َحتَّى خيرج َعامَّ َكاَن َعَلْيِه ُخرُ 

تزايد َقلِياًل َقلِياًل والسعال  الكب َباٍق بَِحالِه َفإِنْ 

َعة َوحيدث النفث ألف  ،َكَذلِك ُهَو َأشد وينبعث برُِسْ

َوَليَْس َذلِك يِف َذات الكبد والوجع ُرباَم َكاَن  ،ألف
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ْبَهة َوُهَو َمَع َذلِك ناخس َوَأشد مَ َيِسريً  ا ا َفَسَقطت الشُّ

 .(103، ص2جالرازي، ) "يشبه َذات اجلنب

ى الرازي سباًقا يف وصفه ما  ويعدُّ   حالًيا ُيسمَّ

وكل هذه "حيث يقول:  بالدوران املعوي الكبدي،

الشعب يفيض بعضها إىل بعض وينضم األصغر منها 

حتى َتتمع كلها ويكون منها ذلك  ؛إىل األعظم

ها متتص ى باب الكبد، وكلسمَّ املجرى العظيم الذي يُ 

الغذاء من األمعاء وتدفعه بعًضا إىل بعض، األصغر 

منها إىل األكرب، حتى ترّد ما اجتذبته وامتصته كله إىل 

الرازي، ) "ى باب الكبدالتجويف األعظم املسمَّ 

باب الكبد  من الواضح أنَّ (. وظ2خمطوطة، الورقة 

كعدان، )عرف حالًيا باسم وريد الباب هو ما يُ 

 .(10ص

املعروف  (1)ح كتاب بولس األجانيطيشاريثني و

يف ه بتفوقء، ويقرُّ ابن سيناعىل  "خالصة الطب "باسم

كاتب أو  أليِّ  مل يسبْق  هإنَّ  بقوله: جمال طب الكبد

                                                 
القرن من أطباء  طبيب يوناين بيزنطي ،بولس األجانيطي( 1)

ميالدي. يعرف أيًضا بـ بولس االجيني وبـ السابع 

خالصة "يف كتابة املوسوعة الطبية شتهر االقوابيل. 

يف سبعة كتب. لسنوات عديدة تضمن هذا  "الطب

العمل جمموع كل املعارف الطبّية الغربّية يف اإلمرباطورية 

الواقعة غرب ( جينا)أ  ولد ونسب إىل جزيرة .البيزنطية

ثينة. عارص صدر اإلسالم، وُعرف عند العرب أشاطئ 

. ، فلقبوه بالقوابيلا يف أمراض النساءا متخصًص جراًح 

 (.285، ص2م. ج 1430، ابن النديمانظر عنه: انظر: )

كام فعل  ةكامل بصورةعالج أمراض الكبد  نْ أَ  ،باحث

ا للمرض، وعىل وجه األكثر دقة ومتييزً  ، فهوءابن سينا

 اويشيد أيًض  ."املعاجلة اخلصوص يف تطبيقه لألدوية

لديه سجل  بتعمق الزهراوي يف أمراض الكبد، وأنَّ 

 .(2)ا يف هذا املجالممتازً  دُّ عَ حافل باألمراض الكبدية يُ 

ونتيجة لتقدم الطبي الذي حققه األطباء يف العامل 

سالمي يف جمال الكبد، كان األوربيون يضطرون إىل إلا

فاء وطلب اللجوء للمستشفيات اإلسالمية لالستش

يتوجه إىل قرطبة من  األول العالج. فهذا امللك سانشو

 كام أرشنا سابًقا أجل العالج من مرض االستسقاء

(VolLucien, 1875 , 2\513). 

ا ا طب  كام  ترك األطباء يف العامل االسالمي تراثً  

ا ف الرازي كتابً الكبد وأمراضها، فقد ألَّ يف ا متخصًص 

قسطا )و ،)387ص أصيبعة، ابن أيب( "هيئة الكبد"يف 

، الكبد وخلقتها"كتاب خمترص يف  (بن لوقا البعلبكي

ابن أيب أصيبعة، ( "وما يعرض فيها من األمراض

للطبيب سعيد بن هبة  "الريقان"وكتاب  ،)304ص

مقالة يف و، )315صابن أيب أصيبعة، (اهلل 

، (3)أليب املنصور املظفر بن نارص القريش "االستسقاء"

                                                 
أوىص  الدكتور الراحل بيسربتون باهلندباء يف حاالت  (2)

ستخدم إىل اآلن يف بعض وهو مازال يُ  ،الكبد املصاب

 .   ,Aegineta، 364 انظر:  احلاالت.

م كامل ساعرف بهو أبو املنصور املظفر بن نارص القريش، ويُ  (3)

الدين احلميص من الفضالء املشهورين والعالء 

=     املذكورين، درس الطب عىل يد الطبيب ريض الدين
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للطبيب املغريب إسحاق  "االستسقاء"ى يف ومقالة أخر

وكتاب يف  (،441ص )ابن أيب أصيبعة، بن عمران

 القفطي،،202صابن ايب اصيبعة،  (" االستسقاء"

، (1)حلبيش بن احلسن األعسم الدمشقي )  177ص

رَساَلة إََِل مستسٍق " (2)ب ابن مندويه األصفهايناوكت

 م،1991)الصفدي،  "يِف َتْدبرِي جسده وعالج دائه

كام فصل سعيد الدين حممد بن  .(357، ص6ج

 "رشح املغني "يف كتابه  (3)مسعود بن حممد الكاَزروين

                                             
، ءةالرحبي وعىل غريه، وله من الكتب: مقالة يف البا =

وكتاب العلل واألعراض جلالينوس، والرسالة الكاملة 

هـ. انظر عنه: )ابن 612ويف سنة ت يف األدوية املسهلة، تُ 

 (.633-634ص صيبعة،ايب أ

طبيب ، عسم الدمشقيبيش بن احلسن األاألعسم هو: ح ( 1)

سحاق، وأحد الناقلني من إمن تالمذة خاله حنني بن 

دوية صالح األإمن آثاره:  العريب والرسياين إىلاليوناين 

غذية، والزيادة يف ألاملفردة، ا دويةاملفردة املسهلة، األ

، القفطيظر عنه:    )ان سحاق.إاملسائل التي حلنني بن 

 .)202 ، صصيبعةأيب أابن ، 177 ،1405ص 

ء، والعلامء ابن مندويه األصفهاين من األطباء األجالَّ  (2)

البارعني الذين أثَّروا يف احلياة العلمية اإلسالمية 

- 422 صصيبعة، أابن أيب : )واإلنسانية. انظر عنه

421.) 

ن، الكاَزروين أو هو حممد بن مسعود بن حممد، سعيد الدي ( 3)

الكزروين؛ نسبة إىل كازرون مدينة بفارس ُنسب إليها 

منها ما كتب  ،تصانيف عديدة له    مجاعة من أهل العلم.

=            بالعربية، ومنها ما كتب بالفارسية، ثم ترجم إىل

دواء الكبد وعالج أعن  "املوجز"لكتاب ابن النفيس 

وللطبيب (، 590-650م. ص1832، لكَزروين)ا كل نوع

ابن أيب ) "االستسقاء"كتاب يف  (4)أمحد بن أيب األشعث

 .( 306 صاصيبعة، 

نجازات الزهراوي يف جراحة الكبد إإىل  إضافة      

)الزهراوي، املقالة  "الترصيف"هنا يف كتابه التي دوَّ 

 وقد اشادت الكاتبتان مادلني كوسامن .الثامنة عرش(

Madeleine Cosman  وليندا قيلLinda Gale  بكتاب

 ،الفصل الثاين من الترصيف "بقوهلام: الترصيف 

 ،ىل القدمإاض بشكل عام من الرأس ف األمرصنَّ 

                                             
رشح »العربية، من مصنفاته باللغة العربية كتاب  = 

ر النبوية من مشارق األنوا»، وهو كتاب «املشارق

لإلمام ريض الدين حسن « صحاح األخبار املصطفوّية

، م1951)البغدادي   بن حممد الصاغاين. انظر عنه: 

 (.284 ، ص2ج

هو أبو جعفر أمحد بن حممد بن أيب األشعث كان وافر  (  4)

العقل سديد الرأي حمًبا للخري كثري السكينة والوقار 

 ريون،له تالميذ كث ،اًل ر عمًرا طويمِّ ا يف الدين وعُ متفقهً 

وله تصانيف  ،وكان فاضاًل يف العلوم احلكمية متميًزا فيها

كثرية يف ذلك تدل عىل ما كان عليه من العلم وعلو 

بكتب  املنزلة. وله كتاب يف العلم اإلهلي،  وكان عاملاً 

جالينوس خبرًيا هبا متطلًعا عىل أرساره وقد رشح كثرًيا 

فصل كل واحد من من كتب جالينوس، وهو الذي 

الكتب الست عرش التي جلالينوس إىل مجل وأبواب 

وقسمها تقسياًم مل يسبقه إىل ذلك أحد. انظر  وفصول،

 .(306-305ابن أيب اصيبعة، ص)عنه: 
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ويتها املختلفة، ويف دا ألعراضها وناقش أم وصفً وقدَّ 

دث عن كل مرض بالتفضيل، ويف الفصول التالية حتَّ 

كل حالة شدد الزهراوي عىل أمهية احلمية وعالقتها 

ـ بالصحة واملرض، وناقش الزهراوي بعقالنية 

مر دمان اخلإخطار أ كمسلم سكطبيب ذو خربة ولي

من  اكبريً  ايسبب عددً  ؛دمان اخلمرإ نَّ أىل إا مشريً 

عصاب األمراض من ضمنها النقرس وضعف األ

 .(Cosman, 2008, 529) "ومرض الكبد

إرشاد املعتمد إَل "كتاب الطبية ومن املؤلفات 

 ،496-493م. ص1969محارنة،) "أدوية الكبد

جلامل الدين يوسف بن  (.59ص م.2009لذاكري، 

اإلتقان ألدوية "كتاب له أيًضا و  ،(1)املقديسعبداهلادي 

، وكتاب آخر عبارة ورقة 16وحيتوي عىل  "الريقان

عن جمموع طبي حيتوي عىل أدوية مفيدة لألعضاء 

 الرئيسة األربعة الكبد والقلب والدماغ واملعدة

ص الطبيب وخصَّ  .(58، 396-395صمحارنة، )

 فصاًل  "ةالتيسري واملداو"عبدامللك بن زهر يف كتابة 

داء من   عن الكبد، ووصف األدوية املناسبة لكلِّ كاماًل 

ص كام خصَّ  (.133-130ص ابن زهر،)أدواء الكبد 

                                                 
مجال الدين املقديس: هو مجال الدين يوسف بن احلسن بن  ( 1)

مة أمحد بن عبداهلادي املقديس املعروف بابن املربد، عالَّ 

ه نشأ يف من فقهاء احلنابلة، أصله من القدس لكنَّ  متقن

هـ. انظر  895 ويف سنةالعديد من املصنفات، تُ  هدمشق، ل

-395، صمحارنة ،111، ص1ج م.1992عنه:)الزركيل

396 ،493-496.) 

 اًل ا كامً بابً «  األقرباذين»يف كتابه  (2)النجيب السمرقندي

عن األدوية املناسبة لعلل الكبد، وناقش يف كتابه 

مسببات األمراض، ومن ضمنها « النجيبيات»اآلخر 

 .(434صابن أيب أصيبعة، ) ض الكبدأمرا

، امعتمدً  اا علميً وهكذا أصبحت كتاباهتم مرجعً 

سهاماهتم إليس يف العامل اإلسالمي فحسب، بل ظلت 

با حتى منتصف القرن وس يف أوردرَّ يف هذا املجال تُ 

امليالديني  القرن السابع عرش أوائل السادس عرش، و

(Al-Talili, 1987, 155 .) 

طب اإلسالمي مركز الصدارة يف برنامج ال ونال      

 القرنني السابع والثامن اهلجريني/التدريس فيها طيلة 

، فكان األساتذة امليالديني الثالث عرش والرابع عرش

والرازي وأيب القاسم  ءيرشحون كتب ابن سينا

الزهراوي. وكانت هذه املدرسة عىل اتصال دائم 

                                                 
 نجيب الدين، أبو حامد حممد بن عيل بن عمر السمرقندي،( 2)

وكانت من  ،طبيب فاضل بارع، استوطن مدينة هراة

كان طبيًبا فاضاًل بارًعا له كتب . أمهات مدن خراسان

، الرازي وكان معارًصا لفخر الدين ،جليلة وتصانيف

وقد قتل مع مجلة النَّاس الذين قتلوا بمدينة هراة عىل يد 

 األسباب»أو « النجيبيات»من آثاره كتاب ، التتار

البن « القانون» مجعه لنفسه ونقله من « والعالمات

لعيل  "الصناعة الطبية كامل"أو « امللكي»ب ، وكتاءسينا

 بن العباس املجويس واملعاجلات البقراطية ألمحد بن حممد

ابن انظر عنه: ) .وغريها «األقرباذين»وكتاب ، الطربي

 (.434صأيب أصيبعة، 
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د مر الذي يؤكِّ سبانيا، األأباملدارس العربية يف جنوب 

التأثري الفاعل ملدرسة مونبليه عىل تطور الطب األوريب 

 (.383م. ص1987احلاج قاسم)عىل الطريقة العربية 

املنعقد  ( Perfidem )عىل ذلك، التجمع  وخري مثالٍ 

م يف مدرسة ) جامعة ( 1607نيسان عام  10يوم 

الستة أشهر  يف ؛ لضبط طريقة التدريس (1)مونبليه

حيث التمس الطالب من املدرس جاك  األخرية،

يرشح هلم رسالة ابن  أنْ  (JacqesParadille)براديل 

ا، وعربوا عن الرغبة نفسها يف التجمع اآلخر يوم ءسني

 مدةيروا األستاذ نفسه يرشح هلم  ترشين األول بأنْ  3

  ; أمراض الكبد عنكتاب الرازي  نصف السنة األوىل

Sarton, 1975, 352; Kaadan, 2014)   احلاج

 "كامل الصناعة".كام كان كتاب )20 ،ـه1419قاسم،

با ورف يف أورلعيل بن العباس األهوازي، الذي عُ 

فقد قام قسطنطني  ،أمهية كبرية "الكتاب امللكي"باسم 

األفريقي بتدريس هذا الكتاب يف ترمجته الالتينية 

ج منها، وبقي باجلامعة الطبية يف سالرنو التي خترَّ 

س بمدارس أوروبا الالتينية إىل جانب الكتاُب يُ  درَّ

ازي وـــلل "اويــــاحل"  ء     البن سينا "ونــالقان"رَّ

                                                 
هي  (Université de Montpellierجامعة مونبلييه )بالفرنسية: (1)

نبلييه يف منطقة جامعة فرنسية سابقة مقرها مدينة مو

نشئت بموجب أُ روسيون باجلنوب الفرنيس.  -لنغدوك

مرسوم بابوي صدر عن البابا نيكوال الرابع سنة 

 (.Gad Freudenthal, 2002, 103) :م. انظر عنها1289

البن ُزهر حتَّى  "الت يسري"للزهراوي و "الت رصيف"و

ادس عرش للميالد ، م1980)منترص، القرن السَّ

ا يف أوروبا إىل اللغة رجم الكتاب جزئيً وقد تُ  .(230

املصدر املهم بمدرسة  دُّ يعَ وُ  م.1087الالتينية عام 

الرتمجة  ولكنَّ  بمدينة سالرينو. ْت ئَ ِش نْ أُ الطب التي 

 (2)عىل يد ستيفن األنطاكي م.1127الكاملة كانت عام 

ذكَر فيها اسَم املؤلِّف احلقيقي، وهو عيل بن عباس 

 م.1523و م.149 ) طباعته عام اكتملتو األهوازي

 (. (Amber, 2004, 357-377, 363 )بالبندقية

ونبغ عدد من املرتمجني يف صقلية، منهم فرج بن  

سليم اليهودي املعروف عند الغرب باسم فراجوت أو 

للرازي ترمجة  "احلاوي"فراريوس الذي ترجم كتاب 

م. 1978، ماكسم. )1289رائعة انتهى منها سنة 

 ) 499ص

يتضح ممَّا سبق حجم الرتاث الطبي اإلسالمي يف    

نتقل إىل أوروبا يف العصور الوسطى طب الكبد الذي ا

ل فيام  عن طريق منافذ ومعابر متعددة،  والذي شكَّ

 بعد، أساس هنضتها الطبية احلديثة واملعارصة.

 

  اخلامتة

الدور الريادي الذي حاولت هذه الدراسة أْن تربَز 

اه ألطباء يف العامل اإلسالمي يف اكتشاف العديد من ا أدَّ

والتي  ،وعالجهاصها طرق تشخيوالكبد،  أمراض

                                                 
 مل أجد له  ترمجة.  (2)



 293                      (هـ1438م/2017جامعة امللك سعود، الرياض )،  1ع، 29مجملة اآلداب، 

 الذي اعتمد عليه العلم احلديث يفأصبحت األساس 

وقد خرجت الدراسة بعدد من طب الكبد، جمال 

 النتائج أبرزها: 

العصور الوسطى  يفسالمي إلالعامل ا َف رَ عَ  

متباينة يف ية مراض الكبداألأنواًعا متعددة من 

صيب هبا العامة أعراضها، وخمتلفة يف شدهتا، أُ 

عت العوامل التي وقد تنوَّ  ،سواء هري عىل حد  واملشا

مثل إىل مثل هذه األمراض ما بني عوامل برشية  ْت أدَّ 

 عدم االهتامم بالنظافة وتلوث األكل واملرشب،

وعوامل طبيعية كطبيعة املناخ واملجاعات واألوبئة 

 وغريها. واآلفات

السبق يف وصف  نولألطباء املسلم كان 

ل ديثً أمراض الكبد املعروفة ح ا مع ذكر مفصَّ

قارب لألعراض والعالمات وتصنيفها تصنيًفا يُ 

  .التصنيف احلديث ألمراض الكبد

نتيجة لألبحاث املتواصلة واملكثفة التي   

أجراها األطباء املسلمون عن الكبد َترأوا عىل نقد 

األفكار الطبية القديمة لألطباء اليونان وعىل رأسهم 

بوا جالينوس امللقب بأيب الطب، و  الكثري منصوَّ

  عن الكبد. الطبية ئهمخطاأ

ويف الوقت الذي أحرز فيه األطباء يف العامل  

با وا يف جمال طب الكبد، بقيت أورسالمي تقدمً إلا

تتقدم خطوة واحدة، عىل  حبيسة آراء جالينوس، وملْ 

با، بسبب ومراض الكبد يف أورمن انتشار أالرغم 

  أنَّ ، إالَّ انتشار رشب اخلمر وغريه من العوامل

وترشحيها  ،الكبدعن تصورات جالينوس اخلاطئة 

وآلية عملها سيطرت عىل الفكر الطبي األوريب قرابة 

 أحد عىل متحيصها، أو نقدها. جيرأَ  نْ أاأللف عام، دون 

اقترص عالج األوربيني ألمراض الكبد عىل   

ا يدل عىل ضحالة الفكر والتامئم، ممَّ  ياألعشاب والرق

األبحاث  تفيب يف ذلك الوقت، وتوقّ والطبي األور

ما كتبه  الكبد وغريه من األمراض عند حد   عنالطبية 

 أنَّ  جالينوس وغريه من قدماء اإلغريق. خاصةً 

من األبحاث العلمية  يف احلدِّ كبرًيا ا دورً  أدَّتالكنيسة 

با إىل روح البحث وافتقار أطباء أور فضاًل عنالطبية، 

  .العلمي

العديد من  نواملسلمألطباء أحرز ا 

اإلنجازات واالكتشافات يف جمال طب الكبد منها: 

اكتشاف الرازي الريقان الناجم عن تكرس الدم، وميَّز 

إىل سبقه يف  إضافةبينه وبني التهاب الكبد املعدي، 

، ى حالًيا بالدوران املعوي الكبديسمَّ وصف ما يُ 

وغريها من االكتشافات واإلنجازات التي أحرزها 

 طباء املسلمون يف هذا املجال.األ

 اإلسالمي يف طب الكبد طبيالرتاث الانتقل  

العصور الوسطى عن طريق منافذ  يفبا وإىل أور

ألندلس وفرنسا وصقلية هي: ا دةومعابر متعد

بل  ،واحلروب الصليبية، ال بالرتمجة فحسب

من جهة وبني  باالحتكاك والتعايش بني املسلمني
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خاصة يف األندلس،  ،البالد اليهود والنصارى من أهل

الطبية  ةنهضالفيام بعد أساس هذا الرتاث  لشكَّ حيث 

يف أوروبا، ونتج عن ذلك ظهور  ملعارصةااحلديثة و

طبقة من األطباء املتنورين ابتداًء من القرن السادس 

  اهلجري / الثاين عرش امليالدي.

 

  قائمة املصادر واملراجع

 :  ملصادراأوالا

 القاهرة: .العهد القديم واجلديد( ْي )أَ  الكتاب املقدس

دار الكتاب املقدس يف الرشق األوسط،  

 م.1999

 املخطوطات:

. )هـ 284ت ( عب اسأبو احلسن عيلُّ بن  :األهوازي

يف اخلزانة  خمطوطة .الكامل يف الصناعة الطبية

 .332 ج، 2\العامة بالرباط، رقم 

املائة  (.ه531ت) أبو سهل عيسى بن حييى  :اجلرجاين

مكتبة األوقاف باملوصل، بخمطوط  .طباليف 

 ) خزانة داؤود  اجللبي (. 6/  23رقم 

 ، عبداهلل بن احلسني بن عيلءابن سينا ء:ابن سينا

 .خمطوطة. رساله يف السكنجبني هـ(.427)ت

موقع الدكتور يوسف زيدان للرتاث 

 .10-2ورقة واملخطوطات، 

املغني  .(هـ 758)ت  حممد بن مسعود :الكَزروين-

املعروف بالرشح السديدي يف رشح كتاب املوجز 

مولوي  بتصحيحخمطوطة  .البن النفيس

 :مولوي عبداهللو عبداملجيد ومولوي خمدوم

 م.1832 \ه 1249  .املجلس العلمي

 .هـ(320أبو بكر حممد بن زكريا )ت :الرازي

 .خمطوط مقالة يف أوجاع املفاصل وعالجها

بريطانيا -لندن .جنسخة مكتبة جامعة كامربد

أوجاع ( خمطوط مقالة يف 3516برقم )

 .ط2املفاصل وعالجها، الورقة 

 املصـادر العربيـة:

ت ( عز الدين أبو احلسن عيل اجلزري :ابن األثري

حتقيق عبدالسالم  .الكامل يف التاريخ. )هـ630

هـ/ 1417دار الكتاب العريب، : بريوت. تدمري

 م.1997

دين أبو العباس أمحد بن موفق ال: ابن أيب أصيبعة

عيون األنباء يف طبقات  (.ه668ت ( القاسم

 :بريوت .حتقيق حممد باسل عيون السود .األطباء

 م.1998هـ/ 1419دار الكتب العلمية، 

بو الفضل داود بن حسن سليامن بن أ :ابن أيب البيان

 .الدستور البيامرستاين .(643ت ( رسائيلإ

حللبي بولس اعتنى بنرشه الكاهن الرسياين ا

 م.  1933املعهد الفرنيس،  :القاهرة  .سباط

 .(هـ646)ت  بو حممد عبداهلل بن أمحدابن البيطار: 

دار  :بريوت .جلامع ملفردات األدوية واألغذيةا

 م.1992 ،الكتب العلمية للنرش والتوزيع
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 أبو عبداهلل  حممد بن عبداهلل   :بن اخلطيبلسان الدين 

ماريا  .ملن حب من طب لعم .(هـ776ت )

 م.1972، جامعة سملقة :كشيثيون

 .هـ(681ت ) شمس الدين أمحد بن حممد :ابن خلكان

حتقيق إحسان  .وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان

 ، د.ت.دار صادر :بريوت .عباس

الرمحن بن  شهاب الدين أبو حممد عبد :أبو شامة

كتاب الروضتني  هـ(665)ت إسامعيل املقديس

 .(د. ت)دار اجليل،  :بريوت .الدولتنييف أخبار 

شهاب الدين أمحد بن حممد بن عبد ربه : ابن عبد ربه

 :، بريوتالعقد الفريد .هـ(328)ت  األندليس

 م.2010دار الكتب العلمية، 

 أبو الفرج غريغوريوس بن هارون امللطي :ابن العربي

خليل  حتقيق .تاريخ خمترص الدول .(هـ685)ت 

هـ/ 1418دار الكتب العلمية،  :بريوت .املنصور

 م. 1997

 شهاب الدين أمحد بن ين بن فضل اهلل :العمري

مسالك األبصار يف ممالك  .هـ(749)ت

 .ه1423، املجمع الثقايف :أبو ظبي .األمصار

سري  .(هـ748ت ) حممد بن أمحد بن عثامن: الذهبي

مؤسسة الرسالة،  :بريوت .أعالم النبالء

 م.2001هـ / 1422

احلاوي  هـ(320أبو بكر حممد بن زكريا )ت :الرازي

 م.1963حيدر آباد،  :يف الطب

 يف املنصوري .)هـ694ت ( عمر يوسف بن :ابن رسول

 :القاهرة .الصديقي البكري حتقيق حازم .الطب

 والعلوم، والثقافة للرتبية العربية املنظمة

 م.1987

املعتمد يف  .هـ( 595 )ت حممد بن أمحد :ابن رشد

 .ضبطه وحققه حممود الدمياطي .ملفردةاألدوية ا

 .م2000 \ه1421دار الكتب العلمية،  :بريوت

 .هـ(404-334) أبو القاسم بن عباسالزهراوي: 

عامر و حتقيق سعيد شيبان .الكليات يف الطب

، املجلس األعىل للثقافةبغداد:  .الطالبي

 م.1989

 ه(.557)ت  عبدامللك بن زهر بن عبدامللك :ابن زهر

عبداهلل حتقيق   .ف ملن عجز عن التأليفالترصي

. األردن: وزارة عبدالرازق مسعود السعيد

 الثقافة، د. ت.

املجموع  (،عبدامللك بن زهر بن عبدامللك )ابن زهر

. حتقيق ميشيل عىل التيسري يف املداواة والتدبري

خوري. الرباط: املنظمة العربية للثقافة والفنون، 

 م.1983

 (.هـ427ت) بن احلسني بن عيلعبداهلل  ء:ابن سينا

، دار الكتب العلمية :بريوت .القانون يف الطب

 م.2005

تاريخ الرسل . )هـ310ت( حممد بن جرير :الطربي

 هـ. 1422 دار الكتب العلمية،: بريوت. وامللوك
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ه(. 695)ت  أبو العباس أمحد بن حممد :ابن عذاري

البيان املغرب يف اختصار أخبار ملوك األندلس 

 م.1980، دار الثقافة . بريوت:واملغرب

)ت  سحقإأبو الفرج بن موفق الدين بن  ابن القف: 

. حتقيق سامي العمدة يف اجلراحة (.هـ630

امعة األردنية، خلف محارنة. عامن: منشورات اجل

 م. 1995 هـ/1415

 (مجال الدين أبو احلسن عيل بن يوسف: القفطي

 .إخبار العلامء بأخبار احلكامء.)هـ377ت

 .ه1405مكتبة الرسالة،  :بريوت

 .م(1160هـ / 555)ت  أبو يعيل محزة :ابن القالنيس

 .نرش وحتقيق سهيل زكار .ذيل تاريخ دمشق

 هـ.1403دار حسان للطباعة والنرش،  :دمشق

شمس الدين أبو عبداهلل حممد بن أيب بكر بن  :ابن القيم

زاد املعاد يف هدي خري . )هـ751ت(اجلوزية قيم 

 :بريوت .حتقيق شعيب األرناؤوط. العباد

 هـ.1407مؤسسة الرسالة، 

 عيل بن أيب باحلزم القريش :ابن النفيس

حتقيق  .الشامل يف الصناعة الطبية.)ه687ت(

 د.ت.  املجمع الثقايف، :ظبيأبو .يوسف زيدان

مراجعة و حتقيق عبدالكريم الغرباوي .املوجز يف الطب

 م.1986القاهرة،  :أمحد عامر

حتقيق يوسف زيدان ويوسف عبد  .رشح فصول بقراط

 .م1991/ه1411الدار املرصية اللبنانية،  :القادر

 أبو الفداء إسامعيل بن كثري القريش الدمشقي :ابن كثري

حتقيق  .ملختار من األغذيةا .هـ(774)ت 

لدار املرصية اللبنانية للطباعة ا يوسف زيدان:

 م.1992والنرش والتوزيع، 

هـ 1424دار الكتب العلمية،  :بريوت .البداية والنهاية

 م.2003/ 

 ت(بردي مجال الدين يوسف بن تغري  :أبو املحاسن

النجوم الزاهرة يف ملوك مرص .) هـ874

. ني شمس الدينحتقيق حممد حس .والقاهرة

هـ/ 1413 دار الكتب العلمية،: بريوت

 م.1992

)ت  مجال الدين حممد بن مكرم بن منظور :ابن منظور

مكتبة الرشد،  :الرياض .لسان العرب .هـ(711

 .م1994\هـ1414

السلوك يف معرفة . )هـ 845ت(عيل أمحد بن  :املقريزي

دار الكتب : بريوت .حتقيق حممد بيضون .امللوك

 .م1997\هـ1418، العلمية

 .هـ(584)ت أسامة بن مرشد الشريازي: ابن منقذ

مطبعة جامعة  : حرره فيليب حتي .االعتبار

 م.1930برنستون، 

)ت  أبو الفضل أمحد بن حممد بن إبراهيمامليداين: 

حتقيق، حممد  .جممع األمثال واحلكم .هـ(518

دار املعرفة،  :بريوت .الدين عبداحلميد حميي

 .م 2010

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D9%8A
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 ه(.438)ت  : أبو الفرج حممد بن إسحاقالنديمابن 

: لندن .حتقيق أيمن فؤاد سيد .كتاب الفهرست

 ه.1430، مؤسسة الفرقان للرتاث اإلسالمي

)ت  شهاب الدين أمحد بن عبدالوهاب: النويري

 حتقيق. هناية األرب يف فنون األدب .(ه773

اهليئة العامة  :القاهرة .سعيد عبدالفتاح عاشور

 .هـ1405للكتاب، 

)ت  شهاب الدين بن أيب عبد اهلل ياقوت: ياقوت احلموي

حتقيق فريد عبد العزيز  .معجم البلدان .ه(876

 .تدار الكتب العلمية، د. :بريوت .اجلندي

 :احلديثة املراجعثانياا: 

موقع  ،يف الترشيح ءرأي ابن سينا .جو رناليس :وذينأ

 .ست سالمإ

هدية العارفني  .إسامعيل باشا البغدادي: البغدادي

مكتبة  :بغداد .أسامء املؤلفني وآثار املصنفني

 م.1951املثنى، 

الفحص اجلسمي والتقرير  ،جارفيس: كارولني

  د. ت.. منظمة الصحة العاملية، الرسيري

الطب عند العرب واملسلمني:  ،حممود: قاسم احلاج

الدار السعودية، ، جدة. "تاريخ ومسامهات"

 م.1987هـ/1407

خلف انـتـقـال الــطـب العربـي  ،سامي : محارنة

املوصل،  .إلــى الغــرب معـابـره  وتـأثيــره

 .م1419

خمطوطات املكتبة الظاهرية  اخلطايب: حممد العريب،

مكتبة الرتقي،  :دمشق .الطب والصيدلة

براهيم إ :الدمرداش -م.   1969 \ه1389

الطب واألطباء يف األندلس اإلسالمية:  ، صربي

دار الغرب  :بريوت .تراجم ونصوصدراسة و

 م.1988اإلسالمي، 

دار  :مرص  .مقدمة يف  تدريس العلوم ،ول :ديورانت

 .م1987املعارف، 

ترمجة حممد  ،قصة احلضارة ،حممد فؤاد :الذاكري

طبع اإلدارة الثقافية بجامعة الدولة  ،بدران

 م.1988، العربية

ية الطب واألطباء يف القدس هنا ،عبداهلل :الربيعي

اهليئة العامة  :دمشق .القرن احلادي عرش اهلجري

 م.2009 السورية للكتاب،

أثر الرشق اإلسالمي يف الفكر  .الزركيل: خري الدين

 .م1994هـ/1415الرياض،  :األوريب

دار الكتب  :بريوت األعالم.، عبدالرمحن :الزيادي

 .م1992العلمية، 

د: الدليل املتكامل للكب ،خليل وآخرون :السامرائي

دار : القاهرة العال. التشخيص  -األمراض

 .م2009 الرشوق،

راغب تاريخ العرب وحضارهتم يف  :الرسجاين

  م.2000بريوت: دار الكتاب العريب،  .األندلس

 



 ...دور أطباء العامل اإلسالمي يف تقدم طب الكبد:  سهيل هيلة بنت عبد الرمحن بن فراج الفراج ال 298

قصة العلوم  ،سوسة، حممود حسن وعطا اهلل، جالل

مؤسسة : القاهرة .الطبية يف احلضارة اإلسالمية

 .ه1430 قرأ للتوزيع والرتمجة،ا

علم األمراض، امليكروبات،  مصطفى، الطبال: يارس

اهليئة العامة للمطابع  :القاهرة .الطفيليات

 م.1988األمريية، 

:  مرص، الفرعوين الرس التحنيط عنان:حممد عبداهلل،

 م.2014ه/1435

. القاهرة: األندلس سالم يفإلا ةدول ،ع.عطيــة أ

 م.1997، مكتبة اخلانجي

طبــاء العــرب مــن موقــف األ ،عوكل، هنلة

مركــز  :جامعــة حلــب .جالينــوس

 م.1996، الدراســات والوثائــق

املنهج العلمي احلديث وأصول البحث العلمي ، بني سوف

عند مفكري اإلسالم يف القرنني الرابع وأوائل اخلامس 

 م.2009جامعة بني سويف،  ،هجري

 .متاريخ البيامرستانات يف اإلسال .أمحد : عيسى بك

 م1939/هـ1357دمشق، 

الطب البديل:  ،وزيات، خريالدين عبدالنارص: كعدان

. الرياض: مكتبة مكمل للطب احلديث

 م.2011هـ/1432العبيكان، 

أمراض الكبد  ،عبدالنارص وعنجريني حممود: كعدان

معهد الرتاث  :حلب. يف الرتاث الطبي األندليس

 د.ت.   جامعة حلب،بالعلمي 

راسة ملخطوط أيب بكر حمّمد بن د ،مايرهوف: ماكس

 ."رسالة يف أوجاع املفاصل"زكرّيا الرازي 

 .د.ت جامعة حلب،حلب: 

تراث "ضمن جملد  ."العلوم والطب" دوانبور، جون

تعريب و ، إرشاف توماس أرنولد"اإلسالم

دار الطليعة، : بريوت .وتعليق جرجيس فتح اهلل

 .م1978

من كتاب  شاميل ترمجة نرص .مذكرات جون دوانبورت

 :دمشق .موضوعات للذاكرة العربية 

 .م1991منشورات دار املستقبل 

املوجز يف تاريخ العلوم عند  ،حممد عبدالرمحن :مرحبا

 .م1970دار الكتاب اللبناين،  :بريوت .العرب

: الكويت .اجلراحة عند الزهراوي ،أمحد خمتار :منصور

املؤمتر العاملي الثاين عن الطب اإلسالمي، 

 هـ.1402

. تراث اإلسالم، نافعة: حسن وبوزورث كليفورد

: عامل الكويت ترمجة حسني مؤنس وآخرون.

 ه.1472م/1987املعرفة، 

بريوت: املطبعة  ،تاريخ إفريقيا العام نياين: ج. ت.

 م.1988الكاثوليكية، 

: دار دور العرب يف تقدم علم الطب، هندي: أجمد

 م.1998سعاد الصباح، 
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 :الرسائل اجلامعية

األحوال الطبية والصحية يف  :أبو هويشل، حممد عطية

-648 مرص وبالد الشام يف العرص اململوكي

، فلسطني ،، رسالة ماجستريـه923/1250-1517

، جامعة غزة قسم التاريخ واآلثار، كلية اآلداب،

 .هـ2012م/1433

األوبئة واألمراض يف  ،هيفة صالح صالح :الصعيدي

، كي يف مرص والشامالعرصين األنبويب واململو

قسم التاريخ، كلية السعودية، رسالة ماجستري، 

نسانية، جامعة طيبة، املدينة إلاآلداب والعلوم ا

 .م 2012/ 1433املنورة،

 :الدوريات

فضل أطبّاء العرب عىل أوربا يف  ،ياسني، عبداللطيف

جملة فصلية تصدر -، جملة الرتاث العريبالوسطى

 ،(57ق، العدد )دمش، عن احتاد الكتاب العرب

  .ـه1415
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 301                      (هـ1438م/2017جامعة امللك سعود، الرياض )،  1ع، 29مجملة اآلداب، 

 "1"ملحق  

 يوضح األطباء املتميزين يف أبحاث الكبد موزعني حسب القرون وأجزاء العامل اإلسالمي ملحق

 املنطقة األطباء القرن

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ م7 القرن هـ/1القرن

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ م8القرن هـ/2القرن

 ُحننَْي بن إسحق الِعَبادي م9هـ/ القرن3القرن

 ثابت بن قرة احلراين

 الرشق اإلسالمي

 كامل احلميص  م10هـ/ القرن 4القرن

 قسطا بن لوقا

 عيل بن عباس األهوازي

 أبو حممد بن زكريا الرازي

 الزهراوي

 الرشق اإلسالمي

 

 

 الغرب اإلسالمي

 الرشق اإلسالمي ابن سيناء م11 قرنهـ/ ال5القرن

 ابن زهر م12 هـ/ القرن6القرن

 ابن رشد

 الغرب اإلسالمي

 ابن النفيس م1 3هـ/ القرن7القرن

 ابن القف

 نجيب الدين سمرقندي

 الرشق اإلسالمي

 حممد بن مسعود بن حممد الكاَزروين م 14  هـ/ القرن8القرن

 لسان الدين ابن اخلطيب

 الرشق اإلسالمي

 رب اإلسالميالغ

 الرشق اإلسالمي مجال الدين يوسف بن عبد اهلادي املقديس م15القرن  / هـ 9القرن 

السابق أنَّه  ابتداًء  من القرن الثالث اهلجري ظهر اهتامم أطباء العامل بأبحاث الكبد، ولكن يمكن َأْن ُنِعدَّ القرن الرابع  امللحقيتضح من 

داية احلقيقية لتعمق األبحاث يف جمال طب الكبد، كام يتضح أنَّ هذا االهتامم شمل أطباء الرشق / العارش امليالدي هو الب اهلجري

عىل حد  سواء، ولعل السبب يف ذلك هو تشابه علل وأدواء الكبد يف الرشق والغرب  )املغرب واألندلس  (والغرب اإلسالميني

رون الوسطى اإلسالمية من أطباء ناهبني خصصًوا حيًزا من أبحاثهم للكبد اإلسالمني،  ويوضح اجلدول أيًضا أنَّه مل خيُل قرن من الق

 أو أحد أمراضها.



 ...دور أطباء العامل اإلسالمي يف تقدم طب الكبد:  سهيل هيلة بنت عبد الرمحن بن فراج الفراج ال 302

 "2"ملحق  

 من األطباء املسلمني برنارد دي جوردن يوضح  أمثلة عىل بعض اآلراء الطبية التي اقتبسها الطبيب الفرنيس امللحق

آراء الطبيب الفرنيس 

 برنارد دي جوردن الطبية

Bernard de Gordon 
 م 1270ت 

 ابن سيناء

 هـ427ت 

 

 الرازي

 ـه320 ت

 

 األهوازي ـ

 ه 284ت 

 الكبد أعراض بني التشابه

 اجلنب وذات

الكبد   أعراض بني التشابه

 اجلنب وذات

  2/21،  القانونابن سيناء، 

 التشابه بني أعراض الكبد

ق  وذات اجلنب )أول من فرَّ

 بينهام(.

، املصدر السابق الرازي،

2 /103. 

 

 الكبد تؤذي التي األطعمة األطعمة التي تؤذي الكبد

/ 2،القانونابن سيناء، 

172 

 الكبد تؤذي التي األطعمة

، 2/462 ،احلاويالرازي، 

543 

 األطعمة التي تؤذي الكبد،

الباب احلادي والثالثون ـ   

 الباب التاسع والثالثون

 عىل البارد املاء رشب رضر

 الريق

 عىل البارد املاء رشب رضر

 الريق

 /2 ،القانونابن سيناء، 

172170، 

 عىل البارد املاء رشب رضر

 الريق

 2/489احلاوي، الرازي، 

البارد عىل  املاء رضر رشب

 الريق

 الصناعة يف الكامل األهوازي،

 الرابع الباب ،الطبية

 427 ورقة والثالثون،

 أثر الرياضة والتامرين

 العنيفة عىل الكبد

 أثر  الرياضة  والتامرين

 العنيفة عىل الكبد 

، القانون سيناء، ابن

1/207  

2/172 ،490. 

 أثر الرياضة والتامرين

 العنيفة عىل الكبد 

 ، املقالةاملنصوريالرازي، 

 الرابعة.

العنيفة  أثر الرياضة التامرين

 الكبد 

 

حيث يبنيِّ أنَّ ما ورد يف  يتضح من اجلدول السابق  أثر الطب اإلسالمي عىل  اآلراء الطبيبة للطبيب الفرنيس برنارد،

أبحاثه عن الكبد إنامَّ هو نقل خلالصة فكر وأبحاث ألطباء املسلمني عن هذا املوضوع، ومل تكن آراء جديدة انفرد هبا دون 

 غريه. 




