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 قيام علن اجلراحة يفثرها القدمية وأ إسهاهات احلضارات

 جاهعة بنغازي  -كلية اآلداب  –ـن التاريخ قسـ  -ـىري اح الفيتدالل هفتد. 

 

 امللخص 

 احلضارة العربية اإلسالمية أتثرهاا حلحلضاارات البااب ةسس قيام أحد أ أبنكثَت من املهتمُت من املعلوم عند   
 مااا فرد منهاا فصحاا يع بعاا  فاالسااتدادةمث دراسااتها  ،كتبهاا ماان علااوم فمعاار   يف مااا ءااا علا   االطااال مان الااال  

بعا  اححيااان  ال ن كانا  بباايءة يف ، ف ات صلااا احلضااراتفيهاا مان أالءااا  فص ادي امدتاد معتماادتن علا   ساهام
 ،من بينها علام امراحاةاليت  ،شىت املعار  يفمباعدة العرب املبلمُت عل  ص دمهم  يفن أثرها كان له الدفر الكبَت أ

لباااب ة اعتاالت الناااواة احف  يف احلضاااارات ااترخييااة قد ااة  ا  لدتاااه ءاا فر  أبنهلاا ا العلااام حللدراسااة فءاادت  صنااافيفعنااد 
، علام امراحاة يفال د اة  ل اا  الضاو  علا   ساهامات احلضااراتمان ها ا الدراساة   هديفل لا كان  ،ل يام ه ا العلم

فماااا ت كاااد هااا ا  ،عحااارذ هااا ا يف فالااادليا ماااا فهاااا  لياااه ،هااا ا العلااامص ااادم  يفن هااا ا اإلساااهامات كانااا  الباااب  ح
 ،تأثر بُت صلاا احلضااراتبُت التأثَت فال هتضيع مل تلغ ه ا العلم أف ال يبُت ه ا احلضارات  التارخيياملعلومات البعد 

ماان  التااارخييفقاد اصبعاا  املانه   ،اإلنبااانيةاترتا   يفملااا فيااه مان أ يااة  ،عال العحااور التارخيياة الءاوات راداادة الءاااباا 
 فيهااا لتوحاايع ماادو التءااور الاا ي مااا ءااا قااد ا  فسااردها ف ليااا بعاا  املرصبءااة بعلاام امراحااة الااال   ااع املعلومااات 

  .حدث هل ا العلم

الكتا  ال د اة كانا  الناواة احف  للتءاور احلادت  لعلام  يفمان معلوماات  ماا ءاا ن أ صوهال   ليهاا اليتمن النتاد  ف 
 .ه ا الورقةالال  ه فه ا ما سأقوم بتوحي  ،هل ا العلم احهلياموهر  حافة    عدم صغَت يف  ،امراحة

ت  ال و من الالله صاتم معرفاة ءا فر اإلنبانية الاهة  التار كا املهتمُت بعدم   ا  العلوم      فمن صوهيات ه ا الورقة
غل  الناس تهتمون بدراسة العلوم الع لية بينما لو نظرذ هلا ا العلاوم مان الاال  باداتتها ، فم الرا  أهبع أعلم ا أيفأه

امراحاة ماان  مان نداادس فعلام هفماا تتوتااالاال  دراساة التاارت   مان ال   نفها ا ال تكااو  ،  ال ماة فيهااالتارخيياة لوهالنا  
 .املهتمُت مام كا نها حمتاج للدراسة فالباب مدتوح أكثَت مبُت ه ا العلوم اليت مازا   

ABSTRACT  

This topic presents research into the contribution of old civilizations to the science of 

surgery and how it developed throughout the decades.  

This is to direct attention to the study and research of such sciences and the 

contribution of our Islamic, Arabic civilization to them. 
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 املقدمة 

 راحةاااااااااا، فامخدام اآلالتاااااا ن امراحاة   كمااا هااو معلااوم   فاار  ماان الءاا  العالءاا  تعتمااد علاا  اليااد أف است 
رو اااااااجي فكاان البااحر ال ،فارصبءا  حللشاعوذة فالبا ر فالتن ايم استخدمتها الشاعوب قاد ا اليتج قدم فسادا العالمن أ

ارس اااااااااااا، فقاد من الرصباطه حلملعت ادات الدتنياةاااالد شتهر الكهنة هب اارت  ال دي أاااااافىف الت ،الن وم استشارة ال بعد ءراحة 
صضاميد فلا  " -:، حي  عرفوا العدتد من احعما  امراحية مثاا نوعا بداديا  من الء  امراحيبع  احطبا  ال دام  

... (2)فعرفااااااااااوا غااااااااااارس اإلبااااااااااار أف الااااااااااادحلبيس ىف ال ااااااااااا ا  .( 1)"امرفح فالكبور فاستخراج الدم من امراحات فجتديدها
 .(3)"ي  من حغط اآلالم العحبية عل  الدماغدللتخ"

ن بعضهم مارس نوعا بداديا  من الء  امراح  ال أبس به ف د عر  امراحاون ىف عحاور ماقباا التاااااااارت  با   
الوءااه املءلااوب فكااااااااان  اماارفح فالكباااااااور  علاا ، فااالوالدة كاااااااااااان  صااتم ة ماان امراحااات فاحدفات امراحيااةطاددااة متنوعاا

 .(4)"ان املره احسود أف الحو   احنب ة مبدو من احل ر الزءاءي نتشًتطو "د فصل  مبهارة فكانوا ... صضام  

فقاد ابتكار العاارب ال ادام  بعاا  احدفات اراهاة حلمراحاة كاملباحااع فاملشاارط فامل ااارض فا ااءم فا بااات،  
فالدحاااادتن فاحل اااامُت فاحسااانان، فكااااان  العيااا ن( جاااا ر  )فكاااان امراحاااون العااارب م بااامُت    طوادااا  كالك اااالُت 

 تبتخدمون

فكانااا  معرفاااة العااارب حللءااا  عمي اااة حيااا   عاااوا باااُت املااا ه  الياااوذ  املزاءاااي  حاااد فالباااًت،يف ءاااراحتهم الكاااي فالد
فقاد كاان أسالوهبم التن ايع حلإلحااافة     حاافة    املا ه  الت اارتش الشخحاي،حلإل املا ه  اهلنادي الندباا  الرفحاا ،ف 

 دا .اإلب

فااًتة فاحادة بااا احتااج ذلااا للعدتاد ماان الداًتات فالعحااور،    أن فهاا    ماااهو   أن ها ا العلام مل تظهاار فتتءاور يف ال
 عليه.

 القدم ء : اجلرا ة يف بالد الرافدين- 

بعااا  النحاااوص الءبياااة ذكااار العدتاااد مااان العملياااااااااااااات  حيااا  فرد يف ال ااادما  حلمااااااااااراحة،طباااا  العااااااارا  أهاااتم أ 
قاادح العااُت فاست حااا  الظداارة منهااا، فبااط الراءااااا، فبااط الراءااات احذن، فحشااو احنااا  يف  عمليااة"امراحيااة منهااا ...
 ة،املثاناا فدفاع ححاااة اإلحلياا    ،عية الثامنااةفصحاارت  الاراج امناا  مان الد ااوة الضال ،فقلااع احسانان حااالت الرعاا ،

 .(5)"كما عاموا امرفح الكبَتة حلرياطة  ،ت حا  احءزا  الداسدة من العظامفاس ،فصوسيع فصضييق اإلحليا

جمارو الباو  عان طرتاق  يف  ان  الايتفاحل ان "فها  احل ان الشارءية فاملهبلياة ..أما اآلالت الىت صوهلوا  ليها ىف ه ا الدًتة 
 .(6)"أذبي  الن اس أف اللفنز
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حيا  صوءاد باه احلااواح الءينياة الاىت كتبا  عليهاا  باة()ابملكتفهاو شابيه  )بيت األل اح(ف د كان تتم ىف  ،الء أما صعلم 
فبعاد ذلاا تاتعلم   ،احلاواح املحاندة كاااا حبا  اححاهااملااااادة الءبياة فاي لس الءاااااااااال  علا  م اعاد مث تبادأ ىف دراساة 

ااكياا  تكتاا  الوهاادات الءبيااة مث تلت ااق  فال تباامع لااه حلملمارسااة  ،لم منااه اماناا  الباارتري ماان املهنااةتااتع (7)(ت ذ)أبس 
 .(8)ا للملا عل  ذلا فت دي ال بم الءش أمام اآلهلة فتعلن فال  )أست ذه(أن توافق  الءبية  ال بعد

عناد  دترفمن هناا اساتءا  ساكان العارا  ال ادما  معرفاة فصعلام امراحاة فالت نايط كماا اساتخدموا احلشايت فاحفياون للتخا
هاااناعة الءااا  فكانااا  أهااام فثي اااة صتعلاااق  ق.م1771حناااو  (9)محااا راىفقاااد نظمااا  شااارتعة   ءااارا  العملياااات امراحياااة،

   الباااطنيُت بااا عاان امااراحيُت ف ااط،غااَت أن هاا ا ال ااانون ال تت اادث عاان احطبااا )قاا ن ن محاا را ( حللءاا  البااابلي هااي 
اازو  بعياادا  عاان طادلااة ال ااانون العااام، فماان املاارءع أن الءبياا  الباااطٍت كااان شخحااا  م دسااا   أمااا امااراح فحاااح  حرفااة جي 

فلا ا نارو  تاراد نحاوص ها ا املاواد هناا ال  ، فصشر  ذلا ماواد عادة مان ال اانون،الَتا   ذا أحبن عمله فتعاق   ذا أالدق
 ه عام ...لكوهنا أقدم قوانُت طبية يف الوءود ف ب ، با حهنا صل   حو ا  كاشدا  عل  احلضارة البابلية بوء

إذا أجرى جراح عملٌة كبٌرة لنبٌل من النبالء بمبضع من البرونز وأنقذ حٌاة  -: 215امل دة 

قذ عٌن النبٌل فٌأخذ عشرة نالنبٌل، أو إذا فتح محجر عٌن نبٌل من النبالء بمبضع من البرونز وأ

 من الفضة أجراً له. (11)شٌقالت

على مالك العبد أن ٌعطى الجراح شٌقلٌن من الفضة إذا كان المرٌض عبداً لنبٌل ف -: 217امل دة 

 أجراً له.
إذا أجرى الجراح عملٌة كبٌرة على رجل شرٌف بمبضع من البرونز وتسبب ذلك  -: 218امل دة 

تلف العٌن فتقطع ٌد ٌن نبٌل من النبالء وتسبب ذلك فً بموت النبٌل، أو إذا فتح محجر ع

 الجراح.
ء بمبضع من البرونز عملٌة كبٌرة على عبد نبٌل من النبالإذا أجرى جراح  -: 219امل دة 

 فسوف ٌعوض النبٌل عبداً بعبد. موت العبد وتسبب ذلك فً

إذا كان المرٌض عبداً لرجل شرٌف فعلى مالك العبد أن ٌدفع شٌقلٌن من الفضة  -: 222امل دة 

  أجرة إلى الجراح.
 .(11) فإنه ٌدفع ثالثة شٌقالت من الفضة للجراحإذا كان المرٌض من الطبقة العامة  -: 223امل دة 

فكااااانوا جياااارفن العمليااااات امراحيااااة  فمل ص تحاااار امراحااااة عنااااد البااااابليُت علاااا  اإلنبااااان ف ااااط بااااا عرفااااوا الءاااا  البيءااااري، 
  -لل يواذت أتضا  فقد أشار قانون محوراىب ىف بع  موادا    ذلا فهي كاآليت :

عملٌرة كبٌررة علرى ثرور أو حمرار وأنقرذ حٌاتره فٌردفع مالرك  إذا أجرى جراح بٌطررى -: 224امل دة 

 ( الشٌقل أجرة له.6/1الثور أو الحمار إلى الجراح سدس )
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إذا أجرررى الجررراح عملٌررة كبٌرررة علررى ثررور أو حمررار وتسرربب عررن ذلررك موترره فإنرره  -: 225املاا دة 

 . (12) ٌعوض مالك الثور أو الحمار بمقدار ربع ثمنه
  القدم ء :اجلرا ة عند املصريني- 
حهنام   الت نايط فىف علام التشارتع، مراحة حي  كان هلم براعة الاهة يفجما  ا ن للمحرتُت ال دما  مآثر محيدة يفل د كا

ة منهاا ماثال  عملياة يف حم اار كاانوا تنءاون ءثا  اإلنباان فءثاا  احلياوان، فيف املومياا  الباقياة ت ر عملياات ءراحيااة كباَت 
فقاااد  ق .م( 2751 – 2911)حااارس، الااايت قاااام هباااا أحاااد احطباااا  يف فاااا سااادل  فءاااد يف م ااالة مااان احسااارة الرابعاااة 

ك لا عرفوا ارتان فاعت دفا أنه  ناع   من الراج    الضرس الءاحن احف ، أءرت  ه ا العملية من أءا صحرت   فراز
امث  الاىت اساتخرء  مان  حرتُت ال دام ، دل  عليه ت ر يفتان ط با  من ط وس املعددا  من احمراض حي  كان ار

 – 2625)فيف م اااالة ماااان احساااارة البادسااااة حااااواي  (ق.م 4111)أي مناااام عاااا م "م ااااابر عحاااار مااااا قبااااا التااااارت  ... 
 . (13)" صحوتر فاحع هل ا العملية مرسوم عل  ءدار ه ا امل لة (ق.م 2475

، ترءااع اترخيهاا    ال اارن كتبا  علاا  فر  الالدي  علااا اجلرا ااة رسا لة يفالءا  هااو  يففقاد عثاار علا  أتلياا  
 .(14)أل  عام  هلية كتب  قبا ذلا التارت  حبوايالبابع عشر قبا امليالد فهي من ولة من نبخة أ

ن لكاااا فذكااارفا أ مااان تالت الكاااي فاملشاااارط فالكالليااا ،فيف جماااا  اآلالت امراحياااة اساااتعملوا أنواعاااا  خمتلداااة 
 .(15)فاحدة من صلا اآلالت استخداما  الاها  يف مرحلة معينة من العملية ال صتعداا    غَتها 

 اساتعما  أسااياخ احلدتاد الباااالنة يف فيهاا طرت ااة ذكار... "فقااد  كانا  مبثابااة دهياد للعااالج الءاش،   ن امراحاة
 .(16)"حر  احفرام البء ية عل  امبم

أقاااادم بردتااااة صءرقاااا  حمااااراض النبااااا   فهااااي ق.م(1911)حااااواي ساااانة  )كاااا ى ن( بردتااااةفعااااا ساااابيا املثااااا  
 فءراحااا.

للدراسات فاححبااث  حي  شهد صءورا  كبَتا  نتي ة (17)فقد استمر الء  يف الت دم الاهة يف العحر البءلمي
ساتعان هبام أكاسارة فنظارا  لت ادم احطباا  ا ة الاال  ال ارن الثالا  قباا املايالد،مدرسة اإلسكندرت اليت أءرت  يف

 الدرس لعالج بع  احمراض.

 : اجلرا ة عند اهلن د- 

ل د كان  اهتمامات اهلنود الءبية منحبة علا  الءا  الرفحاا  أماا امراحاة ف اد مارساوها يف أحايق  
بسرٌطة والكبٌررة مثرل بعض المصادر الكثٌر من العملٌرات الجراحٌرة ال ))احلدفد،  ذا صا كر 

وتجمٌرل اننرف وفرتح الربطن فرً حرا ت  الجنرٌن، ودردح النرار،الشق العجرانً، وتقطٌرع 

 .( 18)(( انسداد انمعاء أو انثقابها
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ساتءاعوا التغلاا  ، فا(19))) بعررض العملٌررات الجراحٌررة وعملٌرات التجمٌررل ((كماا فها  اهلناود 
رٌرر  ))مثررل حشررو الجرررح بالرمررل السرراخن واحلاااد بوسااادا بداديااة بباايءة  علاا  النزتاا  الاادموي

كمررا اسررتعملوا الرردحون الحررارة والكررً  عم أو برربعض تررراب الجلررود المدبو رة،النرراالنسرر 

 . (21)لنفس الغاٌة((

ثرهم يف علاااام امراحااااة باااااًت فماااان ماااااآ  نااااا  اهلناااادي فساااا  احلبااااان يف التخاااا تر،فاسااااتعما احطبااااا  اهلنااااود ال
رفاا  للتءهااَت أثنااا  فهاا  أف  فساايلة ع َت فدعااوا لتع اايم اماارفح حللتبخااَت،فالبواساا احطاارا ، فءراحااة الاابءن،

انطبرراء الهنررود دررد مارسرروا معيررم العملٌررات الجراحٌررة ماعرردا ربررط  أن)) وٌقررال امراحاة 

 .( 21)الشراٌٌن ((

الاا ي عاااش الااال  ال اارن ارااامس املاايالدي، فقااد ألاا  كتاااحل  عاار   س ساارافماان بااُت أطبااا  اهلنااد الءبياا  
 حف  حلمراحاة فهاو هااح  الدضاا يفأحتوو عل  معلومات طبية مهماة صعاٌت حللدرءاة ا مبجم عة س سرا

كتابااه الااىت   يفبعلاام امراحااة فاسااتعما  املبضااع فاملشاارط، فقااد فهاا  العدتااد ماان احدفات امراحيااة  االرص ااا 
 صحا    م ة فمخبة فعشرتن أداة فأكد عل  أن صكون محنوعة من احلدتد الن ي ال وي احلاد.

 جلرا ة عند الصينيني  :ا- 

))الٌرروم بررالكً  عار  الحااينيون ال اادما  هاانع بعاا  اآلالت امراحيااة اراهااة حللكااي الايت صعاار  

الررذي ٌقتضررى معرفررة الطبٌررب لعرردد مررن  وحررو  رررز اابررر المحمٌررة فررً الجلررد، النقطررً

عالمررة لكررل منهررا عالدررة مباشرررة  377العالمررات الخلقٌررة علررى سررطح الجلررد تصررل إلررى 

 . (22)بجزء من أجزاء الجسم الباطنٌة((

))فرأوا أنها مسروولة كما صوهلوا عن طرتق الت ربة    اكتشا  ارصباط احمراض بدحو  البنة احربعة 

 .(23)ً تحدث فً الصٌف((عن انمراض الجلدٌة الت

شاتا   فاحماراض املدتاة صكثار  صكاًتفقد اصدق أطبا  العحار احلادت  ماع ها ا الارأي، فاأمراض الحادر حللدعاا 
 هيدا .

 :اجلرا ة عند الي انن-  

            ن صعلاااااام الءاااااا  فت ااااااا  يفحهناااااام اعتماااااادفا علاااااا  الت ربااااااة  ،صءااااااور علاااااام امراحااااااة عنااااااد اليااااااوذنيُت 
ودررد عرررف أطبرراء  اول إجررراء عملٌررة جراحٌررة فررً العنررق،حررو أول مررن حرر الكمااايو )) 

واسرتعمله فرً فرتح خررارٌ  مرا فرون العانرة  أباو أراراطالٌونان الكً الحراري فقد ذكره 

 . (25)))واعتنوا بالجراحة والطب الباطنً((،  (24)((
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كماا اساتءاعوا است حااا  أءازا  ماان الضالو  ليزتلااوا   الاا ي تنشاأ ماان صلاوث اماارفح، الكااازكماا عرفاوا ماارض 
 . (26)))بل إنهم فتحوا الكلوة لبط ما فٌها من خرارٌ ((من غشا  الردة ما جتمع فيه من هدتد 

 .   ءان  معارفهم الءبية الرادد علم امراحة اكتببوها من جتارهبم يففأهب   لدتهم اللة 

 : اجلرا ة عند الروم ن-  

فيف أفاالااار عحااار اإلملاطورتاااة  امتاااداد أف اساااتمرار للءااا  الياااوذ ،الرفماااا  مبثاباااة ل اااد كاااان الءااا   
فيف  ساابانيا ماان أءاا  عااداد أطبااا   27 اليوذنياة نشااأت العدتاد ماان املاادارس الءبياة يف  تءاليااا فيف بااالد الغاا 

الدمة امايت الرفماا  ...و فالاال  ال ارن الثاا  للمايالد نباغ الءبيا  الياوذ  املشاهور  يففءراحُت لإلسهام 
 .(28)حي  كان طبيبا  ءراحا  يف اميت الرفما  ( فهو من بالد احذحو ،م91،ديسق ريدس)

 ي فهااا  است حاااا  اللاااوزصُت حلحهاااابع،الااا  (( امل لااا  الرفماااا  يف الءااا ،2  قسلسااا سمث  ن هناااا) ))
فصكلام عان  كماا فها  مآارتة لد اس احسانان،  لبالا،الورم من احنا  فصثبيا  احسانان املتخلخلاة حل ف زالة

أبربااع   االلتهاا  أعاارا  ففهاا   سااة العااُت فاست حااا  الغاادة الدرقيااة، هاالح الدتااق ...و فعااالج صلي اا  عد
 .(29)دراسة الء     اآلن يففه ا الوه  مازا  مبتعمال   احلرارة  األمل  االمحرار  ال رم  -كلمات :

فمان أهام العملياات امراحياة فأشاهرها العملياات ال يحارتة   اد اهتماوا حلمراحاة،فنظرا  لكثرة حرفب الرفمان ف
حن  ( فمعنااااا الباااليا،ابلقيصااار( املل ااا  )م2  ق .غااا ي س ي ليااا سرفماااا لوالااادة امللاااا ) يفالاااىت أءرتااا  

ع فش وا بءنها فأالرءوا امناُت مان رمحهاا ...و فها  ها ا ( ماص  فه  صضغ ي س ي لي سزفءة ) )أوريلي (
 44 – 111)( قيحار غا ي سسم أبيه فل    قيحرا  املشا و  عناه، فملاا أهابع )( حل غ ي س ي ليسامنُت )

 .(31)( ملكا  عل  رفما أهبع ل   قيحر علما  عل  ملو) رفما كلهم قيصر سي لي  املشهور حلسم ) (مق.

 اإلسالم : اجلرا ة عند العر  قبل- 

متوارثااة عاان مشاااد  احلاااي حللءاا   معاارفتهمع رفاا  امراحااة عنااد العاارب قبااا اإلسااالم حياا  كاناا    
ثاا قاعادة العاالج  يف فكانوا تداففن مرحاهم حللع اقَت النباصية، فاحشربة الحوها  العبا ال ي كاان  فع ادزا 

فالكااي ... و  لدحاد فاحل اماة،كا  حلمراحاة،ملاارض حلحدفتاة اساتعانوا ف ذا هاع  علايهم معاماة ا أماراض الابءن،
 .(31)و)وأخر الدواء الك (فقوله  )وكل داء  سا ابلك  آخر األمر(قوله  لقم ن احلكياف د ن ب     

مرهدااة  حدتااداحااىت ال تبااري    حلقااي امباام بواسااءة  وا النااار يف بااًت احعضااا  الداساادة،حياا   هناام اسااتخدم
أالااي ارنبااا  ملااا نتااأت قءعااة ماان  بصااخر باان عمااروكمااا فعلااوا   ال اطعااة،   النااار صباام  احلاهااة أفحمماااة علاا

ءوفه  ثر طعنه أهاابته يف  حادو املعاار)، فقاد اجتها  براعاة امااهليُت يف الءا  حناو امانا  الداٍت فالت ميلاي 
 . (33)و فاتخذ أنف من الفضة .،( 32)ٌوم كالب " عرفجةفقد أصٌب أنف و 
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شاد  ىاااا( 35 ،عثما ن بان عنا ن)ك لا عاًف اماهليُت احسنان فشدفها حللا ه  أحيااذ ف اد رفي ...و  ن 
 . (34)اإلسالم و يفأسنانه حلل ه  قبا دالوله 

النااز  فاالستباا ا  فاماارفح فتالم الاابءن فالع اام، ف ت ااا   ما احعااراب الكااي حفءااا  املداهااافكاا لا اسااتع
 الدموي.

الاا ي اشااتهر حبآكمآاه فأمثالااهآ، فقااد  لقماا ن احلكااياقبااا اإلساالم بعاا  احطبااا  مانهم و  عحار مااا يففقاد عاار  
 من ه هللا احلكمة حنه أدو احمانة.

 . (35))الطب من ابن جمين( ال ي كان تضرب به املثا مبعارفه الءبية في ا   -: ابن جمين التميم 

 . (36) أعم ل اليد  وصن عة اجلرا ة (()) يااول ف د كان طبيبا  حلرعا  -: ابن أى رمثة التميمى

زيناب امراحة عل  الرءا  ف اط، باا اشاتهرت باه بعا  النباا  مانهن  يففمل ص تحر مهنة الء  فالتخحس 
طبيبة بٍت أفد، اليت اكتبب  شهرة فاسعة بُت أطبا  العرب .. فقيا كان  البَتة حللعالج فمادافة تالم العاُت 

 . (37)فامراحات 

املاارأة العربيااة يف عحاار مااا قبااا اإلسااالم يف جمااا  التماارت  فكااان تءلااق علاا  املمرحااات اساام فكاا لا عملاا  
 اآلسيات ف د ك َن تعامن امراح فتواسَُت املرح  الاهة أثنا  قيام فرسان ال بيلة حللدفا  فاهل وم.

  خت م  مل  ذكر

الءبية الدقي ة اليت صوهالنا  ليهاا بعد كا ما ص دم  كن أن ن كد عل  أن علم امراحة من بُت العلوم  
 بدأت به الشعوب ال د ة من دراسات يف ه ا ا ا . بدضا ما

فاااًتة فاحاادة بااا صاادرج عااال الدااًتات التارخييااة، فدياازت كاااا فااًتة  حااادس علمياااة  يففأن هاا ا العلاام مل تظهاار 
هلناااادي حلماناااا  الندبااااي صنبااا   ليهااااا فعلاااا  سااابيا املثااااا  تتميااااز العحاااار الياااوذ  حلماناااا  املزاءااااي بينماااا ا

 فالرفحا .

أن املعلومااات الءبيااة الاايت ذكاارت يف صلااا الدااًتة دياازت حللدقااة فهاا ا دليااا علاا  املهااارة الاايت ديااز هبااا احطبااا  
 صوحي ه يف ه ا الب  . ال دام  الاهة عند فهدهم للعمليات الدقي ة فه ا ما مت

ناا  أن عرفاا  عاال العحااور فااأي عمليااة ءراحيااة كمااا ساايالحق ال ااارس أن أساساايات علاام امراحااة مل صتغااَت م
أآلت ءراحياة الاهااة لكااا  مجيا  أن اضااع للت رباة، فال ت ااوم هبااا الءبيا   ال بعااد اا تر املاارت  فتبااتخد

عملية    ءان  صع يم امارح، فها ا احساسايات  بتاة منا  أن عرفا  عناد الشاعوب ال د اة    أن فهال  
 احمور مبا تتناس  مع التءور التارخيي هل ا العلم.الء  احلدت  مع جتدتد بع   يف لينا 
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ا تمعااات ال د ااة صكاااد صكااون ندااس العااادات  يفكاناا  صنتشاار   عاا  العااادات العالءيااة املتبعااة الاايتبااا  ن ب
املتبعة اآلن فاإلنبان البدادي كان تعاًف اللدغة بتخدتت املكان ف دماداه فمحاه إلالاراج املاادة الباامة مناه مث 

 تزا  متبع. ما صضميدا فه ا

اااَتا  أدااااٌت أن أكااااون قااااد أفهاااال  فكااااريت يف رباااط التااااأثَتات احلضااااارتة  بدضاااالها فعاااادم  نكااااار  فاالعااااًتا فأالآ
 الت دت  فالت دتد حي علم.

 

* * * * * * * * * * * * * * * 

 

 اهل امش

، م1877مطبعااة باا الق  القاا ىرة  ، ال ااانون يف الءاا ، اباان سااين ء  أباا  علااى احلساان باان عبااده (1)
3/146. 

مطبعاااة ، الااراز   ب بااان عباادالق در  صتااا ر الصاا  ح، مااابُت احذناااُت ماان ماا الرة الااارأس -ال اا ا  : (2)
 . 552، صم1951مصطنى الث ين  الق ىرة  

، م1988منشا را  ع يادا   ابرياس ، امامع يف اترت  العلوم عند العارب، مر ب   ب عبدالرمحن (3)
 .74ص

 .   84املرءع ندبه ، ص (4)
ص  م1976بغاداد    منش را  اجملمع العلم  العاراق، من الء  احشوروالبدر   عبداللطيف   (5)

 .أ
 .املرءع ندبه (6)
 . 38ص حدر البابق،امل ،الرازي، ي  املهتم حلمز  املادي من الء هو الءب -اآلسي : (7)
 .البدري، املرءع البابق، ص ب (8)
اااااااهمته بااااابا فكاااااااااااان  عاا   . م 1751 – 1793مان سانة  42حااااااااكم عل  ماتربوا سانة  ،مح را  (9)

   1770أف قاانون محاوراىب ساانة  فأهادر شارتعته ال انونياة أف مااا تعار  مببالة محاوراىب بوساط العارا ،
هااا اب املهااان  منهاااا املاااواد اراهاااة أب أناااااااااااااوا ، 10صحااانيدها    فتاااتم  ماااادة قانونياااة، 282ففيهاااا  م،

فكانا  ص ءاع  كام الاىت توقعوهناا علا  املا نبُت،قد رها  ال اوانُت ل ضاا  اححااااااااااااف  كاحطبا  فالبياطرة،
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يعا  أبالار، العازافي، عبااد فتاد ال ابلاة الاىت صبااتبد  رحا مااوت مرتضاه، يفتتباب   الا يأهاابع الءبيا  
 .69صم 2111مكتبة التيسري  مصراتو رت  احلضارة العربية اإلسالمية، ات الرمحن حبُت،

شااي ا    فترءاع صاااااااااارت  التعامااا حلل التااارت ، يف الن ااديأقااااااااادم فحادة للتعامااا  هااي  -: الشاي الت (10)
، دفااًت املبااكواتت فقاارا ة التااارت ،   وانىااع عبااد الاارازقخلااف فاااااااا رس فجااي  العهااااااااود البااومرتة، 

 . 17-16ص  ،م1944مطبعة دار النشر عم ن  
 .437ص ،م1961  دار املعرفة الق ىرة، صعرت  دمحم أمحد الل ، اترت  العلم، س رت ن  ج رج (11)
 .املرجع ننسو (12)
  ة للتاااا ليف وال  ااااةاملؤسسااااة املصاااارية الع ماااا ،املحااااري ال ااااديكتااااب الءاااا  ،   كماااا ل   سااااني (13)

 .  1/15، م1964، الق ىرة
، م1978 لااااب  ، يف العحااااور الوسااااء ص اااادم الءاااا   يف سااااهام احطبااااا  العاااارب  ،عينتاااا ى  ب (14)

 .27ص
القاااا ىرة    دار املعاااا ر ، يف محاااار ال د ااااةاحلضااااارة الءبيااااة  ،غيلاااا بى  باااا ل وزينااااب الاااادواخلى (15)

 . 27ص ،م1965
الثاا ين  املااؤ ر العاا مل أحباااث أعمااا   ،لءاا  اإلسااالمي فالعااالج احلااراريا ،شاا  تو  مصااطنى أمحااد (16)

، م1982، نيسااا ن 2أاير إىل  29 الاااال  الداااًتة مااان املنعقاااد يف الك يااات عااان الطاااب اإلساااالم 
 .291ص

بداتاة حاىت معركاة رفاع احف  مان ال أن ن بم عحر البءاملة    قبامُت، )  كننا -العحر البءلم  : (17)
نصاا   ( ها ا التاارت  حاىت ساا وط البءاملاة، فقاد أسباها بءليماوس احف  مان فالثاا   .م،217عاام 

 . 41ص ،م1961مكتبة األبل  املصرية  الق ىرة   عحر البءاملة،  يفاترت  محر  ،إبراىيا
منشااااا را  وزارة الثق فاااااة  دمشااااا   ، اترتااااا  الءااااا  فتداباااااه فأعالماااااه،   كتشااااا أمحاااااد  الشاااااط  (18)

 .25، صم1967
 .13، صم1979دمش   ، اترت  فصشرتع تداب الحيدلة، مءبعة طربُت،  زىريب الب اب  (19)
منشاااا را  وزارة الثق فااااة واإلعااااالم  بغااااداد   ،خمتحاااار اترتاااا  الءاااا  العااااري، كماااا ل  الساااا مرا    (20)

 . 1/68 ،م1984
 .28، صم1959دار املع ر   الق ىرة  ، صعرت  سعيد عبدة، قحة الء ، ج رلند  ج زيف (21)
 .94، صاملرءع البابق الشطى  (22)
 .37، ص املرءع ندبه (23)
 .75، صم1987  الشركة الع ملية للكت    بريو ، اترت  العلوم عند العرب، مح دة   سني (24)
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 . 97ص  ،املرءع البابق، مر ب  (25)
 . 42ص  ،املرءع البابق، ج رلند (26)
، ءبااا  احلاا ، فغااريالااراتن  فغااري ءنااوي)اساام قاادي تءلااق علاا  الاابالد الااىت ص ااع  -بااالد الغااا  : (27)

 م 1965 ،القلااااا والقاااا ىرة دار ، املوسااااوعة العربيااااة امليبااارة،غاااارابل  ب شااااني ، الاااالانس ( فمشااااي
 .392ص

 .407ص، م1678، الدهرس ، ابن الندمي  أب  النرج ب بن اس   (28)
 . 55ص ،املرءع البابق، ج رلند (29)
 .90، صم1971  دار العلا للماليني  بريو ، ند العرباترت  العلوم ع ،فروخ  عمر (30)
القا ىرة  ،   ياق دمحم ساعيد العار ن، الع اد الدرتاد، األندلسا  القاربيأمحد بان ب  ابن عبد ربو  (31)

 .5/166 ،م1953
دين ابااان عاالااا ابااان األ ااري ركاااة ماان أ م العاارب قباااا اإلسااالم(، فهاا  مع تااوم حااارب، )-الك ااالب : (32)

 .1/331، م1982دار ص در  بريو   التارت ،  يفالكاما  ،احلسن على بن أى الكرم
 .373فرفخ، املرءع البابق، ص  (33)
 .2/176، م1892ليدن  ، البلدان مع م ،اليعق ى  أمحد بن يعق   بن جعنر بن وىب (34)
 .21ص ،م1958دار اهلالل  الق ىرة  ، التمدن اإلسالمياترت  ، زيدان  جرج  (35)
،   يااااق فاااا اد سااااعيد، طب ااااات احطباااا  فاحلكمااااا ، أباااا  داود سااااليم ن باااان  ساااا ن  اباااان جلجاااال (36)

 .57، صم1918الق ىرة  
 .39، صم1877  امل صل ،علوم عند العرباترت  ال يفدراسات  ،عبد الرمحن   كمت بيب (37)

 
 

 ااااااااااااراجعواملاااااااا اااااااااا درملصااااااااااااا  مة اقااااااااااااااا
 : املص در :أوالً 

 دار صااا در  باااريو   ، الكاماااا يف التاااارت  ،ابااان األ اااري  عاالااادين ابااان احلسااان علاااى بااان أى الكااارم
 .م1982

 القا ىرة  ،   ياق فا اد ساعيد، طب اات احطباا  فاحلكماا   ابن جلجل  أب  داوود سليم ن بن  س ن
 م.1918

 م1877مطبعة ب الق الق ىرة  ، ال انون يف الء   ابن سين   أب  على احلسن بن عبده. 
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 القاا ىرة  ،   يااق دمحم سااعيد العاار ن، الع ااد الدرتااد  اباان عبدربااو  أمحااد باان ب القاارب  األندلسااى
 .م1953

   م1678(   مد )، الدهرس   ابن الندمي   أب  النرج ب بن أس. 
   م.1951الق ىرة    مصطنى الث ينمطبعة ، خمتار الح اح  ب بن عبد الق درالرازي 
 م1892ليدن  ، مع م البلدان  اليعق ى  مد بن يعق   بن جعنر بن وىب. 

               
 : املراجع : اثني ً             

 م1976برابني  دمش   ، مءبعة اترت  فصشرتع تداب الحيدلة، الب اب  ب زىري . 
 م1976منش را  اجملمع العلم   بغداد  ، من الء  احشورو، البدري  عبد اللطيف . 
 د،ت(.دار املع ر   الق ىرة، قحة الء  فصعرت  سعيد عبدة، ج رلند  ج زيف( ، 
 م1987الشركة الع ملية للكت    بريو    ، اترت  العلوم عند العربن، مح دة   سني. 
 م1958دار اهلالل  الق ىرة  ، ياترت  التمدن اإلسالم، زيدان  جرجى. 
 م .1961دار املعرفة  الق ىرة   ، صعرت  دمحم أمحد الل ، اترت  العلم، س رت ن  ج رج 
 م .1984منش را  وزارة الثق فة  بغداد  ، اترت  الء  العريخمتحر   الس مرا ى  كم ل 
 العا مل  الثا ين عان الطاب أعما ل املاؤ ر ، الء  اإلسالمي فالعالج احلراري  ش  تة  مصطنى أمحد

 . م1982نيبان، 2ت ر     29الال  الدًتة من  اإلسالم  املنعقد يف الك يت
 م1977امل صل  ، دراسات يف اترت  العلوم عند العرب  عبد الرمحن   كمت بيب. 
   م .2111مكتبة التيسري  مصراتة  ، اترت  احلضارة العربية اإلسالميةالعااو   عبدالرمحن  سني 
 م1978 لب  ،  سهام احطبا  العرب يف ص دم الء  يف العحور الوسء   نت ى  بعي. 
   م1965دار القلا  الق ىرة   ،املوسوعة العربية امليبرة غرابل  ب شني. 
  م 1965 دار املعا ر   القا ىرة ، يف محر ال د اةاحلضارة الءبية   زينب الدواخلىب ل و  غيل بى

. 
  مطبعااة دار النشااار  ، دفااًت املبااكوكات فقااارا ة التااارت   وانىااع عبااد الااارازقفجااي   خلااف فااا رس

 م .1944عم ن  
 م1971دار العلا للماليني  بريو   ،  اترت  العلوم عند العرب  فروخ  عمر. 
   املؤسساة املصارية الع ماة للتا ليف وال  اة  القا ىرة   ،كتااب الءا  املحاري ال اديكم ل   سني

 م .1964
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 منشاااا را  ع ياااادا   ابريااااس  ، امااااامع يف اترتاااا  العلااااوم عنااااد العاااارب  عبااااد الاااارمحن مر باااا   ب
 م.1988

  م1961مكتبة األبل  املصرية  الق ىرة   ،اترت  محر يف عحر البءاملة نص    إبراىيا. 

 
                         * * * * * * * * * * * * * * * 

                         


