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فى التراث الطبى  كى األورام السرطانیةل" مكواه الدائرة"استخدام 
  )فى ضوء الصور الباقیة دراسة الوظیفةتصور الشكل و(اإلسالمى

  ھناء محمد عدلى حسن. د
  

انى ١كلمة سرطان تعرف ى األصل الیون ـ ف ة "أى  "Oncos" ب م األورام الخبیث عل
زمنولت ھتحو ،"Cancer"الفرنسیون  ، وقد سماه"طیفةوالل ى  ذه الكلمة مع مرور ال إل

اد ى س طلح علم اس مص ة الن ى ولغ م الطب ى المعج ین األورام ، وف ترك ب م المش القاس
دان السیطرة  ا، وفق اثر الفوضوى للخالی الخبیثة أینما وجدت فى جسم اإلنسان ھو التك

  ٢.على تنظیم عمل الخلیة
رض  ة وم راض عام فوا األم ن وص دماء أول م ریون الق ان المص رطان ك الس

ة ا ،٣بصفة خاصة ى كتبت حوالى  رسیباحتوت بردی م عن مخطوطات .ق١٥٥٠الت
ن سمیثعلى كتابات مفصلة عن األورام، كما  ٤أقدم  یضم باب األورام فى بردیة أدوی

ا م ٥م.ق١٥٥٠ اف األورام منھ ن أوص ة م الجموع بیل المث ى س ع" عل األورام  أبش

                                                
  جامعة حلوان –أستاذ مساعد بقسم اآلثار والحضارة كلیة اآلداب  
أول من استخدم كلمة سرطان للتعبیر عن ھذا المرض حیث شبھ  Hippocratesكان أبقراط  ١
لسرطان بحیوان بحرى لدیھ أرجل عدیدة یستخدمھا فى تحطیم أى شئ یقف أمامھ وھو یتحرك فى ا

ً وینتشر فى أى اتجاه -المرض–جمیع االتجاھات، والسرطان    .یشبھ ھذا الحیوان فى أن لھ عروقا
أحمد محمد الحضرانى، العلوم السرطانیة وجراحة الثدى فى الطب العربى، مجلة األزھر، العدد 

  .٣٥١م، ص ٢٠٠٥إبریل  ،)٢( ٣٢
 .٤٢-٤١م، ص ص ١٩٨٠، بیروت ١میشال كرم، السرطان، معھد اإلنماء العربى، ط ٢
ً كثیرة، منھا ورم بالثدى، كشف نقش مجھول فى بعض مقابر األسرة السادسة بسقارة  ٣ أوراما

  .أراد بھذا الرسم أن ینقل واقع مجتمعھ وشخصیاتھ ولعلھ
وار ده الھ ة اآلداب بسوھاج، ھاشم عبد هللا عب ة كلی ، م١٩٩٠، ١، مج٩عى، الطب الفرعونى، مجل

  .٣٦٠ص 
ل یحتفظ معھد األورام بالقاھرة ب ذى عاش قب ة الشبان ال اء أحد الفراعن صورة أخذت باألشعة لمومی

  .أربعة آالف سنة من المیالد، والتى تؤكد أن سبب الوفاة نتیجة إصابة بورم خبیث فى عظم الفخذ
 .٤٣رطان، ص میشال كرم، الس

4 Stern (C.L.), The Papyrus Ebres, Translated from Germany by: Cyril P. Bryan, London, 
1930, pp.1-3. 

م، واشتراھا عالم ١٨٦١فى ضواحى األقصر سنة  Smith Papyrusاكتشفت بردیة أدوین سمیث  ٥
ذه البرد میث ھ ورا س ھ لیون دت ابنت ھ أھ د وفات میث وبع ن س ار أدوی ة اآلث ة التاریخی ى الجمعی ة إل ی

ى عدم  دماء المصریین باإلضافة إل بنیویورك، تكشف ھذه البردیة الجانب الجراحى فى الطب عند ق
 ،ً دا ً جی ا ة ترتیب وجود السحر والشعوذة فیھا، وتتمیز ھذه البردیة إلى أن المعلومات الواردة فیھا مرتب

ا األسود س ٤٦٩سم، وعدد األسطر ٣٣م، وعرضھا ٤.٦٨طول البردیة  ونین ھم ت بل د كتب طر، وق
  .واألحمر، وذكر بھا ثمانیة وأربعون حالة من حاالت الجروح والكسور والتقیحات واألورام
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َ شدیدة یقال عنالوھى التى تحدث آال ا شئھا أما ا ال  ،ورام خونسو وال یفعل لھ أى أنھ
فى رطان"تش ى الس ق عل ف ینطب ذا الوص ا  ٦،، وھ ة كم ة المقدس ب الھندی ارت الكت أش

ادة القطران،  م سنة ق ١٥٠٠ریخھا إلى أتالتى یعود  إلى وصف األورام وعالجھا بم
بباتھا  عنمخطوطات الصینیة القدیمة حدیث وفى ال واع األورام ومس تصنیف بعض أن

  ٧.عمال بعض المواد المضرة بالطعامثل اإلصابات الحراریة والرضوض واستم
ا ین لن انى یتب انى والروم ة المصریة  وفى العصرین الیون ال الحضارة الطبی انتق

ى  ا إل ت ومنھ ى كری ة إل ث القدیم ان حی زر الیون ل ج فتھمك ن فلس ا م افوا إلیھ ، أض
حو ب اإلغری یتض ى الط رى ف ن الطب المص اس م دى االقتب رس م ة إیب ى بردی ى ف ق

الین انى ج ب الروم ات الطبی األورام وكتاب اص ب م الخ ى القس ة ف  Galenوس الطبی
Galinus )ف ا ٨)م.ق١٣١-٢٠٠ ذى وص ھ ال من مؤلف ى األورام"ألورام ض ة ف " مقال

ا ، بأنھا الغلظ الخارج عن الطبیعة ووصف فى ھذه المقالة جمیع أنواع األورام ودالئلھ
اء الروم ھر األطب ن أش وسوم ل كلس وعة .ق ٥٠-٢٥ ٩ان األوائ ف موس ذى أل م ال

                                                                                                                        
 .٣٦٥ھاشم عبد هللا، الطب الفرعونى، ص 

تحل محل الخالیا التى أصیبت أو تلفت، وھذه العملیة لیا تتكاثر باستمرار یتكون الجسم من خال ٦
ى عمل الجسم بصورة معتادة وعالجھ عندما یعانى من إصابة أو عند إجراء المستمرة تحافظ عل

بدورات حیاة مختلفة وتتكاثر بمعدالت عملیة، وتتمتع الخالیا الموجودة فى أجزاء الجسم العدیدة 
متنوعة، ولكن األمر المشترك بینھا ھو أنھا تحتوى على إشارات توضح لھا كیفیة أدائھا ووقت 

سرطان عندما تبدأ إحدى الخالیا العادیة فى العمل بصورة غیر طبیعیة حیث تبدأ التكاثر، یحدث ال
الخلیة فى االنقسام والتزاید بصورة ال یمكن التحكم فیھا ألن اإلشارات التى توضح لھا كیفیة عملھا 

  .ال تعمل بصورة مالئمة
، ١مة بدار الفاروق، طقسم الترج: ھیلین بیر وآخرون، الدلیل العلمى للسرطان عند الرجال، ترجمة

 .٢٤م، ص ٢٠٠٥
7 Breasted, (Y. H), The Edwin Smith Surgical Papyrus, 2 Vols, Chicago 1930, cases nos.7, 
9, 10, 12. 

دراسة (وفاء أحمد السید بدار، الطب واألطباء فى مصر الفرعونیة حتى نھایة الدولة الحدیثة 
  .٨٤م، ص ١٩٩٣اآلداب، جامعة اإلسكندریة،  ، رسالة ماجستیر، كلیة)تاریخیة وحضاریة

فى آسیا الصغرى، وتقع ھذه المدینة شمال ) م.ق ١٣١( Pergamonولد جالینوس فى مدینة برغام  ٨
أزمیر التركیة، عندما بلغ جالینوس العشرین من عمره توجھ إلى االسكندریة حیث تعلم الطب فى 

 ً فى مدرسة لتعلیم المصارعة، ثم سافر إلى روما  مدرستھا، ثم عاد إلى مدینة برغام لیعین طبیبا
ً، ویرجع  وأصبح من كبار أطبائھا، بقیت مؤلفات جالینوس المرجع األھم لألطباء خمسة عشر قرنا

، ویمثل جالینوس الحلقة األخیرة فى سلسلة ى ابتدعھا فى التشریح وفى العالجذلك للطریقة الت
  .الطب اإلغریقى التقلیدى

، ٩٩ع  ،٢، ج)الرومانى-العصر الیونانى(، تاریخ الطب والصیدلة المصریة سمیر یحیى الجمال
  .٤٣٩- ٤١٩ص ص  م،١٩٩٧القاھرة 

م الذى ألف موسوعة ضخمة باللغة الالتینیة حوت علوم .ق ٥٠-٢٥اویلیوس كورنیلیوس كلسوس  ٩
  .الفلسفة واالستراتیجیات الحربیة والقانون وفن البالغة والفقة والطب وغیرھا

  .٣١٥- ٣١٤، ص ص ٢ج ،خ الطب والصیدلةیحیى الجمال، تاریسمیر 
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ا د أغلبھ ة فق ة الالتینی خمة باللغ زء الخاص بالطب ،ض دا الج ا ع مھ ،م ذى قس ى  ال إل
اقثمانیة كتب، و ون الجراحة ند خص الكتاب امن بفن ذلك السابع والث ب، ك  اشتملت كت

وس  ى روف ب اإلغریق ى ١٠)م.ق١٤٠-٧٠(الطبی ن  عل ھ ع لبةاألورام ال"مقال  "ص
ص د وخ رطان الجل ة س وس  ،بالدراس یس فیلیی ا ارخیجین رى ) م١٤٥-٧٥(أم د أج فق

  ١١.عملیة إزالة سرطان الثدى
  :التراث الطبى اإلسالمىفى  األورام السرطانیةذكر 

ت المیة  حقق ارة اإلس اریخالحض ر الت رى عب ارة أخ ھ حض م تحقق ً ل ا ى  نجاح ف
ة ت مؤلفاالثار واآلال تزال و ١٢،مرض السرطانالتعرف على  ى العربی ر شاھد عل خی

ن االكتش د م ى العدی بق إل ى الس واء ف ادى س دور الری ذا ال ى ھ ة أو ف اع اافات الطبی تب
  .المرض تشخیصالمنھج العلمى السلیم فى 

ا بدأت  ة والمصریة وغیرھ ة والفارسیة والھندی ة الیونانی ات الطبی ة المؤلف ترجم
رت فى عھد المأمون الذى حث وازدھ ،فى عھد أبو جعفر المنصورإلى اللغة العربیة 

الینوس العلماء على جمع كتب ى الشھیر ج ب اإلغریق رجمین  ،الطبی افئ المت ان یك وك
ى  ى أشارت إل ب الطب الت وا كت ذین ترجم رجمین ال م المت ن أھ ً، وم ا بوزن كتبھم ذھب
ذى  ى ال ن الحران و الحس اب األورام، وأب رجم كت ذى ت لت ال ن الص راھیم ب األورام إب

اریوسترجم كتاب ا ام و١٣،لسرطان لقلف ن اسحق  ق ین ب ة  )م٨٠٩/ھـ١٩٤(حن بترجم
ة  ة، وتحوى المقال الكثیر من كتب جالینوس الطبیة وغیرھا من الكتب الفلسفیة الیونانی

اب  ن كت ین"التاسعة م ى الع االت ف ا " العشر مق ین ولكنھ راض الع ات أم ً لعالج را ذك
ن ا ة م راض العام رق لألم یر متف ا تفس ة، وبھ ر مرتب دأ غی ة، وتب ة النظری لوجھ

الینوس  اب ج ا"باالنتفاخات واألورام وھى منقولة عن كت ى األورام وعالجھ ذلك " ف ك
ة عشرة  ة عشرة والرابع نقل حنین فقرات عدیدة تتعلق بعالج األورام من المقالة الثالث

   ١٤.من كتاب جالینوس

                                                
) م١١٧-٩٨(ولد ھذا الطبیب فى مدینة أفسوس وقد عاصر حكم االمبراطور الرومانى تراجان  ١٠

ً عن الطب  ٥٠كأحد أنبغ األطباء والجراحین وعلماء التشریح فى زمانھ وألف حوالى  كتابا
  .والتشریح
 .٤١٥، ص ٢ج ،یدلةصیى الجمال، تاریخ الطب والسمیر یح

ھو طبیب إغریقى ولد فى مدینة ابامیا، عاش فى روما فى عصر االمبراطور تراجان وبرز  ١١
  .واشتھر كأفضل مؤلفى الكتب الطبیة فى روما وترجمت جمیعھا خالل العصر اإلسالمى

  .٤١٨- ٤١٧، ص ص ٢ج ،یى الجمال، تاریخ الطب والصیدلةسمیر یح
  .١م، ص ١٩٢٥إلسالم، مجلة حضارة اإلسالم، القاھرة طنطاوى جوھر، الحضارة فى ا ١٢
 .٤٩، ص ٣ج ال، تاریخ الطب والصیدلةسمیر یحیى الجم ١٣
، )ھـ٢٦٤- ١٩٤(ماكس مایرھوف، كتاب العشر مقاالت فى العین المنسوب لحنین بن اسحق  ١٤

 .١٧٦- ١٧٥، ص ص م١٩٢٨المطبعة اآلمیریة بالقاھرة، 
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د  رازى یع رازى(ال ا ال ن زكری د ب ر محم و بك ـ٣١١-٢٤٠ أب  ،١٥)م٩٢٣-٨٥٤/ھ
ذىرائد الطب اإلكلینیكى  ورم السرطانى وأورد  ال ات واألعراض لل م العالم ذكر أھ

ا "بعض الفروق بین الورم الصلب الحمید والسرطان حیث یقول  ع بینھم ا الجم أى (أم
الغرض ) بین الورم الحمید والسرطان ادة السوداویة وب و الم ة والسبب وھ ى الحقیق فف

ن وھو الدلیل وذلك أن السرطا ،یفترقان ل م د وینتق م یزی ً ث ھ یكون صغیرا ن فى ابتدائ
دید  ھ وجع ش ون مع بیھة بأرجل السرطان ویك العروق الش ھ ك ان وحول ى مك ان إل مك
دردى  ھ دم كال ا انفجر وسال من ً وربم ا ً عظیم ورا ة نف ونخس وحرقھ وتنفر منھ األدوی

ھ ورم الصلب فإن ذلك ال نخس وال ك ھ ال تد مع ھ ویش ن حول دم م ك ال د ذل ا أفس ال  وربم
ھ الحس أو  دم مع ة وینع اردة البلغمی ة والب یكون ابتدأ إنما یعقب األورام الحارة الدموی

ھ ھ البت ع مع ً وال وج لبا ون ص ھ یك عف وملمس ائص  ١٦".یض رازى الخص دد ال ا ح كم
  ١٧."الورم الخبیث یمتد فى العمق: "األساسیة للسرطان قائالً 

رى  ا الطب رى (أم ن الطب ھل ب ن س ى ب ن عل و الحس دأب ـ٣٦٦ ت بع ) م٩٧٦/ھ
ى  رة ف ة عش ة الحادی اول المقال رةفتتن الث عش ن كتا ث اب م ھب ة" ب ردوس الحكم " ف

ا نصھ األورام مع غیرھا من األمراض التى یمكن وصفھا مستعصیة ورم"، بم ا ال  أم
ك  رء وذل ا ب ھ ربم داء كون ى ابت ھ ف رطان فإن و الس وداء وھ ره الس ن الم ادث م الح

  ١٨".عسر

                                                
ام  ١٥ ارس ع رى بف إقلیم ال د ب ـ٢٤٠ول ذكرت م، و٨٥٤/ھ ھ ف اریخ وفات د ت ى تحدی اء ف ف العلم اختل

ى عام  م فى حین تزید٩٢٣/ھـ٣١١بعض المصادر أنھ توفى عام  م، ٩٧٥/ھـ٣٦٤بعض المراجع إل
وم الفلسفة، وظل حجة  الذىرازى طبیب المسلمین یعد ال مھر فى المنطق والھندسة وغیرھا من عل

د من المو ،فى الطب حتى القرن السابع عشر ھ الطب ویع ث شملت مؤلفات ات سوعیین حی والطبیعی
وفنون شتى وقیل أنھ اشتغل بالطب بعد األربعین وطال عمره وعمى فى آخر عمره، أخذ واإللھیات 

ھ "فردوس الحكمة"الطب عن الحكیم ابى الحسن على بن الطبرى صاحب  ً  ٢٢٤، بلغت مؤلفات ا كتاب
  ".ارسر األسر"وكتاب " المنصورى"و" الحاوى"من أشھرھا 

ة والطب، ط وم الطبیعی ى العل ة واإلسالمیة ف ، ٢محمد غریب جوده، عباقرة علماء الحضارة العربی
اھرة  ن  -٩٠م، ص ٢٠٠٤الق دیث ع المیة وح ارة اإلس راث والحض ن الت بس م اورى، ق عید مغ س

 .١٥٥م، ص ٢٠١٢، القاھرة ١ئق العربیة فى حضارة اإلسالم، طالوثا
  .٣٥٢-٣٥١ص ص ، السرطانیةد الحضرانى، العلوم أحمد محم ١٦

Cosman (M.P.) & Jones (L.G.), Handbook to Life in the Medieval World, USA 2009, 
p.497. 

  .٤٤میشال كرم، السرطان، ص  ١٧
، أمراض العین ومعالجتھا، )م٩٧٦/ھـ٣٣٦أبو الحسن أحمد بن محمد ت بعد (الطبرى  ١٨

ى ومحمد ظافر الوفائى، مؤسسة الفرقان للتراث محمد رواس قلعج: المعالجات البقراطیة، تحقیق
  .٤٢٧م، ص ١٩٩٨اإلسالمى، لندن 
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ینا و ن س ع اب میة ١٩)م١٠٣٧-١٩٨٠/ـھ٤٢٨-٣٧٠(یرج د ال تس رطان ألح س
ع : أمرین ھ م ع لون إما لتشبثھ بالعضو كتشبث السرطان بما یصیده، وإما الستداراتھ م

دین (أما ابن النفیس  ٢٠عروق كاألرجل منھ،خروج  و الحسن عالء ال ى أب ن أب ى ب عل
زم ن الح ى ب یس القرش ـ٦٨٧ت  النف ى  ٢١)ھ ین األورام ف ز ب وط فیمی وجز "مخط م
م  "فى الطب القانون ب المصریة رق دار الكت وظ ب ذكر وطب طلعت،  ٥٥٨محف ى ی ف

ذا"الباب الثالث وعنوانھ  ھاألورام والبثور والج اء والتحرز عن واع األورام " م والوب أن
وداوى  ھ س رطانى بأن ورم الس ز ال ى ویمی فراوى والبلغم دموى والص ة (ال ، )١لوح

ً "بما نصھ ویصفھ  داخال ا أن یكون م ً للعضو–السوداوى إم ا أو ال  -المقصود مخالط
و السرطان ى األعضاء وھ ً ذا أصول ناشبة ف  ٢٢"یكون، والمداخل إما أن یكون مؤلما

ى  ودواى إل ورم الس نف ال ا یص اكم و الح رح وھ ن مق ة ع وداء محترق ن س دث ع
ى كل "ویضیف  "و عن السوداء غیر المحترقة وإلى غیر مقرحالصفراء، أ ویحدث ف

  ٢٣."عضو
ى مجال لس نھضة طبیة فى األندقامت و ة وف دراسة فى مجال الطب بصفة عام

دلل بصفة خاصة األورام السرطانیة وعالجھا  ى غرار طب الشرق، وی وتطورت عل
راوى  ار الزھ ك ابتك ى ذل ـ٤٠٤-٣٢٥(عل ن اآلالت لل ٢٤)م١٠١٣-٩٣٦/ھ د م عدی

وان األورام الجراحیة الدقیقة، وقد أشار ان أول وك إلى أنواع السرطانات وأشكالھا وأل
ع والعشریالفصل  فى من تنبھ إلى انتشار السرطان ھ  نالراب ن كتاب ن  التصریف"م لم

                                                
  .١٧٢محمد غریب جوده، علماء الحضارة العربیة، ص  ١٩
 .٩٧٢م، ص ١٩٨٧، بیروت ٤ادوارد القش، ابن سینا، القانون فى الطب، ج ٢٠
 .٢٤٢، عباقرة علماء الحضارة العربیة، ص همحمد غریب جود ٢١
، الموجز فى الطب، )م١٢٨٨/ھـ٦٨٧الء الدین على ابن أبى الحزم القرشى ت ع(ابن النفیس  ٢٢

  .٢٧٩م، ص ٢٠٠٤، دار الكتب العلمیة، بیروت ١یحیى مراد، ط: تقدیم
المھذب فى الكحل  ،)م١٢٨٨/ھـ٦٨٧عالء الدین على ابن أبى الحزم القرشى ت (ابن النفیس  ٢٣

 .٣٨٨م، ص ١٩٨٨، )ایسیسكو(ر اإلسالمى محمد ظافر الوفائى، منظمة المؤتم: المجرب، تحقیق
أشھر من ألف فى الجراحة عند العرب، وكتب كل علمھ فى مؤلفھ  Albucasisالزھراوى یعد  ٢٤

والمحتوى على ثالثین مقالة، وقد أصبح التصریف الكتاب " التصریف لمن عجز عن التألیف"المھم 
 ً لدارسى الطب فى بعض جامعات األساسى لجراحى الغرب حتى القرن السابع عشر وظل مرجعا

اعتمد على ھذا الكتاب معظم الجراحین اإلیطالیین فى عصر وأوروبا مثل سالرنو ومونبیلیھ 
 انتقل=النھضة، ولھذا یعد الزھراوى الجراح الكبیر فى تاریخ الطب فى الدولة اإلسالمیة، وقد 

لون بازدراء واحتقار من الزھراوى بالجراحة من مھنة یمارسھا الحالقون والجزارون حیث یعام
  .الشعب إلى مھنة محترمة یمارسھا العلماء والنابغون من األطباء

مصطفى لبیب عبد  –م ١٩٧٠، االسكندریة ٢حاضرة الخالفة، ج السید عبد العزیز سالم، قرطبة
م، ص ٢٠٠٠، القاھرة )م١٠١٢/ھـ٤٠٤ت بعد (الغنى، دور الزھراوى فى تأسیس علم الجراحة 

 .١٠٣-١٠٠م، ص ص٢٠١٢، القاھرة ٣العظیم الدیب، أبو القاسم الزھراوى، ط عبد – ١٠-٧ص 
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ألیف ن الت ذكر ، "عجز ع یوی ى الفصل الحادى والخمس وان نف ى قطع الثآ" بعن ل ف لی
بطن ى ال ذكر " التى تعرض ف ا ی ون احذر أن تعرض لقطع "كم د الل ؤل یكون كم ثؤل

  ٢٥."ىقلیل الحس سمج المنظر فإنھ ورم سرطان
) م١١٧٩/ھـ٥٩٥ت بعد عام محمد بن قسوم بن أسلم الغافقى ( ٢٦یعلل الغافقىو

 ً ائال م ق ذا االس ھ شبیھ بالسرطان البحرى، "تسمیة السرطان بھ ً ألن ا سمى سرطانا إنم
ربین ى ض ون عل د: ویك ا مبت ون إم ا أن یك ھ، وإم ن ذات ارة إذا أ م ب األورام الح عق

ن دردى  ا ترس(تحجرت، وحدوثھ م دمیقصد م ن ال دم وغلیظھ، وھو داء إذا ) ب م ال
ھ  ن استئصالھ كل ى عضو یمك ان ف د إذا ك ل الی ھ إال بعم تكامل ال عالج فیھ بدواء البت

ً وعولج بما ینبغى فربما وقف لم یزد   ٢٧.بالقطع، وأما إذا كان مبتدئا
ة بوجھ عام أرجع العلماء المسلمون و واد المحلی سبب ھذا الورم إلى أنھ نتاج الم

وائلالمكد دة س ن ع ة م انى، المؤلف م اإلنس ل الجس ة داخ ة، : س واد المخاطی دم، الم ال
و  ً ھ ر خطرا ورم األكث ن ال ول، ولك ع " السرطان"الب رازات تتجم ن إف ون م ذى یتك ال

دعى  رین أن الطحال ھو " الصفار األسود"بكثافة على بعضھا لتصبح لزجة وت معتب
ر السبب األساسى، وقد نقضت ھذه النظریة أخرى شرح ت سبب نشأة السرطان بتغی

  ٢٨.فى الدم

                                                
، سلسلة التراث الطبى العربى اإلسالمى، دار ١عبد الناصر كعدان، الجراحة عند الزھراوى، ط ٢٥

 .١٦٩م، ص ١٩٩٩القلم العربى، سوریا 
حمد بن أحمد بن الغافقى ھو محمد بن قسوم بن أسلم الغافقى، وھو غیر أبى جعفر أحمد بن م ٢٦

 ً ً –السید الغافقى، فقد كان أبو جعفر عشابا ، ویظھر أن المؤرخین المشاركة،  -صیدالنیا ً ولیس كحاال
ً، كانوا على غیر علم بمن ذاع صیتھ، واشتھر من العلماء وھم األكثر  إحصاء واألغزر إنتاجا

م، ویذكر أنھ ١١٦٥/ـھ٥٦٠المغاربة، عاش الغافقى فى القرن الثانى عشر المیالدى وتوفى سنة 
م، ونسبتھ تدل على أنھ من مدینة غافق، ویعتقد أنھا مدینة دى كویھو ١١٩٧/ھـ٥٩٥مات بعد عام 

De Quijo  الحالیة فى منطقةPedroche وھى من أعمال قرطبة، والكتاب ھو نشر وتحقیق ،
بعنوان  ١٨٠٨م، ورقمھ ١٩٨٤لمخطوط حصل علیھ المؤلف من دار الكتب المصریة بالقاھرة عام 

دون ذكر اسم مؤلفھا بینما ناسخھا ھو عبد اللطیف فخر الدین، وبالمقارنة تبین " كتاب فى الطب"
المحفوظة فى مكتبة ) المرشد فى طب العین(أن ھذه المخطوطة صورة عن نسخة من كتاب 

  .٨٣٥االسكولایر برقم 
كتاب المرشد فى طب  ،)م١١٩٧/ھـ٥٩٥ت بعد سنة (محمد بن قسوم بن أسلم الغافقى األندلسى 

م، ١٩٩٠محمد رواس قلعجى وآخرون، مدینة الملك بن عبد العزیز للعلوم والتقنیة، : العین، تحقیق
  .٢٥-٢٣ص ص 

  .٢٥٦، ص الغافقى، كتاب المرشد ٢٧
راط  ٢٨ ح أبق راب  Hippocratesیوض واء والت اء والھ ى الم ة ھ ر أربع ن عناص ألف م ون یت أن الك

أتى والنار، یقابلھا فى الجسم ا ذى ی بلغم ال ب، وال من لبشرى أخالط أربعة ھى الدم الذى یأتى من القل
ى سائر الج أتى من الطحال سالدماغ ثم ینتشر ف ى ت د، والسوداء الت ا الكب ى یفرزھ م، والصفراء الت

واء، أى والمعدة وھذه  ھ خواص الھ دم ل األخالط عبارة عن أجسام سیالھ یستحیل إلیھا الغذاء، لذا فال
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  :التراث الطبى اإلسالمىاألورام السرطانیة فى  أنواع
ى  انوا عل اء المسلمون ك دلنا التراث الطبى لعلماء الحضارة اإلسالمیة أن األطب

األورام السرطانیة ووصفھا،  ة ب م ودرای ن عل ً م دا اء المسلمین ح ار األطب غ كب د بل وق
خ ھ تش وا مع ارة تمكن راض المھ خیص أم ن تش وا م راض فتمكن ن األم د م یص العدی

م  ف الف الحلق والحنجرة بالفحص المباشر بالعین المجردة، وبدس األصابع داخل تجوی
ائص  ھا وخص د ملمس وتیة وتحدی ال الص رة واألحب ق والحنج س الحل ل تحس ن أج م

ا،  ذاسطحھا وطبیعة حركة أجزائھ ادرة  وھك ان بوسعھم أن یشخصوا األمراض الن ك
رطانیةمث ى  ٢٩،ل األورام الس دل عل عى ی رطان الموض ول أن الس ینا یق ن س ان اب وك

ھ ر الغافقى ویذك ٣٠السرطان العام المتسلط على األعضاء، دأ "عالمة السرطان بأن مبت
د  ى الجس مثل الباقالء، ثم یتزاید مع األیام، حتى یعظم وتصیر لھ صالبة شدیدة، ولھ ف

ون، تظھر ل د الل ر مستدیر كم ھ، أصل كبی ة من ى كل جھ ھ عروق خضر أو سود إل
ھ  ٣١وفیھ حرارة یسیرة عند اللمس، ً أن ائال رح السرطان ق افقى تق ل الغ ا أن "كما یعل إم

ة  ھ قبیح ھ قرح ل، وعالمت ب جاھ ك طبی دث ذل ا أن یح ھ، وإم ن ذات ً م ا ون متقرح یك
ة  ة مائی ا رطوب ً، غلیظة الحواشى، منقلبة إلى الخارج خضراء، تسیل منھ المنظر جدا

  ٣٢.وصدید منتن على دائم األیام، وكلما عولج ازداد رداءه، ولم یؤثر فیھ عالجھ
ات  ً لعالم ا ً دقیق رازى وصفا ن األورام  سرطان األنفأعطى ال زه ع ة تمیی وكیفی

ف یكون فى األنف نابت وربما خرج إلى خارج وربما أفسد شكل ا: "بقولھالسلیمة  ألن
ان  وأھاج الوجھ ألنھ یمدده، ا ك داوه وانظر فم ذھب ف ون ردئ الم د الل ً كم ً صلبا یا قاس

ى  –وال تقدم علیھ بالقطع والجرد ألنھا سرطانیة  أى أنھ ال ینصح بالتدخل الجراحى ف
ً فعالجھ أن یقطع  -حالة الورم السرطانى ا ً لحمی ً مسترطبا ا یض أو لین ا أب وما كان منھ

                                                                                                                        
اردة حار رطب،  راب أى ب ا خاصیة الت ة، والسوداء لھ ار، أى حارة جاف ا خواص الن والصفراء لھ

تج  ر ن ا أو أكث ى واحد منھ إذا حدث اختالل ف یابسة، وھى تكون عادة متوازنة فى الجسم البشرى، ف
  .المرض

المى  ؤتمر الع ال الم دیث، أعم ب الح ع الط ھ م المى وتوافق ب اإلس ور، الط ین أن ید حس ید خورش س
انى المى، ع الث ب اإلس ن الط ت ٢، ط١ع د،  - ١٢٢م، ص ١٩٨٢، الكوی رازق أحم د ال د عب أحم

ة م ا، مجل ة علیھ وش، أضواء جدیدة على طاسة الخضة النقوش المدون ة والنق ركز الدراسات البردی
  .٢٥٦م، ص ٢٠٠٥، القاھرة ٢٢ع
 .٣١، ص لماء الحضارة العربیةمحمد غریب جودة، عباقرة ع ٢٩
ة العلماء المسلمین فى تاریخ الطب، أعمال المؤتمر العالمى الثانى عن الطب فؤاد سیزكین، مكان ٣٠

 .١٤٢م، ص ١٩٨٢، الكویت ٢، ط١اإلسالمى، ع
  .٢٥٦، ص كتاب المرشدالغافقى،  ٣١
  .٢٥٧، ص كتاب المرشدالغافقى،  ٣٢
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ن ایجرد، وإبسكین دقیقة ثم یدخل فیھ بعد ذلك و ً عف ا ان ردئی ار ن ك ھ بالن ذھب كویت لم
  ٣٣"واألدویة

ق عن یقول الرازى ل ال : "سرطان الحل و قات ق فھ ى الحل ان السرطان ف وإن ك
ھ ك "محال ى ذل ا ف ة ومتطلباتھ عوبة الجراح ى ص ر إل ى النظ ك إل ع ذل ل مرج ، ولع

ت، ى  ٣٤الوق وجز ف اب الم ى كت ق ف رطان الحل ات س ن عالم یس ع ن النف یف اب ویض
افى األمراض الم(الطب فى باب  ا ومعالجتھ بابھا وعالماتھ ) ختصة بعضو عضو وأس

وداوى " ى الس وداوى–ف رة الس الت الحنج ى ورم عض د ف البھ  -یقص ون ص تك
ن یكون إال "ویضیف إلى ذلك معلومة إحصائیة ھامة بقولھ ) وحموضة أو عفوصة ول

 ً ة  ٣٥،كما یصفھ بالردئ" نادرا كذلك تحدث الزھراوى عن األورام تحت اللسان وكیفی
ا التفری ین أنواعھ ائالً ق ب ان : "ق ورم تحت اللسان–إذا ك د ال ود  -یقص ون وأس د الل كم

ً فھو سرطان ً ولم یجد لھ العلیل حسا   ٣٦".صلبا
ى رقت " بأنھ سرطان الكلىالرازى صف یو ى الكل ورم الصلب ف إذا استحكم ال

ى ویؤكد ذلك ابن سینا الذى  ٣٧،"األوراك وھزلت ونایت اآللیھ وضعف الساق یشیر إل
ھ  أنھ ً أو ب ً أو متضخما ان صلبا ا إذا ك ان م فى اإلمكان معرفة حال الكبد عند جسھ لبی

ن الجزء ا ٣٨ورم، ھ والالفت للنظر أنھ استدل فى الفصل التاسع عشر م ن كتاب ألول م
بض"القانون فى الطب" ا أشار ٣٩األورام، بالنبض على تشخیص المرض فعرف ن  كم

ذا المرض حی إلى ولأھمیة التشخیص المبكر لھ ع : "ث یق ن الضرورى أن نمن ھ م أن
ى ھ األول ى مرحلت و ف ذا المرض وھ ان بھ ا ، ٤٠"إصابة اإلنس ارن كم ین ق ینا ب ن س اب

ة : "یث فى الكلیة بما نصھالورم الحمید والورم الخب ى الكلی ورم الصلب ف ى ال دل عل ی
ھ وجع،  اج فی ا ھ د ورم حار فربم ائن بع ى الك ھ إال ف د ب ھ وجع یقی یس مع ثقل شدید ل

وان من ضعف مات الصلب ن عالوم خدر الوركین وربما خدر الساقین لكنھما ال یخل
ى  ً ف یرا ً یس ا ول رقیق ة الب زال ونحاف الفة الھ اء الس ذه األعض ع ھ ى جمی رض ف ویع

ھ رطان  ٤١"كمیت ة للس راض العام ات واألع ینا العالم ن س رازى واب ف ال ذا یص وھك
                                                

  .٣٥٣أحمد محمد الحضرانى، العلوم السرطانیة، ص  ٣٣
  .٣٥٤ة، ص أحمد محمد الحضرانى، العلوم السرطانی ٣٤
 .١٨٧ابن النفیس، الموجز فى الطب، ص  ٣٥
عبد الرازق الطنطاوى، فصول فى الحضارة اإلسالمیة، الطب والبیمارستانات فى اإلسالم، ط  ٣٦
 .٨٤م، ص ١٩٨٨، مطبعة السعادة، ١
  .٤٥٤، ص أحمد محمد الحضرانى، العلوم السرطانیة ٣٧
 .١١٥، ص ٣جالطب والصیدلة، یحیى سمیر الجمال،  ٣٨
  .١٠٨، ص ٣ج الطب والصیدلة، یحیى سمیر الجمال، ٣٩
  .٤٤میشال كرم، السرطان، ص  ٤٠
 ٤٥٤ص العلوم السرطانیة، الحضرانى، أحمد محمد  ٤١



 )١٥(مجلة االتحاد العام لآلثاریین العرب  

٣٣٠ 
 

ام  عف الع ا الض وى وأھمھ زال Lassitudeالكل ة الھ دید  وحال ذى Cachexiaالش  ال
ة أن  ات الحدیث ت الكتاب د أثبت ة، وق ھ المتقدم ى مراحل ً ف ا ورم وخصوص احب ال یص

ھ % ٣٠حوالى  ھ المریض ویالحظ علی من حاالت سرطان الكلى أن أول ما یشكو من
  ٤٢.ھو العالمات واألعراض العامة

ب األالورم الھاللى الشك " بأنھ سرطان الكبدالرازى ویشخص  ى الجان ن ل ف یم
بطن  –یف من دون الشراس ورم  –أى الطرف اللین من الضلع مما یلى ال ى ال دل عل ی

اب  ٤٣.فى الكبد ى كت ینا ف ى الطب"ویفرق ابن س انون ف ى أورام "الق ة ف ة الثالث ، المقال
ا آذى "الكبد وتفرق اتصالھا بما نصھ  ل ربم ل، ب ر وجع یعق یشاھد ورم ھاللى من غی

ام، وخف اول الطع داء تن د ابت دل  عن د ی ى االستسقاء، وق ق إل و طری د الجوع، وھ عن
ل  ون، وأن یق ً بال حمى، وھزال البدن، وسقوط الشھوة، وكمودة الل علیھ شدة الثقل جدا

ول، اك  الب ان ھن ً، ك رطانیا لب س ان الص إن ك الج، ف ع الع م ینف ھ، ل ت العل وإن طال
ر ذل ھوة وغی ى الش ون، وف ى الل ھ ف داث اآلف ان إح د وك الوجع أش اس ب ر، إحس ك أكث

ى، و ال حم ً ب ا ً، وغثیان ا دث فواق ا أح ة إوربم ق إمات ى طری ان ف الوجع ك س ب م یح ن ل
  ٤٤".العضو، واعلم أن الكبد سریعة االنسداد والتحجر

ف  راوى ویص رحمالزھ رطان ال ر ب" س ا غی رح وإم ا متق وعین إم ى ن ھ عل أن
 ً یا رحم جاس م ال ى ف ا یل ون فیم ھ أن یك رح، وعالمت ً (متق لبا األمل) ص یس ب ھ ل س، ولون

د  دید عن ع ش ھ وج رض مع واد ویع ى الس ان إل ا ك ره وربم ى الحم درد إل ون ال كل
ین  ود )أصل الفخذین(األربیئت رح سیالن الصدید األس ة المتق بطن، وعالم ، وأسفل ال

ن "المنتن منھ، وربما سال منھ شئ مائى أبیض أو أحمر وربما جاء منھ دم ول اب ، ویق
اك یدل ع: "الرحم الصلبسینا فى ورم  لى الورم الصلب إدراكھ باللمس وأن یكون ھن

م  ا ل ا م ھ معھ ل عروض ع فتق ا الوج داھما وإم ل أو إح ول والثق روج الب ى خ ر ف عس
اقان  ً الس دن ویضعف وخصوصا ھ الب ً وینحف مع ا ان خفی ى سرطان وإن ك یتحول إل
البة  ت الص ً إذا كان ا قاء خصوص ة االستس ة كحال ت حال بطن وعرض م ال ا عظ وربم

  ٤٥."فاشیة
اھرة عام ١١/ھـ٥ولد فى أواخر القرن (ابن العین زربى  خصصو م، توفى بالق

ھ سنة  "الكافى فى صناعة الطب"فى كتابة ) م١١٥٣/ھـ٥٤٨ ذى أكمل ـ ٥٤٧ال أى -ھ

                                                
  .٤٥٤، ص أحمد محمد الحضرانى، العلوم السرطانیة ٤٢
ات، أحمد فؤاد باشا، الطب اإلسالمى أساس العلوم الطبیة المعاصرة دراسة تأصیلیة، مجلة تراثی ٤٣
 .٣٣-٣٢م، ص ص ٢٠٠٤ینایر /ھـ١٤٢٤ذو القعدة ( ،٣ع
، ١، ط٣، القانون فى الطب، ج)ھـ٤٢٨-٣٧٠(الحسین بن عبد هللا أبو على المعروف بابن سینا  ٤٤

 القانون فى الطب، ،ابن سینا -١٩٤-١٩٣م، ص ص ٢٠٠٥دار إحیاء التراث العربى، بیروت 
 .١٦١٥ص  ادوارد القش،: تحقیق

 .١٩٤٦، ص فى الطبالقانون  ،ابن سینا ٤٥
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ة النساء  -قبل وفاتھ بعام واحد ً معینة لبحث ما ھو معروف حتى زمنھ من أدوی فصوال
عات الى والمرض ة بالحب ل  ،والعنای ذا الفص ى ھ ھ، ووف رحم وأورام رطان ال ف س ص

ة ال ى إمكانی یر إل ك دون أن یش دخلوذل واع  ٤٦،ىالجراح ت ن أن یس ع ن النف ذكر اب وی
ول  لب ویق ورم الص رحم ال ة "أورام ال ول، ونحاف روج الب ر خ ل وتعس ھ الثق دل علی ی

  ٤٧."البدن، وضعف الساقین، وربما عظم البطن حتى كأنھ مستسق
ا  یةأم ینا ورم الخص ن س ھ اب ول فی ى :"فیق اج إل یة فتحت ل الخص ا تتآك ً م را كثی

ل و التآك ئال یفش روریة ل یة إذا " خصى ض ال الخص ك استئص ن ذل ود م ل المقص ولع
  .أصابھا ورم خبیث حتى ال تمتد إلى عضو آخر

ا و ینا فیم ن س ذكر اب ص ی ةیخ رطان الرئ ات  س راض وعالم ض أع ذا بع ھ
ع  ،المرض ة بمرور الوقت م ا نصھ مثل صعوبة التنفس وتزاید الحال سعال جاف بم

ع أقد یعرض فى الرئھ ور" نفس م ھ ضیق الت دل علی ام م صلب وی ى األی زداد عل ھ ی ن
ان  ا خف بعض األحی واتره وربم ویكون مع ثقل وقلة نفث وشدة یبوسھ مع السعال وت

  ٤٨".مع قلة الحرارة فى الصدر
ینا ذكریو ن س ىعن اب ھ عل ین د حدیث ارن سرطان الع ً وال یق دا دید ج ھ ش  أن ألم

دد عروق " حیث یقول دید وتم ات وجع ش ى والعالم ى الصفاق القرن ره یعرض ف أكث
دا ى اإلص أدى إل وى یت ین ونخس ق ى  غالع ا تحرك صاحبھ وحمره ف ً كلم وخصوصا

ھ حرارةصفاقات العین وصداع وسقوط شھوة ال ا فی ألم بكل م ام الت یس یوجع، طع  ول
ین ى الع ھ إذا عرض ف ن األعضاء كإیجاع و م ى عض وط  ٤٩"السرطان ف ى مخط وف

ذكرة الخال" م " دینت ریة رق ب المص دار الكت وظ ب ال المحف ى الكح ن عیس ى ب  ٢٤لعل
ة ـیعرف ، )٢لوحة ( ٨٢طب، الباب التاسع والخمسون، ورق ى سرطان ال ارض ف الع

ا نصھ  القرنیة ط سوداوى "بم ن خل ى م ى الصفاق القرن ھ تعرض ف أن السرطان عل
ین وینتھى ویتبعھ ألم شدید وامتداد فى العروق ال تى فیھا وحمره ونجس فى صفاق الع

ات  ك أو تحرك بعض الحرك ھ ذل ى األصداغ وخاصة إن مشى من عرض ل األلم إل
ام  ھوة الطع ھ ش ذھب عن ة ت ھ دقیق ادة حریف ھ م ى عینی یل إل داع وتس ھ ص رض ل ویع

 ً دیدا ً ش ا ھ ألم ھ یؤلم اد ألن ل الح ل الكح ارة وال تحتم یاء الح ن األش ھ م یج العل  ٥٠".وتھ

                                                
محمد شایب، دراسة وتحقیق مخطوط الكافى فى الطب البن زربى تظھر الجوانب المضیئة  ٤٦

والمجھولة فى تاریخ العلوم الطبیة، الندوة الدولیة الثامنة لتاریخ العلوم العربیة، مركز المخطوطات 
 .م٢٠٠٤أیلول  ٣٠- ٢٨فى مكتبة االسكندریة، 

 .٢٥٢طب، ص ابن النفیس، الموجز فى ال ٤٧
 .٤٥٤أحمد محمد الحضرانى، العلوم السرطانیة، ص  ٤٨
 .٣٥٣، ص الحضرانى، العلوم السرطانیة أحمد محمد ٤٩
  .١٢-٦، سطور ٨٢، ورقة فوظ بدار الكتب المصریة بالقاھرةطب مح ٢٤مخطوط رقم  ٥٠
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ابن سینا فى تشخیص أعراض األورام السرطانیة وھو أول  ر اإلشارة إلى نجاحوتجد
  ٥١.من قال بوجود أورام المخ

اب  ى كت ا ورد ف ع م ة م ى طب "ویتفق الوصف السابق لسرطان القرنی المرشد ف
یس " للغافقى الذى یزید على الوصف السابق بقولھ "العین وھى علھ ال برء لھا، ألنھ ل

ن یوجد لھا دواء أقو ة والعالجات أشد م وة األدوی ى منھا، وذلك أنھ ینبغى أن تكون ق
ا  وى منھم ا دواء أق د لھم ھ ال یوج ا، ألن رء لھم األسقام، وكذلك الجذام والسرطان ال ب

دم القیسى  ٥٢،"لكن ینبغى أن یعالج بما یسكن األلم ویوقف المرض اس (كما ق و العب أب
ـ٦٥٧أحمد بن عثمان بن ھبھ هللا ت  ھ ت) م١٢٥٩/ھ ة بقول ً لسرطان القرنی ا ورم "عریف

ط  سوداوى أكثر ما یحدث فى الصفاق القرنى ویكون معھ وجع شدید وتمدد وسببھ خل
  ٥٣".ھذه العلھ ال یرجى برؤھا لكن یجب أن یسكن األلم"ویضیف " سوداوى یحترق

وى و ال الحم ف الكح ن یوس دین ب الح ال م ص والى (قس ـ٦٩٦ح ) م١٢٩٦/ھ
انى: األول: نیة إلى نوعیسرطان العارض فى القرنال ً، والث ا ة جمیع م المقل یختص : یع

ة م المقل ذى یع ة، وال ة القرنی ة : بالطبق در بیض یر بق ى تص ا حت ین وجحوظھ ر الع فكب
ن ان م ورم  الدجاجة، وربما أكبر مع زیادة لحم كثیر على الملتحم، وتفتح األجف دة ال ش

د شاھدت "وال تنطبق، وقد تتعفن العین وتسیل، ویضیف  ً وق را ك كثی ى  ٥٤"ذل ولعل ف
  .م١٣/ھـ٧ذلك عالمة على انتشار سرطان القرنیة فى القرن 

  :فى المصادر التراثیةبالكى باستخدام مكواة الدائرة األورام السرطانیة عالج 
ام  ن أن یكون الشفاء الت ھاعتقد العلماء المسلمون أن مرض السرطان ال یمك  من

ا یوصف یكون عالج الس وبذلك، خاصة إذا كان فى مراحلھ المتأخرة رطان أقرب م
ى ال یصنف الرازى مرض السرطان ضمن األمراھكذا و، بتسكین اآلالم رأض الت ، تب

ً ثالثة ھى ذلكسبب ویلخص  ة : أن للعلل من جھة البرء شروطا رء وعل علة واجب الب
رطان ذلك بالس ً ل اال ى مث رء ویعط تحیل الب ھ مس رء وعل ائز الب ع  ،ج ھ ال یقط ر أن غی

  ٥٥.مستقبالً  ة عالجھباستحال

                                                
 .١٧٩محمد غریب جوده، عباقرة علماء الحضارة العربیة، ص  ٥١
 .٣٦٨محمد رواس، ص : تحقیق كتاب المرشد،الغافقى،  ٥٢
، نتیجة الفكر فى عالج )م١٢٥٩/ھـ٦٥٧أبو العباس أحمد بن عثمان بن ھبھ هللا ت (القیسى  ٥٣

محمد ظافر الوفائى ومحمد رواس قلعھ جى، مؤسسة الفرقان للتراث : أمراض البصر، تحقیق
 .٧٥- ٧٤م، ص ص ١٩٩٨اإلسالمى، لندن 

، نور العیون وجامع الفنون، )م١٢٩٦/ھـ٦٩٦حوالى (صالح الدین بن یوسف الكحال الحموى  ٥٤
 – ٣٦٦م، ص ١٩٨٧ اإلسالمى، لندن ، مؤسسة الفرقان للتراث١محمد ظافر الوفائى، ط: تحقیق

محمد ظافر الوفائى، المنظمة اإلسالمیة : خلیفة أبى المحاسن الحلبى، الكافى فى الكحل، تحقیق
  .٢٣٢ص م، ١٩٨٨) إیسیسكو(للتربیة والعلوم والثقافة 

 .٣١أحمد فؤاد باشا، الطب اإلسالمى، ص ٥٥
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ن  فاء م ة الش ى إمكانی ارة إل ن إش ھ م ا تحوی ى م ابقة إل ة الس ة المقول ع أھمی ترج
رض الس ادرةم االت ن ى ح ك ف ان ذل ة  ،رطان وإن ك راءة المتأنی إن الق ذا ف ع ھ وم

روا  لمون ابتك اء المس دل أن العلم ة ت ال للمصادر التراثی ورم ح الج ال ة بع رق كفیل ط
ى ال ة ف روط معین وفرت ش وده ت ان وج ورم، ومك ة ال ك طبیع ن ذل ریض م ورم والم

ة المریض نفسھ،  ً عن حال ا فضال ى وصل إلیھ ى والمرحلة الت دوا إل ا عم ف كم تخفی
دم  ن تق ة ع وارض والمضاعفات الناتج ة الع زمن أو معالج ن ال رة م دة المرض لفت ح

  .المرض
ةكذلك قدم العلماء المسلمون و ادئ الجراحی ن المب ً م ى عالج األ ٥٦عددا  ،ورامف
ا زال  ةبعضھا م ى الجراحة الحدیث ع ف ھ  ،یتب ى الكشف المبكر عن اد عل ا االعتم ومنھ

ون  دما یك ا عن دة منھ ً وال فائ غیرا ورم ص ون ال دما یك ھ عن ون فعال ة تك وأن الجراح
تفحالً  رض مس خیص م ى تش ة ف ادئ الطبی ن المب ً م ددا ة ع ادر التراثی دمت المص ، ق

ادة فرص مازالت الجراحة ال ٥٧السرطان وعالجھ حدیثة تتبع بعضھا كما تربط بین زی
                                                

ى العصر  ٥٦ ً ف را ً كبی ا ت اھتمام دم وسیلة لعالج السرطان وال شك أن الجراحة نال تعد الجراحة أق
ة  ات الجراحی ى إجراء العملی ذین برعوا ف اإلسالمى على ید العدید من علماء الحضارة اإلسالمیة ال

ة  روا درای بة، وأظھ آالت وأدوات مناس مب ن الجس ة م زاء الدقیق ة األج ة بجراح اب، : فائق كاألعص
ة،  والعظام، والعیون، واألذن واألسنان، والفتق، وشق القصبة الھوائیة، وتفتیت الحصاه داخل المثان

ة د ال واستئصال األورام اللیفیة فى األغشیة المخاطیة، واستئصال األورام الخبیث ا تع دم كم جراحة أق
  .وسیلة لعالج السرطان

ھ  ٥٧ ى كتاب رازى ف الینوس"یحذر ال ى ج كوك عل ى الش ورم السرطانى " ف ن استئصال ال اء م األطب
دن" ة الب ى عام ور وینتشر ف ئال یث بعض"ل دو لل ذى یب ر ال الج  -، األم ھ عن الع ا نعرف وء م ى ض ف

رطان  ى للس بة  –الجراح ة بالنس ى درج ً ألقص ائبا ان ص ع ك ى الواق ھ ف ائب، ولكن ر ص ً غی ذیرا تح
ن  م یك دى لعصر ل ى ال یج أخرة الت ھ المت ى مراحل ذا المرض العضال إال ف ھ اكتشاف ھ ً فی میسورا

ى  ة ف ة المتبع ة المستخدمة واألسالیب الفنی ھ األدوات الجراحی ت فی ل وكان معھا العالج الجراحى، ب
ادة للجراحة ھى تفشى  ل النتیجة المعت ى نحو یجع ورم، عل الجراحة ال تسمح باالستئصال الكامل لل

  .لتعجیل بوفاة المریضالمرض وا
المى  ؤتمر الع ال الم ة، أعم ة الحدیث ى الجراح الم ف راث اإلس د، ت یم أحم ید وس ى وس د الح د عب أحم

  .٣٦٤م، ص ١٩٨٢، الكویت ٢، ط١الثانى عن الطب اإلسالمى، ع
عندما یتعرض الزھراوى لعالج األورام الخبیثة یحذر من أن یلمس الجراح السرطان بمشرطھ إال 

ى إذا كانت اإل ت اإلصابة ف و الحال إذا كان ا ھ ، كم ً امال ً ك صابة فى جزء یمكن استئصالھ استئصاال
الثدى، واستئصال الجزء المصاب یجب أن یتم بكل دقة وإتقان حتى ال یبقى فى الجسم أى جذر من 
فاء  ن حدوث اإلصابة إذ ال یرجى ش ة مبكرة م ى مرحل ة ف ذه العملی تم ھ ى أن ت جذور المرض عل

  .تأخرة عندما یتفشى المرضالحاالت الم
ؤتمر  ال الم راح عالج إسالمى، أعم ع األمریكى واقت ماھر حتحوت، أمراض مستعصیة فى المجتم

ت ٢، ط١العالمى الثانى عن الطب اإلسالمى، ع ؤاد باشا، الطب  - ٨٠م، ص١٩٨٢، الكوی د ف أحم
ى الحضارة اإلسالمیة،  -٣٣-٣١صص اإلسالمى،   - ١٠٣ص عبد الرازق الطنطاوى، فصول ف

اب التصریف  – ١٤٢میشال كرم، السرطان، ص  ى كت ق عل ة وتعلی ار منصور، دراس د مخت أحم
ة، مج  ، ٢، ج٢٦لمن عجز عن التألیف، الجزء الثالثون للزھراوى، مجلة معھد المخطوطات العربی
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ورم  ون ال دما یك ة عن ة الجراح ن فاعلی دث ع ر وتتح ف المبك ریض والكش فاء الم ش
 ً غیرا ددص لمون  ، ح اء المس رطان العلم رض الس ى لم الج الجراح ى الع ان فدواع ك

ة، الزھراوى  ا كلی ً أو یتركھ ا ا أن یستأصلھا تمام ع األورام السرطانیة إم ھ م فى تعامل
بب ا زء یس رك ج ورم وت ن ال زء م ال ج دیث، ألن استئص ب الح ره الط ذى یق ر ال ألم

د قریب  تفشیھ وموت المریض، كان یبدأ العملیة الجراحیة بإسھال المریض، وإلى عھ
ل إج ة شرجیة لكل مریض قب ن عمل حقن ة،كان البد م ة جراحی ً  راء أى عملی فضال

وط ضغط عن الفصد قبل إجراء العملیة الجراحیة، والمقصود  ى ھب من ذلك العمل عل
تمكن  ذلك ی ة، وب راء الجراح ان إج ى مك ف ف ن النزی الل م ى اإلق اعدة عل دم للمس ال

ب جة والتراكی ة األنس ن رؤی راح م وح الج ریحیة بوض ىالتش د عل رورة  ، ویؤك ض
ن أصولھ رك أى شئ م ذى یجب أال یت ورم السرطانى ال د المغطى لل ، استئصال الجل

دعو الورم فى المرا أن یكونو اف ی ل ك حل األولى قبل انتشاره إلى أعضاء أخرى دلی
الھ ام باستئص ى القی ھ إل ى مراحل ان ف ً إن ك ذریا ورم ج ال ال دوى استئص دم ج ع ع ، م

  ٥٨.األخیرة، وعالمات ذلك انتشار الورم وكبر حجمھ
اب  الج األورام باألعش اوالت ع ن مح ا ع ةأم ات الطبی ى  ٥٩والنبات د ورد ف فق

ینا" مقالة فى السكنجبین"نشره بعنوان  لم یسبقمخطوط نسخة من  ن س ، محفوظة الب
رنین ٢١١٩رقم ب طوبقابوسراى باستانبول مكتبة فى اریخ النسخ الق ـ١٠-٩، ت -١٥/ھ
ن ١٦ د، عدد األوراق م ى  ٤٤م مكتوب بخط نسخ جی سم، ١٣×١٩ومقاساتھا  ٤٩إل

د، ویعرف السكنجبین فالسكنجبین فاعلیھ  ى الكب ى المخطوط لعالج األورام الحارة ف
 ،"مركب اسمھ بالیونانیة اكسو مائى أى الشراب المركب من الخل والعسل"بما نصھ 
افع السكنجبین " ویضیف ھ ومن من ى أن دال حت ا باعت د لھ ع تبری د م دد الكب تح س ھ یف أن

  ."تحدث فیھا األورام الحارةیمنع أن یلتھب و
لسرطانیة، طریقة لعالج األورام اذلك ك Cauterizationالكى م ااستخد و

یكتسب الكى و ٦٠إتالف نسیج حى مریض بمادة كاویة أو بحدیدة حامیة،ویعرف بأنھ 
لخالیا غیر المرغوب الطبى فاعلیتھ باستعمال الطاقة الحراریة العالیة فى قتل بعض ا

                                                                                                                        
اریخ الطب،  - ٤٩١-٤٩٠م، ص ص ١٩٨٢دیسمبر  –القاھرة یولیو  محمد رجائى، صفحات من ت

 .٩١-٩٠م، ص ص ١٩٨٨ء لإلعالم العربى، ، الزھرا١ط
، الندوة )العراق وسوریھ(أحمد ارحیم ھبو، الطب والصیدلة فى حضارات الشرق العربى القدیم  ٥٨

أیلول  ٣٠- ٢٨، اإلسكندریةالعالمیة الثامنة لتاریخ العلوم عند العرب، مركز المخطوطات فى مكتبة 
  .٩م، ص ٢٠٠٤

كمال الدین : خلود مصطفى، مراجعة: بى بكر الرازى، تحقیقأل" مقالة فى ترتیب أكل الفاكھة" ٥٩
  .١٠٩- ١٠٨م، ص ص ٢٠٠٥ ، القاھرة٥البتانونى وآخرون، مجلة تراثیات، ع

  .م٢٠١١، البحرین ١٢زینب عباس عیسى، الطب الشعبى فى البحرین، مجلة الثقافة الشعبیة، ع ٦٠
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انتشار الفساد وتجفیف  ى بأنھ عالج نافع لمنعوقد عرف العرب الك ٦١،فى بقائھا
الكى "یتضمن  والكى ٦٢سد عجزت األدویة عن ذوبانھ،و ذوبان لحم فاالرطوبات أ

، ھناك اعتقاد أن للنار مفعوًال ٦٣"الكى الكیماوى"عادن المحماه وبالم" الحرارى
ً لتأثیر اإلشعاع المؤین  ً مضاھیا ً وتأثیرا  والمعروف أن، Ionized Radiationعالجیا

ً كان األمر فالثابت البعض اآلخر یعتبرھا طریقة مذمومة ھو استخدام مكواة ، وأیا
التصریف "ویؤكد ذلك ما ورد فى كتاب الزھراوى  ،الدائرة لكى األورام السرطانیة

  :بما نصھ ٦٤"كى السرطان"لمن عجز عن التألیف فى الفصل الخمسین باب 
  رءه فاكوه بمكواة الدائرة حوالیھإذا كان السرطان مبتدأ أو أردت ب :السطر العاشر

 ٦٥ھراوى بدون تاریخ محفوظة بدار الكتب المصریةالز كتابوفى نسخة أخرى من 
  :بما نصھ ٤٤طب، ورقة  ١٩٦٣رقم 

                                                
من القرن األول إلى القرن اإلسالمیة، الجراحیة واألوانى الطبیة  خلف عبد الرحیم،عبد الرحیم  ٦١

، م١٩٩٩التاسع الھجرى، دراسة أثریة وحضاریة، رسالة ماجستیر، كلیة اآلثار، جامعة القاھرة 
  .٧٩ص 

فى كتاب الجراحة البن القف " التقنیة وصناعة الحیل النافعة الطبیة"سامى خلف حمارنھ،  ٦٢
م، ١٩٨٢، الكویت ٢، ط١لطب اإلسالمى، ع، أعمال المؤتمر العالمى الثانى عن ا)ھـ٦٨٥- ٦٣٠(

 .٢١٧ص 
أى الكى –وكذا بالزیت "وصف ابن سینا الكى الكیماوى فى كتابھ القانون فى الطب فقال  ٦٣

  ."بطبخ بعض األدویة المحللة-بالزیت
  .٢٢٥، ص ٢ابن سینا، القانون، ج

ائل ال دى بالوس رض السرطان الكب الج م ة ع ى فعالی ة إل ات الحدیث یر الدراس ك تش ن ذل عیة م موض
ً  العالج بالتردد الحرارى والحقن بالكحول اإلیثیلى دیما ت ق ى عرف ً للعالج بالوسائل الت بما یعد امتدادا

  .من كى حرارى أو كیماوى
زكریا یحیى مھران وآخرون، عالج السرطان الكبدى فى مرضى تلیف الكبد، دراسة : راجع

 لة طب األزھر، عحرارى والحقن باالیثانول، مجعشوائیة مرتقبة للمقارنة بین العالج بالتردد ال
  .٣١٠، ص م٢٠٠٥، إبریل )٢( ٣٤
خلف بن عباس الزھراوى، التصریف لمن عجز عن التألیف، فى التداوى باألعمال باألیدى مع  ٦٤

محمد كامل حسین، المزاج  – ٣٧- ٣٦م، ص ص ١٩٠٨أشكال آالت الجراحة، المطبعة النامى، 
 .م٢٠١١ند العرب، المنظمة العربیة للتاریخ والثقافة والعلوم، فى تاریخ الطب والصیدلة ع

تحتفظ دار الكتب المصریة بعدد من نسخ كتاب التصریف لمن عجز عن التألیف للزھراوى،  ٦٥
ً ذكر ألنواع األورام السرطانیة من ذلك مخطوط رقم  طب تیمور حیث ورد  ١٣٧ورد بھا جمیعا

تعریف للورم السوداوى فى الثدى، وفى الجزء الثالث  ٥٢ورقة  فى الجزء الثانى من المقالة الثانیة،
 ٩فى الورقة ذكر للسرطان وعالجھ بالكى، كما ورد ذكر السرطانات  ١٠٢ من المقالة الثانیة ورقة

أخرى ، وفى نسخة ٣٤١٣من نسخة أخرى من مخطوط التصریف لمن عجز عن التألیف برقم ل 
، كما ٤ورد ذكر السرطان فى ورقة  ٣٠٥٩رقم ل  من نفس المخطوط محفوظ بدار الكتب تحت

  .٩٠ورد تشخیص سرطان العین فى ورقة 
  .طالعت كل النسخ المذكورة عالیھ والمحفوظة بدار الكتب المصریة وجمیعھا خال من التصاویر
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  ٦٦تكوى بھا على ھذه الكیة الواحدة على شكل دایرة :السطر األول
فى العدید من النسخ سواء ف لمن عجز عن التألیف التصریكتاب  حفظ لنا

ة الدائرة التى رسمت العربیة أو المترجمة عنھا إلى الالتینیة أو التركیة صور لمكوا
من بدون تاریخ فى نسخة  ٤٤صورة مكواة الدائرة فى ورقة : بشكل فنى من ذلك

ب المصریة للزھراوى محفوظ بدار الكت" التصریف لمن عجز عن التألیف"مخطوط 
بشكل دائرتین من الخلف،  )٣لوحة ( وفیھا رسمت المكواة ٦٧،طب ١٩٦٣برقم 

قائم لھ زاویة قائمة بمثابة الید التى یمسكھا ب متحدتا المركز، یتصل مركز الدوائر
الطبیب وینتھى ھذا القائم بورقة نباتیة ثالثیة أغلب الظن أن الغرض منھا ھو منع 

یصل بین مركز الدائرة ومحیطھا والقائم المعدنى خطان انزالق اآللة من ید الطبیب، 
 دل مع لون ورقللون األسود بالتباا یمثل كل منھما نصف قطر للدائرة، استخدم

وتتشابھ الصورة السابقة الورقة النباتیة الثالثیة، معدنى والمخطوط لزخرفة القائم ال
مؤرخة بالقرن  السابق الكتابفى نسخة من نفس ) ٤لوحة (صورة مع ) ٣لوحة (

، Universitats Bibliothek Tubingenم، محفوظة بمكتبة جامعة توبنجن ١٦/ھـ١٠
یتصل  ،ین متحدتا المركزا رسمت مكواة الدائرة بشكل دائرتھوفی ٦٨،ألمانیا - ٩١برقم 

لسھولة التحكم مركز الدوائر بقائم لھ زاویة قائمة ینتھى بورقة نباتیة ثالثیة، أغلب 
خطان  یصل بین محیط الدائرة والقائم المعدنىمن ید الطبیب،  ومنع انزالقھا فى اآللة

ختلف عن سابقتھا فى تلوین القائم ، غیر أن ھذه الصورة تیمثالن نصف قطر الدائرة
بما یعبر عن ثقل بالكامل وطرفى الورقة النباتیة الثالثیة باللون األسود ) ید المكواة(

  .اآللة
ترجمتھا إلى اللغة الالتینیة فى  تتم توبنجن أنھیزید من أھمیة نسخة ومما 

 والتى تحوى العدید من الرسوم المصورة لآلالت ١٥٣١،٦٩طبعة جیالتا عام 
لمخطوط العربى، الجراحیة ومن ضمنھا مكواة الدائرة التى أعید رسمھا نقًال عن ا

بھیئة دائرتین یقل قطر من األمام رسمت ) ٥لوحة (والالفت للنظر أن المكواة 
تعامد على محیط الدائرة الداخلیة خطان مزدوجان یمثالن ی ،الداخلیة عن الخارجیة

                                                
من (میسره صالح عبد العزیز، دراسة آلالت الجراحة عند الزھراوى وابن البیطار والسینوبى  ٦٦

، رسالة ماجستیر، كلیة السیاحة )وطات الطبیة اإلسالمیة بدار الكتب المصریةخالل المخط
 .٢٢لوحة م، ٢٠١١والفنادق، جامعة حلوان، 

 .٢٢لوحة ، راسة آلالت الجراحةمیسره صالح عبد العزیز، د ٦٧
 ١٣ ، عدد السطورورقة ٢٤١ین فقط، وعدد أوراقھ یحوى المخطوط المشار إلیھ المقالة الثالث ٦٨

  .كتوب بخط نسخ جمیل وحرف كبیرسطر، م
  .٢٦ص ، صر كعدان، الجراحة عند الزھراوىعبد النا

69 Hamarneh, (S.), Drawings and Pharmacy in Al-Zahrawi's 10th Century Surgical Treatise, 
Contributions from the Museum of History and Technology, Bulletin 228, Smithsonian 
Institution, Washington 1961, fig 5. 
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معدنى القائم الب ن المعدن لربط محیط الدوائرھما یعبران عن قائمین مزاویة قائمة و
طرف القائم  نتھىی، تعبیر عن ثقل اآللة وسمكھاور للباستخدام الظل والن مجسمال

لمنع الید رسم بھیئة خطین مستعرضین یتوسطھ حائل صغیر  بشكل رمانى المعدنى
  .تحكم الجراح فى اآللة أثناء العملمن اإلفالت وزیادة 

مع تتشابھ ) ٥لوحة (السابق  كتابصورة المكواة فى الأن تجدر اإلشارة إلى 
ً لمجموعة من األعمال ) ٦لوحة (صورة  طبع فى  الطبیة، وفى كتاب یعد ملخصا

 ة الالتینیة للفصل الثالثین من كتابم، ویحتوى على الترجم١٥٤١بازل عام 
 ورة لمكواةصالمذكورة على النسخة  وتشتمل ٧٠،التصریف لمن عجز عن التألیف

تعامد ین یقل قطر الداخلیة عن الخارجیة، یبھیئة دائرت الدائرة من األمام مرسومة
 استخدماعلى محیط الدائرة الداخلیة خطان مزدوجان یعبران عن قائمین من المعدن 

للتعبیر عن ثقل اآللة وسمكھا  مظلللربط محیط الدوائر التى تتصل بقائم معدنى 
حظ فى ھذه الصورة العنایة برسم المقبض وما بشكل رمانى، والمالالقائم وینتھى 

یحویھ من زخارف ھندسیة عبارة عن خطوط مائلة على طرف المقبض المتصل 
بالشكل الرمانى بحلقة دائریة مظللة بشكل یوحى بالتجسیم، وبالرغم من تنفیذ الرسم 

الخطوط المائلة مع استخدام التظلیل فى سمك بخطوط رفیعة إال أن التنوع فى 
یفید فى اإلمساك ت فیھ مقبض خشبى یوحى بأن القائم المعدنى مثبمقبض ة الزخرف

 الترجمة الالتینیةبالمكواة الساخنة والتحكم فیھا، وھو ما أوضحتھ الصورة فى 
لمخطوط العربى الذى اكتفى برسم ورقة نباتیة ثالثیة ینتھى بھا طرف القائم ل

  .المعدنى
یظھر  شكلسم مكواة الدائرة من الخلف بردراسة التصاویر السابقة یتبین لنا ب

فى حین رسمت مكواة الدائرة فى الكتب الالتینیة  ،الید نقطة اتصال أقداح المكواة مع
تجدر اإلشارة إلى أن أول من ترجم المقالة من األمام، المترجمة عن الزھراوى 

ینة ، وذلك فى مد"جیرار الكریمونى"الثالثین لكتاب التصریف إلى الالتینیة ھو 
شر الجراح م ن١٤/ھـ٨القرن  وفى ٧١م،١٢/ھـ٦طلیطلة فى النصف الثانى من القرن 

" الجراحة الكبرى"كتابھ المسمى  Guy de Chauliac الفرنسى الشھیر دى شولیاك
استشھد بالزھراوى أكثر من مائتى مرة،  م، وفیھ١٣٦٣باللغة الالتینیة وذلك فى عام 

م، ثم ظھرت حوالى ١٤٧١تصریف فى إیطالیا عام ین لكتاب الثم طبعت المقالة الثالث
ل طبعة بیترو م فى مدن أوروبیة عدیدة مث١٦/ھـ١٠عشرون طبعة أخرى فى القرن 

بترجمة  ٧٢لوكلیركثم قام الطبیب الفرنسى الشھیر لوسیان  –كما ذكرنا  –أو جیالتا 
أعید  ائرةلثالثین إلى اللغة الفرنسیة ومن األخیرة ندرس صورة لمكواة الدالمقالة ا

                                                
70 Methodvs Medendi Certa, Clara et Brevis, Pleraqus quae ad Medicinae Partes Omnes, 
Praecique quae ad Chirurgiam Requiruntur, Basil 1541, p.25. 

  .٨٥ماھر حتحوت، أمراض مستعصیة، ص ٧١
72 Leclerc, (L.), La Chinurgie D' Albucasis, Paris 1861 – Leclerc, (L.), Histoire de la 
Medecine Arabe, Vol1, Paris 1876, pp. 453-457. 
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من الخلف بشكلین رسمت مكواة الدائرة وفیھا  ٧٣فى عدد من المراجع العربیة ھانشر
وفیھما تتكون المكواة إما  –الشكالن المعروفان لمكواة الدائرة  ، وھما)٨، ٧لوحات (

وفى الحالتین تتصل من دائرتین متحدتا المركز أو من ثالثة دوائر متحدة المركز، 
سر بشكل زاویة قائمة ة ثم ینكائرمعدنى الذى یخرج من مركز الدم الالقائالدوائر ب

لینتھى بمقبض رمانى بسیط، والمالحظ فى الرسم السابق غلبة الطابع الھندسى الدقیق 
  .على الرسم واستخدام الخطوط البسیطة والخلو من الزخرفة

ى وردت صورة مكواة الدائرة فى المقالة الثالثین من كتاب الزھراوى التكما 
النسخة وتتمیز ھذه  ٧٤م فى مطبعة النامى١٩٠٨طبعت ألول مرة بالعربیة عام 

، صورة توضیحیة لھاباشتمالھا على وصف تفصیلى لشكل المكواة مع  المطبوعة
الفصل الواحد واألربعون من من  ٣٧، ٣٦الصفحة فى  المكواة وصفوفیما یخص 
  :ما نصھبالباب األول 

  ٣٦صفحة 
  تصنع شبھ.......: ...السطر التاسع عشر

  ٣٧صفحة 
القدح من حدید ویكون قطره نصف شبر وتكون فیھ على غلظ نواة : السطر األول

  التمر أو أقل قلیالً 
وتكون األقداح مفتوحة من الجھتین ویكون ارتفاعھا على نحو عقد أو : السطر الثانى

  عقدین ویتخذ لھا
ً من حدید قد أ: السطر الثالث   ه صورتھحكم فى األقداح وھذمقبضا
  ثم تحمى فى النار حتى تحمر وترمى الشرد ثم توضع على: السطر الرابع

  والعلیل متكئ على الجانب الصحیح فتكویھ ثالث كیات: .... السطر الخامس
  مستدیرة فى مرة واحدة ثم یتركھ ثالثة أیام ونضمده: السطر السادس
ً كثیرة ث: السطر السابع ً أیاما م یعالج بالمرھم حتى یبرأ بالسمن ویترك الجرح مفتوحا

  .إن شاء هللا
ترجع أھمیة النص السابق إلى ما ورد فیھ من تفصیل لشكل مكواة الدائرة 

، ٧٥لدائرة عبارة عن قدحومادة صناعتھا وتكوینھا حیث ذكر الزھراوى أن مكواة ا
وھى أن قطرھا المكواة دائرة ثم ذكر مقاییس  ،الحدیدذكر مادة الصنع وھى كما 

                                                
  .١٩،٢٥، ١٨أشكال  م،١٩٩٤، القاھرة ٣ط تاریخ الطب فى الدولة اإلسالمیة،فى عامر النجار، ٧٣

Hassan, (S.), Surgical Instruments in Egypt Through Ages, Cairo 2003, p. 298, pl. 43. 
  .٣٧، ٣٦ص ص ، راوى، التصریفخلف بن عباس الزھ ٧٤
  ق د ح: المعجم الوسیط، مادة إناء یشرب بھ الماء والجمع أقداح) اسم(قدح  ٧٥
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كما یبین سمك ، ٧٦والشبر ھو وحدة قیاس طولى وھى خمسة أصابع ،نصف شبر
، وعدد األقداح ثالثة یتسع قطر كل قدح عن  ً القدح فیكون سمك نواة التمر أو أقل قلیال
اآلخر بحیث یتم تركیب األقداح الثالثة بداخل بعضھم وتكون المسافة بین كل قدح 

ى مفتوحة من الجھتین وارتفاعھا واآلخر على قدر عقد اإلبھام، أما شكل األقداح فھ
حوالى عقد إبھام، وتركب األقداح الثالثة بإحكام فى ید من الحدید وتحمى فى النار 

  .حتى یتغیر لونھا إلى اللون األحمر
  :مكواة الدائرة فى النقاط التالیةتلخیص وصف وھكذا یمكن 

 .الحدید :مادة الصنع -
 .قبض من حدیدأقداح ثالثة تركب بإحكام فى م :المكواة شكل -
وحدة قیاس طولى من خمسة أصابع، یتراوح ما بین (نصف شبر  :قطر القدح -

  .)سم حسب ضخامة صاحب الشبر٢٥- ٢٢
  .سمك نواة التمر أو أقل قلیالً : سمك القدح -
  .قدر عقد اإلبھام: المسافة بین كل قدح وآخر -
  .عقد إبھام أو عقدین :ارتفاع األقداح -

 ً یسار ) ٩لوحة (كواة الدائرة من الخلف فقد رسمت م للنص السابقووفقا
من عدة دوائر متحدة المركز تمثل بحیث تتكون  ٣٨النص المكتوب فى صفحة 

ویثبت فى ھذه الدوائر مقبض محكم یساعد الطبیب على اإلمساك بالمكواة " األقداح"
ائر ، وذلك بشكل أربع دوائر متحدة المركز یتسع قطر الدوحكم فى عملیة الكىوالت

ویتعامد على نقطة تقاطع قطرى الدائرة فى المركز طرف  اتجھت للخارج،كلما 
یتوسط یمثالن القائم المعدنى الذى المنفذ بشكل خطین متوازیین المدبب لقائم المعدنى ا

باللون األسود، المالحظ استخدام األدوات الھندسیة ورقة نباتیة ثالثیة مظللة  نھایتھ
من أى زخارف ما عدا الورقة النباتیة الثالثیة  لرسم مكواة الدائرة مع خلو الرسم

  .المشار إلیھا
ورد فى  رسم أكثر من صورة لمكواة الدائرة یرجع إلى ما السبب فى ولعل

  ٧٧ :ما نصھب) كى ابتداء الحدبھ(من نفس الكتاب فى باب الفصل الثالث واألربعون 
ً ما تعرض ھذه العلة :السطر الثالث ائھا فى األطفال أن لألطفال وعالمة ابتد كثیرا

  یحدث

                                                
ما بین أعلى اإلبھام وأعلى الخنصر والجمع أشبار، ویعتبر الشبر وحدة قیاس األطوال : الشبر ٧٦

یة وھو عند الحنف حسب ضخامة صاحب الشبر،سم ٢٥- ٢٢ویتراوح طول الشبر ما بین 
  .سم٥,٤٥٦سم، وعند الحنابلة والشافعیة ٨,٣٢٨سم، وعند المالكیة ١١,٥٩٢

، دار صادر بیروت ٨، لسان العرب، ج )ابن منظور(أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم 
  .، مسألة شبر٢٠٠٣

  .٣٦، ص خلف بن عباس الزھراوى، التصریف ٧٧



 )١٥(مجلة االتحاد العام لآلثاریین العرب  

٣٤٠ 
 

علیھ ضیق النفس عند القیام والحركة ویجد فى آخر فقارات الظھر  :السطر الرابع
  خرزة قد برزت
سواء على سائر الخرزات فإذا رأیت ذلك وأردت برفقھا فاكوه  :السطر الخامس

  بمكواة تكون دائرة على
  ھذه الصورة :السطر السادس

مثل  ٧٨فى عالج بعض األمراض األخرى یشیر إلى استخدام مكواة الدائرة
أى أن مرسومة یسار النص السابق بشكل دائرتین كى ابتداء الحدبھ، أما الصورة ال

قطر الدائرة الداخلیة عن الخارجیة  یقل فیھما) ١٠لوحة (المكواة تتكون من قدحین 
لى بحیث یصل القطران المتقاطعان بین محیط الدائرة ومركزھا، تتعامد ید المكواة ع

، والمالحظ فى الرسم أنھ على الرغم مركز الدائرة، ویتوسط نھایة الید شكل لوزى
القائم إال أن المصور قد عنى بزخرفة  ،من استخدام األدوات الھندسیة لرسم المكواة

  .ى فى حین خلت األقداح الدائریة من أى زخارفالمعدن
بتھشیرات من ت ملئمتوازیین  بشكل خطین ى فنفذتنأما زخرفة القائم المعد

غیر المكواة ید مك اآللة، المالحظ فى الرسم أن مائلة تعبر عن س خطوط رفیعة
طرف الید المدبب عند التقائھ  تبدأ من حیث یظھر داخلھا ید حدیدیة رفیعة مفرغة

منتصف نھایة القائم بشكل لوزى مزخرف  وتمتد لتنتھى عند ،بمركز الدائرة الثانیة
 النباتیة بھیئةزخارف المائلة بسیطة، وزعت  طوطمن خبزخارف من تھشیرات 

أوراق نباتیة بسیطة صغیرة ذات أطراف مدببة على جانبى الید الحدیدیة الرفیعة التى 
وھى موزعة  ،الزخارف على استقامة الید تمتد ،تتوسط القائم المعدنى من الداخل

  .بانتظام على مسافات متساویة وإن اختلفت فى أحجامھا
شفاء  كتابمن  )١١لوحة (م تصویرة لمكواة الدائرة ١٨/ھـ١٢رن من الق

شھیر تألیف أبى العباس درویش عمر بن حسین ال" معجم طبى مصور"األسقام أو 
بشكل قدح ) من األمام(وفیھا رسمت مكواة الدائرة  ٧٩،ھـ١١٥٥بشفائى والمتوفى عام 

                                                
رة فى عالج حاالت أخرى منھا كى اإلسھال، ویكون ذلك تجدر اإلشارة إلى استخدام مكواة الدائ ٧٨

بكیھ كبیرة فى وسط المعدة، وأربع كیات لطیفھ حول السره بالمكواة المسماریة وكیة كبیرة أو 
كیتین على فقرة القطن فوق العصص، وھكذا فقد كانت المكواة المسماریة تستخدم مع مكواة الدائرة 

  .معدةفى مواضع مختلفة منھا الكى فوق ال
ھیام زكریا السعید قشطة، التصاویر العلمیة فى المخطوطات العثمانیة فى ضوء مجموعة دار 

 .٨٣م، ص ٢٠٠٧ تیر، كلیة اآلثار، جامعة القاھرةالكتب المصریة، رسالة ماجس
سطر،  ١٧م، مكتوب بخط نسخ مسطرتھا ١٧٠٤/ھـ١١١٦فرغ من تألیفھ فى شھر صفر عام  ٧٩

الطب  ١٢٢سم، والمحفوظ فى دار الكتب المصریة تحت رقم ١٤.٥×٢١.٥ومقاییس المخطوط 
  .التیموریة

دراسة علمیة فنیة موثقة فى (ھیام زكریا السعید قشطھ، التصاویر العلمیة فى المخطوطات العثمانیة 
میسره  – ١٨، شكل ٥٣م، لوحة ٢٠١٢اإلمارات ، ١، ط)ضوء مجموعة دار الكتب المصریة

 .٢٠٣، لوحة ةت الجراحآلالبد العزیز، دراسة صالح ع
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لخلف قائم ، مثبت فى منتصفھ من الون باللون األسود بیضاوى مصمت غیر مجوف
طویل ینتھى بمقبض خشبى رمانى الشكل یتناسب حجمھ مع حجم قبضة الید، وقد 
 استخدم الفنان اللون األسود فى تلوین القدح البیضاوى والید للتعبیر عن ثقل اآللة

ا المقبض فقد لون باللون البنى بما یوضح أن للمكواة ید ، أمالمصنوعة من الحدید
لمسة زخرفیة بإضافة اللون األسود بشكل خط  خشبیة، فى حین أضاف الفنان

ى حین رسم مثلثین متعاكسین لونا باللون األحمر ف ،عریض محدد باللون األسود
عند نقطة اتصال المقبض الخشبى بالقائم المعدنى، أضفى استخدام ) ن بالرأسمتقابال(

  .األلوان والزخارف البسیطة بعض الواقعیة على صورة المكواة
فى مؤلفھ  یقة استخدام مكواة الدائرة فإن الزھراوىفیما یخص طر

 "فى كى السرطان"الخمسین، باب فصل فى ال" التصریف لمن عجز عن التألیف"
ً  حدد بدقة موضع الكى الذى یكون حول موضع السرطان بحیث یحتوى الورم جمیعا

 ً   :بما نصھ ٨٠وال یترك منھ شیئا
كیھ بلیغة فى وسطھ ولست أرى ذكر بعض الحكماء أن یكوى  :السطر الحادى عشر

  أنا ذلك ألن یتوقع
ن یكون حوالیھ أن یتقرح وقد شاھدت ذلك مرات فالصواب أ :السطر الثانى عشر

  .بدائرة
: ،یقولفى وصفھ لكى الكبدیمكن االسترشاد بطریقة استخدام المكواة كما 

ینتھى یعلم بالمداد ثالث كیات على الكبد أسفل طرف الضلع الذى یلى البطن حیث "
مرفق اإلنسان ثم یكوى الطبیب بالمكواة، ویكون البعد بین الكیات الثالث قدر 
ً على طول البدن، ویكون الحرق بقدر نصف غلظ  اإلصبع، ویكون الكى مستقیما
ً ومد ساقیھ  ً على قدمیھ أو مضطجعا الجلد وال یزید، ویكون العلیل عند الكى واقفا

  ."ورفع ذراعیھ
المترجم للتركیة عن كتاب الزھراوى  ٨١"یلخانیة الجراحة اإل كتاب أما

شرف الدین "على ید الطبیب والجراح التركى " التصریف لمن عجز عن التألیف"
وترجع أھمیة ھذا م، ١٤٦٨-١٤٦٥/ھـ٩٧٣-٨٧٠، وذلك بین عامى "صابونجوغلو

التصریف موضحة بالصور فقط بل إن  كتابإلى أنھ ال یعد مجرد ترجمة ل كتابال
ً عن رسم العملیات الجراحیة مؤلفھ أض اف العدید من المالحظات أثناء الترجمة فضال

التى تفید فى توضیح وضعیة كل من الطبیب والمریض وشكل اآللة الجراحیة، ویعد 
                                                

  .٣٣، ص صریفتخلف بن عباس الزھراوى، ال ٨٠
81 Channing (J.), Albucasis de Chirurgia, Arabice et Latine, 2 Vol, Oxford 1778- Spink 
(M.S.), Arabian Gynaecological, Obstetrical and Genito-Urinary Practice Illustrated from 
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(M.S.), & Lewis (G.L.), Albucasis on Surgery and Instruments, The Wellcome Institute of 
History of Medicine, London 1973 - Hai (A.) Ahmed, Islamic Legacy to Modern Surgery, 
paper presented in the 1st International Conference of Islamic Medicine, Kuwait 1981 – 
Hamarneh (S.), Studies of History of Medicine, 1997, p.30. 
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فى الجزء مؤلفھ یضیف ھذا العمل ھو أول عمل جراحى طبى باللغة التركیة، و
 ،إصبع اإلبھام لیحدد موضع الكىیستخدم الطبیب  الخاص باستخدام مكواة الدائرة أن

وبعد تحدیده بدقة یقوم برسم ثالث عالمات حول موضع األلم ثم تحدد نقطة رابعة 
ث ال تصل المكواة إلى ، ویتم الكى بھیئة المثلث بعمق بحی)١شكل ( فى مركز المثلث

  ٨٢.ال تدمرھا الشرایین حتى
ة الدائرة، تصویرة ولعل أھم التصاویر التى توضح عملیة الكى باستخدام مكوا

الجراحة " كتابمن ) ١٢لوحة (لعملیة كى على المعدة باستخدام مكواة الدائرة 
والتى تحوى التصویرة فى نسخة محفوظة بمكتبة الفاتح باستانبول " اإلیلخانیة
ً على ركبتیھ فى  وفیھا یشاھد) ١٢لوحة ( ٨٣المذكورة، الطبیب فى یمین الصورة جاثیا

ً ضیق األكمام، رمادى اللون  ،وضعة ثالثیة األرباع وقد ارتدى عمامة كبیرة وقفطانا
تزینھ خطوط باللون األزرق، ویظھر الطبیب وھو یمسك فى یده الیمنى مكواة الدائرة 
ویقوم بالكى على بطن المریض، الذى یظھر فى یسار الصورة فى مقابلة الطبیب 

ً كلتا  ً لید الجراح، والمستلقى بشكل رأسى رافعا قد غطى نصفھ السفلى بإزار مستسلما
باللون األزرق، وقد ظھر على بطنھ موضع الكى الموضح بشكل دائرة وكأنھا 

ویمكن القول أنھ بناء عالمات المداد المنفذة على جسم المریض فى موضع الكى، 
على ما سبق من دراسة لطریقة الكى باستخدام مكواة الدائرة أن الطبیب فى ھذه 

مریض كیھ واحدة بلیغة حیث حدد الطبیب موضع الكى بالمداد التصویرة یقوم بكى ال
یضع المریض فوق رأسھ عمامة تشبھ دائرة ولیس نقاط ثالث بشكل مثلث،  بشكل

ً، رسم أقصى یسار الصورة شجرة مزھرة ذات فروع رفیعة  عمامة الطبیب تماما
ً منفذة بأسلوب یذكرنا بأسلوب رسم ً متناسقا األشجار  وزعت علیھا األوراق توزیعا

ً من الكتابة العثمانیة ترجمتھ ھذه : فى المدرسة العربیة، یوجد أعلى الصورة سطرا
  .صورة الطبیب، وشكل اآللة، وصورة العلیل

یتضح من دراسة صور مكواة الدائرة السابقة أن أغلب صور مكواة الدائرة 
سمت روقد ، "التصریف لمن عجز عن التألیف" كتابوردت فى الجزء الثالثین من 

م فى نسخة توبنجن ببساطة بحیث تكونت من دائرة وقائم ١٦/ھـ١٠المكواة فى القرن 
معدنى ینتھى بورقة نباتیة ثالثیة وتشابھت ھذه الصورة مع أخرى غیر مؤرخة 
محفوظة فى دار الكتب المصریة حیث ینتھى فیھا القائم المعدنى بورقة نباتیة ثالثیة، 

م، وأخرى ١٥٣١ھراوى إلى الالتینیة بتاریخ أما النسخ المترجمة عن كتاب الز
م فقد عنى المصور بإضفاء التجسیم المنفذ بالتظلیل على زخرفة ید ١٥٤١بتاریخ 
على عكس نھایة ) ٨، ٧لوحات (التى تنتھى بشكل رمانى ) ٦، ٥لوحات (المكواة 

نا، أما القائم المعدنى فى المخطوطات العربیة التى تنتھى بورقة نباتیة ثالثیة كما ذكر
                                                

82 Naderi (S.)& Others, History of Spinal Disorders and Cerrahiyetul Haniye (Imperial 
Surgery), A Review of a Turkish Treatise written by Serefeddin Sabuncoglu in the 15th 
Century, Neurosurg J.: Spine, Vol 96, April 2002, p. 354, fig 3P, M. 
83 Rashid (S.), & Others, Hakim Mohmaed Said, Vol III, 1st ed, Pakistan 2000, p. 207. 
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العنایة بزخرفة القائم المعدنى بشكل أوراق نباتیة صغیرة موزعة بانتظام على طول 
، أما أھم شكل مجسم للید المعدنیة لمكواة الدائرة )١٠، ٩لوحات (القائم المعدنى 

م، وفیھ ١٨/ھـ١٢فیظھر فى صورة المكواة فى مخطوط السینوبى ومؤرخ بالقرن 
للتعبیر عن المقبض الخشبى ) ١١لوحة (قائم المعدنى استخدم اللون البنى بنھایة ال

  .الذى یسمح للطبیب فى التحكم باآللة
لذى بین دراسة الوظیفة وطریقة االستخدام فإن البحث اما سبق من بناء على 

   سرطانیة التى استخدمت لكى األورام الالدائرة مكواة أیدینا یقدم تصور لشكل 
سم ثالثة أقداح رسمت من الخلف بحیث تظھر ویعتمد تصمیمھا على ر) ١٣لوحة (

ألقداح بید المكواة المعدنیة وذلك وفق دراسة شكل مكواة الدائرة من نقطة اتصال ا
األمام والخلف والتى توضح أن مكواة الدائرة لم تخل من دقة التصمیم القائم على 

اغ، مع تنظیم تنوع األشكال الھندسیة األولیة مع الموازنة بین مركز الثقل وبین الفر
عالقات األجزاء المعدنیة والتنوع فى أحجام الدوائر، ولعل فى ذلك سبب طبى 
مرجعھ الرغبة فى توزیع درجات الحرارة أثناء عملیة الكى، أما تقسیم محیط الدوائر 

 ً أثناء عملیة بخطوط أفقیة فالغرض منھ ضمان ترابط الدوائر والتحكم فیھا جمیعا
  .الكى

ات الھندسیة الناجحة قدرة الطبیب على دمج األشكال الھندسیة وتوضح ھذه العالق
ما بین دائرة ومثلث وخطوط مستقیمة فى تراكیب مختلفة المحاور واالتجاھات ألداء 
الغرض من الكى، ویتحقق فى رسم مكواة الدائرة فى المخطوطات العلمیة تداخل 

كذلك اطع الجزئى لھا، ائرة من خالل التقسطحى بین العناصر الھندسیة المكونة للد
النجاح فى تحقیق النسب والتناسب بین الدوائر الثالثة كما یعطى اختالف محیطھا 
ً عن فاعلیة فى  إحساس قوى بالعمق التقدیرى وسمك اآللة والبعد والفراغ، فضال

تنتھى بمقبض خشبى دائرى مستوحى من  رؤیة الرسم وتبیان تفاصیل المكواة التى
      تینیة عن مخطوط الزھراوى تب المترجمة إلى الالشكل المقابض فى الك

  .)١١لوحة (دة فى مخطوط شفاء األسقام صورة المكواة الوار ، ومن)٦، ٥لوحات (
أما العالقة بین وظیفة المكواة وتصمیمھا فیمكن القول إن لألداء الوظیفى للمكواة 

ق للغرض الذى الدائرة أثر كبیر على الشكل الذى یضمن تناول آمن وفعال ومحق
أنتجت من أجلھ اآللة، ونستطیع أن نجزم أن صناعة ھذه المكواة قد تم وفق تصمیم 

مع األخذ فى مسبق وضعھ الجراح حسب متطلبات اآللة ودورھا فى عالج المریض 
  .االعتبار أنھ لم یصلنا حتى اآلن أى نموذج لمكواة الدائرة

  :أھم النتائج
ث - د البح ر أك ب بح اریخ الط ى أن ت رات  عل ن الطف د م ھ العدی ق ب ع وعمی واس

ى  م عل ى الحك ق إل المثیرة والعثرات الكبیرة، وفى كل األحوال ال یجب أن ننزل
ى  ت إل ة انتقل ر القدیم ارف مص ر، فمع وازین الحاض ى بم ات الماض ممارس

ق و كاإلغری و تل ر أن نم ان، غی ى الروم نھم إل وال  م ف ل اد یتوق ارف ك المع
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ا وممارستھاانتقالھا عن طریق الترجمة إ وا بحفظھ م یكتف ل  ،لى العرب الذین ل ب
ات الطضافوا إلیھا طوروھا وأ ات والنظری ن المعلوم ر م ى الكثی ة األصیلة الت بی

ة ة قوی دمت للطب دفع ً  ق دا ن بعی م یك ى ل رة، وأن الطب العرب ك الفت ى تل ن  ف ع
ف  ى تعری یة ف ار الرئیس رض األفك رطان م ادئ الس ھ ومب بابھ وتشخیص وأس

 .عالجھ
ول البحث استخدام الكى لعالج األورام السرطانیة بمكواة الدائرة وأثبت تنا -

استخدام مكواة الدائرة فى كى األورام السرطانیة وفى بدراسة شكل المكواة 
عالج أمراض أخرى مثل الكى على الحدبھ البارزة وعالج اإلسھال وغیره، 

ة أقداح فھى من قدحین أو ثالثة، أما التى تتكون من ثالثوھى إما تتكون 
ً على الوصف التفصیلى للمكواة  المخصصة لكى األورام السرطانیة اعتمادا

" كى السرطان"الزھراوى فى باب  كتابالسابق فى الفصل الخمسین من 
التى تتكون من أقل من ثالثة أقداح فھى ووالذى تم تناولھ فى البحث، 

  .المستخدمة لعالج األمراض األخرى
اد - ث أف ك البح ان ش ى بی ب ف ة أو الكت ات العربی ى المخطوط واء ف واة س ل المك

د  الالتینیة المترجمة عن العربیة الوارد فیھا رسم المكواة من الخلف واألمام، وق
ى كل المخطوط دائرة ف ا أوضح البحث رسم مكواة ال ف بم ن الخل ة م ات العربی

ة ب الالة اتصال الید باألقداح فى حین رسمت مكواة الدائرة فى الكتیبین نقط تینی
ب  عیة الطبی ى ووض ة الك ان طریق ى بی افة إل ام، باإلض ن األم ة م المترجم

ن  ً بتصویرة م ادا ة الكى استرش اء عملی ابوالمریض أثن ة  كت الجراحة اإلیلخانی
  .)م١٤٦٨-١٤٦٥/ھـ٩٧٣-٨٧٠(

ن وضع تصور لشكل  - ة م بالدراسة الدقیقة لتصاویر مكواة الدائرة تمكنت الباحث
ا ورد ى م ى عل واة مبن ن  المك توحى م ة ومس یة لآلل یم الھندس ة الق ن دراس م

  .التصاویر الواردة بالمخطوطات والكتب المطبوعة
ات یؤكد البحث أن  - العلم ھو مجموعة من المشاھدات تكشف دراستھا عن عالق

وانین  ى تربط بین ھذه المشاھدات والق ا بالضرورة الت ت ناقصة ولكنھ ا كان ربم
أ ت خط د تلیس تكمل البح، وق ةوث العلمس نقص ی ذا ال ً  ،ھ ا ث مقتنع ل الباح ویظ

 .فى تفسیرھا بصحة مشاھدات من سبقوه وإن جانبھم الصواب
ى مر  - یلقى البحث الضوء على المحاوالت الحثیثة لعالج األورام السرطانیة عل

ھا  د باستعراض ور ویؤك رأى العص حة ال ر ص ان لغی اك مك یس ھن ھ ل ل بأن القائ
 .انیةالمتفائلین فى حقل علم األورام السرط
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 شكالاأل: أوالً 
 

  
  

رسم یوضح عالمات المداد التى ترسم حول موضع األلم ثم تحدد نقطة رابعة فى مركز ) ١شكل (
ً عن(المثلث  .Naderi (S.) & Others, History of Spinal Disorders, p.354, fig 3 P., M :نقال
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  اللوحات: ثانیاً 
 

  
نسخة موجز القانون فى الطب البن )١(ةلوح

طب طلعت محفوظ بدار  ٥٥٨النفیس،رقم 
ً عن(الكتب المصریة  دار الكتب : نقال
  )المصریة بالقاھرة

 
 
 
 

  
نسخة تذكرة الخالدین لعلى بن ) ٢(لوحة 

م، ١٠٤٩/ھـ٤٣٠عیسى بن على الكحال، 
سم، رقم ١٥×٣٢وجھ، ومقاساتھا  ٨٢ورقة 

نقًال (ب المصریةطب محفوظ بدار الكت - ٢٤
  )دار الكتب المصریة بالقاھرة: عن

  

  
مكواة الدائرة، من الخلف لصورة ) ٣(لوحة 
، مخطوط التصریف لمن عجز ٤٤ورقة 

 عن التألیف للزھراوى، دار الكتب
ً عن( طب ١٩٦٣المصریة، رقم  : نقال

میسره صالح عبد العزیز، دراسة آلالت 
  ).٢٢الجراحة، لوحة 
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Error!

  
دائرة، صورة من الخلف لمكواة ال) ٤(لوحة 

 Universitatsمخطوط توبنجن 
Bibliothek Tubingen  ٩١، رقم- 

  م١٦/ھـ١٠ألمانیا، مؤرخ بالقرن 
ً عن(  Hamarneh (S.), Drawings: نقال

and Pharmacy in Al-Zahrawi, 
fig5.)  

  
صورة لمكواة الدائرة من األمام، ) ٥(لوحة 

نسخة مترجمة إلى الالتینیة من كتاب 
م، ١٥٣١التا عام الزھراوى، طبعة جی

 Nationalومحفوظ بالمكتبة الوطنیة للطب 
Library of Medicine بإیطالیا 

ً عن(  Hamarneh (S.), Drawings: نقال
and Pharmacy in Al-Zahrawi, 

fig4.)  
  
  
  
  
  

  
صورة من األمام لمكواة الدائرة، ) ٦(لوحة 

نسخة مترجمة إلى الالتینیة من المقالة 
ھراوى، مطبوعة فى الثالثین لمخطوط الز

ً عن.(م١٥٤١بازل عام   ,Petri (H.): نقال
Methodvs Medendi Certa, Basil 

1541, p.25.)  
  

  
صورة من الخلف لمكواة دائرة ) ٧(لوحة 

تتكون من ثالثة أقداح كما وردت فى 
ً عن(لوكیرك عامر النجار، تاریخ : نقال

  .)١٨الطب، شكل 
  

  
ئرة صورة من الخلف لمكواة دا) ٨(لوحة 

  تتكون من قدحین كما وردت فى لوكیرك
ً عن( عامر النجار، تاریخ الطب، : نقال

  .)١٩شكل
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 مكواة الدائرةمن الخلف لصورة ) ٩(لوحة 

ً عن(تتكون من ثالثة أقداح الزھراوى، : نقال
  .)٣٦التصریف، ص 

  
 مكواة الدائرةمن الخلف صورة ) ١٠(لوحة 

ً عن(تتكون من قدحین ، الزھراوى: نقال
  .)٣٧التصریف، ص 

  
من األمام لمكواة صورة ) ١١لوحة (

للسینوبى،  ، مخطوط شفاء األسقامالدائرة
دار الكتب ب م، محفوظ١٨/ھـ١٢من القرن 

  .طب تركى ١٢٢المصریة رقم 
ً عن( ھیام السعید، التصاویر العلمیة، : نقال

  .)١٨، شكل ٥٣لوحة 
  
  
  
  
  
  
  
  

 
دة تصویرة لعملیة كى على المع) ١٢لوحة (

باستخدام مكواة الدائرة، نسخة كتاب 
الجراحة اإلیلخانیة لشرف الدین 

-١٤٥٦/ھـ٩٧٣- ٨٧٠(صابونجوغلو
، المحفوظ فى مكتبة الفاتح )م١٤٦٨

ً عن.(باستانبول  & Rashid (S.): نقال
Others, Hakim Mohamed Said, p. 

207.)  
  

 
تفصیل من اللوحة السابقة ) أ- ١٢لوحة (

  رة من األمامیوضح شكل مكواة الدائ
  )عمل الباحثة(

 
تصور الباحثة لشكل مكواة ) ١٣لوحة (

  "من واقع الدراسة"الدائرة من الخلف، 
)عمل الباحثة(
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