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 دراسة: ( م1433/ ه873 ت) الدين وشرف( م1148/ ىو414ت) الزىراوى عند العالجيوة الكى أدوات

 مقارنة فنية أثرية

 ivمطاوع عبدالفتاح حناف     iiiعبدالرحيـ خمؼ عبدالرحيـ      iiمحمد منصور عاطؼ      iحسيف جماؿ رحاب

 الممخص

 كونوا التاريخية المراحؿ وخبلؿ القديمػػة، الطبيػػة المؤلفات فترجموا والتداوي، بالطب المسمموف اىتـ     

 عند العبلجيػة لؤلدوات كنموذج المكاوي الدراسػػة وتتناوؿ الحديث، الطب نشػػأة ف  ساىـ طبيػػًا، تراثًا

 الرابع القرف ف  الػػزىراء بمدينة عاش الذي الزىراوى عباس بف خمؼ القاسـ أبو وتحديًدا المسمميف، األطبػػاء

 ف  إماسيػػا ف  عاش الذي إلياس الحاج عمى بف الديف شرؼ الطبيب ػػػندوع ، الميبلدى العاشر/  اليجرى

 الجراحة كتابو وُذوؽ التصريؼ، الزىراوي كتاب وَترجـَ  ، الميبلدى عشر الخامس/  اليجرى التاسع القرف

 بعدما استخداميا، وكيفيػػػة الزىػػراوي، عف أخذىا الت  الك  أدوات أشكاؿ توض  الت  بالتصاوير، اإليمخانية

 خبلؿ والمغرب، اإلسبلم  المشرؽ بيف الطبية العموـ ف  الحادث التطور الستقػػراء وذلؾ وتُطورت، ُعدلت

 وتسجيؿ اإلسبلم ، الطب  التراث أىمية عمى التأكيد إل  الدراسػػة وتػػوصمت قػػػروف، 3 امتدت زمنية فترة

 . األمراض مف عدد لعبلج كوسيمة  الك أدوات استخداـ ف  المسمموف األطباء حققو الذي التطور

 .الجراحة الطب، الديف، شرؼ الزىراوى، المكواة، ،الكى: الدالوة الكممووات

 
                                                           

i .معيدة كمية اثار جامعة الفيوـ 
ii .  استاذ األثار االسبلمية، وعميػػد كمية اآلثػار جامعة الفيـو
iii .استاذ األثار االسبلمية بكمية األداب جامعة حمواف 
iv .استاذ الحضارة واألثار األسبلمية كمية االداب جامعة األسكندرية 
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 اإلسالمى الطبى التراث

 والعبلج، التداوي ف  الصحراوية، والنباتات األعشاب استخداـ العرب، عمى الطبيعية البيئة فرضت        

 ونشأة اإلسبلـ وبظيور ،(02ص األنباء، عيوف كتاب أصيبعة، ابف) بةوالتجر  بالمبلحظة عندىـ الطب فاقترف

 العمـو عطيتو،) والعبلج بالتداوي أمػػر الديف ىذا وأف خاصػػة ممحوًظا، تطوًرا الطب تطور اإلسبلمية الدولة

: وطبقات فى األندلسى صاعد ابف ويقوؿ (034 ص ،1ج الطب، تاريخ مختصر  السامرائى، ؛ 033 ص العرب، عند

 الطب عمـ حاشا شريعتيا، أحكاـ ومعرفة بمغتيا، إال العموـ مف بشئ تعف لـ اإلسبلـ صدر فى العرب إف

 (.3ص النبوى، الطب الجوزي،)" إلييا الناس لحاجة جماىيرىـ عند منكورة غير أفراد عند موجودة كانت فدنيا

 لئلنساف ينبغى ال اهلل، مف عقاب المرض باعتبػػار الطب، صناعة تحـر الغربية الكنيسة كانت وحينمػػا     

 الثانى/  اليجرى السادس القرف حتى الغرب فى سائًدا ظؿ الذى األعتقاد وىو يستحقو، عمف يصرفو أف

 يعتمد طب  نظاـ ابتدعػػوا قػػد الميبلدى التاسع/  اليجرى الثالث القرف ف  المسمموف كاف ، الميبلدى عشر

 أعظـ اإلسبلمية الحضارة وخرجت  البيمارستانات، ف  والتجربة بالمشاىدة والتعميـ العممى، التحميؿ عمى

 (.33ص اإلسبلمى، الطب دور مدبونى، ؛ 44ص ،5ج المصرية، والصيدلة الطب تاريخ الجماؿ،) التاريخ فى األطباء

 ( الدراسووة نماذج) المسممون األطبوواء

 (م1113/ ىوو414 ت) الووزىووراوي الطبيب -1

 الفت  جيش إلى انضموا الذيف األنصار مف كانا فػػػوالديو األنصػػاري، iعباس بف خمؼ القاسـ أبو      
 فرحات، ؛ 33 ص العرب، دعن العممى المصطم  العزيز، عبد) iiالزىػػراء مدينة إلى انتقموا ثـ ،iقرطبة واستوطنوا

                                                           

i ابف بشكواؿ501ص ،. ابف أبى اصيبعة، عيوف األنباء286ص ،الضبى، بغية الممتمس ؛ 209 -208، 196، جذوة المقتبس، ص الحميدى: راجووع ، ،
فى الوا ،الصفدى ؛ 105 ، ص4ج معجـ المؤلفيف،  ،، عمر كحالة412 –411ص  ،1، ج كشؼ الظنوف ؛ حاجى خميفة، 166كتاب الصمة، ص

 .175 ، ص1ج بالوفيات، 
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لييا خمؼ، القاسـ أبو ولد وفييا ،(0 ص الطب، فى الزىراوى كتاب زكور، ؛ 122 ص العرب، عمماء  ُنسب، وا 
/ ىػ 532-503 الفترة خبلؿ انشئت الزىراء مدينة أف إذ ـ،253/  ىػ503 بعد كاف مولده فػػاف وبالتال 
 (.133 ص الجراحة، تاريخ الشطشاط، ؛ 321 ص األنباء، عيوف اصيبعة، أبى ابف) ـ231 – 253

 الحكـ األموي الخميفة بببلط خاًصا طبيًبا فُعيف عاليػػة، مكانة وبمغ بقػػرطبػػة، الطب الزىػراوي درس      

 الذي ،(02ص العرب، جراح الزىراوى حداد،)" التأليؼ عف عجز لمف التصريؼ" الشييػر كتابػػو وألؼ ،iiiالثان 

 (.133 ص ،1الجراحة،ج تاريخ الشطشاط، ؛ 52 ص والفنوف، العمـو اهلل، عوض) كاممة طبية موسوعة ُيعتبػػر

 منيا واألخيرة الطب، فنوف ِمف فف   ف  تبحث منيا واحدة كؿ َمقالة، ثبلثيف ف  التصريؼ كتاب ويقع    

 (.الطب عمماء بعض فضؿ ،الخراط) آنذاؾ عمييا ُيطمؽ كاف كما اليد صناعة فف أو الجراحة، لفف

 األمراض تشخيص ف  وخبرتو الجراحػػة، عمـ ف  الزىػػراوي تمكف عف التصريؼ كتاب ويكشؼ      

 وابتكار العبارة، فى والوضوح الكبلـ، فى والقصد مؤلفػػو، وتبويب تنظيـ ف  العمم  والمنيج وعبلجيػػا،

 زمنا والغرب الشرؽ فى والصيادلة األطباء عمى مؤلفػػو أثػػر وليذا والصور، باألشكاؿ اإليضاح وسائؿ

  (.113 -113 ص ،1ج واالطباء، الطب ابى،الخط) طويبًل 

 ف  بتدريسػػو واىتموا ترجمتة، عمى األوروبيػػوف أقبؿ فقػػد لصاحبػػو، واسعػػة شيرة الكتاب ىذا حقؽ وقد       

 الجراحة لدراسة أساسًيا مصدًرا اعتمدوه بؿ وغيرىا، وبولونيا، ومونبميو، سالرنو، فى الطبية معاىدىـ

                                                                                                                                                                                        

i وكانت جامعة قرطبة مف أعظـ الجامعات المعروفة  ؛ العظمةكانت تضاى  بغداد والقسطنطنية ف  البياء و  اإلسبلمية، األندلسكانت عاصمة  قرطبة
أصب   وتألؽ نجم وحينما، الطب والعموـ اإلسبلمية الزىراويبيا ودرس  مجمد ف  مجاالت المعرفة المختمفة؛ 4000أكثر مف  تيا تضـآنذاؾ، وكانت مكتب
 .128 ص ،، إسياـ الزىراوىالعم ذعبخاًصا لمببلط،  عينو الخميفة الحكـ الثان  طبيًبا ثـرئيسا لمستشفاىا، 

ii مف عجائب أبنية " عنيا المقري:مدينة العمـ والعمماء، يقوؿ وصفت بأنيا مدينة قرطبة،  مف المدف الت  بناىا األموّيوف، وتقع شماؿ غرب  نة الزىراءمدي
عمارة الزىراء عمى ا واعظمو شأنا، وكاف الناصر ينفؽ نس وأجمو خطرً ىػ ومف أىوؿ ما بناه األ325ؿ سنة و شأىا الناصر بالقرب مف قرطبة فى أالدنيا أن

زىار وتفت  ، وال سيما فى زماف األولـ يكف منظر أحسف منيا ،، وقد أمر بقطع شجر الجبؿ األسود المحيط بيا وغرسو تينا ولوزاثمث جباية األندلس
 .70 بو القاسـ الزىراوى، ص، أالديبالشجار، وىى بيف الجبؿ والسيؿ"، راجػػع: ا

iii
: إدموند ليفوردبوزورث،ك ، م233-231/  هـ533-532 الحكم تولى المستنصر المطرف أبو ،الملقب الث لث الرحمن عبد بن الث نى الحكم  

 53ص – الح كمة اإلسلمية السللت

https://www.alukah.net/authors/view/home/1488/
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 و القاسـ أبى السـ تحريًفا Abulcasis لكاسيس أبو وُعرؼ .(134ص الطبية، اساتالدر  أثر: البشرى)

Alsaharavius الجراحة، عمـ مطاوع،) واسػػع نطاؽ عمى األوروبية الطبية المؤلفات فى الزىراوي السـ تحريًفا 

 .(441ص

 تحتؼ لـ العربية التراجـ كتبف بمؤلفػػو، األوروبييف، اىتماـ عف جاءت الواسعة الزىػػراوي شيػػرة ولعؿ      

سياماتو يتناسب احتفاء بو  وأساتذتو دراستو، عف وافية ترجمة لو فميس ،(0ص ،الجراحة ،سميماف) العممية وا 

 المسمموف األطباء كثرة عمى واضحة داللة ىذا وف  .(133ص الطبيب، مكانة جحا،) وتبلميذه وشيوخو،

 .وكتبيـ تراجميـ، ضاعت التى البارعػػوف

 والجراحة الطب لصناعة مزاولتو عمى مضى قد أنو": التصريؼ" كتابػػو مقدمة ف  الزىراوي ذكػػر وقػػد     

 مف الفراغ تاريخ يذكػػر ولـ  ؛( 112 ،113ص ،1ج واألطباء، الطب الخطابى،) المينية حياتو مف سنة خمسوف

، تاريخ حمادة،) مؤلفػػو  Hamarneh ,Albucasis)ـ1215/ ىػ424 ف ته إلى ُتشير المراجــع أن إل ؛(  35ص العمـو

on Surgery, P293..) 

 لذكراه تخميًدا Albucasis الزىراوي القاسـ أبو اسـ يحمؿ صغير شارعا يوجد قرطبة مســجد من وي لقرب      

، تاريخ حمارنة،) قرطبة أىال  قبؿ مف   (.553-554 ص العمـو

 (م1468/ ىوو873 ت) الدين شرف الطبيب -2

 الطب مجاؿ فى البارزة الشخصيات مف ،(ـ1433/  ىػ335 ت) إلياس الحاج عمى بف الديف شرؼ      

 محمد، جمبى السمطاف أطباء أحد إلياس الحاج وجده أماسيا، مدينة فى ُولدَ  الفات ، محمد السمطاف عيد فى

 ىو أنجزه عممى عمؿ وأوؿ المذكورة، المدينة لمستشفى رئيًسا أصب  ثـ بأماسيا، الشفاء بدار الطب درَس 

 أف الديف، شرؼ شيرة وبمغت ،(302ص العثمانية، الدولة أوغمو،) التركيػػة لمغة لمزىراوي التصريؼ كتاب ترجمتو

/ ىػػ 332 وف  ؛(Huard, Le premier Manuscript, p.33)  وأماسيا األناضوؿ مف إليو يأتوف كانوا المرضى
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 بالمكتبة المحفوظ وىو ،iالفات  محمد لمسمطاف وأىػػداه ،"اإليمخانية احػػةالجػػر " مؤلفػػو الديف شرؼ اتـ ـ1433

 .(Grube, Islamic Paintings ,p.193) ترؾ 325 رقـ تحت بباريس األىمية

 بالمكتبة المحفوظة ى  النسخ ىذه أىـ أف عمى اإليمخانية، الجراحة مخطوط مف نسخ ثبلث ويوجد         

 تحت باستانبوؿ الفات  مكتبة فى محفوظة الثانية والنسخة. تصويرة 142عمى تحتوي وىى بباريس، األىمية

" عمػػر باسـ"الدكتور بمكتبة الثالثة والنسخة. صورة 43 عمى وتحتوي ؛32 رقـ يرىام عمى مخطوطات. رقـ

 أف كما العالية، الفنية القيمة إلى تفتقد وصورىا السابقتيف، النسختيف عف جدا حديثة النسخة وىذه باستانبوؿ

 (.(Huard, Le premier Manuscript, p.45 مكتمؿ غير نصيا

 (ترك 693 رقم) باريسب األىمية المكتبة مخطوطووة

 الكتابة ولغػػة سـ، 13×  0303 الورقة ومقاس ورقة،023 عمى وتشتمؿ ـ،1433/ ىػػ332 بػ مؤرخػػة     

 ؛" التركية غير أخرى لغة يعرفوف ال بمده أطباء معظـ" بأف المقدمة فى ذلؾ الديف شرؼ وُيبرر التركية،

 بعض ذىب كما محتػػرؼ غير ألنو توقيعػػة، يرد لـ بمػػاور  معػػروؼ، غير التصػػاوير نفػػذ الذي والرسػػاـ

 نسمية أف يمكف فيما بحت، توضيح  لغرض كانت المخطوط تصػػاوير وأف سيما األوربييف، الفف مؤرخ 

 (Yetkin, ancienne Peinture , p.26) Atasoy ,Turkish Miniature,P17 ;   تعميمية رسومات

 بالكي العالج

: والَكيػػة ؛الك  طمب أى: واستكوى بحديده، جمده احرؽ كًيا، يكويو كواه: الك  المحيط سالقامو  َعرؼَ       

 يجروف األقػػدموف وكاف ،(33ص الجراحة، آالت حسف، ؛ 1502 ص المحيط، القاموس الفيروزآبادي،) الك  موضع

 الجزء طبيعة حسب مختمفة، بأشكاؿ وتنتي  مقبض، بدوف أو خشب  بمقبض مجيزة حديدية، بقضباف الك 

                                                           
i ا كبيرً السمطاف محمد الفات  منذ بداية حكمو فى أماسيا اىتمامً  اىتـ ،  منذ تمؾ الفترة الت شرؼ الديف معرفتػػو بالطبيب  فيػػُرج لذا  ،العمماءو ا بكافة العمـو

 .بأماسياقضاىا 
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 المواضع بيا تكوى قاتـ، أحمر أو مبيض أحمػػر لونيا يصير حتى النار عمى تحمى أف وبعد كيو، الُمراد

 فعميا يكوف المبيض األحمر الموف ذات فالمكواة المكواة؛ حرارة لدرجة تبًعا الك  طريقة وتختمؼ المختمفة،

 الموف ذات المكواة أما النزيؼ توقؼ وال بسرعة، تقطعو بؿ تكويو الذى بالنسيج يمتصؽ فبل عميقا سريعا

 ص ،5 ج النبوى، الطب النسيمى،) النزيؼ وتقطع تكويو الذى بالنسج وتمتصؽ عمًقا، أقؿ فتأثيرىا القاتـ األحمر

123 .) 

 عمى النار يفضؿ الزىراوى القاسـ أبو وكاف الحادة، أو الُمحرقة باألدوية أو بالنار الك  يكوف وقد       

 العبلج أما آخر، عضًوا يضر وال كواه الذى العضو فعمو يتعدى ال مفرد جوىر النار ألف الكاوية، مادةال

 . اخرى أعضاء إلى تأثيره يمتد فقد بالدواء

 ينتفخ، ال الك  وموضع جوىرة، وشرؼ الذىب العتداؿ بالحديد، الك  مف أفضؿ بالذىب الك        

 المكواة وضعت إذ إنؾ: قالوا كما بعض، دوف االبداف بعض ف  يؤثػر ؾذل أف فوجد ذلؾ، الزىػػراوي وجػػرب

ف البرد إليو يسرع وألنو الذىب لحمرة تريد، الذى القدر عمى تحمى متى لؾ يتبيف لـ النار فى الذىب مف  وا 

 (.33ص الجراحة، آالت حسف،) لمصواب واقرب اسرع بالحديد الك  صار ولذلؾ ذاب، النار عميو زادت

 لحـ ذىاب أو الماء كك  مادة لقطع أو غائر وجع عمى أما ىو الك  إف: االنطاك  داود ويذكر       

 ،5 ج األلباب، أولى تذكرة مخطوط: األنطاكى) بالذىب  الك  مف أولى بالحديد والك  فتؽ؛ حبس أو فاسد

 (.13ص

 لرفع زماف، كؿ ف  حيتةصبل إل  توصؿ الزىراوى أف إال الربيػػع؛ ف  الك  صبلحية الشائع وكاف       

 تكرار إمكانية إل  توصؿ وكذا. التأخيػػر تحتمؿ ال األوجاع كانت إف سيما وال المنفعة، واستجبلب الضرر،

 وجياؿ العامة، يتوىموه ما ببالكـ يقع وال: "فيقػػوؿ النفسية، الحالة حسب بالك ، ُمعالج بمرض اإلصابة
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 يعود فقد ظنوا، كما األمر وليس ابًدا، عودة لذلؾ يكوف ال ما، مرض مف يبدئ الذى الك  أف األطباء،

  ".العميؿ مزاج حسب عمى الزماف مف ما وقًتا المرض

 جًدا، قديمة طريقة بالنار بالك  األمراض عبلج: "فيقػػوؿ بالك  لممعالجة وطبًيا تاريخًيا تفسيًرا وقدـ      

 عبلجيا كاف ولذلؾ فاسدة، رطوبات سببيا ض،واألمرا األوجاع بعض أف يظنوف كانوا األقدميف أف ذلؾ

 ".اليابس الحار وىو بالنار

 درجػػة وصؿ حتى ذلؾ، ف  طور إنو إال بالك ، المعالجة ف  األقدموف األطباء سنػػة الزىراوي واتبع    

ف والباردة، الحارة لؤلمراض الُمعالجة الجراحيػػة، الك  أدوات ابتكػػار مف عالية  ف  دميااستخ ُيحبذ كاف وا 

 ترجـ وقػػد (.33ص الجراحة، آالت حسف،) الجراحات تمؾ إلجراء الطبيب تمرس ويشترط الحارة، األمراض

 .الفف لذلؾ واضػاؼ الزىػػراوي، كتاب الديف شرؼ الطبيب

 الدين وشوورف الزىوراوي عند( المكواة) الكي أدوات

 تطور وبالتال  الديف، وشػػرؼ ػراويالزىػ عند الك  أدوات تصميـ فى والتطور، االختبلؼ يتض     

 : كاآلت  والتصاوير الرسـو خبلؿ مف االستخداـ،

 النقطووة مكووواة -1

 شرف الدين )مخطوط الجراحة اإليمخانية( الووزىووراوي )التصريف(

 الك  عمى شحمة األذف  تستخدـ ف  عبلج وجع األذف

 أ( -1لوحة ) الوصف 

أنو: برد، لـ يفم  عبلجػػة شخَص الزىػػراوي ىذا المرض بػػ 

بالمسيبلت وسائر العبلجات، ولـ يذىب الوجع، فيقـو بدحماء 

"مكواة النقطة" ثـ تنقط بيا بعد احمائيا حوؿ األذف كميا، إف 

 ب( -1لوحة ) الوصف 

تصاوير، عممية الكى عمى شحمة األذف تصػػور إحدي ال

وكيفية إجراء تمؾ العممية، ويظير فى الصورة كؿ مف 

الطبيب والمريض جالسيف عمى ركبتييما، والطبيب يمسؾ 
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 10كاف الوجو فييا، بحيث ُيبعد بالك  عف أصؿ األذف بػػ 

 نقط بعد أف ُيعمـ بالمداد.

جراميا طويؿ  -الواردة بكتاب التصريؼ – وىذه المكػػواة

مستطيؿ، ينكسر بزاوية قائمة ألسفؿ فى الطرؼ األيسر، 

الذى يمثؿ رأس المكواة الذى يأخذ شكؿ زيتونة، وفى وسطيا 

نتوئيف صغيريف مف الخارج، والطرؼ األيمف يمثؿ المقبض، 

 مزخرفو بزخارؼ ىندسية بسيطة.وىو بشكؿ دائرة، والمكواة 

بيده اليمنى المكواة؛ وى  عمى شكؿ قائـ لو زاوية تنتيى 

بدائرة ينقط بيا حوؿ األذف، وعدد نقاط الك  ىنا سبعة 

 ة مف أى زخارؼ.خاليفقط ؛ والمكػػواة 

 أوجو االختالف

 .* الرأس بشكؿ زيتونة بوسطيا  نتوئيف صغيريف مف الخارج

 جـر المكواة يتكوف مف جزئيف بواسطة زاوية قائمة. *

 جـر المكواة قصير وعريض. *

 مقبض المكواة بشكؿ دائرة. *

 يكوف الك  عمى قدر عشر نقط مف كؿ أذف أو نحوىا.* 

 ؼ ىندسية.المكواة مزخرفو بزخار  *

 * رأس المكواة يأخذ شكؿ نقطة مطموسة.

 * جـر المكواة طويؿ يتصؿ برأس المكواة بزاوية قائمة.

 * جـر المكواة طويؿ ونحيؼ.

 * المكواة ليس ليا مقبض.

 يكوف الؾ يعمى قدر سبعة نقط فقط.  *

 المكواة خالية مف أى زخارؼ. *

 سفودين ذات المكواة -2

 شرف الدين )مخطوط الجراحة األيمخانية(  الووزىوراوي )التصريف( 

إذا انخمع رأس العضد  ك  اإلبط والخمع،تستخدـ ف  

بسبب رطوبات أو عند عدـ ثبوتو عند رده فى حالة 

 تخمعو.

 الك  عمى الرقبة. 

 أ( -2لوحة )الوصف 

مكواة جرميا يأخذ شكؿ مستطيؿ عريض، مزخرؼ 

، وىو بزخارؼ ىندسية، والطرؼ األيمف يمثؿ المقبض

 ب( -2لوحة )الوصف 

يمكف وصؼ المكواة بالتصػػويرة بأنيا: جراميا طويؿ 

ونحيؼ ينتي  برأس المكواة، وى  عبارة عف سفوديف 
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عمى شكؿ زيتون ،  أما الطرؼ األيسر يأخذ شكؿ سفوديف 

 حاديف. 

المكواة خالية مف أى تتصؿ بجـر المكواة بزاوية قائمة ؛ 

 زخارؼ.

 أوجو األختالف

 .إذا انخمع رأس العضداإلبط والخمع،  تخدمت ف  ك * اس

 * جـر المكواة عبارة عف مستطيؿ عريض.

 * مقبض المكواة يأخذ شكؿ زيتونى.

 * المكواة مزخرفو بزخارؼ ىندسية.

 

 * استعممت ف  الك  عمى الرقبة.

* جـر المكواة طويؿ ونحيؼ يتصؿ برأس المكواة بزاوية 

 قائمة.

 ض.* المكواة ليس ليا مقب

 * المكواة خالية مف أى زخارؼ.
 

 المعدة لكي الدائوورية المكواة -3

 شرف الدين )مخطوط الجراحة األيمخانية(  الووزىوراوي )التصريف( 

 تستخدـ ف  الك  عمى المعدة تستخدـ لك  المعدة إذا ما أصابيا برد ورطوبات

 أ ( -3) الوصف

لدوائية، ُتستخدـ تمؾ المكواة، إذ ما فشمت العبلجات ا

ذات طرفيف، األيمف عمى شكؿ دائرة والمكػػػواة المذكورة 

مفرغة، وىذا الطرؼ يتـ بو الك ، وأما الطرؼ األيسر 

يمثؿ المقبض ويأخذ شكؿ لوزى، أما جـر المكواة عبارة 

فيػػو مستطيؿ طويؿ وعريض، والمكواة ُمزخرفة بػػزخارؼ 

 المكواة مزخرفو بزخارؼ ىندسية. ىندسية

 ب( -3) الوصف

يتض  مف التصويػػرة عممية ك  المعدة إذ يمسؾ الطبيب 

المكواة بيده اليمنى، وىى عبارة عف مكواة ذات جـر طويؿ 

ونحيؼ يتصؿ بو عف طريؽ زاوية قائمة رأس المكواة، 

التى تأخذ شكؿ دائرة يكوى بيا وسط المعدة كية واحدة، 

خالية مف أى أما مقبض المكواة يأخذ شكؿ لوزى ؛ وى  

 زخارؼ.

 أوجو األختالف

* جـر المكواة يأخذ شكؿ مستطيؿ عريض ينتيى بشكؿ 

 دائرى. 

 * المكواة مزخرفو بزخارؼ ىندسية.

جـر الكواه طويؿ ونحيؼ، ويتصؿ رأس المكواة الدئري * 

الشكؿ، بالجراـ عف طريؽ زاوية قائمة رأس المكواة التى 

 . تأخذ شكؿ دائرة
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 . * المكواة خالية مف أى زخارؼ

 ظيره عمى العميؿ يستمقى أف فينبغى (أ-4 لوحػػة: )كاآلت  المعدة ك  إجػػراء كيفيػػة الػػزىػػراوي ويصؼ     
 وكيتيف مسمارية، بمكواة إصبع بقدر الصدر معمقة تحت كية كيات، ثبلث تكوى ثـ ويديو، ساقيو وتمد
 ويكوف تقيحت إذ تجتمع لئبل بينيا ما دوأبع مثمثا، الكيات شكؿ تأتى حتى الواحدة الكية جنبيف عف أسفؿ
 .الجمد ثخف ثمثى قدر الك  عمؽ

 الزىػػراوي؛ ماذكػػره مع متوافقة( ب-4 لوحة) اإليمخانية الجراحػػة بمخطوطة الك  عممية تصويرية وّدلت     
-3 ؛ أ-3 لوحات) المعدة ك  عممية ف  النقطة مكػػواة الديف وشرؼ الزىراوي مف كؿُ  استخداـ وقػػد ىذا
 (.ب

 الكبود كي مكواة -4

 شرف الدين )مخطوط الجراحة األيمخانية( الووزىوراوي )التصريف(

 أ(-6)لوحة  الوصف

يقػػوؿ الػػزىػػراوي: إذا عرض ف  الكبد وجع عف برودة، 

ورطوبة، أو ري  غميظة، حتى خرجت عف مزاجيا الطبيعى، 

صفوؼ  خروًجا مفرًطا وعولج فمـ ينج ؛  تعمـ بالمداد ثبلث

حتى ينتيى إليو مرفؽ  iكيات عمى الكبد أسفؿ الشراسيؼ

اإلنساف، ويكوف بعد كؿ كية وكية غمظ اإلصبع، ويكوف 

مف الكى عمى طوؿ البدف مستقيما، وليكف قدر ما تحرؽ 

ثخف الجمد قدر نصفو ال مزيد؛ ويكوف العميؿ قائما عمى 

والمكػػواة  قدميو أو مضطجعا قد مد ساقيو ورفع ذراعيو؛

الُمستخدمة طرفيا األيمف يمثؿ المقبض ويأخذ شكؿ زيتونى، 

 ب(-6)لوحة  الوصف

يتض  مف التصويرة كفية إجراءعممية ك  عمى الكبد، 

قائًما عمى قدميو إذ يظير كؿ مف الطبيب والمريض 

؛ والطبيب يمسؾ بيده اليمنى قد مد ساقيو ورفع ذراعيو

تيى بشكؿ المكواة؛ وىى عمى شكؿ قائـ لو زاوية، تن

مدبب يكوى بيا؛ وقد جاء الك  فى صؼ واحد عمى 

خالييف مف أي  طوؿ البدف مستقيما؛ والمكواة

 تشكيبلت زخرفية.

                                                           
i
 .  433ص ، الوسيط المعجم ، العربى اللغة مجمع –. شراسيف( ج) البطن، يلى مم  الضلع من اللين الطرف: الشرسوف 
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أمػػا الطرؼ األيسر، والطرؼ الذى يكوى بو، وىو عمى شكؿ 

المكواة بزاوية الكبد يتخممو ثبلث نقاط مطموسة، يمتحما بجـر 

 قائمة ؛ وُيزخرؼ جـر المكواة زخارؼ نباتية. 

 أوجو األختالف

 .* المقبض يأخذ شكؿ زيتونى

 رأس المكواة بشكؿ الكبد يتخممو ثبلث نقاط مطموسة * 

 جـر المكواة عبارة عف مستطيؿ عريض * 

 عمى طوؿ البدف مستقيما  * الكى ف  ثبلث صفوؼ

 * المكواة ُمزخرفو بزخارؼ نباتية 

 ليس ليا مقبض  -ف  التصويرة –اآلداة * 

 رأس المكواة يأخذ شكؿ مدبب* 

 جـر المكواة طويؿ ونحيؼ * 

 * الك  فى صؼ واحد عمى طوؿ البدف مستقيًما 

 المكواة خالية مف الزخارؼ * 

 الناصور كي مكواة -5

 شرف الدين )مخطوط الجراحة األيمخانية( صريف(الووزىوراوي )الت

 أ(-7لوحة ) الوصف

يقوؿ الػػزىراوي: إذا حدث بأحد ناصور ف  المقعدة أو مف جرى 

القي  منو والرطوبات الفاسدة،  فأوؿ ما ينبغى قياسو بمسبار رقيؽ، 

لمعرفػػة قدر غوره بالمسبار، ويتـ إحماء المكواة التى تشبو الميؿ، ثـ 

امية ف  نفس الناصور عمى استقامة غور الناصور والقدر ادخميا ح

الذى ادخؿ فيو المسبار، ويتـ إعادة الك  حتى تحرؽ تمؾ األجساـ 

 الفاسدة مرتيف أو ثبلثة.

والمكواه المستخدمة طرفيا األيمف يشبو الميؿ ويخرج منو شكؿ 

لوزى، وىو الطرؼ الذى يكوى بو؛ أما جـر المكواة مقسـ إلى 

صؼ األوؿ يأخذ شكؿ مستطيؿ عريض وينتيى النصؼ نصفيف الن

األوؿ بشكؿ بيضاوى مفرغ، أما النصؼ الثانى عبارة عف مستطيؿ 

 ب(-7لوحة ) الوصف

صػػور بدحدى التصاوير: عممية الك  عمى 

اة بيده اليمنى؛ الناصور إذ يمسؾ الطبيب المكو 

وىى مكواة جرميا طويؿ ونحيؼ ليس ليا 

 المكواة خالية مف أى زخارؼ.مقبض؛ و 
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ضيؽ ينتيى بالمقبض الذى يأخذ  الشكؿ الموزي؛ والمكواة مزخرفة 

 بزخارؼ ىندسية.

 أوجو األختالف

ُمقسـ إلى نصفيف، األوؿ يأخذ مستطيؿ عريض * جـر المكواة 

 .وينتيى بشكؿ بيضاوى مفرغ، أما الثانى مستطيؿ ضيؽ

 المقبض يأخذ  الشكؿ الموزى.* 

 ىندسية. * المكواة ُمزخرفة بزخارؼ

 .* المكواة فى التصويرة جرميا طويؿ ونحيؼ

 .ليس ليا مقبض* المكواة 

 * المكواة خالية مف أى زخارؼ.

 الظير لكي النقطة مكواة -6

 شرف الدين )مخطوط الجراحة األيمخانية( الووزىوراوي )التصريف(

 أ(-8لوحة ) الوصف

يقوؿ الػػزىراوي: قد يعرض ف  الظير وجع مف أسباب 

رة، إما مف سقطو أو مف ضربة أو استفراغ مفرط أو كثي

نحو ذلؾ، أو يكوف مف مادة رطبة، والك  إنما يقع ف  ىذا 

الصنؼ وحده الذى يكوف مف انصاب مادة باردة رطبة، 

فينبغى بعد استفراغ العميؿ بحب المنتف ونحوه أف تكوى 

عمى ظيره حيث الوجع ثبلثة صفوؼ عمى عرض المائدة 

تعمـ المواضع بالمداد، ف  كؿ صؼ خمس نفسيا بعد أف 

كيات أو أكثر عمى قدر ما ترى مف احتماؿ العميؿ وقوتو، 

 ويكوف الكى بمكواة النقطة.

جرميا طويؿ مستطيؿ ينكسر بزاوية قائمة ألسفؿ  والمكواة

فى الطرؼ األيسر لممكواة الذى يمثؿ رأس المكواة الذى 

مف يأخذ شكؿ زيتونة وفى وسطيا نتوئيف صغيريف 

 ب(-8لوحة ) الوصف

ورد بدحدى التصاوير: عممية الك  عمى الظير، ويظير 

فى الصورة كؿ مف الطبيب والمريض جالسيف عمى 

ركبتييما، والطبيب يمسؾ بيده اليمنى المكواة؛ وىى عمى 

 ينقط بيا عمى الظير.لو زاوية تنتيى بدائرة شكؿ قائـ 

وقد جاء الكى فى صؼ واحد يتكوف مف ستة كيات؛ 

 المكواة المستخدمة خالية مف أى زخارؼ.و 
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الخارج، الطرؼ األيمف يمثؿ المقبض وىو يأخذ شكؿ 

 المكواة مزخرفو بزخارؼ ىندسية .و دائرة؛ 

 أوجو االختبلؼ

* رأس المكواة يأخذ شكؿ زيتونة وفى وسطيا  نتوئيف 

 .صغيريف مف الخارج

 * جـر المكواة يتكوف مف جزئيف بواسطة زاوية قائمة.

 جـر المكواة قصير وعريض.* 

 * مقبض المكواة يأخذ شكؿ دائرة .

 * الك  ف  صفيف كؿ صؼ خمس كيات.

 * رأس المكواة يأخذ شكؿ دائرة مطموسة.

 * جـر المكواة طويؿ يتصؿ برأس المكواة بزاوية قائمة.

 * جـر المكواة طويؿ ونحيؼ.

 * المكواة ليس ليا مقبض .

 كيات. * الكى فى صؼ واحد يتكوف مف ستة

 جاءت المكواة خالية مف أى زخارؼ .

 الرأس لكي النقطة مكواة -7

 شرف الدين )مخطوط الجراحة األيمخانية( الووزىوراوي )التصريف(

 أ(-9الوصؼ لوحة )

ُتستخدـ ىذه المكواة لعممية ك  الرأس "النافػػوخ"، والمكواة 

جرميا طويؿ مستطيؿ ينكسر بزاوية قائمة ألسفؿ الُمستخدمة 

عند الطرؼ األيسر لممكواة الذى يمثؿ رأسيا والذى يأخذ 

شكؿ زيتونة، وفى وسطيا  نتوئيف صغيريف مف الخارج، 

والطرؼ األيمف يمثؿ المقبض ويأخذ شكؿ دائرة، والمكواة  

 مزخرفو بزخارؼ ىندسية.

 ب(-9الوصؼ لوحة )

ويظير ف  التصويػرة الطبيب جاثًيا عمى ركبتيو فى 

بيده اليمنى ويضعيا عمى يمسؾ المكواة الناحية اليمنى، و 

نافوخ المريض الذى يبرز الوـر مف وسط رأسو واستخدـ 

الطبيب مكواة النقطة، وى  بشكؿ قائـ لو زاوية تنتيى بشكؿ 

 .لوزى

 أوجو االختالف

* رأس المكواة يأخذ شكؿ زيتونة وفى وسطيا  نتوئيف 

 .صغيريف مف الخارج

 بواسطة زاوية قائمة . * جـر المكواة يتكوف مف جزئيف

 * رأس المكواة يأخذ شكؿ لوزى.

 * جـر المكواة طويؿ يتصؿ برأس المكواة بزاوية قائمة .

 * المكواة ليس ليا مقبض.
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 * مقبض المكواة يأخذ شكؿ دائرة.

 * المكواة مزخرفو بزخارؼ ىندسية.

 * المكواة خالية مف أى زخارؼ .

 

 الخاتمة

 حوؿ لمػػزىػػراوي، التصريؼ بكتاب الواردة والرسومات المعمومات بيف التاـ توافؽال الدراسػػػة بينت        

 اإليمخانية الجراحة بمخطوط وتصاوير معمومات مف ورد وما العبلجيػػة، األساليب كأحد الك ، عمميات

 يؤكدو  وشرقو، اإلسبلم  الغرب بيف العبلجية األساليب انتقاؿ يعكس التوافؽ وىذا الديف، شرؼ لمطبيب

 بعده استمرت أساليبو أف إذ العبلج، أو التشخيص ف  سواء تقدـ مف الزىراوي الطبيب إليو وصؿ ما عمى

 .الك  أدوات واستخداـ شكؿ ف  بسيط تطور حدوث ينف  لـ التوافؽ وىذا بقروف،

 اتيةونب ىندسية بزخارؼ الغالب ف  مزخرفة كانت التصريؼ كتاب ف  الك  أدوات أف الدراسة وبينت    

 األدوات تمؾ جاءت بينما اإلسبلم ، الفف ف  الفراغ كراىية مع الفترة تمؾ إباف يتوافؽ ما وىو بسيطػػة،

 .اإليمخانية الجراحة مخطوط ف  الزخارؼ مف خالية

 الموحات* 
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م، المكتبة 1465ىو/ 870مخطوط الجراحة اإليمخانية  كتاب التصريف لمووزىراوي

 االىمية بباريس

 
 

 عف:ب( عممية الكى عمى شحمة األذف،  -1لوحة ) أ( مكواة النقطة. -1لوحة )
Roche, products on the Market, p39. 

 

 

 

 
 

 
 

 Huard andعف: ض، ب( كى رقبة مري -2لوحة ) أ( مكواة ذات سفوديف. -2لوحة )

Grinek, Le premier Manuscript. p.15. 
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 Huardعف:  ب( عممية الكى عمى المعدة، -3رقـ ) أ ( مكواة دائرية. -3لوحة )

and Grinek, Le premier Manuscript. p.7. 

 

 
عف:  ،ب( الكيات التى تكوى عمى المعدة -4لوحة ) أ ( شكؿ الكيات التى تكوى عمى المعدة. – 4لوحة )

 .285سمية حسف، آالت الجراحة فى مصر، ص

 

 
عف:  ب ( الكى عمى المعدة بمكواه النقطة، -5لوحة ) ( مكواه النقطة.أ  -5لوحة ) 

 .285احة فى مصر، صسمية حسف، آالت الجر 
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 عف: عممية كى الكبد،ب( -6لوحة ) ( مكواه لك  الكبد.أ -6لوحة ) 

Roche, products on the Market, p39. 

 
 

 
عبد عممية الك  عمى الناصور، عف: ب(  – 7لوحة ) ( مكواه تشبو الميؿ. أ -7لوحة )

 .52لوحة ، الرحيـ خمؼ: األدوات الجراحية 

 

 
 عف: ،ب( الكى عمى الظير -8لوحة ) أ( مكواه النقطة. -8لوحة )

Roche, products on the Market, p39. 
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عممية الك  عمى نافوخ مريض بمكواه  ب( -9لوحة ) أ( مكواه النقطة. -9لوحة )

 Huard and Grinek,Le premier : عف النقطة،

Manuscript.,p.7 
 

 :العربية والمراجع المصادر قائمة

 شرح األطباء، طبقات فى األنباء عيوف أصيبعة، أبى بابف المعروؼ أحمد العباس أبى الديف موفؽ أصيبعة، أبى ابف -

 .ـ1233 لبناف، بيروت، األولى، الطبعة الحياة، مكتبة دار منشورات مينا، نزار. د وتحقيؽ

 . 1233 القاىرة، لمتأليؼ، العربية الدار األندلس، أئمة تاريخ فى الصمة كتاب الممؾ، عبد بف خمؼ القاسـ أبو بشكواؿ، ابف -

 الميكروفيمـ رقـ عربى، طب 12 رقـ تحت المصرية الكتب بدار محفوظ األلباب، أولى تذكرة مخطوط داود، ى،األنطاك -

 .5 جزء. 535ؽ ؽ، 440 ،52334

 .ـ1222 ،1 ع ،3 مج العصور، مجمة أوروبا، عمى األندلس فى الطبية الدراسات أثر عبداهلل، سعد البشرى، -

 .ـ1232 لمكتاب، العامة المصرية الييئة ،5 ج المصرية، يدلةوالص الطب تاريخ يحيى، سمير الجماؿ، -

 .ـ1235 القاىرة، التوفيقية، المكتبة نسخة النبوى، الطب قيـ، ابف الجوزي، - 

 الفقو واىؿ الحديث رواة وأسماء األندلس والة ذكر فى المقتبس جذوة اهلل، عبد بف فتوح بف محمد اهلل عبد أبو الحميدى، -

 .ـ123 القاىرة، المصرية، الدار والشعر، باىةالن وذى واألدب
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 15/11/0210 :اإلضافة تاريخ ،(0) الطبية العمـو تطوير ف  المسمميف الطب عمماء بعض فضؿ أحمد، حذيفة الخراط، -

 . مقاؿ ىجري، 1455- ميبلدي

 الغرب دار ،1ط ،1 ػػج ،"ونصوص وتراجـ دراسة"  اإلسبلمية االندلس فى واألطباء الطب العربى، محمد الخطابى، -

 .ـ1233 بيروت، االسبلمى،

 الوطنية المجنة التربية، مجمة الحراجة، طب فى االوؿ الفضؿ صاحب الزىراوى القاسـ أبو محمود، العظيـ عبد الديب، -

 .ـ1233 لمنشر، والعمـو والقفافة لمتربية القطرية

 .ـ1234 ببغداد، العراقية، ثقافةال وزارة منشورات ،1ج الطب، تاريخ مختصر كماؿ، السامرائى، -

 .ـ1233 بيروت، نظير، دار العرب، عند العمـو تاريخ اهلل، نصر أسعد السكاؼ، -

 منشورات اليجرى، السابع القرف إلى اليجرى الثالث القرف مف العربى الطب فى الجراحة تاريخ حسيف، عمى الشطشاط، -

 .ـ1222 بنغازى، قاريونس، جامعة

 .ـ1222 بيروت، صادر، دار المجدى، محمد اعتناء بالوفيات، الوافى أبيؾ، بف خميؿ لديفا صبلح الصفدى، -

 . ـ1233 القاىرة، العربى، الكتاب دار األندلس، أىؿ رجاؿ تاريخ فى الممتمس بغية يحيى، بف احمد الضبى، - 

 .ـ1234 دمشؽ، ،5 جػػ الحديث، والعمـ النبوى الطب ناظـ، محمود النسيمى، -

 .ـ1222 استانبوؿ، ،0 مج سعداوى، صال . د ترجمة وحضارة، تاريخ العثمانية الدولة إحساف، الديف أكمؿ ى،أوغم -

 .ـ0215 والثقافة، لمسياحة ابوظبى ىيئة الحاكمة، اإلسبلمية السبلالت إدموند، كميفورد بوزورث، -

 الكتاب اتحاد ،43 ع ،10 مج منشور، ة،بحثالحضار  تاريخ فى الزىراوى القاسـ أبى العربى الطبيب مكانة فريد، جحا، -

 .ـ1221لمنشر، العربى

، والثقافة لمتربية العريبة المنظمة العرب، عند والصيدلة الطب تاريخ فى الموجز كامؿ، محمد حسيف، -  تونس، والعمـو

 .ـ1232

 .ـ1233 بيروت، لمكتاب، العالمية الشركة العرب، عند العمـو تاريخ حسيف، حمادة، -

 عماف اليرموؾ، جامعة منشورات سمسمة أوؿ، مجمد والمسمميف، العرب عند الطبية العمـو تاريخ خمؼ، سام  رنة،حما -

 .ـ1232

 .ت. د بيروت، المثنى، مكتبة والفنوف، الكتب أسامى عف الظنوف كشؼ حاجى، اهلل عبد بف مصطفى خميفة، -

،ا مجمة األعظـ، العرب جراح الزىراوى حداد، فريد سامى، -   .ـ1233فبراير الثانى، العدد لعمـو
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 .ـ 0223 أبوظب  لمنشر، الثقافى المجمع األندلس ، الطب ف  الجراحة أحبلـ، سميماف، -

 .  ـ0222 القاىرة، لمطباعة، اليائى دار ونظريتو، ومصادره تاريخو العرب عند العممى المصطم  حسف، محمد العزيز، عبد -

 جمةشًالت فالتألي دار - السمفية الجامعة ،3 ع ،45 مج الحديثة، الجراحة تطور فى دلسىاالن الزىراوى إسياـ ،العم ذعب -

 .ـ0211 لمنشر،

 اليجرى التاسع القرف إلى األوؿ القرف مف اإلسبلمية الطبية واألوانى الجراحية األدوات: خمؼ الرحيـ عبد الرحيـ، عبد -

 .ـ1222 ة،القاىر  جامعة ماجستير، رسالة ،"حضارية أثرية دراسة"

 .ـ1223 بيروت، العربية، النيضة دار الحضارية، ومبلمحيا أصوليا العرب عند العمـو عباس، حربى عطيتو، -

 السعودية، العربية المممكة ،1 طػ المتنبى، مكتبة اإلسبلمية، الحضارة فى والفنوف العمـو محمد، األميف اهلل، عوض -

 . ـ0223/ ىػ1403

 .ـ04/10/0215 :اإلضافة تاريخ مقاؿ، الطبية، وجيوده الزىراوي القاسـ أب  مع وقفات حمود، عبدالسبلـ غالب، -

 .ـ1233 جنيؼ، ،1ط العرب، عمماء:يوسؼ فرحات، -

 .ـ1233 بيروت لممبلييف، العمـ دار العرب، عند العمـو تاريخ عمر، عمر فروخ، -

  مقاؿ، ،ـ1215 - 253/ ىػ 503-424(  مؤلفاتو - حياتو) الزىراوي. . وفاتو ألفية ذكرى بمناسبة:  الحاج محمود قاسـ، -

 .ـ2/10/0215 :اإلضافة تاريخ

 . ت. د بيروت، ،4 ،3 ج المثنى، مكتبة المؤلفيف، معجـ رضا، عمر كحالة، -

 جامعة ،3 ع والنقوش، البردية الدراسات مركز مجمة الفرعونى، العصر فى مصر فى الجراحة آالت حسف، سمية محمد، -

 . ـ1220 لمنشر، والنقوش البردية الدراسات مركز – شمس عيف

 .ـ1221/ ىػ1410 عماف والتوزيع، لمنشر األىمية العصور، عبر والصيدلة الطب يف،الد صبلح محمد، -

 ،0مج اإلسبلمية، والقيادة اإلدارة مجمة أوروبا، فى الحديثة الطبية العمـو تطوير فى اإلسبلمى الطب دور عمر، مدبونى، -

 . ـ0213 اإلسبلمى، لمتسويؽ العالمية الييئة ،0ع

 ـ،1302 -1431/ ىػ203 -333 المبكرة الفترة فى العثمانية المخطوطات تصاوير لرحيـ،ا عبد عمى عاطؼ مرزوؽ، -

 . ـ0224 القاىرة، جامعة اآلثار، كمية ماجستير، رسالة

 دويبلت وعصر باألندلس األموية الدولة عصر فى والحجر الرخاـ عمى المحفورة الزخارؼ عبدالفتاح، حناف مطاوع، -

 .ـ1221 االسكندرية، جامعة اآلداب، ميةك ماجستير، رسالة الطوائؼ،

https://www.alukah.net/authors/view/home/7094/
https://www.alukah.net/culture/0/63668/#relatedContent
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