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منظمة عربية تتبع مجلس وزراء الصحة العرب، ومقرها الدائم دولـة الكـويـت 
وتهدف إلى:

ــ توفير الوسائل العلمية والعملية لتعليم الطب في الوطن العربي.

ــ تبادل الثقافة واملعلومات في الحضارة العربية وغيرها من الحضارات 
في املجاالت الصحية والطبية.

ــ دعم وتشجيع حركة التأليف والترجمة باللغة العربية في مجاالت العلوم 
الصحية.

ــ إصدار الدوريات واملطبوعات واألدوات األساسية لبنية املعلومات الطبية 
العربية في الوطن العربي.

قاعدة  وإنشاء  وتنظيمه  العربي وحصره  الطبي  الفكري  اإلنتاج  تجميع  ــ 
معلومات متطورة لهذا اإلنتاج.

ــ ترجمة البحوث الطبية إلى اللغة العربية.

ــ إعداد املناهج الطبية باللغة العربية لالستفادة منها في كليات ومعاهد 
العلوم الطبية والصحية.

ويتكون املركز من مجلس أمناء حيث تشرف عليه أمانة عامة، وقطاعات إدارية 
وفنية تقوم بشؤون الترجمة والتأليف والنشر واملعلومات، كما يقوم املركز بوضع 
الطبية شاملة املصطلحات  للتأليف والترجمة في املجاالت  املتكاملة واملرنة  الخطط 
واملطبوعات األساسية والقواميس، واملوسوعات واألدلة واملسوحات الضرورية لبنية 
املعلومات الطبية العربية، فضاًل عن إعداد املناهج الطبية وتقديم خدمات املعلومات 

األساسية لإلنتاج الفكري الطبي العربي.
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والطب  الفلك  مثل  من  العلوم،  من  كثير  في  متـقـدم  زمـن  مـنـذ  الـعـرب  اشتـغـل 
والرياضيات، وبرع منهم كثيرون، وكان لهم الفضل الكبير على العالم في ذلك الوقت، 
ومن هؤالء الخوارزمي الذي برع في الرياضيات والفلك، وابن سينا الطبيب املشهور، 
وابن الهيثم عالم الرياضيات والفلك والفيزياء، والزهراوي الذي كان من أعظم الجراحني 

وهو من قام بابتكار كثير من أدوات الجراحة. وغيرهم كثير.
وبرع أطباء كثيرون في ذلك الزمن وكتبوا كثيرًا من الكتب الطبية التي أصبحت 
أهم  من  أنها أصبحت  األجنبية، حتى  اللغات  إلى  ترجمت  أن  بعد  أوروبا  في  متداولة 

املراجع في العصور الوسطى.
العلوم  بنظم  بعدهم  وما  العصر  ذلك  علماء  قام  الطالب  إلى  العلم  نقل  ولتسهيل 
الطبية شعرًا ليسهل حفظها وإدراكها. وقد اختاروا من بحور الشعر بحر الرجز لكونه 
سهل الحفظ قصير العبارات. ومن هؤالء سعيد بن عبد ربه الطبيب املشهور في ذلك 
الوقت. فقد ألف مجموعة من األراجيز حول موضوعات طبية مختلفة جمعها في كراسة 
واحدة اسماها "أرجوزة في الطب" وهي التي نحن بصددها، وتضم هذه األرجوزة 208 
من األبيات ذكر فيها عددًا من مسببات األمراض وعالجها . واملخطوطة التي بني يدينا 
نسخة  عن  منسوخة  فهي  هجرية.   739 عام  من شوال  الحادي عشر  اليوم  في  كتبت 

أخرى، وال يعرف الناسخ حيث أنه لم يذكر اسمه.
يشمل هذا الكتاب عرضًا لألمراض التي ذكرها ابن عبد ربه مع تفسير لها، ثم 

يلي ذلك نص األرجوزة.
أرجو من اهلل سبحانه وتعالى أن أكون قد وفقت في ذلك.

 

تقدمي 

أ. د. مرزوق يوسف الغنيم
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املحقق في سطور

• أ. د. مرزوق يوسف الغنيم	

ــ بكالوريوس علوم )نبات ــ كيمياء(.
ــ ماجستير كائنات دقيقة.
ــ دكتوراه كائنات دقيقة.

ــ مدير معهد التربية للمعلمني واملعلمات ــ دولة الكويت.
ــ عميد كلية التربية األساسية ــ دولة الكويت.

ــ مدير مركز البحوث التربوية لدول الخليج ــ دولة الكويت.
ــ األمني العام املساعد للمركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية ــ دولة الكويت.

ــ هـ ــ
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أسس عبد الرحمن بن معاوية إمارة األندلس عام 138هـ/766م، وسميت قرطبة 
عاصمة لها، وتحولت عام 316هـ/929م في عصر عبد الرحمن الناصر لدين اهلل من 

إمارة إلى خالفة.

في عصر هذا الخليفة استتب األمن، واستقرت البالد، وعاشت قرطبة أجمل 
عصورها، وكان هذا الخليفة محبًا للعلم والعلماء؛ لذلك نالت مختلف العلوم اهتمامه 
حيث كان يُؤمُّ بالدُه العلماء من املشرق العربي ومن أوروبا، وتنوعت فيها الدروس 
واملحاضرات العلمية من طب، وفلك، ورياضيات، وعلوم أخرى، وبذا أصبحت قرطبة 
عاصمة العلم في أوروبا والغرب اإلسالمي، وكان ابنه الحاكم الثاني املستنصر 
باهلل الذي تولى الخالفة عام )350هـ - 366هـ/961م - 976م( قد اتجه خالل حكم 
والده إلى جمع الكتب في تخصصات العلوم املختلفة، وكرم العلماء، وفي هذا الجو 
العلمي الرائع واملشجع ظهرت مجموعة من املولعني بتتبع أخبار العلوم فانشغلوا 
بالبحث والتنقيب في املصادر العلمية التي توافرت لهم الكتساب املعارف املختلفة.

بغداد،  مثل  من  اإلسالمية  العالم  حواضر  مع  تواصل  على  األندلس  وكانت 
وعلى  قرطبة،  إلى  تصل  مؤلفاتهم  كانت  فقد  وفاس  والقيروان،  والقاهرة،  ودمشق، 
سبيل املثال نجد أن مؤلفات أبي بكر محمد بن زكريا الرازي )ت 311هـ/ 923م( قد 
وصلت إلى األندلس، ثم أصبحت مؤلفات هؤالء من أهم املراجع التي اعتمد عليها 
أطباء األندلس مثل: الزهراوي، وأبي جعفر أحمد بن الجزار القيرواني، كما أن كثيرًا 
من األطباء املسلمني في األندلس لم يقتصر حصولهم على املعلومات من الكتب فقط؛ 
بل لقد سافر عدد منهم إلى العواصم اإلسالمية األخرى لطلب العلم ومنهم: 
أحمد  واألخوان  )ت315هـ/927م(،  السمينة  بابن  املعروف  يحيى  بن  يحيى 
سنان  بن  ثابت  يد  على  تتلمذا  اللذان  الحرَّاني  أحمد  بن  يونس  ابنا  وعمر 

)ت365هـ/976م( في بغداد، وغيرهم كثير.
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وقد برز خالل نشأة األندلس عدد من األطباء املتميزين هم الذين سبقوا عصر 
سعيد ابن عبد ربه، ومن هؤالء:

• الوليد املذحجي، دخل األندلس مع األمير عبد الرحمن األموي )113هـ - 172هـ( 	
وكان هو طبيب األمير.

• حمد بن أبان )238هـ، 273هـ( اشتهر بالطب.	
• أخبار 	 فيه  كتابًا جمع  )ت238هـ(، وضع  األلبيري  السلمى  بن حبيب  امللك  عبد 

الطب العربي القديم.
• ابن ملوكة برز في الطب والجراحة، وقد ظهر في عهد األمير عبيد اهلل وأول دولة 	

األمير عبد الرحمن الناصر )275 – 300هـ / 888 - 912م(.

في هذه الظروف عاش سعيد بن عبد ربه، وعاصر عمه أحمد بن عبد ربه صاحب 
وبعد ذلك، وكانت فترة حياته  328هـ(  العقد الفريد الذي عاش في الفترة )246 – 
ضمن زمن الثورة العلمية في األندلس، فقد عاصر عددًا من األطباء املتميزين، ويعني 

ذلك أن هناك تنافسًا بينه وبني كثيرين في مجال التحصيل الطبي.

كان أطباء ذلك العصر يعيشون في بيئة علمية وأدبية خالصة، وكان معظم هؤالء 
األطباء يقرضون الشعر، ووجدوا أن صياغة أي علم من العلوم صياغة شعرية تجعله 
أكثر قابلية للحفظـ وسهولة في استرجاع املعلومة؛ وبذا يكون تداوله سهاًل بني طالب 

العلم املختلفني.

وقد اشتهرت الحضارة العربية بشكل واضح في املنظومات التعليمية، فال نجد 
أي فرع من فروع العلوم املختلفة إال وكتبت به منظومات شعرية، فهناك منظومات في 
علم الفلك، والطب، والفيزياء، والرياضيات، حتى لقد ُأْحِصَي عدد املنظومات الشعرية 
في العلوم املختلفة فبلغت ما يصل إلى 625 منظومة، منها املنظومات الشعرية في 

مجال الطب التي بلغت 103 منظومة.

فهذا  مختلفة،  مجاالت  في  األراجيز  ينظمون  متقدم  وقت  منذ  العرب  كان  وقد 
األمير خالد بن يزيد بن معاوية )ت85 هـ / 704م( كان قد نظم أرجوزة في الكيمياء 
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تحت عنوان )فردوس الحكمة( وكانت تشتمل على 2300 بيت شعري، كما أن هناك 
منظومات شعرية حول الفلك منذ العصر الجاهلي، وبطبيعة الحال ال يمكن ِلَمْن يقوم 
قدرته على النظم والسبك  بمجاله، وثانيًا:  بنظم العلوم شعرًا إال أن يكون ملمًا أواًل: 

الشعري الرصني محكم القوافي والوزن. 

كان أبو بكر محمد بن زكريا الرازي )250 هـ - 311هـ( قد قام بنظم أرجوزتني 
إحداهما في تدبير النفس، واألخرى في الطب، يقول في مطلع الثانية:

الــحــمــــد هلل الــــذي بــرانـــــا           ورّكــب العــقــــول واألذهــــانــــا

َوَمنَّ بــالَســمـــــاِع واألبــصــــار           يهـــدى بهــــا من ذا اعــتـــبـــار

428 هـ(  أما الشيخ الرئيس أبو علي الحسني بن عبد اهلل بن سينا )370 هـ - 
فقد وضع ثماني أراجيز في الطب مختلفة املوضوعات، منها أرجوزته في حفظ الصحة 

بالغذاء والدواء يقول فيها:

عف ببعِض جسمِه           من ِجـلْـِده أو لـحـمـه أو عـظـمــِه وَمْن ترى الضَّ

َكــَمــْن ترى مـــعـدتـه ضعـيــفـــْه           بــاردة بـطـــبـعــهــا ســخــيــفــْه

ومن هنا يبدأ بوصف الداء ثم الدواء إلى آخر األرجوزة، ومن أرجوزته في تناول 
عالج الكسور، يقول:

وكــل مــا تحـدثــه مـــن ُصــنـــِع           في العظم مثَل الكسر أو كالخلِع

وكل ما تـطــلــبـــه ِمــْن كـــســــِر           فــإنـــمــا عـــــــالجــه بالـجـــبــِر

ثم يصف طريقة العالج عن طريق الجبيرة:

من فوقـهــا رفـــائــُد ملــفــوفــْه            مـن فــوقـهـا جـبــائــُر مصفـوفـْه
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كما تضم أرجوزة اإلمام رضي الدين محمد بن محمد بن أحمد بن عبد اهلل 
ألفية في الطب تقع في 1261  935 هـ(  العامري الغزي، أبي الفضل)1( )862 هـ - 

بيتًا، يقول فيها:

  وبعد فالطــب عظيم املنــــحـــْه             وفرُض َعني منه حفظ الصحْه
  إذ يحــرم استعمال ما يـنفيها             وال ُيحـــلُّ رفـع مـا ُيبــقـــيـهـا 
  ثـــم بحفـظ ِصـحـــة األبـــداِن             كـــان قــواُم ِصـحـــِة األديـاِن
  وقد نظمنــا فيه ذي األرجـوزْه             بــديــعـــة جـــامــعــة وجيــزْه

وهناك كثير من األراجيز في الطب نظمها األطباء العرب سهلت لطلبة العلم في 
ذلك الوقت فهم هذا العلم وإدراكه والعمل فيه.

وقد صاغ كثير من األطباء تجاربهم وعلومهم الطبية شعرًا عن طريق الرجز، 
والرجز بحر معروف من بحور الشعر العربي وهو بحر تتوالى فيه الحركة والسكون، 

وكان هذا النوع منتشرًا في الجاهلية واإلسالم، ووزنه على النحو التالي:
  مستفعلن مستفعلن مستفعلن             مستفعلن مستفعلن مستفعلن

البدء نظم  الشعر قد استخدم في  البحر من  العبارات، وكان هذا  وهو قصير 
العلوم الدينية وذلك لسهولة حفظه، وُيعد شعر الرجز من الشعر التعليمي، فهو يخلو 
العلمية  والحقائق  واملعلومات  األفكار  على  مباشرة  ويأتي  والخياالت،  العواطف  من 
املجردة؛ لذلك استغل األطباء هذا البحر ليقوموا بنظم أرجوزاتهم الطبية عليه. ولعل 
املثال التالي من أرجوزة سعيد بن عبد ربه أن ُيَبيَِّن ما ذكر سابقًا، فهو يقول في باب 

األسقام:
اعــلــم أن جـمــلـــة االســقــاِم            عن فضل ما يبقى من الطعـاِم 
أو عـن هــواء َبيِِّن الـــفـــســـاِد            فـــإنـــه يــضــــر باألجــســاِد

ويقول:
   فإن رأيت الناس في أمراضهْم          مـختـلـفـني فهـو من طعامـهــْم        

نالحظ أن املعلومة هنا تأتي مباشرة خالية من العواطف، وأفكارها مباشرة.
)1(  من علماء الشافعية، له عدد من املؤلفات في األصول والفالحة، وألفية في اللغة، وألفية في علم 

الهيئة، وألفية في الطب وغيرها. 
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وابن عبد ربه الذي نحن بصدده هو سعيد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد ربه 
القرطبي األندلسي، وهو غير أحمد بن محمد بن عبد ربه بن حبيب بن َحدير بن سالم 
صاحب "العقد الفريد"، ولألسف بعض َمْن تكلم عن هذه األرجوزة نسبها ألحمد بن 
في إيران وال توجد نسخ  عبد ربه. هذه النسخة محفوظة في "مجلس شوراي ملي" 
أخرى للمطابقة، فكان من الصعوبة قراءة بعض كلماتها، ولكن بتوفيق من اهلل سبحانه 

وتعالى تم تحقيقها على الشكل املناسب.

إن ما تضمنته األرجوزة تبني مكانة ابن عبد ربه الطبية، فهي تبني أن لديه معرفة 
دقيقة في الطب، ويتبني أيضًا إلى أنه درس ما مارسه من الذين هم أقدم منه في هذا 
املجال، مما أدى إلى تأليفه عديد من الكتب املتعلقة باملوضوعات الطبية، لذلك فهو كان 

دقيقًا في التشخيص.

وقد جاء في كتاب الوافي بالوفيات للصفدي أن سعيد بن عبد الرحمن بن أحمد بن 
محمد بن عبد رّبه وهو ابن عم ابن عبد رّبه األديب، وكاب سعيد طبيبًا فاضاًل وشاعرًا 
محسنًا، وله في الطب َتمّكن وتحقق ملذاهب القدماء، وكان مذهبه في مداواة الحميات أن 
يخلط من املبردات شيئًا، وله في ذلك مذهب جليل، وكان بصيرًا بتقدمة املعرفة وتغيير 

األهوية ومذهب الرياح وحركة الكواكب.  
وقد خلصنا من خالل دراسة هذه األرجوزة إلى ما يلي:

• سعيد بن عبد الرحمن بن عبد ربه هو ابن أخ ألحمد بن محمد بن عبد ربه صاحب 	
العقد الفريد.

• على األقل. 	 328 هـ(  أن سعيد عاش في الفترة التي عاش بها عمه )246 هـ - 
والدليل على ذلك تلك املراسالت الشعرية التي تمت بينهما، وكان يحيى بن مالك 
بن عائذ)1( قد ذكر أبياتًا شعرية قرأها عليه أحمد بن عبد ربه صاحب العقد الفريد 
وأنها من شعر سعيد بن عبد ربه، وَيذكر أيضًا أن أحمد قد توفي قبل سعيد 

بحوالي أربعة عشر عامًا، وهذا يعني أن سعيدًا عاش حتى عام 342 هـ.
• وجاء في كتاب "املستملح من كتاب التكملة" أن سعيد بن عبد ربه أسمه سعيد بن 	

إبراهيم بن محمد بن عبد ربه بن حبيب، وكان شاعرًا وطبيبًا ماهرًا، وله رجز في 

)1(  يحيى بن مالك بن عائذ بن كيسان بن معن بن عبد الرحمن بن صالح أبو زكريا، كان ُيملي وُيحدِّث 

بجامع قرطبة، ومات في سن عالية. 
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الطب، توفي سنة اثنني وأربعني وثالثمائة )هجرية( وأشار محقق الكتاب الدكتور 
بشار عواد معروف في الهامش بأن ابن أبي أصيبعة في كتابه "عيون األطباء" 
سعيد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد ربه، دون أن يحقق هذا  قال أن اسمه: 

االختالف.
• قامت األستاذة )Rosa Kuhne( بدراسة هذه األرجوزة ونشرها باللغة اإلنجليزية 	

عام 1998م، ولم تنشر النص العربي، وذكرت أن النسخة التي لديها واملعروفة 
حاليًا أول من اكتشفها في طهران البروفسور سزكني)1(، وعن مولد ابن عبد ربه 
تذكر أنه غير معروف، أما عن وفاته فتقول أن هناك أقوال متناقضة في ذلك، فهي 
إما في عام 342 هـ أو 356هـ وتقول األستاذة روزا بأنها وجدت نسخة أخرى 
من هذه املخطوطة في مكتبة جامعة اليدن بامستردام ــ كما أنها ال تتفق مع ما تم 

ذكره بأن اسمه سعيد بن إبراهيم بل هو سعيد بن عبد الرحمن.
• جاء في كتاب العلوم العقلية الذي نشرته مؤسسة الكويت للتقدم العلمي عام 1990م 	

بأن ابن عبد ربه كان من أطباء القرن السابع الهجري، وهذا وهم من املؤلف، فهو قد 
عاصر عمه الذي عاش في القرن الرابع الهجري كما ذكرنا.

• في األرجوزة الخاصة بعالج السوداء نالحظ أنها مكونة من 27 بيتًا تحت عنوان 	
واحد. ولكن عند قرائتها نجد أن األربعة عشر بيتًا األولى تعالج موضوعًا مختلفًا 
عن الثالثة عشر بيتًا التالية، فاألولى تعالج موضوع مرض السوداء وطرق عالجها. 
ثم ينتقل بعد ذلك إلى موضوع آخر وهو موضوع تشريحي يتكلم فيه عن األوردة 
الدموية واألجهزة التي تغذيها تلك األوردة. فهناك إذا فجوة واضحة بني املوضوعني 
املذكورين، ال يمكن أن يقع فيها طبيب له مهارة في مجال الطب البن عبد ربه. والبدَّ 
أن للنساخ الذين تعاقبوا على نسخ األرجوزة دورًا في إحداث تلك الفجوة أو السقط. 
فالنسخة التي بني أيدينا كتبت في شهر شوال عام 739 هـ، أي أن هناك نحو أربعة 
قرون بني النسخة األصل وهذه النسخة. ومع األسف الشديد لم نتوصل إلى نسخة 
ثانية لتتم املطابقة معها. ولعل النسخة األصل أكبر بكثير من هذه النسخة وأشمل 
من  هي  املكتوبة  األبيات  أن  النساخ  عند  الخلط  هذا  سبب  يكون  وقد  موضوعات، 
بحر الرجز حيث ال يلتزم الناظم بقافية ثابتة بل هي قافية متغيرة لكل بيت من أبيات 

القصيدة.

)1(  فؤاد سزكني: باحث تركي/أملاني، متخصص في التراث العلمي اإلسالمي، كان املدير الفخري 

ملعهد دراسات التاريخ والعلوم اإلسالمية في جامعة غوته في فرانكفورت، أملانيا. 
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دراسة األرجوزة
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ابن عبد ربه هو سعيد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد ربه  القرطبي األندلسي، 
نشأ في قرطبة املدينة املزدهرة في ذلك العصر الذي سبق الحديث عنه، والتي تعتبر 
عاصمة األندلس، وهو ابن أخي صاحب العقد الفريد أحمد بن محمد بن عبد ربه بن 
328 هـ(. وسعيد هذا كان شاعرًا وطبيبًا وله  حبيب بن َحدير بن سالم )246 هـ - 
اطالع واسع على حركة الكواكب، ومهابِّ الّرياح، وله أراجيز محتوية على ما يملكه من 
علم في مجاالت مختلفة ومنها "أرجوزة في الطب"، وتشمل هذه األرجوزة كثيرًا من 
املبادئ األساسية التي تتعلق بمجال الطب بشكل عام، وتوضح لقارئها كيفية التعامل 
مع كثير من األمراض التي يتعرض لها اإلنسان، واستطاع ابن عبد ربه عن طريق 

أرجوزته هذه شرح طرق التخلص من األمراض.

عاصر سعيد بن عبد ربه عمه صاحب العقد الفريد، وهذا يعني أنه عاش في 
القرن الرابع الهجري، وهذا يبدو من شعره ومراسالته مع عمه أحمد بن محمد بن 
عبد ربه، وأن سعيدًا أصيب بالعمى في آخر أيامه، وافتصد يومًا فبعث إلى عمه راغبًا 

إليه في أن يحضر ملؤانسته، وقد أبطأ عمه في الرد، فكتب سعيد:

ملّـا عِدمُت ُمَؤاِنسًا َوَجليـســا             َنـاَدمــُت ُبقراطــًا وجـالينـوســا

فاُء ِلُكلِّ ُجـرٍح ُيوسـى َوَجَعلُت ُكتَبُهما ِشَفاَء َتَفرُّدي             َوُهما الشِّ

لـَتُه             ُيذكـــي َوُيحيي ِللُجسوِم ُنفوسا ووَجدُت ِعلمُهما ِإذا َحصَّ

وقد جاوبه عمه بأبيات منها:

ألفيت بقراطـا وجاليــنــوسـا             ال يــأكــالن ويــرزآن جليــســا

فجعلتهم دون األقـارب جـنـة             ورضيت منهم صاحبا وأنيسـا 
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أن سعيدًا بن عبد ربه  هذا التواصل يؤكد أنهما عاشا في عصر واحد، أي: 
عاش حتى عام 328 هـ على األقل، وذلك جعل البعض يخلط بني سعيد بن عبد ربه 

صاحب "أرجوزة في الطب" وأحمد بن عبد ربه صاحب "العقد الفريد".

ومثلما اشتغل سعيد بن عبد ربه بالطب اشتغل أيضًا باألدب، فهو يقول في آخر 
أيامه:

أمـن بـعـد غـوصـي في عـلوم الحـقائق         وطـول انـبـسـاطـي فـي مواهب خالقي 

وفــي حــيــن إشـرافـي عـلى مـلكـوتـــه            ُأرى طـالـبـًا رزقـًا إلــى غـيـــر رازقـــي

وأّيــاُم ُعــْمــِر املَــــْرِء ُمـْتـَعـــُة سـاعـــٍة           َتــِجــيُء خــيــااًل ِمـثـــل ملـَحـــٍة بـــاِرِق

َوَقـْد أَذَنـْت َنـْفـِسـي ِبـَتـْقـويـِض َرْحـِلها           َوَأْسـَرَع ِفـي َسوِقي إلـى املَْوِت َساِئقي

وإّنــي وإن أْوَغــلُْت َأْو ِســْرُت هــاربــًا          ِمــَن املَــْوِت ِفي اآلفاِق فاملــوُت الِحقـي

مجاالت  في  الحاذقني  من  كانوا  وجميعهم  كبير  عدد  األندلس  أطباء  من  ُذكر 
مختلفة في الطب، فمؤلفاتهم كانت تقدم صورة متكاملة عن مختلف فروع الطب من 
مثل الجراحة، والباطنية، والتشريح، وعلم األمراض ثم العالج والوقاية، ومن هؤالء 
عبد امللك بن حبيب األلبيري، وأبو قاسم خلف بن عباس الزهراوي، وأبو مروان بن 
زهر، وأبو الوليد بن رشد، وأبو الحجاج بن طملوس، وأبو الفرج القربلياني، وابن 
خاتمة األنصاري، وابن الخطيب السلماني، وأبو عبد اهلل الشغوري، وقد عاش ابن 
عبد ربه كما تم ذكره في القرن الرابع الهجري ومن هؤالء األطباء َمْن سبقه في مجال 

التطبيب ومنهم من لحقه، فهو قد تعلم وعلم.

كتب ابن عبد ربه ثالثة كتب في الطب هي:

• كتاب األقرباذين.	

• تعاليق ومجربات في الطب.	

• أرجوزة في الطب.	
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كان ابن عبد ربه طبيبًا متميزًا حاذقًا في مجاله، ومما يحكى عنه أن سليمان بن 
أيوب الفقيه يقول: أصبت بحمى، وأشرفت منها على الهالك، وسأل سعيد بن عبد ربه 
عن علتي وعما عولجت به، فسفه عالج َمْن عالجني، وبعث إلى بثماني عشرة حبة من 
حبوب مدورة، وأمر أن أشرب منها كل يوم حبة فما أكملتها حتى أقلعت الحمى وبرئت 
برأ تامًا، وهنا تظهر درجة املهارة في صناعة األدوية والجرعات، إذ يقول ثماني عشرة 

حبة مدورة، واملهارة في الجرعات أيضًا، إذ يقول: خذ كل يوم حبة.

وموضوعنا هذا هو كتاب "أرجوزة في الطب" وهي أرجوزة أشاد بها كثير من 
املهتمني في مجال الطب، وتعد من أفضل الكتب الطبية حيث إنها تحتوي على كثير 
املشكالت  يوضح  أن  استطاع  الكتاب  هذا  طريق  فعن  األساسية،  الطب  مبادئ  من 
الصحية التي تواجه جسم اإلنسان، ومن أهم ما ذكره في هذه األرجوزة طرق الوقاية 
من األمراض، وُيعد ذلك شيئًا جديدًا في هذا املجال، ويحتفظ بهذه األرجوزة "مجلس 
شوراي ملي" في إيران، وهي عبارة عن 16 صفحة )9 ورقات( تتراوح عدد األبيات 
في كل صفحة ما بني 14-15 بيتًا ولألسف فِإنَّه لم تتوافر نسخة ثانية من األرجوزة 
ليتم مطابقتها. بدأت املخطوطة: "بسم اهلل الرحمن الرحيم، وبه توفيقي، أرجوزة ابن 
عبد ربه في الطب" ثم يبدأ ِبحمِد اهلل سبحانه وتعالى بأرجوزة تبلغ 12 بيتًا، أما آخر 
املخطوطة فكانت: "تمت األرجوزة بعون اهلل وتوفيقه....)1(" ثم: "كان الفراغ من نسخه 
ويبدو  خاتمتها"  اهلل  أحسن  وسبعمائة،  وثالثني  تسع  سنة  شوال  عشر  حادي  في 
عن  من ذلك أن هذه النسخة منقولة من نسخة أقدم منها، ثم يلي ذلك عنوان يقول: 
جالينوس دوا حصر البول: يؤخذ مصران القنفذ الصغير وهو الكباب يشمس ويسقى 
منه ملن به حصر البول ويبرى بإذن اهلل، ثم صفحة كاملة بخط مختلف )25 سطرًا( 

تحتوي على هوامش وأشعار مختلفة ليست لها عالقة باألرجوزة.

)1(  بعدها كلمات غير واضحة.
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بدأ ابن عبد ربه أرجوزته بحمد اهلل سبحانه وتعالى الذي وهب اإلنسان العقل، 
والسمع، والبصر، وبني أيضًا أن كل ما في هذا الكون ما هو إال آيات تشهد بالتوحيد 
الخليفة  على  عّرج  ثم  الناس،  لهداية  اهلل  أرسلهم  الرسل  وأن  وتعالى،  هلل سبحانه 
الحاكم وبّين أن له دورًا كبيرًا في حياة البشر فهو خليفة اهلل على عباده، ويقول في 

ذلك:
بسم اهلل الرحمن الرحيم، وبه توفيقي

أرجوزة ابن عبد ربه في الطب
في تحميد اهلل سبحانه 

ــب العـــــقـــول واألذهــــانــــا الـحـمــد هلل الــــذي بــــــرانــــــا                  وركَّ

َوَمـنَّ باألسـمـاع واألبـــــصــــاِر                يهدي بها مـن كـــان ذا اعتـبــــاِر

وكـل مــا فــي أرضــــــه آيـــــاٌت              تشـهـــد بالتوحـــيـــد بـيــنــــــاٌت

وللرســول الصــادق املــقـــالــــِه               بـصــــدق مـــا أدى مـن الرسالـِه

فالناس لو لـم يأتــهـــم رســــوُل               لضـلــــت األوهـــام والــعـــقـــوُل

فإن أهل العقل والتـحــصـــيـــِل               أقل في الــنـــاس مـــن القلـــيـــِل

ثـم َتاَلَفـَى الـــنـــاس بـــاإلمــــاِم               الطــيـــب النــــاصـــر لــإلســالِم

خليــفـة اهلل عــلــى عــــبـــــادِه                وظـلــه الــمـمـدود)1( فـــي بـــالدِه

ــن كـــل مــؤمـــن ومســـلـــــِم                   َوَهــّد كــــل كـــــافــــٍر ومـــجــــرِم أمَّ

َن َذو العـرش به أهـَل الُسـبـُـِل                وصار في الناس بما أدى الرسِل َأمَّ
يغـــضــــب هلل ويـــتــــقــــيـــــــِه                 ويــبــتـــغــي تــقــــربــًا إلـــيـــه)2(

يسطوا على من فـارق الجمــاعــْه             ويبسط العفو ألهــل الـــطـــاعـــْه

)1( في األصل "املدود".

)2( في األصل "بدينه".
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ثم تم عرض في األرجوزة أحَد عشر موضوعًا طبيًا على النحو التالي:

في فضل الطب. . 1

في وصف الطب.. 2

باب االسقام.  . 3

عالمة العلة وهبوب الرياح)1(. . 4

في الحمية والتغذي.  . 5

في حفظ الصحة. . 6

في صفة النفس.. 7

في صفة الرأس واألبخرة الصاعدة له.  . 8

في وصف املعدة. . 9

في وصف الحّمى. . 10

في عالج السوداء.. 11

وفي الصفحات التالية عرٌض لهذه املوضوعات.

)1( كلمة العلة مطموسة وغير واضحة.
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1. في فضل الطب

هذا  من  والهدف  والنفسية،  البدنية  الصحية  اإلنسان  بأحوال  الطب  علم  يهتم 
العلم هو حفظ صحة اإلنسان ودفع املرض عنه، ولعلم الطب أهمية قصوى في حياة 
اإلنسان، فقد قال اإلمام الشافعي: "ال أعلم علمًا بعد الحالل والحرام أنبل من الطب"، 
ويقصد بالحالل والحرام هو علم الفقه الذي عن طريقه يتم إصالح أحوال الناس، أما 
علم الطب فيهدف إلى إصالح جسد املريض، فالطب وضع لسالمة اإلنسان وصحته 
ومكافحة األمراض واألوبئة، وحرص العرب واملسلمون األوائل على الحفاظ على جسد 
اإلنسان، وعلى أن ال يقوم بعملية عالجه إال َمْن هو مختص، ويقول الشيخ أبو الوفا بن 
عقيل)1( )431 هـ - 513 هـ(: "ُجهال األطباء هم الوباُء في العالم، وتسليم املرض إلى 
الطبيعة أحُب ِإليَّ من تسليمه إلـى ُجهـال األطـبـاء". وألهـمـيـة الـطـب يقـول الفـقـيـه 
أبـو عبد اهلل بن املناصف القرطبي)2( )563 هـ - 620 هـ(: فيجب على كل حاكم تفُقُد 
هؤالء )يعني األطباء( وقمعهم، ومنع َمْن يتعاطى علم الطب أو نحوه من الجلوس في 
الناس، حتى يحضره مع َمْن ُيوثق به من األطباء، ويختبره بحضرته، ويصبُح عنده 
أنه من أهل الجلوس في ذلك الشأن، ويعني ذلك أن ُيمتحن َمْن يدعي الطب من قبل 
مختصني في هذه املهنة، وللطب أفضال كثيرة تكلم عنها كثير من أطباء ذلك الزمان، 

ومنهم ابن عبد ربه حيث تكلم في أرجوزته التالية عن فضل الطب وهَي تبدأ بقوله: 
لـمـا رأيـت الـطـب علـمـًا نـافـعـًا                للدين والدنيا جميعـًا جـامـعـًا
رجــزتـــه بــالــوزن والــنــظـــام               وصـنـتــه بـجــوهــر الـــكـالم

َوُيْظِهُر من خالل أبيات األرجوزة فضل الطب وأهميته، وأن هذه األرجوزة وضعها 
ليستفيد منها أهل العلم والعارفون، وأن هذا العلم:

ال يــرتــقـى إلـــيــه إال عن درْج               من دونــه بحــٌر طمـوح ولجـْج
وال يـــنـــال ذروة الــــغـــايـــاِت               إال عـلـــيـــٌم بالـــمـــعــــرفــاِت

)1( إمام وعالمة من كبار األئمة املسلمني، ولد وتوفي في بغداد.

)2( قاض، متفنن في العلوم، له عديد من املؤلفات.
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2. في وصف الطب

الطب هو العلم الذي يعنى بصحة اإلنسان، وهو من املهن القديمة، حيث بدأت 
الحياة  تقدم  ومع  الكي،  أو  األعشاب  تناول  قديمًا عن طريق  والعالج  الطب  تجارب 
حاول كثير من املهتمني وخاصة العرب الدخول إلى هذا املجال وذلك من أمثال ابن 
سينا، والرازي، والزهراوي، ومن ثم َتطّور هذا العلم وفتحت كليات الطب لتدريس هذه 
املهنة، وأصبح هناك تشخيص للمرض ومختبرات طبية وأشعات، ويتناول الطب ظروف 
حدوث املرض للشخص، وأسباب املرض وأعراضه ومن َثمَّ عالجه، وقد وصف ابن 

عبد ربه الطب في أرجوزته حيث يقول:

الطب صنفان فعلــم وعــمــل                   وصانع الكــف لــه الـعـلـم خــَول
ــي)1( والعلم محتاج إلى ذهٍن زكي                     وفطـنــة ومنـطـــق غيـر َوكِّ

ويستمر في األرجوزة إلى أن يقول عن الذي يمارس الطب:

ينظـر فـي العلــة واملــعــلــوِل                    وقــوة الحـــامـــل واملحــمـــوِل

والسبـب املثـيــر لــألمــراض                    وكل ما)2( يـبدو مـن األعراِض

والسـن والــبــالد والـــزمــاِن                     حــتى يــكــون مــنـه فـي بـيـاِن

وغير  به،  يقوم  مما  واثقًا  يكون  أن  يجب  الطب  مهنة  يزاول  َمْن  أن  هنا  َفَيذُكُر 
في  ما يسمى  الجيد، وهذا  والتشخيص  واألعراض  املرض  ويتتبع أسباب  متسرع، 

وقتنا الحالي التاريخ املرضي.

)1( َوكِّي: متشدد.

)2( في األصل "وكلما".
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3. باب األسقام

اهتم باب األسقام الذي كتبه ابن عبد ربه بنوع الطعام الذي يتناوله الشخص 
الطعام  وكمية  ونوع  املرض  بني  رابطًا  هناك  أن  الحديث  الطب  أكد  وقد  وبكميته، 
والعادات الغذائية بشكل عام، وقد أكدت الدراسات الخاصة بالجهاز الهضمي حديثًا 
أن النظام الغذائي السليم يقي من املشكالت املرتبطة باألمراض بشكل عام، ثم يأتي 
سبب آخر من أسباب األسقام وهو الهواء الفاسد حيث إن تلوث الهواء يساهم في 
اإلصابة بمجموعة من األمراض تتراوح بني صعوبات التنفس إلى حدوث مشكالت 
للقلب واألوعية الدموية؛ لذا نجُدُه يحذر الناس من ملوثات الهواء من ذرات الغبار، أو 

األدخنة، أو األبخرة.

يقول ابن عبد ربه:

اعــلــم ِبَأنَّ جـمــلـــة األســقــاِم                    عن فضل ما يبقى من الطعاِم

أو عـن هـواء َبيِّــِن الـــفـــســـاِد                  فـــإنــه يــضــر باألجــســـاِد

فإن رأيت الناس في أمراضهم                 مختلــفــني فهــو من طعامهم
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4. عالمة العلة وهبوب الرياح

حرص ابن عبد ربه في "أرجوزته" على أن يبني العالقة بني الرياح واألمراض، 
إلى  والبكتيريا  الفطريات  تنقل  سرعة  إلى  تؤدي  قد  الرياح  شدة  أن  املعروف  ومن 
اإلنسان مما يؤدي إلى أمراض الحساسية سواء في العيون أو في الجهاز التنفسي، 
إلى  ياِن  ُيَؤدِّ الهواء  وفساد  الرطوبة  إن  قال:  َقــْد  جالينوس  اليوناني  الطبيب  وكان 
فساد األمزجة واألبدان، وأرجع ابن خلدون ظهور األوبئة إلى كثرة السكان، وانتشار 
العمران، وما يصاحب ذلك من الرطوبة الفاسدة والعفن، وذكر ابن سينا أن فساد 
الهواء هو السبب املباشر للوباء، وهبوب ريح الجنوب وريح الصبا في شهري ديسمبر 

ويناير مع ندرة هطول األمطار، وهذا ما قاله بن عبد ربه:

فإن أردت عـلـم حال العـاِم                    إن خفت أن تكون ذا أسـقاِم  

فانظر إلى مجاري الريـاِح                     فــإنــهـــا مـــهـــــدة األرواِح
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5. في الحمية والتغذي

كتبها  التي  الفقرة  وُتعد  والتغذية،  الحمية  موضوع  على  ربه  عبد  ابن  حرص 
من األرجوزة تحت عنوان: "في الحمية والتغذي" من أطول أبيات املخطوطة إذ تبلغ 
أبياتها ثالثني بيتًا، وال يخفى علينا ما للطعام من أهمية لجسم اإلنسان سواء للنمو أو 
الكتساب الصحة، ولكن طبيعة اإلنسان البشرية ترفض أن تقتصر على قدر متوازن 
ومحدود من الطعام، وأن ال تتعدى الوجبات مرتبة الحاجة والكفاية، فقد قال صلى 
اهلل عليه وسلم: "حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه" كما قال أيضًا: "فإن لم يكن فثلث 

لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لَنَفِسه".
يقول ابن عبد ربه:

أكـــاًل إذا جــــاع بـــرفـــــق وقــــدْر           َمــَع الــتــزام الـفـكـــر فـيــه والَنـَظـْر
فـــإن َيــُكــْن زاد عــــلـى الـمــقـــداِر            كـــطـــالـــب لـنـفـــســـــه بالــشــــاِر

وبني أن هناك فرقًا بني ما يجب أن يتناوله الشباب والشيوخ، فيقول:
فالـنـاس مـن بـني شـبــاب وشـــيـــْخ           والهضم في الشيخ ضعيف وشمْخ)1(

وبني الفرق بني تغذية الشتاء والصيف، فيقول:
والهضم في الصيف ضعف منكسْر           ألن حـر الـطــبــع فـيــــه منــتـــشـــْر

ثم يختم األرجوزة بوسائل عالج سوء الهضم  ومشاكل التغذية
ُكْل من ضروب الطير والنواهــِض)2(           واشـرب مـن املشـروب غير الحامِض
واستعمل العـلـم فـفـي العـلم الهـدى          واعــلـم بأن العـلم لــم يــنــزل ســدى

)1( شمخ: يقصد قوي.

)2( النواهض: اللحم الذي يلي العضد.
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6. في حفظ الصحة

االعتماد األول على الحفاظ على صحة اإلنسان يحتاج إلى نظام غذائي سليم، 
بحيث يكون أواًل عن طريق تنظيم الوجبات، وأن يكون الغذاء متوازنًا محتويًا على جميع 
العناصر الغذائية املهمة، كما أن هناك مخاطر عديدة لبعض األغذية يجب الحرص 
على االبتعاد عنها، وتبني األرجوزة أن للصحة النفسية دورًا مهمًا في حفظ الصحة 
العامة، فعن طريقها يحدث النشاط العقلي واالهتمام بالعمل، وال يأتي ذلك إال بمزاولة 

الهوايات الشخصية والحصول على قسط كاٍف من النوم، واالبتعاد عن املشكالت.
يقول ابن عبد ربه في ذلك:

فمـن أراد أن تــــدوم صــحـته                يترُك في نـقـض الفضـول همتـه
والـعــلل الكـثــيـــرة األلــقــاِب                  ضـروبـهــا عــنـد ذوي األلــبــاِب
ضربان إما بالقـوى النفسـيـْه                 أو بـقـوى الغـريـزة الجــســمــيـْه
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7. في صفة النفس

يسمع،  أن  يستطيع  من خاللها  التي  الحواس  له  بأن جعل  اإلنسان  اهلل  كرم 
ويرى، ويتكلم، ويشم، ويحس، فعن طريق هذه الحواس يستطيع اإلنسان أن يدرك 
ُتعد هي  الَنْفس، والنفس البشرية  جميع ما يدور حوله من أحداث، وجعل لإلنسان 
الحركية،  الجسم  ألنشطِة  املحركة  هي  النفس  وهذه  اإلنسان،  لجسم  املقابل  الجزء 
لنا القرآن الكريم أنواع األنفس فهي:  واالنفعالية، واإلدراكية، واألخالقية، وقد ذكر 
اللوامة، والنفس املطمئنة، والنفس  النفس السوية، والنفس األمارة بالسوء، والنفس 
الزكية، وبطبيعة الحال فإن النفس ال ُتدرك بالحواس الخمس املعروفة بل تدرك بالفكر، 

يقول بن عبد ربه:

والنفس ال يدركهـــا التــمــثــيـــُل                   بـل إنـمــا تــدركـهــا العـــقـــوُل

بما َنــرَى لهـــا مـــن األفـــعــــاِل                   فـتـذري الـنـفــس بــال مــثــــاِل 

فإنـهـــا أثــبـــت فـــي األذهــــاِن                    بغـيـــر تمـثــيــل مــن العـــيــاِن

وينصح في آخر األرجوزة فيقول:

فإن أردت بعـــض مـــا تـــهـــواُه                فانظر بحكم العقل ما ُعــقـبــاُه

م العـقــل عـــلـــى هـــواكــا                تـحــمــد أفــعــالــك عــنـد ذاكا وَحكِّ

أي عليك أن تحكم عقلك قبل أن تقدم على شيء فإذا فعلت ذلك فإنك ستحصل 
على ما تريده وما تهواه.
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8. في صفة الرأس واألبخرة الصاعدة لُه

يذكر ابن عبد ربه بأن سبب الصداع هو األبخرة والغازات التي تتكون في املعدة، 
فإذا بخرت املعدة ارتفعت الغازات إلى الرأس، وسببت الصداع، فعلى املرء أن يقتصد 

في طعامه وال يفرط.

والرأس سقف لبخـارات الــبـدْن             إليه تستـعـلـي وفـيـه تحـتـضـْن

ومن صالح الرأس تليني الطـبِع            وقصدك املعدة عن حـد الشبــِع

فالرأس قد تعلو عليـه الــمعـــده             إن بـــخـــرت مــنهــا إليــه املـده

فهو هنا ُيرجع كثيرًا من األمراض إلى نوعية الطعام وكميته واإلجهاد وهذا ما 
ينادي به أطباء عصرنا الحديث.
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9. في وصف املعدة

خلقت املعدة من أجل هضم الطعام، وهي عضو من أعضاء الجهاز الهضمي 
ولكن هذا  متر،  25 سنتي  البالغ  الشخص  يبلغ طوله عند  عبارة عن عضو مجوف 
الجهاز يستطيع أن يتمدد الستيعاب كمية من الطعام أكبر من حجمه الطبيعي، وتقوم 
املعدة بإفراز عصارات معدية تقوم بتفتيت الطعام؛ ليقوم الجسم بامتصاصها لتتحول 
إلى طاقة يستفيد اإلنسان منها، وهي تؤدي وظيفة ال يمكن االستغناء عنها. وقد تحدث 
آالم أو مغص في املعدة ويكون سبب ذلك بعض االضطرابات التي تحدث في الجهاز 
عسر الهضم، واإلمساك أو اإلسهال، أو يكون نتيجة اضطراب في  الهضمي مثل: 
الرغبة  أنه ليس لدى الشخص  أو  اتباع نظام غذائي صحي،  الغذائي وعدم  النظام 
في تناول الطعام نتيجة اضطرابات نفسية أو جسدية؛ ولذلك فقد قام األطباء في هذا 
العصر بتقديم نصائح ملن يعاني عسر الهضم عن طريق استخدام الكمادات الساخنة، 
واملواد الغذائية الغنية باأللياف وشرب كميات من املاء لعالج اإلمساك، وقد وصف ابن 

عبد ربه املعدة بقوله: 
والقـــوة العجــيــبــة األفــعـــاِل                تنـبيك عـن حكـمـة ذي الـجــالِل

ولعالج املعدة يقول:
خـذها بمثـل الـزبـــد واألدهــاِن                وبـاللحـوم الرطــبـــة الّســــمـاِن
َوُدْم عـليـهــا بالـمـــســخــنــاِت                    مـن الشـراب والجــوارشــاِت)1(

أما عديمو االشتهاء للطعام فيقول:
فعالج الـــمــعــدة عــــن عـــالِج                 ألنــه مـن بـلـــغــــــم زجـــاجــي
ملتصق فيها بخمـل املـعــــدة)2(              قد حال بينهــا وبني الشــهـــوة
فداوه منهـا بحب املسـطــــكــى                فــإنــه مقتــلــٌع لــمـــا شـــكــــا

)1( الجوارشات: الحبوب املجروشة املحتوية على األلياف.

)2( الخمالت: هي زوائد في املعدة تزيد من املساحة السطحية للمعدة نحو 600 مرة لتسهل االمتصاص.
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10. في وصف الحمى

الحمى هي ارتفاع في درجة حرارة الجسم عن درجة الحرارة الطبيعية، وهذا 
االرتفاع في درجة الحرارة إذا كان أكثر من املعدل الطبيعي يعد ضارًا بدرجة كبيرة، 
الجهاز  لكثير من أعضاء الجسم، ويكون سبب الحمى عدوى  ويسبب خلاًل وفشاًل 
الهضمي، أو الجهاز التنفسي، أو التهاب في املسالك البولية، وهناك أعراض للذين 
الذهني،  والتخبط  الدم،  معدل ضغط  وانخفاض  الصداع،  مثل:  يعانون حمى حادة 
وعادة ما تبدأ معالجة الحمى بخفض حرارة جسم املريض عن طريق تبريد جسمه 

بواسطة الكمادات الباردة، ويصف ابن عبد ربه الحمى بأنها نوعان:

فلنــوضح اآلن ضــروب الُحمــى                 فإنها ضـربــان أن ُتــســـمــــا

وكـل ضــرب منـهــمــا ضـــروب                 يضل فيها الفـطــن الـلــبــيــب

ووجع الشـوصـه والــبـــرسام)1(                 جميعهـا ُحمــى لــهـا الــتـزام

ويستمر ابن عبد ربه في وصف الحمى إلى أن يصل إلى مرحلة التخبط الذهني 
للمصاب حيث يقول:

فـإن رأيـت عقـــــلـــه قــــد زاغــا              فسقمه قـد خــامــر الــدمــاغـــا

فداو منهم ما طــمــعـــت فـــيـــه             بـكـل مـا تـرجـو بـأن تــبـــريـــه

)1( الشوصه: وجع في البطن نتيجة الريح.  البرسام: التهاب في الغشاء املحيط بالرئة.
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ثم يستمر فيصف الدواء، حيث يقول:
كـمــاء بسبـاس )1( ومـا َكـَرْفـــِس             وبـقلـة مصنــوعــة مــن خـــــــس
واحـمـل علـى يافــوخــه أدهـانـا            يـــوافــــق الــعــلـــة والـزمـــانــا
فــــــإن رأيـــــت َأْمـــــَرِء أدونــــا                فاجعـل شرابــه الـسكنجـنـينـا)2(
واجـعل له األبـــزن واملـــروخــا)3(         وكـــن إلــى مقالـتـــي ُمــصـخــا

)الشمر(،  هو  الذي  البسباس  ماء  من  شرابًا  َيذُكُر  حيث  العالج  يصف  هنا 
وأعطه شراب  حرارته،  درجة  تنخفض  حتى  املصاب  رأس  يدهن  ثم  الكرفس،  وماء 
السكنجنني وهو شراب يتكون من الخل والعسل مضافًا إليه النعناع. كذلك اجعل له 

األبزن، وهو حوض يحتوي على ماء يوضع به املريض حتى تنخفض حرارته.

)1( البسباس: نبات الشمر.

)2( السكنجنني: شراب يتكون من خل وعسل مع نعناع.

)3( األبزن: حوض االستحمام، املروخ: الدهان، في األصل "املروقا".
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11. في عالج السوداء

وكـــل مــــن أصـابه اقشعـراُر                  ثـم عـــاله بـــعــــد اســـتـحــراُر
ثــم شــكــا خـــالل ذاك وجــدا                 فــإنــه عـــن َعــــَرٍض قـــد كــدا

تصف األبيات السابقة تقلب هذا املرض ما بني قشعريرة وحرارة، والقشعريرة 
هي ما نسميها الحمى الباردة، ويسببها التناقض بني ارتفاع حرارة الجسم والبيئة 
الخارجية، إذ تكون درجة حرارة الجسم أعلى من الجو املحيط به فتحدث القشعريرة، 
نتيجة حدوث شيء غير  الجسم  ارتفاع درجة حرارة  السخونة فهي  أو  الحمى  أما 

طبيعي داخله.

وقد وصف الرازي مرض السوداء بتعكر الدم وعطل في املرارة وتكاثر البلغم.

ويقول ابن عبد ربه في تشخيصه لهذا املرض:
فقس بما تشـاهــد الـــعـــيـــوُن               عــن الذي تدركــــه الظـــــنـــون
ُة األورام وانـظـر إلى صعـــوبــة اإلعــالم                فــمــثــــــل ذاك حــــــدَّ

ثم يصل إلى العالج:
ولّيـن الصــدر بـمـــا يــرطــبــــه                 فالنفث قد يـحــلـــه ويـــذهـــبـــه

ثم تنقلنا األرجوزة بعد البيت الرابع عشر إلى موضوع آخر ال عالقة له بمرض 
السوداء أو العدوى كما ذكرنا سابقًا، فهو يتكلم في األبيات التالية في وصف األوردة 

والشرايني.
وإن بقى إلى تـــمــام األربــعــْه               والعـشــر لـم تـجـد له من منفعه
وبعضه يسري عـلى العـشـايـر                 قـد لـقـبـــوه بالـوداج)1( العـابــر

)1( الوداج: عرق في النحر )الرقبة(.
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ثم يستمر في وصف األوردة والشرايني.
وواحـــد لـــوجــــهــِه والــعـــيــن            في الرأس واملـنــخـر واللــحــيــيــن
واألكحل )1( املعروف في الرحال            من ِعرقـه األبـطـي)2( والقــيــفــاِل)3(

ويستمر في ذكر األوردة التي تغذي بقية أجزاء الجسم، ويشرح كيف أن تلك 
األوردة تتفرع لتغذية مناطق مختلفة من الجسم.

وبعـــد هـذا ينــقســم قســمــني         كافيــة إلــى عضــــل الرجـــلـــيــن
وشعبـه منـظـرها كالــصـــافـــن             فـي كعبـــه يعرفهــــا بالصــــافِن)4(

ثم يستمر في الوصف حتى يصل إلى العرق الذي يسبب مرض عرق الَنَسا، 
ويبني ما ورد أن ابن عبد ربه قد عمل بالتشريح، وتتبع أجهزة اإلنسان الداخلية، وتتبع 
األوردة وما تغذيه، وهذا األسلوب هو ما تقدمه كليات الطب اآلن لطالبها؛ ولهذا ُعدَّ 

ابن عبد ربه مرجعًا طبيًا متقدمًا في حينه.

)1( األكحل: وريد يغذي اليدين.

)2( األبطي: الوريد الذي يغذي األطراف العلوية.

)3( القيفال: وريد يغذي املناطق العلوية من الجسم.

)4( الصافن: وريد طويل، وهو الوريد الرئيسي للساق وهو أطول وريد في جسم اإلنسان.
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نص األرجوزة
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بــــــرانـــــا                    الــــذي  هلل  الحمـد 

واألبـــــصــــــاِر                      باألَسَماع  َوَمــنَّ 

آيـــــات                       أرضـــــه  فــي  ما  وكــل 

املــقـــالــــه                       الــصــادق  وللرسول 

رســــول                    يأتــهـــم  لم  لو  فالناس 

والتـحــصـــيـــل    العقل  أهل  فإن 

بـــاإلمــــام   الـــنـــاس  تالفي  ثم 

عــــبـــــاده     عــلــى  اهلل  خليــفـة 

ومســـلـــــم  مــؤمـــن  كـلَّ  ــن  َأمَّ

ـــُبــْل   َأمَّن ذو الـعـرش بِه أهــَل السُّ

ويـــتــــقـــــيـــــه    هلل  يــغــــضـــب 

يسـطــوا عـلـى مـن فـارق الجماعْه

واألذهــــانــــا العـــقـــول  ــب  وركَّ

اعتـبــــار ذا  كـــان  مـن  بها  يهدي 

بـيــنــــــات بالتوحـــيـــد  تشـهـــد 

الرسالـه مـن  أدى  مـــا  بـصــــدق 

والـــعـــقــــول األوهـــام  لظـــلــت 

القلـــيـــل مـــن  الــنـــاس  في  أقل 

لــإلسالم النــــاصـــر  الطــيـــب 

وظلــه الـــممــدود)1( فـــــي بـــالده

َوَهـــد كــــلَّ كــــافــــٍر ومـــجـــــرم 

وصار في الناس بما أدى الــرْسل

إلـــيــه)2( تــقـــربــــًا  ويــبــتغـــي 

الـــطـــاعـــْه ويبسط العفـــو ألهــل 

بسم اهلل الرحمن الرحيم
أرجوزة ابن عبد ربه في الطب
1. في تحميد اهلل سبحانه 

)1( في األصل "املدود".

)2( في األصل "بدينه".
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2. في فضل الطب 

نـافـعـا علـمـًا  الـطـب  رأيـت  لـمـا 

والــنـــظــــام بــالـــوزن  رجـــزتـــه 

يـنــقــصــا من أن يزاد فيـه أو أن 

بـــــراعـــــــة  ذي  لـــكــــل  مبـيِّنـــًا 

الحـــفــظ  ألهـــل  كـــنــز  جعلتــه 

أهـــلــه إال  الــعـلــم  أفـيــد  ال  كـي 

رفـــيــــع غـــامـــٍض  عــلم  بكـل 

درج عن  إال  إلـــيـه  يــرتــقـــى  ال 

الــــغـــايــــات  ذروة  يـــنـــاُل  وال 

حتى إذا العلم لذي البحث انكشف

والعلــم إذ صـار بعـيــد الــغـــايـــْه 

الــهـــزيــلـــْه  املــنــافــع  فــرقـوا  إذ 

جـامـعـا جمعـيـًا  والدنيا  للدين 

الــــكـــالم بـجــــوهــــر  وصــنــتــه 

مـخـلــصـــا مخــبــرًا  وضـــعــتــه 

ومغـــفــال عــن ســايــر الــجمـاعـــة

الـلـفــظ وحـــذف  املـعـنـى  بكـثــرة 

وفــضـــلـــه َحــقــِه  الـعـارفــيــن 

املــــنــيـــع بــاملــــوضـــع  فــإنه 

وُلــَجــْج طمـوح)1(  بحٌر  ــه  دون مـن 

فــات بـــالـــمـــَعـــــرِّ عــلــــيـٌم  إال 

َخَرْف أو  بـمـوت  الــعلــم  ذو  آذن 

الـعــنــايــْه ذوي  شكـــُر  فواجـٌب 

الجزيلة)2(  الخـفــيــْه  عن  فضاًل 

)1(  في األصل "طوح".

)2(  في األصل "الجزيلة الخفيه".
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3. في وصف الطب 

وعــمــْل فعلــم  صنفان  الــطــب 

زكي ذهــٍن  ــى  إل محتاج  والعلم 

الـــكــوِن  قـبــل  يكون  مــا  يعلم 

مــصــيــُب رأيــــُــــُه  قــيــاٍس  وذي 

يـــراهـــا الــتــي)2(  وبالـعــالمـــات 

بـــاآليــــات  الـــظـــاهــــر  فــإنـــه 

الجهالـة ذوي  عــن  ذال  وصـــار 

تــثـبــيــت ذو  األستـاذ  والعالم 

يـنـظـر فـــي الـــعــلــــة واملـــعــلــوِل

لــــألمــــراض املثــــيــر  والســـبب 

والـــزمـــان والـــبـــالد  والــســـن 

ِعلــتـــه  قــبــل  العـــلـــيــل  وحالــة 

خَوْل الـعلـم  لــه  الكف  وصانع 

ـي)1( َوكِّ غـيـر  ومـنــطــق  وفطـنــة 

اللــوِن  فــي  يـبـُذُلــه  مـا  ببعـض 

الــغـــيــوُب ُتـنــطـــقــُه  كأنــمــا 

بــراهــا الـــذي  البـاري  بقدرة 

ماشـــيــات الـمـــاهـــر  للعالـم 

بالـبــطــالــة الــدهر  القاطــعيــن 

مـعـنــيت)3( وال  بطــيــاش  ليـس 

واملـحــمــــوِل الـحـــامــل  وقــوة 

األعـراض من  يـبـدو  ما)4(  وكل 

بــيـــاِن فـــي  منــه  يكون  حتى 

سجيته مــن  كــان  قــد  ما)5(  وكــل 

ي : متشدد. )1(  َوكِّ

)2(  في األصل "الذي".

)3( طياش : متردد، معنيت: من يقع في الشدة.

)4(  في األصل "كلما".

)5( في األصل "كلما".
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وجــــاِه تــنــعـــــم  ذا  كــان  إن 

موضع السـقـم ماهـر ذي ريــاســه

الجميــعـــا حصل  مـــا  إذا  حتــى 

دواُه يـــمـــكــــنــــه  الــــذي  دوا 

هلِل خــشـيــــة  ذي  صــايـــم  أم 

فـي ســائــر األعضـاء أم َحساسْه

وكان ذو الســقـم لـــه مــطــيــعــًا

وقــال بـالــبـرهــــان ال ســـواُه)1(

)1( في األصل "في سواه".
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4. باب االسقام  

 

االســقام جـمــلـة  بأن)1(  اعــلــم 

الـــفـــســــاَد َبيِِّن  هـــواٍء  عـــن  أو 

الرطوبــة أو  اليبس  في  بــات  إن 

بـــضــــده  واحـــٍد  كـــل  فهــمـــا 

أمراضهم في  الناس  ــت  رأي فــإن 

أسقامهــم  من  الناس  رأيــت  وإن 

الطعام من  يبقى  ما  فضل  عن 

بـــاألجــــســاد يـــضــــر  فـــإنــه 

صعوبـة ذا  ـــدان  األب على  كــان 

نــــده أو  شـــكــــله  وباجـتــنــاب 

طعامــهـــم مــن  فهو  مختلفني 

عامـهـم من  فإنـه  عـــمـــهـم  قــد 

)1(  في األصل "أن".
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5. عالمة العلة )1( وهبوب الرياح  

الــعـــــام حـــال  عـلـم  أردت  فـــإن 

ــاح ـــ ــري ـــى مـــجـــارِي ال فــانــظــر إل

الـجــنـــوب ــا  ــه أن رأيــــت  ـــإن  ف

ــا ـــ الــرؤوســـ تــرطــــــــب  فإنــهــا 

بالــونــــاء)2( ــام  األســق وُتلحق 

نقـــيـــا بــدنــًا  ــاب  أصـــ فــإن 

النقــِض ــه  ب يجني  ومـــن  ــدا  ــب ف

الشـمــاال ــا  ضــده رأيــــت  ـــإن  ف

الــــصـــــدورا تليــن  فــإنــهــا 

ــا ـــ ــان ــون واألجــف ــي ــع وتـــمـــرض ال

باألعــنــاِق ــال  ـــ ــق األث وتــلــحــق 

أســــقــام ذا  تكون  أن  خفت  إن 

األرواح ُمـــِهـــــَدْة  فــإنــهـــــا 

الهـبــوب لهـــا  زام  التـــي  هي 

والنــفوســا األجســام  وتثـقـــل 

الـــوعـــاء فـي  تصيب  ما  بقدر 

بـــريَـّــا اســـقـــامه  مــن  خلتـه 

الـخـفــِض)3( ونـزل  بالكِد  ومرة 

تــــواال هـبـوبهــا  التـــي  هـــي 

والتقطـيـــرا التعصـير  وتــولــد 

والسـحـانا)4( السحـاج  وتحدث 

والنـــواِق)5( الَدمـاع  حجــب  في 

)1( مكانها مطموس في األصل.

)2( الوناء: الفتور والضعف.

)3( الخفِض: الدعة وسعة العيش.

)4( السحاج: السعال، السحانا: السخونة.

)5( النواق: الوقاية.
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اليــابســة الــفــضــول  مــن  ففيه 

والحــمــــام بــالـكــن)1(  وأمـــرُه 

ِبَقـــَدر  هــــذا  كل  فعلـــت  فــإن 

حـيـاته فـــي  اإلنســان  فليحـــرص 

يـــوم  كــل  صــبـــاح  َولَْيتَّقــي 

ســاحــبــــة لـحــره  تــكــن  وال 

الطعام من  والرطب  والحفض)2( 

ضرر الجو  تقلب  من  تخش  لم 

آفـــاتــه مــن  الفـوز  في  ودهــره 

والحلقوم الراس  في  ما  فضول 

)1( الكن: هو االستتار وعدم التعرض لتقلُّبات الجو.

)2( هكذا باألصل واملقصود الحفظ.
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6. في الحمية والَتَغْذي  

إخـــراجــْه فــــي  الراحـــة  ما  بكل 

الـــخـمــِل)1( وحـــول  البـــر  بَطيِِّب 

أكاًل إذا جــــاع بـــرفــــق وقـــــدْر 

فـــإن َيُكْن زاد عــلــى الـمــــقــــداِر 

واحذر على الطبـــاع أال تتــبـــعـــْه

املـــلـــيـــنـــْه األطـعـــمـــــة  وقدم 

وليأكل الناس عـلــى أســـنــانــهـــْم

فالناس من بني شـــبــاب َوِشـــيـَــْخ

والـــضـــعـــيـــِف القـــوي  ومنهـم 

والهضم في الصيف ضعيف منكسْر

وفضلة الطعــام فــــي األجـــســـاِم 

مـــــــرْه فـــيـــه  يصــيـــر  فواحــٍد 

وأخـــر تــــزيــــد من تــبـــلـــغـــمـــْه 

احتـــيـــاجــْه حيـــن  فــي  َفلْيغَتِدي 

املـــعــــتـــدِل اللطيف  من  وشبهه 

والَنـَظـْر)2( فيه  الفكر  الــتــزام  ــَع  َم

بــــالـــــشـــاِر لنـفـــســــه  كطالب 

أجمـــــعــْه عليه  يجري  ما  كل  من 

املخـــشـــنـــْه القــابضـــة  وحــاذر 

أبــــدانــهـــْم فـــي  االنضـاح  وقوة 

والهضم في الشيخ ضعيف وشمْخ )3(

واملــصـــيـــِف الشـــتـــا  والزمــن 

ــْر ـِ منـتش فيه  الـــطبـــع  حــــر  ألن 

إلــى اســـقـــاِم النـاس  تصيـر فــي 

مصـفـــرْه أو  الطــبــع  فـي  مسودة 

دمـــــْه فــي  الشـبـاب  ذو  يزيد  وقد 

)1( الخمل : مفردها خملة وتجمع على خمالت وهي زوائد تزيد من مساحة املعدة.

)2(  في األصل "والتزام".

)3(  شمخ : متكبر يقصد قوي.
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لــمـــن رأيـــتـــــه مـــمـــــرورا فــقــل 

فـليــلـــزم التــبــريـــد والـــتــرطــيـــبا

الــــــمـــــرارة  مــمــتـــــــلــــــي  ألنـــه 

وكـل رطــب مسـتـمـــر مــمــتــــلـــــي 

إن سلــمـت طبـاعــه مـــن الــــعــفــــن 

يــــائــــِس طـبيــــل)2(  مــبــــرود  وكل 

فـأْمـره الــتـسـخــني والــتـــرطـــيــــب

الــّطـــحــاِل مــســتـــنــــجــــد  ألنــــه 

مبـــلــغـــمـا رأيــــتــــه  لـمــــن  وقـل 

والنواهِض)3( الطير  ضروب  من  ُكْل 

ـفــيـات مصَّ فـلــيـــشـــرب  َوأُمـــــرُه 

طــــيــــِب وكـــــل  الــعــــود  ودخنه 

الـــعـــمـــراِء تبــــلـــغ  فـي  واألصل 

الــكــبـْد تــحـرس  الـــثــالث  فـهـــذه 

ا أو نــاحــاًل أو مــــحـــرورا ُمـْصــَفــرَّ

والــدروبـــــا األنـــضـــــاب  ولـِيـنــــق 

الــــحــــرارة لـــشـــــدة  وضــعـــفــــه 

ويـــغــتـــلــــي مــاجـــســمـــة  فـــذاك 

وصايع)1( األسباب في فــضـل الـزمـن

مـــجــانــــِس طـبـاعــة  فــي  لألرض 

الــطــبـــيـــِب عـلـــى  صعـــب  فأْمره 

األثــــفــــــاِل لــكــــثـــرة  مــســــتـــدُه 

منـــعــــمــــا جسمـــه  يصـيـر  رطـبـًا 

واشرب من املشروب)4( غير الحامِض

يـــازجـــــات)5( واال  كالكسحـــيـــات 

الـــتــرطــيــِب لفضــلـــه  مفــوجــا 

املـــاِء حــِر  جــذب  عن  الكال  ضعف 

النــكـــْد الفضــل  من  فيه  ما  تجذب 

)1( صايع األسباب: مختلف األسباب.

)2( هكذا في األصل.

)3( النواهض: اللحم الذي يلي العضد.

)4( في األصل "الشرب".

)5( الكسحيات: املبعدات، اليازجات: املخرجات يقصد املسهالت.
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ِفعـــــالــــه عـــن  ـــــر  قـــصَّ ا  فـأيــهَّ

أدويــــه مـــن  بــالــخــال  تعـشـه  فال 

الــهــدى العلــم  العلم ففي  واستعمل 

حـــالــــِه عن  ُمـخـلـيــــه  لـــشـــدة 

وتحتضي)1( للـمـريـض مـن أغذيــَْه 

واعلم بأن العلم)2( لــم ينـزل ســـدى

)1( تحتضي: تزيد.

)2( في األصل "املرء".
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7. في حفظ الصحة    

صــحـتْه  تــــدوم  أن  أراد  فمـن 

فللفـضــول في مـجـازي األغـذيـْه

إن كـثـرت وجـسـمه مستضعــف 

باملستصـحـِف وليس  كـثـرت  أو 

لــألوعــيــة سقـم  غير  فالفصد 

حتـى إذا مــا ضـعـفت عن القـوى 

طـــاري  ألمــر  عـنــه  وضـعــفـت 

الطــبـــاع علـــى  تقوى  فعندها 

األلــــقـــاِب الكثــيـــرة  والعلل 

النفســيـــة بالقـوى  أمــا  ضربان 

فللــقـوى النفـسيــة األنـــــفــــاس

الــــغـــذا ابــطـــال  وللـغــريـزيــة 

همتْه الفضول  نقض  في  يتــرك 

الـحــمـرة غــلـيـظـــة معـــتــــديـــْه

فـإنــُه مــوت ســـريـــع مــتـــلـــف

ـى وسـقــم معـــــنــِف أتـتــه بالُحمَّ

مـادامـت الـقـوى بــه مكتـــفـــيـــة

ثـــوا طـــول  أو  الفصد  في  فقوه 

كحــر شـمـس أو كــبــرد ســـاري

صـــراِع عــلـــى  كان  ما  وطال 

ضـروبــهــا ِعــْنـــَد ذوي األلــبــاِب

أو بـقــوى الـغـريـزة الجــســمـــيــة

والنــطــق والحــراك والـــحــــواس

غـــذا ذات  فضــــلـــة  كل  ودفع 
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8. في صفة النفس  

والنفس ال يدركهـــا التــمــثــيـــل 

األفـــعــــال مـــن  لهـــا  نـرى  بما 

األذهـــان فـــي  أثــبـــت  فإنـهـــا 

وانظر إلى الخلق مـن العمــيـــاِن

فالجس ال يخبُر إال عـــن عــرض 

بفعــل قــد طــبـع  العقــل عقالن: 

الطـــلـــب  أهـــل  يناله سـوى  وال 

البــهــيــمـــْه  فـــي  تـــراه  فكلمــا 

فمثلهــا فــي حيـــلـــه اإلنــســان

تـــهـــواُه مـــا  بعــض  أردت  فإن 

هـــواكــا عـــلـــى  العـقــل  م  وَحكِّ

لنـعتـبـر ركـبنا  مــن  ســبــحـــان 

العـــقــول تــدركــهــا  إنمـا  بل 

مــثــــال بــال  النــفــس  فتذري 

العـــيــان  مــن  تمثــيــل  بغيــر 

لــأللــوان التمــثــيــل  يــدرك  ال 

الغرض أقصا  إلى  يمتد  والعقل 

املرتفع وهــو  الـعلمي  واآلخــر 

يكتسب شيء  أفضل  من  والعلم 

ذميــمـْه قـبيــحـة  حــالــة  مــن 

الـشـــاِن العظيم  العقل  وسترها 

عــقـبــاُه ما  العقل  بحكم  فانظر 

ذاكا عــند  أفــعــالــك  تـحــُمــد 

مـقـــتـــدر من  سبحانه  سبحانه 
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9. في صفة الرأس واألبخرة الصاعدة له  

والرأس سقف ِلُبَخـارات الــبــدْن

بــقــدْر  وكـانــت  فيه  سرت  فإن 

والــفــضــل  منــها  املسيل  ونهل 

ضحت قوى النفس العظيم شأُنها

ومــا رأيـــت مــنــهــا ذا عــتـــاد

فــي تحلــيــلــه الحيلـة  فاستعمل 

املــعــدْه عليــه  تعلو  قد  فالرأس 

الــبـــخـــار مـــن  َنـــَزا  مــا  وُكلُّ 

الـــســهـــادي يوجــب  مما  فذاك 

الـــشـــريـــفـــة الزكية  واألنفس 

الــثـــقـــيـــلــــه البلـيـدة  واألنفس 

ـَبْع الطُّ تليني  الرأس  ومن صالح 

تحـتـضـْن  وفـيـه  تستـعـلـي  إليه 

كــدْر فيهــا  وال  تجفو  تكن  ولم 

ِمطل الفضل  دفعة  في  يكن  ولم 

سـلــطــاُنـهـــا يبـتــدي  مـنــه  ألن 

انــقــيــاِد ذا  للطــبــع  يكــن  ولم 

حتى يسيل الفضــل من مســيلــه

إن بخـــرت مـنــهــا إلـيـــه الــمــدْه

املقــدار على  اليبس  في  زاد  قد 

َورطــــبــه يــثــقــــل الـــرقـــــادي

يقضــانــة ســاهـــرة خـــفــيــفـــة

كــلــيــلــه وخــيــمــة  مـشبــوبـــة 

الشبع حـد  عن  املعدة  وقصدك 
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10. في وصف املعدة 

األفــعـــاِل العجــيــبــة  والقـــوة 

الـطـعـــام ســائـغ  فيهــا  ركبـت 

الفضـــلــــْه ودفع  الهضـم  وقـوة 

َعـرض عن  االشتهاء  تزيد  وقــد 

الـزبــد واألدهــان بمـثـل  خــذهـا 

بالــمـــســخــنــاِت عــليـهــا  َوُدْم 

َوتـــْســَمـــرُّ تــقــــوى  وربــمــا 

الضعيـــفــــة الشهوة  تقوى  فقد 

يشـتــهــــي ال  أنـه  رأيـت  فمن 

عــالِج عــــن  املــعــدة  فـعـالج 

املـعــــدة بخـمـــل  فيـهـا  ملتصق 

املسـطــــكى بحــب  مــنـها  فداوه 

الـجــالِل ذي  حكمة  عن  تنبيك 

َقــوَّام عــلــى  الـقــوى  مـادامــت 

الجْبـلَـْه اعتدال  عند  تزد  لم  إن 

والحمض عليها  البرد  ــَوَي  َق إن 

الــّســمــاِن الرطــبــه  وباللحـوم 

والجــوارشاِت)1( الـشــراب  مـن 

الـحــُر منهـا  الشهــوة  فيضعف 

ثقـيـفـة حــمــوضــة  ذي  بكــل 

الشهـي الشى  شهوته  وأن  ُشهًا 

زجـــاجــي بـلـــغـــم  مـن  ألنــه 

الشــهـوة)2( بينهــا وبني  قد حال 

شـــكــــا لــمـــا  مقتلــٌع  فــإنــه 

)1( الجوارشات: الحبوب املجروشة.

)2( قوله في الشهوة مخالف لقافية الشطراألول.
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مـايــا)2( أشجار  أو  وبالسذاب)1( 

قـــوة للعــظــام  تـزيــــل  وقــــد 

البلـغــــم عظيــم  منهــــا  بقلعها 

الــتــنــعــــم ذوي  اسقــام  وأن 

والـتـكــثــيــــف بالـبــرد  ألنــه 

االجسام فــي  األرواِح  ومسلك 

وربــمــا أفــنــت فــضــول عــن ُتــَخــْم

واستحرا الفضُل  فيها  فاختر 

الــفـقَّـرا)5( دواء  منهــا  فاسقه 

املشتعـل الــحــرور  في  وللطباع 

تنعــقــد أن  أثفالها  على  فاحذر 

أوعائـــهــــا يلبـث  أن  قبل  من 

املـــنــايـا وتنصـرف  يبـرى  فقد 

والــفــتـــوة الشبــاب  وتحفـظ)3( 

للـــدم أوزًا)4(  وفـتــحــهـا شـــدة 

للبـــلــغــم سطـوة  مـــن  أكثرها 

لـطـــيــف مســلـك  كـل  يسـلـك 

بـــاألوهـــــاِم يـدرك  ما  الطف 

املزدحــْم الطعام  عن  وضعفها 

وضــرا مـعــًا  القــوى  ــر  وَغــمَّ

بــرا قـــد  تــــراه  حـتــى  مغببـا 

أو عشبة يلقى إليها بـالــثــفـِل)6(

واجـتـــهـــد الفضول  من  ونقها 

أدواِئها مــن  املفـضــل  فيحدث 

)1( في األصل "الدسداب": وهو يقصد السذاب وهي عشبة معمرة، يحضر شرابها عن طريق الغلي 

باملاء. يفيد في طرد الرياح الغليظة واليرقان وعسر البول، ويطرد الديدان.
)2( في األصل "شحر نايا"، وهذا خطأ، واملقصود هو شجر مايا أو عشبة مايا، وهي عشبة مهيجة 

للجهاز الهضمي ومنبهه للكبد واملعدة.
)3( في األصل "تحفض".

)4( أوز : دفع

)5( كتبت في األصل "دوا الفيقرا": ولعله يقصد شراب الفقرا وهو شراب العرقسوس، شراب ينشط 

عملية الهضم ويحسن عمل الجهاز الهضمي، وفاتح للشهية.
)6( الثفل : الكدر.
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11. في وصف الحّمى 

ريــاســْه ذي  ِلـكــل  وواجــٌب 

بــاألركــان  األشيـاء  ــدرك  ي أن 

األمــور عـــواقـــب  ويتــقــي 

بأْحـــوِج واحـــٌد  منـهـم  وليس 

الفلســفــْه أهل  سر  كشفت  وقد 

الُحمــى ضــروب  اآلن  فلنوضح 

بـــمـــرور وتـــارك  فــــاخـــٌذ 

ضـــروب منهـمـا  ضــرب  وكــل 
)3( والبرسام   )2( الشوصه  ووجع 

وهـــذه مـــهـــلــكــــة مــخـــوفــــْه

وال تـــكــن تـســرع بــالــقـــضـــاء 

إلــيــك ُحمـــى أمــرٌء  فإن شكـــا 

النــفـــس بإِثرها ضيـق  َأَتى  إذا 

مهـلــكــة  ليسـت  األعــالم  وهــذه 

ســيــاســْه ذي  بـكـــل  وعـالــم 

بــالــعــيــان شـاهــد  من  إدراَك 

الـــمـحـذور عــن  ذاك  وليحمه 

املـبـــهـِج في  لَُه)1(  ُحْكم  من  إليه 

ومعـرفــْه تصرٌف  ذي  كل  ــْن  ِم

ُتــســـمــــا أن  ضـربــان  فإنها 

فـــتــور من  لـه  الـيـبـــس  والزم 

الـلــبــيــب الفـطــن  فيها  يضل 

الــتـزام لــهـا  ُحـمــى  جميعـهــا 

املوصوفـه أعالمها  إلــى  فانظر 

واستــقـــصـاء مـنــك  ببحث  إال 

ـــا ألــمَّ قــــد  فــالــمــــوت  الزمــة 

والـتـبـس عليهـا  العقل  واختلط 

تــتــركـــه حميـات  في  أتت  إذا 

)1( في األصل "حكمه".

)2( الشوصه: وجع في البطن نتيجة الريح.

)3( البرسام: التهاب في الغشاء املحيط بالرئة.
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والطــبــــايـــْع للـــحـمـاِء  ألن 

انـــقــــالع  بـــه  كــان  مـا  فكل 

مــالـــزم  مـنــهـــا  يخاف  فإنما 

زاغـــا قــــد  عقلـــه  رأيــت  فــإن 

فـــيـــه  طـمـعــت  ما  ِمْنُه  فــداو 

كـمـاء بســبـاس)1( ومـا َكـَرْفـــِس

أدهــانــا يافوخــه  على  وأحمل 

املريــض فــي  الفضل  والتـــداو 

ِحـــَمــا إلـيـك  أمــرٌء  شكا  وإن 

يـنــتــفــش ال  باطـُن  ذاك  وكــل 

الــــبــرد شديـد  الجسم  وظاهر 

والــحــــراره الـبــــرد  بـيـــن  ألن 

الـــغـــريـــزْه تــــنـــفـــس  بخنـقـه 

أدونــــا امـــــرِء  رأيــــت  فــــإن 

واملروخـــا)5( األبزن)4(  له  واجعل 

تــصـــارْع وأيـمــــا  تــصـارعــــا 

الـطــبـــاع تصـرعـه  وقد  منها 

والتزْم منها  األعــالم  إلى  فانظر 

الــدمــاغـــا خــامــر  قد  فسقمه 

تــبـــريـــه بـأن  ترجـو  ما  بكل 

وبقـــلـــة مـــصنـوعــة مــن خــــس

والـــزمــانــا الــعــلـــة  تـــوافــق 

بالتفويــض الفضل  نضوج  قبل 

الــمــا قــد  فالــمــوت  الزمـــة 

َوعــَطــــْش ُيظــهـره غـــم وكــرٍب 

بــكـــِد مقــبــل  مـــوٌت  فـــذاك 

واقــتـداره  الـظهـر  يثير)2(  ثقل 

يـــجــــوزْه أن  إيـــاه  ومنــعــه 
فاجعـل شرابـه الـسـكنجـنـينـا)3(

مــصـــخـــا مقالتـي  إلــى  وكــن 

)1( البسباس: نبات الشمر.

)2( في األصل "كثير".

كلمة فارسية مركبة في سركة وتعني خل وأنكني وتعني عسل، والسكنجني شراب  )3( السكنجني: 

مصنوع من الخل والعسل ويضاف له مادة معطرة مثل النعناع.
)4( األبزن: حوض االستحمام ويقصد به األبزون.

)5( املروخ: الدهان، في األصل "املروقا".
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12. في عالج السوداء

عــــرض ســقـــم  أيما  بدى  وفي 

بـــقــاِء أو  كــان  اخــتـــالف  مع 

اقشعــراْر  أصـابه  مــــن  وكـــل 

وجــدا ذاك  خـــالل  شــكــا  ثــم 

بـــطــن مـــا  منهــا  يدرك  وإنما 

الـــعـــيـــوُن تشـاهــد  بما  فقس 

مــســـتــحـــرا كــان  ما  بدا  فقد 

األعــالم صعـوبــة  إلــى  وانظر 

فإن شكا في مزلق أو في ضرر 

يــرطــبــه بـمــا  الصــدر  ولّين 

إذا أتى على الشروط الصالحــْه
وإن بدا بالنفــث فـــي الـــبــّدي)3(

وشـعـــلـــتـــه نـفثـه  تباطأ  وإن 

األربـــعـــْه تـمــام  إلى  َبقي  وإن 

إن افزع السـودى َولَّى وانــقـرض
بـــقـــاٍء)1( مـــقــــبــــل  ذاك  فــكـل 

اســـــتـــحــراْر بـــعـــد  عـاله  ثم 

كــــدا قـــد  َعرٍض  عـــن  فــإنـــه 

في الجسم بالدهن وبالفعل الحسِن
الــظـــنــون)2( تدركـــه  الذي  عن 

وحــــرا نـــاِفـــضــــًا  يثيــر  منها 

األورام ُة  ِحــــــدَّ ذاك  فــمــثـــــل 

وكان في الجنب فاحسن الـنــظــر

ويـــذهـــبـــه يـحــلـــه  قد  فالنفث 

واضــحـــْه لبيبــا  كـان  ملن  وهي 

بالـــمســـحــــيِّ الَبْخـــراُن  عاجله 

عــلـــتــه تـطــول  أن  عليـه  خـيف 

والعشر لم تجد له من مـنــفـــعــه

)1( في األصل تكرار نهاية شطرين بكلمة "بقاء".

)2( في األصل "الضنون".

)3( البدي: هكذا في األصل.
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العشايـــر علــى  يسري  وبعضه 

والــعــيــن لـــوجـهـِه  وواِحـــد 

بالــضــمــايـــر العالــم  يعرفها 

الرحال في  املعروف  واألكحل)2( 

األبــطــي  ـِه  ـِ ِعـْرق مــن  وشعبــة 

وشعــبـة مــن بــعـض للــتــحــري 

والـــكــلــى للـمـنــّي  وشعبـــتــان 

والـذكـِر  االسفني  يسقى  عرقان 

للـــرِحـْم ويغذو  البطن  ويسقى 

قســمــني ينــقســم  هـذا  وبعـــد 

الــســاِق  فـــي  مندمج  وحروها 

كالــصـــافـــن منظرها  وشعبه 
الردرقي)6( الكعب  في  وظــاهــٌر 

قد لقـبــوه بـــالــوداج)1( الـعابـــر

واللــحــيـيــن واملنخر  الرأس  في 

الــظـــاهــر بالـــوداج  ُيَكنِّـي  وقد 
من ِعرقـه األبطـي)3( والقـيـفــاِل)4(

الــخــطـــي كالَقَنــا  الـذراع  حبل 

 أسيلم يظهـر عــنــد الــخنـــصـر

الكلــى تذور كالجامع في جنب   

فهكذا خبر الحـكيــم الـُمــــدكــــِر

تــــعـــم للــخـــلـــق  اآليات  فهذه 

الرجـــلـــيــن عضـــل  إلى  كافية 

ســاقـــي املكــان  في  وكل عضٌو 
في كعبــه يعرفهـــا بالصـــافِن)5(

عـرق يكـنـى بالــنــســا مـحــــقــق

)1( الوداج: عرق في النحر.

)2( األكحل: وريد يغذي اليدين.

)3( األبطي: الوريد الذي يغذي األطراف العلوية.

)4( القيفال: وريد يغذي املناطق العلوية من الجسم.

)5( الصافن: هو الوريد الذي يغذي الساق.

)6( الردرقي: لم يتم التعرف عليه.

)7( كالم مطموس. 

تمت األرجوزة بعون اهلل وتوفيقه......)7(



- 50 -



- 50 -- 51 -

أرجوزة في الطب

املخطوطة األصلية
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املـــراجــــع
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• الحميدي، أبي عبد اهلل محمد بن فتوح بن عبد اهلل )تأليف(، كتاب جذوة املقتبس 	
في ذكر والة األندلس، نشر مكتب نشر الثقافة اإلسالمية ــ القاهرة )1371 هـ(.

• فراج، عبد الستار أحمد )تحقيق(، كتاب خلق اإلنسان عن أبي محمد ثابت بن 	
أبي ثابت، سلسلة التراث العربي ــ وزارة اإلعالم ــ دولة الكويت )1965م(.

• بالوفيات،ج15،  	 الوافي  كتاب  )تأليف(،  أبيك  بن  خليل  الدين  الصفدي، صالح 
الناشر: فرانز شتاينر ــ ڤيسبادن، املانيا 1979م.

• د/ التازي، بدر )تحقيق وتعليق(، د/ التازي، عبد الهادي )تعريب وتقديم(، الطب 	
العربي في القرن الثامن عشر من خالل األرجوزة الشقرونية، نشر الهيئة املصرية 

العامة للكتاب )1984م(.

• د/ الصديقي، حازم البكري )شرح وتحقيق وتعليق(، كتاب املنصوري في الطب 	
املنظمة  ــ  العربية  املخطوطات  معهد  منشورات  الرازي،  زكريا  محمد  بكر  ألبي 

العربية للتربية والثقافة والعلوم )1987م(.

• الخطابي، محمد العربي )تأليف وتحقيق(، الطب واألطباء في األندلس اإلسالمية، 	
دراسة وتراجم ونصوص )ج1-2(   ــ دار الغرب اإلسالمي ــ بيروت )1988م(.

• املنظومات 	 في  العقلية  العلوم  ونصوص(  وثائقية  )دراسة  جالل  شوقي،  د.  أ. 
العربية، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي )1990م(.

• رضا، نزار )تحقيق(، عيون األنباء في طبقات األطباء، ابن أبي أصيبعة، دار مكتبة 	
الحياة ــ بيروت )1995م(.

• د/ الحمامي، صبحي محمود )تحقيق وترجمة(، التصريف ــ موسوعة طبية من 	
القرن العاشر امليالدي أبو القاسم خلف بن عباس الزهراوي، مؤسسة الكويت 

للتقدم العلمي ــ الكويت )2004م(.
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• "املستملح من 	 كتاب  عليه(،  وعلق  )حققه وضبط نصه  معروف، بشار عواد  د/ 
كتاب التكملة"، ملؤرخ اإلسالم شمس الدين أبي عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان 

الذهبي )ت 748هـ(، دار املغرب اإلسالمي ــ تونس 2008م.

•	 The Formation of al-Andalus, Part2, Language, Religion, Cul-

ture	 and	 Scince.	 said	 ibn	Abd	 rabbih's	 Urjuza	 fi	 L-tibb.Rosa	

Kuhne (P.403) 1998.



إصـــدارات

املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية





إعداد: املركز

تأليف: د. رمسيس عبد العليم جمعة

تأليف: د. شوقي سالم وآخرين

تأليف: د. جاسم كاظم العجزان

تأليف: د.ك. بورتر وآخرين

ـركــز ترجمة: املـ

إعداد: األمانة الفنية ملجلس وزراء الصحة العرب

إعداد: األمانة الفنية ملجلس وزراء الصحة العرب

تأليف: د. نيكول ثني

ترجمة: د. إبراهيم القشالن

تأليف: د. عبد الفتاح عطا الله

ـركــز إعداد: املـ

تأليف: د. عبد الفتاح عطا الله

تأليف: كونراد. م. هاريس

ترجمة: د.عدنان تكريتي

تأليف: د. هـ.أ. والدرون

ترجمة: د. محمد حازم غالب

تأليف: روبرت تيرنر

ترجمة: د. إبراهيم الصياد

تأليف: د. ج.ن. لون

ترجمة: د. سامي حسني

تأليف: ت. دكوورث

ترجمة: د. محمد سالم

1  ــ دليل األطباء العرب )1(

2  ــ التنمية الصحية )2(

3  ــ نظم وخدمات املعلومات الطبية )3(

4  ــ السرطان املهني )4(

5  ــ القانون وعالج األشخاص املعولني

      على املخدرات واملسكرات

      )دراسة مقارنة للقوانني السارية( )5(

6  ــ الدور العربي في منظمة الصحة العاملية )6(

7  ــ دليل قرارات املكتب التنفيذي

      ملجلس وزراء الصحة العرب )7(

8  ــ املوجز اإلرشادي عن األمراض التي 

       تنتقل عن طريق االتصال اجلنسي )8(

9  ــ السرطان: أنواعه ــ أسبابه ــ تشخيصه

       طرق العالج والوقاية منه )9(

10 ــ دليل املستشفيات واملراكز العالجية

      في الوطن العربي )10(

11 ــ زرع األعضاء بني احلاضر واملستقبل )11(

12 ــ املوجز اإلرشادي عن املمارسة الطبية

      العامة )12(

13 ــ املوجز اإلرشادي عن الطب املهني )13(

14 ــ املوجز اإلرشادي عن التاريخ املرضي

      والفحص السريري )15(

15 ــ املوجز اإلرشادي عن التخدير )16(

16 ــ املوجز اإلرشادي عن أمراض العظام 

      والكسور )17(

الكتب األساسية واملعاجم والقواميس واألطالس



تأليف: د. ر.ف.فلتشر

ترجمة: د.نصر الدين محمود

تأليف: د. ت. هولم وآخرين

ترجمة: املركز ومنظمة الصحة العاملية

حترير: د. ب.م.س باملر وآخرين

ترجمة: املركز ومنظمة الصحة العاملية

ترجمة: املركز ومنظمة الصحة العاملية

تأليف: د. مصطفى خياطي

ترجمة: د. مروان القنواتي

حترير: د. عبداحلميد قدس   و    د. عنايت خان

حترير: د. ف.ر.أ بات ود. أ. ميخيا

ترجمة: املركز ومنظمة الصحة العاملية

تأليف: د. مايكل ب. دوبسون

ترجمة: د. برهان العابد

مراجعة: د. هيثم اخلياط

تأليف: د.ج.جي

ترجمة: د. عاطف بدوي

تأليف: د. روبرت هـ. باترمان وآخرين

ترجمة: د.نزيه احلكيم

مراجعة: أ. عدنان يازجي

تأليف: د.ن.د بارنز وآخرين

ترجمة: د. لبيبة اخلردجي

مراجعة: د. هيثم اخلياط

تأليف: د. ب.د. تريفر ـ روبر 

ترجمة: د. عبدالرزاق السامرائي

تأليف د. محمد عبد اللطيف إبراهيم

17 ــ املوجز اإلرشادي عن الغدد الصماء )18(

18 ــ دليل طريقة التصوير الشعاعي )19(

19 ــ دليل املمارس العام لقراءة الصور

      الشعاعية )20(

20 ــ التسمية الدولية لألمراض

     )مجلس املنظمات الدولية  للعلوم الطبية(

     املجلد 2 اجلزء 3 األمراض املعدية )22(

21 ــ الداء السكري لدى الطفل )23(

22 ــ األدوية النفسانية التأثير:

      حتسني ممارسات الوصف )24(

23 ــ التعليم الصحي املستمر للعاملني في احلقل

      الصحي : دليل ورشة العمل )25(

24 ــ التخدير في مستشفى  املنطقة )26(

25 ــ املوجز اإلرشادي عن الطب الشرعي )27(

26 ــ الطب التقليدي والرعاية الصحية )28(

27 ــ أدوية األطفال )29(

28 ــ املوجز اإلرشادي عن أمراض العني )30(

29 ــ التشخيص اجلراحي )31(



ترجمة: د. شوقي سالم

تأليف: د. جفري شامبر لني 

ترجمة: د. حافظ والي

حترير: س.ك. لواجنا وتشو ـ يوك تـي

ترجمة: د. عصمت إبراهيم حمود

مراجعة: د. عبد املنعم محمد علي

تأليف: د. ب.د. بول

ترجمة: د. زهير عبد الوهاب

تأليف: د. ريتشارد سنل

ترجمة: د. طليع بشور

تأليف: د. ريتشارد سنل

ترجمة: د. محمد أحمد سليمان

تأليف: د. صاحب القطان

تأليف: د.أحمد اجلمل و د. عبد اللطيف صيام

تأليف: جوزفني بارنز

ترجمة: د. حافظ والي

ترجمة: د. حافظ والي

تأليف: د. شيال ويلالتس

ترجمة: د. حسن العوضي

تأليف: د. جون بالندي

ترجمة: د. محيي الدين صدقي

تأليف: د. جيمس و د. يليس و ج.م. ماركس

ترجمة: د.محمد عماد فضلي

تأليف: د. فرانك ألويسيو وآخرين

ترجمة: د. أحمد ذياب وآخرين

ـركـز إعـداد: امل

30 ــ تقنية املعلومات الصحية )واقع واستخدامات

      تقنية واتصاالت املعلومات البعدية في 

      املجاالت الصحية()32(

31 ــ املوجز اإلرشادي عن طب التوليد )33(

32 ــ تدريس اإلحصاء الصحي )عشرون مخططًا

      متهيديًا لدروس وحلقات دراسية( )34(

33 ــ املوجز اإلرشادي عن أمراض األنف واألذن

     واحلنجرة )35(

34 ــ علم األجنة السريري )37(

35 ــ التشريح السريري )38(

36 ــ طب االسنان اجلنائي )39(

37 ــ أطلس أمراض العني في الدول العربية

      سلسلة األطالس الطبية )40(

38 ــ املوجز اإلرشادي عن أمراض النساء )41(

39 ــ التسمية التشريحية )قاموس تشريح( )42(

40 ــ املوجز اإلرشادي عن توازن السوائل

       والكهارل )43(

41 ــ املوجز اإلرشادي عن املسالك البولية )44(

42 ــ املوجز اإلرشادي عن األمراض النفسية )45(

43 ــ دليل الطالب في أمراض العظام والكسور

      سلسلة املناهج الطبية )46(

44 ــ دليل املؤسسات التعليمية والبحثية

      الصحية في الوطن العربي ــ 3 أجزاء )47(



تأليف: البروفيسور سير جون كروفنت وآخرين

ترجمة: د. محمد علي شعبان

تأليف: د. علي عبدالعزيز النفيلي

تأليف: د. دي.بي. موفات

ترجمة: د. محمد توفيق الرخاوي

تأليف: د. ديڤيد روبنشتني  و د. ديڤيد وين

ترجمة: د. بيومي السباعي

تأليف: د. باري هانكوك  و د.ج ديڤيد برادشو

ترجمة: د. خالد أحمد الصالح

ـركـز إعـداد: امل

تأليف: د. ج. فليمنج وآخرين

ترجمة: د. عاطف أحمد بدوي

تأليف: د. م. بوريسنكو   و   د. ت. بورينجر

ترجمة: أ. عدنان اليازجي

تأليف: د. جانيت سترينجر

ترجمة: د. عادل نوفل

تأليف: د. صالح داود  و  د. عبد الرحمن قادري

تأليف: د. جيفري كالني وآخرين

ترجمة: د. حجاب العجمي

إعـداد: د. لطفي الشربيني

مراجعة: د. عادل صادق

تأليف: د. إ.م.س. ولكنسون

ترجمة: د. لطفي الشربيني،  و د. هشام احلناوي

إعـداد: د. ضياء الدين اجلماس وآخرين

مراجعة وحترير: مركز تعريب العلوم الصحية

تأليف: د. و. بيك، ود. ج. ديڤيز

ترجمة: د. محمد خير احللبي

حترير: د. جون براي وآخرين

ترجمة: د. سامح السباعي

45 ــ التدرن السريري )48(

46 ــ مدخل إلى اآلنثروبولوجيا البيولوجية )49(

47 ــ املوجز اإلرشادي عن التشريح )50(

48 ــ املوجز اإلرشادي عن الطب السريري )51(

49 ــ املوجز اإلرشادي عن

      علم األورام السريري )52(

50 ــ معجم االختصارات الطبية )53(

51 ــ املوجز اإلرشادي عن طب القلب

      سلسلة املناهج الطبية  )55(

52 ــ الهستولوجيا الوظيفية

      سلسلة املناهج الطبية  )56(

53 ــ املفاهيم األساسية في علم األدوية 

      سلسلة املناهج الطبية  )57(

54 ــ املرجع في األمراض اجللدية 

      سلسلة املناهج الطبية )58(

55 ــ أطلس األمراض اجللدية

      سلسلة األطالس الطبية  )59(

56 ــ معجم مصطلحات الطب النفسي 

      سلسلة املعاجم الطبية املتخصصة  )60(

57 ــ أساسيات طب األعصاب

      سلسلة املناهج الطبية  )61(

58 ــ معجم مصطلحات علم األشعة واألورام

      سلسلة املعاجم الطبية املتخصصة )62(

59 ــ علم الطفيليات الطبية 

      سلسلة املناهج الطبية  )63(

60 ــ املوجز اإلرشادي عن فيزيولوجيا اإلنسان

      سلسلة املناهج الطبية  )64(



تأليف: د. مايكل كونور

ترجمة: د. سيد احلديدي

إعـداد: د. محمد حجازي وآخرين

حتـريـر: مركز تعريب العلوم الصحية

تأليف: د.هيلني شابل وآخرين

ترجمة: د. نائل بازركان

إعـداد: د. سيد احلديدي وآخرين

حتـريــر: مركز تعريب العلوم الصحية

تأليف: د. شو ــ زين زاجن

ترجمة: د. عبد املنعم الباز وآخرين

مراجعة: مركز تعريب العلوم الصحية

تأليف: د. محمود باكير   و   د. محمد املساملة   

        د. محمد املميز     و   د. هيام الريس

تأليف: د.ت. يامادا وآخرين

ترجمة: د. حسني عبداحلميد وآخرين

تأليف: د. جيو بروكس وآخرين 

ترجمة: د. عبد احلميد عطية وآخرين

تأليف: د. ماري رودلف، د. مالكوم ليڤني

ترجمة: د. حامت موسى أبو ضيف وآخرين

تأليف: د.أ.د. تومسون، د.ر.إ. كوتون

ترجمة: د. حافظ والي

تأليف: د. ناصر بوكلي حسن

تأليف: د. محمد خالد املشعان

تأليف: د. روبرت موراي وآخرين

ترجمة: د. عماد أبو عسلي و  د. يوسف بركات

ـرين تأليف: د. كريسبيان سكولي وآخــ

ترجمة: د. صاحــب القطــــان

61 ــ أساسيات علم الوراثيات الطبية 

      سلسلة املناهج الطبية  )65(

62 ــ معجم مصطلحات أمراض النساء والتوليد 

      سلسلة املعاجم الطبية املتخصصة  )66(

63 ــ أساسيات علم املناعة الطبية 

      سلسلة املناهج الطبية  )67(

64 ــ معجم مصطلحات الباثولوجيا واملختبرات

      سلسلة املعاجم الطبية املتخصصة  )68(

65 ــ أطلس الهستولوجيا

      سلسلة األطالس الطبية  )69(

66 ــ أمراض جهاز التنفس 

      سلسلة املناهج الطبية  )70(

67 ــ أساسيات طب اجلهاز الهضمي )جزءان(

      سلسلة املناهج الطبية  )71(

68 ــ امليكروبيولوجيا الطبية )جزءان(

      سلسلة املناهج الطبية  )72(

69 ــ طب األطفال وصحة الطفل

       سلسلة املناهج الطبية )73(

70 ــ املوجز اإلرشادي عن الباثولوجيا )جزءان(

      سلسلة املناهج الطبية )74(

71 ــ طب العائلة

       سلسلة املناهج الطبية )75(

 72 ــ الطبيب، أخالق ومسؤولية

       سلسلة الكتب الطبية )76(

73 ــ هاربرز في الكيمياء احليوية )3 أجزاء(

      سلسلة املناهج الطبية )77(

74 ــ أطلس أمراض الفم

       سلسلة األطالس الطبية  )78(



تأليف: د. ديڤيد هاناي

ترجمة: د. حسن العوضي

تأليف: د. إيرول نورويتز

ترجمة: د. فرحان كوجان

تأليف: د. كريس كاالهان    و  د. باري برونر

ترجمة: د. أحمد أبو اليسر

تأليف: د.بن جرينشتاين   و   د.آدم جرينشتاين

ترجمة: د. يوسف بركات

ـرين تأليف: د.ڤ. هوفبراند وآخـ

ـرين  ترجمة: د. سعد الدين جاويش وآخـ

تأليف: د. بروس جيمس

ترجمة: د. سرى سبع العيش

تأليف: د. بيتر برود    و   د. أليسون تايلور

ترجمة: د. وائل صبح   و   د. إسالم أحمد حسن

تأليف: د. سانيش كاشاف

ترجمة: د. يوسف بركات

تأليف: د. ألفريد كوشيري وآخرين

ترجمة: د. بشير اجلراح وآخرين

تأليف: د. فيليب آرونسون

ترجمة: د. محمد حجازي

تأليف: د. ستيفن جليسبي و د. كاترين بامفورد

ترجمة: د. وائـل محمــد صبــح

تأليف: د. ميشيـل سنــــــاث

ترجمة: د. محمــود الناقــة

تأليف: فرنسيس جرينسبان    و    ديڤيد جاردنر

ـرين ـرم حنفي وآخـ ترجمة: د. أكـ

تأليف: د. إبرهارد باسرج وآخرين

ترجمة: د. وائل صبح وآخرين

ـرين تأليف: د. روجـر بــاركـر وآخـ

ترجمة: د. لطفي الشربيني

75 ــ املوجز اإلرشادي عن علم االجتماع الطبي

      سلسلة املناهج الطبية )79(

76ــ دليل املراجعة في أمراض النساء والتوليد

       سلسلة املناهج الطبية )80(

77ــ دليل املراجعة في أمراض الكلى

       سلسلة املناهج الطبية )81(

78ــ دليل املراجعة في الكيمياء احليوية

       سلسلة املناهج الطبية )82(

79ــ أساسيات علم الدمويات

       سلسلة املناهج الطبية )83(

80 ــ املوجز اإلرشادي عن طب العيون

      سلسلة املناهج الطبية )84(

81 ــ مبادئ نقص اخلصوبة

      سلسلة املناهج الطبية )85(

82 ــ دليل املراجعة في اجلهاز الهضمي

      سلسلة املناهج الطبية )86(

83 ــ اجلراحة اإلكلينيكية

      سلسلة املناهج الطبية )87(

84 ــ دليـل املراجعـة في اجلهاز القلبي الوعائي

       سلسلة املناهج الطبية )88(

85 ــ دليـل املراجعـة في املكروبيولوجيا

       سلسلة املناهج الطبية )89(

86 ــ مبــادئ طــب الرومــاتزم

      سلسلة املناهج الطبية )90(

87 ــ علم الغـدد الصماء األساسي واإلكلينيكي

      سلسلة املناهج الطبية  )91(

88 ــ أطلـس الوراثيـــــات

      سلسلة األطالس الطبية  )92(

89 ــ دليـل املراجعـة في العـلـوم العصـبيــة

       سلسلة املناهج الطبية )93(



إعداد: د. فتحي عبد املجيد وفــا

ـرين مراجعة: د. محمد فؤاد الذاكري وآخـ

تأليف: د. جينيفير بيت وآخـرين

ـرين ترجمة: د. نائل عبدالقادر وآخـ

ـرك     و    د. كاتي سيجنو تأليف: د. بيتـر بيـ

ترجمة: د. عبد املنعم الباز   و   أ. سميرة مرجان

تأليف: د. أحمــد راغــب

ـريــر: مركز تعريب العلوم الصحية حتـ

إعـــداد: د. عبـد الرزاق سـري السـباعي وآخرين

ـرين مراجعة: د. أحمــد ذيــاب وآخـ

إعـــداد: د. جـودث بيتـرس

تـرجمـة: د. طــه قمصاني     و    د. خالد مدني

تأليف: د. بيرس جراس       و     د. نيل بورلي

ترجمة: د. طالب احللبي

تأليف: د. روبرت جودمان  و  د. ستيفن ّسكوت

ترجمة: د. لطفي الشربيني  و  د. حنان طقش

تأليف: د. بيتر برود

ترجمة: د. وائل صبح وآخرين

إعداد: د. يعقوب أحمد الشراح

إشراف: د. عبد الرحمن عبد الله العوضي

تأليف: د. جـونثــان جليـادل

ترجمة: د.محمود الناقة و د. عبد الرزاق السباعي

تأليف: د. جوديث سوندهامير

ـرين ترجمة: د. أحمد فرج احلسانني وآخـ

تأليف: د.دنيس ويلسون

ترجمة: د. سيد احلديدي وآخرين

90 ــ معجم مصطلحات أمراض الفم واألسنان

      سلسلة املعاجم الطبية املتخصصة )94(

91 ــ اإلحصــاء الطبـي

       سلسلة املناهج الطبية )95(

92 ــ إعـاقـات التعلـم لدى األطفال

       سلسلة املناهج الطبية )96(

93 ــ السـرطـانـات النسـائيــة

      سلسلة املناهج الطبية )97(

94 ــ معجم مصطلحات جراحة العظام والتأهيل

      سلسلة املعاجم الطبية املتخصصة )98(

95 ــ التفاعالت الضائرة للغذاء

      سلسلـة املناهـج الطبيـة  )99(

96 ــ دليل املراجعة في اجلراحة

      سلسلة املناهج الطبية  )100( 

 97 ــ الطب النفسي عند األطفال

      سلسلة املناهج الطبية  )101(

 98 ــ مبادئ نقص اخلصوبة )ثنائي اللغة(

      سلسلة املناهج الطبية  )102(

 99 ــ املعجم املفسر للطب والعلوم الصحية

)A اإلصــدار األول حرف(       

       سلسلة املعاجم الطبية املتخصصة )103(

100 ــ دليل املراجعة في التاريخ املرضي 

       والفحص اإلكلينيكي

       سلسلة املناهج الطبية  )104(

101 ــ األساسيات العامة ــ طب األطفال

       سلسلة املناهج الطبية )105(

102 ــ دليـل االختبــــارات املعمليـــــة

       والفحوصات التشخيصية

       سلسلة املناهج الطبية  )106(



حتـريـر: د. كيلي لي    و    چيف كولني

ترجمة: د. محمد براء اجلندي

تأليف: د. تشارلز جريفيث وآخرين

ترجمة: د. عبدالناصر كعدان وآخرين

حتـريـر: د. نورمان نوح 

ترجمة: د. عبدالرحمن لطفي عبدالرحمن

إعداد: د. يعقوب أحمد الشراح

إشراف: د. عبدالرحمن عبدالله العوضي

تأليف: د. جني ولكر وآخرين

ترجمة: د. سميرة ياقوت وآخرين 

تأليف: د. چون هـ ــ مارتن

ترجمة: د.حافظ والي وآخرين

إعداد: د. يعقوب أحمد الشراح

إشراف: د. عبد الرحمن عبد الله العوضي

تأليف: روبرت سوهامي ــ جيڤري توبياس

ترجمة: د. حسام خلف وآخرين

حترير: د. جيفري د.كلوسنر وآخرين

ترجمة: د. حسام خلف وآخرين

حترير: د. إلني م. سالڤني وآخرين

ترجمة: د. ضياء الدين اجلماس وآخرين

حترير: د. كليڤ ايڤانز وآخرين

ترجمة: د. جمال جودة وآخرين

حترير: د. جودي أورم وآخرين

ترجمة: د. حسناء حمدي وآخرين

ـرات العاملية والصحـة 103 ــ التغيـ

       سلسلة املناهج الطبية  )107(

104 ــ التعرض األولي

       الطب الباطني: طب املستشفيات

       سلسلة املناهج الطبية  )108(

105 ــ مكافحة األمراض السارية

        سلسلة املناهج الطبية  )109(

 106 ــ املعجم املفسر للطب والعلوم الصحية

)B اإلصــدار األول حرف(       

)B( سلسلة املعاجم الطبية املتخصصة       

107 ــ علم النفس للممرضات ومهنيي

       الرعاية الصحية  

       سلسلة املناهج الطبية  )110(              

108 ــ التشريح العصبي)نص وأطلس(

         سلسلة األطالس الطبية العربية  )111( 

109 ــ املعجم املفسر للطب والعلوم الصحية

)C اإلصــدار األول حرف(        

)C( سلسلة املعاجم الطبية املتخصصة        

110 ــ السرطان والتدبير العالجي 

        سلسلة املناهج الطبية  )112(

111 ــ التشخيص واملعاجلة احلالية: 

       األمراض املنقولة جنسيًا

        سلسلة املناهج الطبية  )113(

112 ــ األمراض العدوائية .. قسم الطوارئ ــ

       التشخيص والتدبير العالجي

       سلسلة املناهج الطبية  )114(  

113 ــ أسس الرعاية الطارئة 

       سلسلة املناهج الطبية )115(  

114 ــ الصحة العامة للقرن احلادي والعشرين

       آفاق جديدة للسياسة واملشاركة واملمارسة

       سلسلة املناهج الطبية )116(



حترير: د. ماري جو واجنر وآخرين

ترجمة: د. ناصر بوكلي حسن وآخرين

حترير: د. وليام هــ . ماركال وآخرين

ترجمة: د. جاكلني ولسن وآخرين

تأليف: د. مايكل فيسك   و   د. ألني برتون

ترجمة: د.أحمد راغب    و    د. هشام الوكيل

تأليف: د. جون إمبودن وآخرين

ترجمة: د. محمود الناقة وآخرين

حترير: د. باتريك ماكموهون

ترجمة: د. طالب احللبي   و  د. نائل بازركان

تأليف: د. ستيڤن بيكهام   و  د.ليز ميرابياو

ترجمة: د. لطفي عبد العزيز الشربيني وآخرين

حترير: د. كينت أولسون وآخرين

ترجمة: د. عادل نوفل وآخرين

حترير: د. مسعود محمدي

ترجمة: د. محمود باكير وآخرين

حترير: د. لورانس فريدمان  و د. أمييت كييفي

ترجمة: د. عبد الرزاق السباعي وآخرين

تأليف: د. ميشيل م. كلوتير

ترجمة: د. محمود باكير وآخرين

تأليف:  روبرت نورمان  و   ديڤيد لودويك

ترجمة: د. عماد أبو عسلي  و  د. رانيا توما

تأليف: د. مورديكاي بلوشتاين  وآخرين

ترجمة: د. نائل بازركان

حترير: د. جراهام سكامبلر

ترجمة: د. أحمد ديب دشاش

تأليف: د. جيفري ماكولف

ترجمة: د. سيد احلديدي وآخرين

تأليف: د.بروس كوبن  وآخرين

ترجمة: د. محمد بركات

115 ــ الدقيقة األخيرة ــ طب الطوارئ  

       سلسلة املناهج الطبية)117(  

116 ــ فهم الصحة العاملية

       سلسلة املناهج الطبية)118(  

117 ــ التدبير العالجي أللم السرطان

       سلسلة املناهج الطبية)119(  

118 ــ التشخيص واملعاجلة احلالية ــ طب

       الروماتزم ــ سلسلة املناهج الطبية)120(  

119 ــ التشخيص واملعاجلة احلالية ــ الطب الرياضي 

       سلسلة املناهج الطبية)121(  

120 ــ السياسة االجتماعية للممرضات

       واملهن املساعدة

      سلسلة املناهج الطبية )122( 

121 ــ التسمم وجرعة الدواء املفرطة

       سلسلة املناهج الطبية )123( 

122 ــ األرجية والربو      

       "التشخيص العملي والتدبير العالجي"

       سلسلة املناهج الطبية )124( 

123 ــ دليل أمراض الكبد

       سلسلة املناهج الطبية )125( 

124 ــ الفيزيولوجيا التنفسية

       سلسلة املناهج الطبية )126(  

125 ــ البيولوجيا اخللوية الطبية

       سلسلة املناهج الطبية )127(

126 ــ الفيزيولوجيا اخللوية

       سلسلة املناهج الطبية )128( 

127 ــ تطبيقات علم االجتماع الطبي

        سلسلة املناهج الطبية )129( 

128 ــ طب نقل الدم

       سلسلة املناهج الطبية )130( 

129 ــ الفيزيولوجيا الكلوية

       سلسلة املناهج الطبية )131(



تأليف: د. ديڤيد هيرنادون 

ترجمة: د. حسام الدين خلف وآخرين

حترير: د. كيرين ولش     و    د. روث بودن

ترجمة: د. تيسير العاصي

إعداد: د. يعقوب أحمد الشراح

إشراف: د. عبد الرحمن عبد الله العوضي

حترير: د. جاي كايستون وآخرين

ترجمة: د.عادل نوفل وآخرين

 حترير: د. جون فورسيث

ترجمة:د. عبد الرزاق السباعي                              

د. أحمد طالب احللبي 

تأليف: د. محمد عصام الشيخ

تأليف: د. جون بوكر و مايكل فايڤر

ترجمة:د. أشرف رمسيس وآخرين                  

إعداد: د. يعقوب أحمد الشراح

إشراف: د. عبد الرحمن عبد الله العوضي

تأليف: د. ميشيل ميلودوت

ترجمة: د. ُسرى سبع العيش

     و  د. جمال إبراهيم املرجان

تأليف: د. باربرا ــ ف. ويللر  

ترجمة: د. طالب احللبي وآخرين 

تأليف: د. روبرت ستيكجولد و ماثوي والكر

ترجمة: د. عبير محمد عدس

   و    د. نيرمني سمير شنودة

تأليف: د. هيو مكجافوك 

ترجمة: د. دينا محمد صبري

130 ــ الرعاية الشاملة للحروق

       سلسلة املناهج الطبية )132(

131 ــ سالمة املريض ــ بحوث املمارسة

       سلسلة املناهج الطبية )133(

132 ــ املعجم املفسر للطب والعلوم الصحية

 )D اإلصدار األول حرف(       

 )D( سلسلة املعاجم الطبية املتخصصة      

133 ــ طب السفر 

        سلسلة املناهج الطبية )134( 

134 ــ زرع األعضاء 

       دليل للممارسة اجلراحية التخصصية

       سلسلة املناهج الطبية )135( 

135 ــ إصابات األسلحة النارية في الطب الشرعي  

        سلسلة املناهج الطبية )136(

136 ــ "ليڤني وأونيل" القدم السكري

        سلسلة املناهج الطبية )137( 

137 ــ املعجم املفسر للطب والعلوم الصحية

)E اإلصدار األول حرف(       

 )E( سلسلة املعاجم الطبية املتخصصة       

138 ــ معجم تصحيح البصر وعلوم اإلبصار

       سلسلة املعاجم الطبية املتخصصة)138( 

139 ــ معجم "بيلير" 

       للممرضني واملمرضات والعاملني

       في مجال الرعايــة الصحيـــة

       سلسلة املعاجم الطبية املتخصصة )139( 

140 ــ علم أعصاب النوم

       سلسلة املناهج الطبية )140(

141 ــ كيف يعمل الدواء

   "علم األدوية األساسي ملهنيي الرعاية الصحية" 

    سلسلة املناهج الطبية )141(



حترير: أجنيال ساوثال وكالريسا مارتن

ترجمة: د. خالد املدني وآخرين

إعداد: د. يعقوب أحمد الشراح

إشراف: د. عبد الرحمن عبد الله العوضي

حترير: إبراهام رودنيك وديفيد روي

ترجمة: د. محمد صبري سليط

تأليف: راجا بانداراناياكي

ترجمة: د. جاكلني ولسن

تأليف: جانيتا بنسيوال

ترجمة: د. محمد جابر صدقي

حترير: بيتر ومييس جورمان

ترجمة: د. هشام الوكيل

تأليف: جون واتيس و ستيفن كوران

ترجمة: د. طارق حمزه عبد الرؤوف

تأليف: كولبي كريغ إيفانز و ويتني هاي

ترجمة: د. تيسير كايد العاصي

تأليف: د. أرنست هارمتان

ترجمة: د. تيسير كايد العاصي

تأليف: د. محمد جابر صدقي

تأليف: د. يعقوب أحمد الشراح

تأليف: د. يعقوب أحمد الشراح

142 ــ مشكالت التغذية لدى األطفال

       "دليل عملي"

      سلسلة املناهج الطبية )142(

143 ــ املعجم املفسر للطب والعلوم الصحية

)F اإلصدار األول حرف(       

 )F( سلسلة املعاجم الطبية املتخصصة       

144 ــ املرض العقلـي اخلطيــر ــ

       األساليب املتمركزة على الشخص 

       سلسلة املناهج الطبية )143(  

145 ــ املنهج الطبي املتكامل

       سلسلة املناهج الطبية )144(

146 ــ فقد احلمل

ـره        "الدليل إلــى ما ميكــن أن يوفــ

       كل من الطب املكمل والبديل"

       سلسلة املناهج الطبية )145(

147 ــ األلم واملعاناة واملداواة

      "االستبصار والفهم"

       سلسلة املناهج الطبية )146(

148 ــ املمارسة اإلدارية والقيادة لألطباء

       سلسلة املناهج الطبية )147(

149 ــ األمراض اجللدية لدى املسنني

       سلسلة األطالس الطبية العربية )148(

150 ــ طبيعة ووظائف األحالم

       سلسلة املناهج الطبية )149(

151 ــ تاريخ الطب العربي

       سلسلة املناهج الطبية )150(

152 ــ عوائد املعرفة والصحة العامة

       سلسلة املناهج الطبية )151(

153 ــ اإلنسان واستدامة البيئة

       سلسلة املناهج الطبية )152(



تأليف: جوناثان فلنت     و     رالف غرينسبان

         و  كينيــث كنـدلـــر

ترجمة: د. علي عبد العزيز النفيلي

ـراء عبد السالم بشـر    و    د. إسـ

حترير: بول لينسلي  و  روزلني كني   و سارة أوين

ترجمة: د. أشرف إبراهيم سليم

حترير: لورنا جينيس   و  فيرجينيا وايزمان

ترجمة: د. سارة سيد احلارتي وآخرين

حترير: جان ريد  و شارلوت كالرك و آن ماكفارلني

ترجمة: د. تيسـير كايــد عاصي

   و    د. محمود علي الزغبي

حترير: كارين باج    و  أيدين مكيني

ترجمة: د. عبــد املنعــم محمــد عطــوه 

    و   د. عماد حسان الصادق

حترير: جوسيب فيجويراس  و  مارتن ماكي

ترجمة: د. تيسير كايد عاصي  وآخرين 

تأليف:  غاري موريس    و    جاك موريس

ترجمة: د. عبير محمد عدس

تأليف:  جوليا بوكرويد

ترجمة: د. إيهاب عبد الغني عبد الله

إعداد:  د. يعقوب أحمد الشراح

إشراف: د. عبد الرحمن عبد الله العوضي

تأليف:  آن روجرز و ديڤيد پلجرمي

ترجمة: د. تيـسير عاصـي   و   د. محمد صدقي

   و    د. سعد شبير

تأليف:  آن جرينيار

ترجمة: د. تيسير كايــد عاصي

154 ــ كيف تؤثر اجلينات على السلوك

       سلسلة املناهج الطبية )153(                  

155 ــ التمريض للصحة العامة

       التعزيز واملبادئ واملمارسة

       سلسلة املناهج الطبية )154(

156 ــ مدخل إلى االقتصاد الصحي 

       سلسلة املناهج الطبية )155(

157 ــ متريض كبار السن

       سلسلة املناهج الطبية )156(

158 ــ متريض احلاالت احلادة للبالغني

       كتاب حاالت مرضية

       سلسلة املناهج الطبية )157(

159 ــ النظم الصحية والصحة والثروة

       والرفاهية االجتماعية

      "تقييم احلالة لالستثمار في النظم الصحية"  

       سلسلة املناهج الطبية )158(

160 ــ الدليل العملي لرعاية مريض اخلرف

        سلسلة املناهج الطبية )159(

161 ــ تعّرف على ما تأكل

       كيف تتناول الطعام دون قلق؟

       سلسلة املناهج الطبية )160(

162 ــ املعجم املفسر للطب والعلوم الصحية

 )G اإلصدار األول حرف(       

)G( سلسلة املعاجم الطبية املتخصصة       

163 ــ العلة والصحة النفسية في علم االجتماع

        سلسلة املناهج الطبية )161(

164 ــ تعايش صغار السن مع السرطان

      مقتضيات للسياسة واملمارسة

      سلسلة املناهج الطبية )162(



 إعداد: مجموعة من األطباء واملختصني

تأليف: إيان بايلور و فيونا مشعام  و هيوج أشير

ترجمة: د. دينا محمد صبري

حترير: آمندا بالبر

ترجمة: د. صالح أحمد ليري

   و    د.أشرف إبراهيم سليم

تأليف: ديد مولر

ترجمة: د. حسام عبد الفتاح صديق

تأليف: د. إميان مطر الشمري 

    و    د. جيهان مطر الشمري

تأليف: د. محمد جابر صدقي

تأليف: بارميندر سينج  و  كاثرين سوالز

محرر السلسلة: جون ريس

ترجمة: د. محمد جابر صدقي

تأليف: سارة ماك  ويليامز

ترجمة: د. تيسير كايد عاصي

إعداد:  د. يعقوب أحمد الشراح

إشراف: د. عبد الرحمن عبد الله العوضي

تأليف: ماري كوملان     و    كريستوفر جيلبرج

ترجمة: د. تيسير كايد عاصي

تأليف: د. أمينة محمد أحمد األنصاري

تأليف: ميشيل بتريدس

ترجمة: د. محمد إسماعيل غريب إسماعيل

حترير: كيلي برونيل  و مارك جولد

ترجمة: د. سالم محمد أبو شعبان

    و   د. هبه حمود البالول

165 ــ مقاالت في قضـايا الصحـــة والبيئــة

      سلسلة املناهج الطبية ) 163(

166 ــ اخلدمة االجتماعية وتعاطي املخدرات

       سلسلة املناهج الطبية )164(

167 ــ أسس املمارسة الطبية املساندة

        رؤية نظرية

        سلسلة املناهج الطبية )165(

168 ــ  الصحة البيئية

        سلسلة املناهج الطبية )166(

169 ــ الطب النووي

        سلسلة املناهج الطبية )167(

170 ــ الطب التكميلي والبديل

       سلسلة املناهج الطبية )168(

171 ــ 100 حالة في جراحة وتقومي

       العظام وطب الروماتزم

       سلسلة املناهج الطبية )169(

172 ــ التشريح الشعاعي العملي

       سلسلة املناهج الطبية )170(

173 ــ املعجم املفسر للطب والعلوم الصحية

 )H اإلصدار األول حرف(       

)H( سلسلة املعاجم الطبية املتخصصة       

174 ــ  التوحد

        سلسلة املناهج الطبية )171(

175 ــ  الطب التلطيفي

        سلسلة املناهج الطبية )172(

176 ــ  التشريح العصبي ملناطق

        اللغة بالدماغ البشري

       سلسلة األطالس الطبية )173(

177 ــ  الطعام واإلدمان ـــ دليل شامل

        سلسلة املناهج الطبية )174(



حترير: نيكوالس چونسون

ترجمة: د. أحمد محمد شوقي أبو القمصان

حترير: ديفيد بورسوك  وآخرين

ترجمة: د. تيسير كايد عاصي

    و   د. إيهاب عبد الغني عبد الله

تأليف: روبرت كنج     و    باميال موليجان

    و      ويليام ستانسفيلد

ترجمة: د. تيسير كايد عاصي

    و    د. شيرين جابر محمد

تأليف: د. قاسم طه الساره

تأليف: د. يعقوب أحمد الشراح

تأليف: د. جاكلني ولسن متى

تأليف: جوس إجرمونت

ترجمة: د. تيسير كايد عاصي

تأليف: د. جني آلتي  و   د. إدوارد هوي

ترجمة: د. جيالن مصطفى أحمد شنب

إعداد:  د. يعقوب أحمد الشراح

إشراف: د. عبد الرحمن عبد الله العوضي

تأليف:  د. يعقوب أحمد الشراح

تأليف: د. قاسم طه الساره

178 ــ  دور احليوانات في ظهور

        األمراض الڤيروسية

        سلسلة املناهج الطبية )175(

179 ــ  شقيقة الدماغ " الوظيفة والبنية

        التصويرية"

        سلسلة املناهج الطبية )176(

180 ــ  معجم الوراثيات

        سلسلة املعاجم الطبية املتخصصة )177(

181 ــ  األمراض الڤيروسية

        سلسلة املناهج الطبية )178(

182 ــ  الوعي باستثمار املعرفة وتنميتها

         سلسلة املناهج الطبية )179(

183 ــ إدارة املستشفيات

        سلسلة املناهج الطبية )180(

184 ــ  الضوضاء والدماغ 

ة البالغني والتطور النمائي فيَّ         تكيُّ

        املعتمد على اخلبرة

       سلسلة املناهج الطبية )181(

185 ــ املمارسة العملية للفحص بفائق الصوت

              دليل مصور

       سلسلة املناهج الطبية )182(

186 ــ املعجم املفسر للطب والعلوم الصحية

 )I اإلصدار األول حرف(       

)I( سلسلة املعاجم الطبية املتخصصة       

187 ــ  كيف متوت املدرسة ؟

       سلسلة املناهج الطبية )183(

188 ــ التعامل مع النصوص واملصطلحات

       الطبية والصحية )دليل املترجم(

       سلسلة املناهج الطبية )184(



تأليف: ساجناي سانت     و   سارة كرين

         و  روبرت ستوك

ترجمة: د. عبد الرحمن لطفي عبد الرحمن 

حترير: نيزار تانير

ترجمة: د. عبير محمد عدس

حترير: دانوتا واسرمان

ترجمة: د. تيسير كايد عاصي

تأليف: وي ــ لياجن لو     و    كونراد أوجن

         نتالي جنوي       و    سنج شاجن جنوي

ترجمة: د. محمود حافظ الناقة

حترير: جاري هوارد  و    ماثيو كاسر

ترجمة: د. تيسير كايد عاصي

تأليف: د. قاسم طه الساره

حترير: جوديث بايس  

محرر السلسلة : بيتي فيريل

ترجمة: د. عبير محمد عدس

تأليف: د. قاسم طه الساره

تأليف: جيمس ديفيز  و   جورج كولينز         

         و   أوسكار سويفت

حترير: هـيـــو بــيــنـــون  

ترجمة: د. قاسم طه الساره

     و  د. عبد الرحمن لطفي عبد الرحمن

      و د. بدر محمد املراد

تـأليـف: كيفـني كامـبـل

ترجمة: د. عهد عمر عرفه

189 ــ  منع عداوى املستشفيات

        مشكالت حقيقية وحلول واقعية

        سلسلة املناهج الطبية )185(

190 ــ سرطانة اخلاليا الكلوية

        سلسلة املناهج الطبية )186(

191 ــ  االنــتـــــحــــــــــــار

        املوت غير احلتمي

        سلسلة املناهج الطبية )187(

192 ــ  ما اخلطأ في مرارتي ؟

        فهم استئصال املرارة بتنظير البطن 

       سلسلة املناهج الطبية )188(

193 ــ  عمل واستخدام األضداد

            دليل عملي 

       سلسلة املناهج الطبية )189(

194 ــ  التخطيط الصحي

       سلسلة املناهج الطبية )190(

195 ــ  رعاية احملتضرين

       سلسلة املناهج الطبية )191(

196 ــ  مدخل إلى علم املصطلح الطبي

       سلسلة املناهج الطبية )192(

197 ــ  أفضل 300 إجابة منفردة

         في الطب اإلكلينيكي

        سلسلة املناهج الطبية )193(

198 ــ  النساء واملرض القلبي الوعائي

معاجلة الفوارق فـي تقدمي الرعاية

        سلسلة املناهج الطبية )194(



199 ــ  التــوعيــة الصــحيــة

         دليل العاملني في مجال الرعاية الصحية

        سلسلة املناهج الطبية )195(

200 ــ  الصحة املدرسية

        سلسلة املناهج الطبية )196(

201 ــ  رواد الطب غير احلاصلني

        على جائزة نوبل

        سلسلة املناهج الطبية )197(

202 ــ  املرشد في اإلسعافات األولية

        سلسلة املناهج الطبية )198(

203 ــ  الطــــب الـوقائـــي

        سلسلة املناهج الطبية )199(

204 ــ  العربية وإشكالية التعريب

        فـي العالم العربي

        سلسلة املناهج الطبية )200(

205 ــ  بنك الدم  

        سلسلة املناهج الطبية )201(

206 ــ املعجم املفسر للطب والعلوم الصحية

 )K، J اإلصدار األول حرف(       

)K، J( سلسلة املعاجم الطبية املتخصصة       

207 ــ  الصيدلة اإلكلينيكية  

        سلسلة املناهج الطبية )202(

208 ــ  علم الڤيروسات البشرية  

        سلسلة املناهج الطبية )203(

209 ــ  مبادئ االستدالل السريري  

        سلسلة املناهج الطبية )204(

210 ــ  اجلينـات واألدمغـة  واإلمكانات البشرية

        العلم وأيديولوجية الذكاء

        سلسلة املناهج الطبية )205(

211 ــ  املعاجلة باللعب

        العالج الديناميكي النفسي التمهيدي  

        ملعاجلة األطفال الصغار

        سلسلة املناهج الطبية )206(

تـأليـف: د. أميمة كامل السالموني

تـأليـف: د. عبير عبده بركات

حترير: جيلبرت طومسون  

ترجمة: د.تيسير كايد عاصي

تـأليـف: د. عبداملنعم محمد عطوه 

تـأليـف: د. خالد علي املدني

       و  د. مجدي حسن الطوخي

تـأليـف: د. علي أسعد وطفة

تأليف: د. محمد جابر لطفي صدقي

إعداد:  املركز العربي لتأليف وترجمة

         العلوم الصحية

تأليف: أ. د. خالد محسن حسن

تأليف: جون أكسفورد    و  بـــاول كيــالم         

               و ليسلي كوليير  

ترجمة: د. قاسم طه الساره

حترير: نيكوال كوبر    و  جون فراين

ترجمة:  أ. د. خالد فهد اجلارالله 

         و سارة عبد اجلبار الناصر

تأليف: كني ريتشاردسون

ترجمة:  د. محمود حافظ الناقة 

      و  د. عبير محمد عدس

تأليف: باميال ميرساند   و   كارين جيلمور

ترجمة:  د. قاسم طه الساره



212 ــ  األلم املزمن

الة         دليل للـمعاجلة اليدوية الفعَّ

        سلسلة املناهج الطبية )207(

213 ــ األمراض السارية املشتركة بني اإلنسان 

       واحليوان )األمراض حيوانية املنشأ(

       سلسلة املناهج الطبية )208(

214 ــ أساسيات طب العيون

        )للدارسني بكليات الطب واألطباء املمارسني(       

        سلسلة املناهج الطبية )209(

215 ــ املعجم املفسر للطب والعلوم الصحية

 )L  اإلصدار األول حرف(       

)L( سلسلة املعاجم الطبية املتخصصة       

216 ــ اخلاليا اجلذعية

        بني الواقع واملأمول       

        سلسلة املناهج الطبية )210(

217 ــ العالج الطبيعي      

        سلسلة املناهج الطبية )211(

218 - أرجــــوزة فــــي الـــطـــب - البن عبد ربه

)سعيد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد ربه(

)من علماء القرن الرابع الهجري(

       سلسلة املناهج الطبية )212(

تأليف: فيليب أوسنت

ترجمة: د. تيسير كايد عاصي

تأليف: أ. د. بهيجة إسماعيل البهبهاني

حترير: راي مانوتوش   و  ڤيكتور كــوه

ترجمة: د. جمال إبراهيم املرجان

      و د. حنان إبراهيم الصالح

إعداد:  املركز العربي لتأليف وترجمة

         العلوم الصحية

ـرا ـريـ تأليف: ليجيا بيـ

ترجمة: د. شرين جابر محمد

تأليف: أ. د. صالح عبداملنعم صوان

حتقيق ودراسة: أ. د. مرزوق يوسف الغنيم
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 www.acmls.org : املوقع اإللكتروني
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The Arab Center for Authorship and Translation of Health Science 
(ACMLS) is an Arab regional organization established in 1980 and 
derived from the Council of Arab Ministers of Public Health, the Arab 
League and its permanent headquarters is in Kuwait.

ACMLS has the following objectives:
- Provision of scientific & practical methods for teaching the 

medical sciences in the Arab World.
- Exchange of knowledge, sciences, information and researches 

between Arab and other cultures in all medical health fields.
- Promotion & encouragement of authorship and translation in 

Arabic language in the fields of health sciences.
- The issuing of periodicals, medical literature and the main tools 

for building the Arabic medical information infrastructure.
- Surveying, collecting, organizing of Arabic medical literature to 

build a current bibliographic data base.
- Translation of medical researches into Arabic Language.
- Building of Arabic medical curricula to serve medical and science 

Institutions and Colleges.

ACMLS consists of a board of trustees supervising ACMLS 
general secretariate and its four main departments. ACMLS is concerned 
with preparing integrated plans for Arab authorship & translation 
in medical fields, such as directories, encyclopeadias, dictionaries, 
essential surveys, aimed at building the Arab medical information 
infrastructure.

ACMLS is responsible for disseminating the main information 
services for the Arab medical literature.
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