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 :الممخص
تضمف كتاب ) المنصوري في الطب ( موضوعا بعنواف ) في االحتراس 
مف االمراض السارية( ولـ يأت بحثو في ىذا الموضوع جزافا ، بؿ كاف 

خطورة وفتكا بأفراد  موقنا اف االمراض السارية او االنتقالية او الوبائية اشد
المجتمع ، كالطاعوف ، والموتاف ، حيث اوصى بترؾ البمد عند انتشارىما 
. واضاؼ اف الجذاـ ، والجرب ، والحمى الوبائية ، والسؿ ، والنقرس ، 
تصيب االنساف عف طريؽ االختالط بالمصاب ، والسكف في اماكف ضيقة 

تراب مف المصابيف ، محدودة المساحة . ولذلؾ عمى الفرد تجنب االق
 باألمراض المعدية ، واختيار سكف يقع في اماكف عالية . 

يذكر اف البحث في االوبئة  واالمراض المعدية  قد ناؿ الكثير مف اىتماـ 
عمماء الحضارة العربية االسالمية ، وىذا الموضوع عينو يبحث في عصرنا 
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Abstract: 

his book, Al-Razi devotes sections that deal with a 

comprehensive explanation of infectious diseases 

affecting different parts of the human body, with no 

distinction between male or female, nor between 

childhood, youth, or old age. 

In his book, Abu Bakr Al-Razi presented a description of 

no symptoms of communicable diseases, accompanied 

by prescriptions, and sometimes ways to prevent them, 

such as: 

* Skin diseases: such as leprosy, itching, and scabies. He 

says about leprosy that it is easy to treat at the beginning. 

He attributed the cause of the itching and scabies to the 

individual’s addiction to eating blood-spoiling foods, 

such as salt, pomegranates, hot spices, garlic, honey and 

others, in addition to fatigue, staying up late, and lack of 

bathing. For treatment of them, he recommended 

phlebotomy and drinking drinks. 

He also mentioned smallpox and measles, which both 

boys and boys often afflict, and ways to treat them. 

* Tuberculosis: a transmissible disease that affects the 

human body, and may lead to death. Its symptoms 

include emaciation, and chronic cough, accompanied by 

hemoptysis. Al-Razi advised the injured person to eat 

good, beneficial foods, such as milk and meat, and to go 

to the bathroom regularly 
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 المقدمة 
حفؿ التراث العربي االسالمي بما ابدعو االعالـ مف مفكريو وعممائو في مياديف 

العموـ والفنوف واآلداب ، وبقية اعماليـ معيف معرؼ وعطاء ال ينضب ، وانتشر ىذا التراث  
 في ثقافات الشعوب االخرى فأغناىا ، وما زاؿ وجودىا  قائمًا ليومنا ىذا 

مات العرب في التراث العممي بجميع مجاالتو ، واليدؼ مف البحث الكشؼ عف اسيا 
والطب بشكؿ خاص لما لو مف اىمية في استمرار حياة  الناس كوف الطب  ىو  لحفظ 
الصحة  في االجساـ الصحيحة ، ودفع االمراض عف االجساـ السقيمة ، وارجاعيا لصحتيا ، 

الى اغناء العموـ الطبية   وينقسـ الى قسميف االوؿ العمـ والثاني العمؿ  . كما ييدؼ البحث
الحديثة وحث الباحثيف العرب في االستمرار لمعمؿ والبحث فييا، واضافة كؿ ما ىو جديد 

 المشاركة في انماء المعرفة االنسانية ونشرىا .  ألجؿوتكممة ما قدمو العمماء السابقوف ليـ ، 
الطبية  ولمبحث اىمية تنحصر في حث الباحثيف خاصة في المجاالت العممية   

تقديـ الفائدة الكبيرة لممجتمع  ألجؿوغيرىا إلخراج النفائس العربية مف المخطوطات وتحقيقيا 
 . مسمميف في المجاالت العممية كافةالعربي واالنسانية جمعاء . ومعرفة براعة العمماء العرب ال

ففي ميداف الطب  انتج العمماء العرب والمسمميف مؤلفا تيـ الرائعة ظمت مراجع  
اساسية في الطب ، عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر : كتاب الحاوي في الطب البي بكر الرازي، 

ىػ( / وكتاب )التصريؼ لمف عجز عف التأليؼ ( البي 427وكتاب القانوف البف سينا)ت
 .  وغيرىـ كثير.    . . . ىػ( 581القاسـ الزىري القرطبي)ت

اما ما يخص كتاب )المنصوري في الطب (موضوع بحثنا فيو وضعو ابو بكر الراوي 
ىػ( ألجؿ فائدة الناس في تقويـ ا جساميـ ووقايتيا مف االمراض . وىو جامع لعمـ 320)ت 

ظؿ يدرس في االدوية التي ال ُيستغنى عنيا لفائدة الجسـ البشري عامة .وألىمية الكتاب فقد 
معاىد الطب في اوربا وحتى القرف السادس عشر في بعض معاىد البحث الطبي ودور العمـ 

 الحالية . 
وتدبير  عمى عشر مقاالت جامعة في شكؿ االعضاء وىيئتيا ، ويحتوي الكتاب
، وحفظ الصحة وافرد الرازي لالمراض السارية والمعدية االغذية، وقوة االبداف والعالج الوقائي

ينبغي اذ يقوؿ الرازي: )الوبائية مجااًل ال جؿ االحتراس والوقاية منيا وعالجيا اذا ما وقعت ، و 
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فميكف الموضع  اف يفر مف البالد التي يقع فييا الطاعوف والموتاف ، فاف كاف منزاًل او عسكراً 
 (. في عمو وفوؽ الريح

لجرب والجذاـ والحمى وتطرؽ بدوره الى العديد مف االمراض السارية والمعدية منيا ا
الوبائية ، والسؿ والنقرس اذا جمس مع اصحابيا في البيوت الضيقة وعمى الريح . اما الرمد 
فيو مف االمراض المعدية ايضًا ربما اعدى بالنظر اليو ،وىناؾ القروح الكثيرة الرديئة ربما 

 اعدت . اي اف كؿ عمة ليا نتف وريح يجب االبتعاد عف صاحبيا . 
ضح الرازي لكؿ مرض مف ىذه االمراض اعراضو وصفاتو والوقاية منو وبذلؾ و 

 وعالجو . 
فالرازي كانت لو القابمية في التشخيص ومعرفة ما يحدث فعاًل في الجسـ ، وكما 
حرص عمى تقدير العالمات مف حيث قوتيا ووقوعيا في اوؿ المرض او في أخره . فيو اقدر 

 ليـو التشخيص المقارف . اطباء القروف الوسطى عمى ما نسميو ا
 المبحث االول الرازي السيرة والمكانة االجتماعية 

 : حياتو 
ىوا ابو بكر  بف محمد بف زكريا بف يحيى المعروؼ بالرازي نسبة الى مدينة الري 

  (1)التي ولد ونشأ وترعرع فييا 
اختمفت المصادر في ذكر تاريخ والدتو فمنيـ مف يقوؿ انو  ولد حوالي عاـ  والدتو :

ىػ ، ومصدر اخر ذكر والدتو  291ىػ  في مدينة الري وىناؾ مف قاؿ كانت والدتو عاـ  203
 .( 2)ـ وىذا ارجح االقواؿ 840ىػ /  226عاـ 

 شيوخو وتالميذه 
ممية والثقافية الميمة في وقتيا نشأ الرازي في مدينة الري التي تعد مف المراكز الع

وكانت الندوات الثقافية وحمقات العمـ تعقد فييا في اماكف عدة منيا وىي تشبو مثيالتيا مف 
المراكز العربية في جميع امصار الوطف العربي . مما ادى بالرازي اف يتأثر بيذا المحيط ، 

يـ . ففي مدة صباه وشبابو تعمـ وقد دفعو ذكاؤه ونبوغو وطموحو الف يتجو الى الدراسة والتعم
بعض العموـ العقمية ، كما درس الفمسفة واالدب العربي ، وقاؿ الشعر ، ومارس الموسيقى 

 .(3)فتعمـ الضرب عمى الة العود ووجد في نفسو القدرة عمى الغناء فغنى 
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رب وعند تقده بالعمر رأى في نفسو ميال لتعمـ الكيمياء واالكسير بعد اف استيوتو التجا
اف يمـ بكؿ دقائقيا نظريا التي شاىدىا عند المشتغميف بيا فكرس اكثر وقتو ليا وعمؿ عمى 

. ولكف االبخرة الناتجة  عف التفاعالت الكيميائية المتأتية مف خمط وتسخيف وغمي وعمميا
بعض المواد اثرت عمى عينو فرمدت . وقيؿ انو ذىب الى الطبيب ليعالجو فطمب منو مبمغا 

وقد اتصؿ بأطباء عصره لينيؿ مف  (4)وىذا ما دفعو الى التفكير بتعميـ صنعة الطب كبيرا ، 
 . (5)عمميـ 

بغداد وجد متسع لو فاخذ ينيؿ مف ثقافتيا العربية االصيمة وجدد في  وفي مدينة
 بيمارستانيا فيما يرضى طموحو العممي .

. وقد اصبح الرازي (6)وفي مدينة الراي مارس صناعة الطب وتفوؽ عمى اطبائيا 
وقد اخطو لنفسو منيجا خاصا في عممو سبؽ االطباء  (7)إماـ وقتو واوحد دىره وفريد عصره 

اليونانيوف وىو المنيج التجريبي الذي يقوـ مف خاللو باختبار المعمومات الطبية والنظرية 
ت وتدويف ما يحصؿ عميو مف نتائج مفيدة ، وقد جمع ذلؾ في كتاب سماه قصص وحكايا

. فضال عف ذلؾ كاف يفحص كؿ االشياء والمواد التي استعمميا االطباء مف قبمو  (8)المرضى 
 . (9)واشار الى ذلؾ في مقدمة كتابو الخواص 

وىناؾ بعض االنطباعات التي قدميا عف بعض االمراض كتجربة عف عممو في ىذا 
ني قد خمصت جماعة  بو المجاؿ كما يقوؿ ) فمتى رأيت ىذه العالمات فتقدـ في الفصد ، فأ

 . (10)وتركت متعمدا جماعو ، استوى بذلؾ رايا فسرسوا كميـ (
 (11)وكذلؾ اورد مالحظات عممية عف كيفية فحص المرضى منيا فحص التنفس 

 .( 12)والبوؿ 
ونتيجة ليذا العمؿ الذي يقـو بو واستمراره عمى القراءة والكتابة . وما اصاب عينو مف 

بخرة المواد الكيماوية والعقاقير وتقدمة في العمر ضعؼ بصره تدريجيا رمد نتيجة لتعرضيا أل
ىػ وقريبا مف سنة  311مف وفاتو التي قيؿ انو توفي سنة   (13)حتى فقدة نيائيا قبؿ سنتيف

 . (14)ىػ 320
 مؤلفاتو  :
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 تأليؼالرازي مما مكنو مف  نتيجة لمخبرة العممية التي وصؿ الييا ابو بكر        
العديد مف الكتب ال سيما في مجاؿ اختصاصو وىو الطب والمعارؼ الطبية نذكر منيا عمى 

 سبيؿ المثاؿ ال الحصر : 
  (15)برء الساعة ) في الطب (   -1
 (16)الحاوي في الطب )في الطب (   -2
  (17)كتاب الجدري والحصبة   -3
  (18)مقالة في الحصى المتولد في الكمى والمثانة   -4
ارىا  ػ قاؿ رأيت اف الؼ كتابا في دفع مضار االغذية تاما ضمنافع االغذية ودفع م  -5

.... مستقصى ابمغ واشرح مما عمؿ الفاضؿ جالينوس فأنو سيى وغمط في كثير مف كتابة 

 (19)الخ
 ( 20)الطب الروحاني ويعرؼ بطب النفوس   -6
 ( 21) الترتيب في الكيمياء الفو لممجربيف وسماه ايضا كتاب الراحة  -7
 ( 22)في كتاب اف لإلنساف خالقا متقنا حكيما   -8

 المبحث الثاني : االمراض السارية  في كتاب المنصوري في الطب :
برع عممائنا المسمميف في مجاالت العمـو والفنوف واالدب ، وبقية نتاجاتيـ العممية 

في ثقافات تعتبر مصدر مف مصادر المعرفة وعطاء دائما . اذ انتشر ىذا التراث العممي 
 االمـ االخرى  فأغناىا . وال يزاؿ يؤدي دورا كبيرا في الفكر االنساني في المجتمع الحديث .

فالطب احد مياديف العموـ الذي انتج فيو العمماء العرب اروع المؤلفات ، وبقية مف 
 اىـ المراجع في الطب واساس ليا ، ولقرونا عدة ، عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر :

ىػ(، وكتاب ) التذكرة( 61مؿ الصناعة في الطب ( لعمي بف العباس )تكتاب ) كا
ىػ(، وكتاب )الحاوي( البي 427ىػ(، وكتاب )القانوف( البف سينا )ت683لعمي بف عيسى)ت

 .وغيرىا ىػ(360( البف الجزار)توكتاب ) زاد المسافر وقوت الحاضرىػ(، 320بكر الرازي)ت
ف اوائؿ الكتب التي الفت في مجاؿ الطب اما كتاب ) المنصوري في الطب ( فيو م

ىػ ( ألجؿ اف ينتفع بو الناس في تقويـ اجساميـ 320الوقائي الذي الفو ابو بكر الرازي )ت
ووقايتيا مف االمراض . فوضع ليا االدوية ذات الفائدة  لجسـ االنساف بشكؿ عاـ . تضمف 

االبداف ، والعالج الوقائي ،  الكتاب عشر مقاالت جمع فييا شكؿ االعضاء وىيئتيا . وتدبير
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وقوة االغذية ، وحفظ الصحة . وسنكتفي في ىذا البحث عمى االمراض االنتقالية وتشخيصيا 
 ومعالجتيا مف خالؿ ىذا الكتاب .

 بدء الرازي في االىتماـ باالحتراس مف االمراض المعدية قبؿ وصفيا وعالجيا .
فييا الطاعوف والموتاف . فاف كاف منزال اذ قاؿ : ) ينبغي اف يفر مف البالد التي يقع 

  ( 23)او عسكرا فميكف الموضوع في عمو وفوؽ الريح ( 
وحدد االمراض المعدية  ومنيا ) الجذاـ والجرب والحمى الوبائية والسؿ والنقرس اذا 
جمس مع اصحابو في البيوت الضيقة وعمى الريح . والرمد ربما اعدى بالنظر اليو ، والقروح 

الرديئة ربما اعدت ، وبالجمؿ فكؿ عمو ليا نتف وريح فميتباعد عف صاحبيا او يجمس الكثيرة 
  (24)منو فوؽ الريح ( 

ىو كؿ مرض عاـ ، نقوؿ : لوباء واالحتراس منو : الوباء: )كما تطرؽ الرازي الى ا
اصاب اىؿ الكورة  مرض العاـ وباء شديد ، وارض وبئة اذا كثر مرضيا ، وقد استوبأتيا ، 

  (25)بؤت )توبؤ( وباءه اذا كثرت امراضيا(  وقد
اذ يرى الرازي اف الوباء يحدث دائما في اخر  الصيؼ وفي اخر الخريؼ ، واعطى 

النتقاؿ ىذه االمراض مف اىميا ) اذا كانت في الصيؼ ا يساعد عمىمواصفات الجو الذي 
وكاف اليواء فيو راكد ومدا امطار كثيرة وداـ فيو الغيـ بالميؿ والنيار وكثر فييا ىبوب الجنوب 

 ( مع ذلؾ جنوبي كدر غير متحرؾ وىو
 حدد بعد ذلؾ الوصفات الميمة لمحد مف ىذا الوباء وعالجيا : 

المحـ والشراب والحمواء والفاكية الحموة  الرطبة والحماـ واالغتساؿ فحذر مف : )
مضة  كرب الحصـر بالماء الحار . وليكثر مف الخؿ وما يعمؿ منو ومف ربوب الفاكية الحا

  (26)والريباس والرماف والتفاح والسماؽ وحماض االترج (
اما ما يجب تناولو واالكثار منو فيقوؿ : )يكثر  فيو مف شرب السكنجبيف الحامض . 
واف لـ يكف بد مف اكؿ المحـ فميأكؿ الدراج والفراريج ولحوـ الجداء والعجاجيؿ متخذ بالخؿ او 

  (27)ىا والقريص واليالـ والمصوص ( بماء الحصـر والسماؽ ونحو 
ويجدد الرازي كذلؾ اعراض بعض االمراض المعدية  وكيفية الوقاية والعالج منيا 
فيرى اذا ) رأى في البدف ادنى حركة لمدـ ، اخرج عمى المكاف لـ يدافع بو ويمـز المجالس 

تخمص في ىذه الحاؿ مف الباردة التي ابوابيا وكواىا نحو الشماؿ فانو بيذا التدبير يمكف اف ي
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احواؿ اليواء مف الجدري والحصبة والطاعوف والخراجات الرديئة والحميات المطبقة . 
وليحرص الصبياف والفتياف واصحاب االبداف الخصبة الحمر االلواف في الحالة اكثر مف 

  (28)غيرىـ (
الوقاية كما يرجع ويصؼ لنا االجواء التي تظير فييا ىذه االمراض وتتكاثر وكيفية 

منيا قبؿ وقوعيا : فيقوؿ ) اذا كاف في اخر الصيؼ حر شديد وكاف الخريؼ شديد اليبس 
كثير الغبار وابطأ المطر والبرد فينبغي اف يبرد المجمس ويرطب بالخيوش ورش الماء ، وليمـز 

خذ الدعة  والراحة  . وليحذر التعب والجماع . وليغتسؿ بالماء البارد ويشرب ماء الثمج . ويأ
بالغداة السويؽ بالسكر والماء المبرد بالثمج ويحذر االغذية المسخنة والشراب اال بالماء الكثير 

  (29)البرد . وليكثر مف اكؿ القثاء والخيار والقرع والفرفيف ونحوىا مف االغذية المبردة ( 
كما لـ يكتفي باستخداـ ما يفيد البدف بؿ يوجو تحذيره الى االبتعاد عف بعض ما 

 ره كالتعرض لمشمس والصـو والمدافعة بالجوع والعطش ويمـز القيمولة في االماكف الباردة. يض
واالغذية التي سبؽ ذكرىا ويرى اف عميو شرب ماء الشعير في ىذه الحالة كؿ يوـ ، 
فانو نافع وخاصة ألصحاب المزاج الحار اليابس ، فيو ميـ ليؤالء الناس ويمكف اف تخمصوا 

 رفة الخبيثة .مف الحميات المح
وىناؾ حاالت اخرى كونيا نوع مف االمراض االنتقالية او المعدية  وتتمثؿ بكثرة 
البثور واليرقاف وتتزامف مع ىبوب الرياح مما يؤدي الى مرض الكثير مف الخمؽ مف الناس 
والبيائـ ومف اعراضو انو يظير ليال بشكؿ خاص في اليواء اذ تظير االشعاعات ويسرع فييـ 

ف ىؤالء اما االعراض التي تظير عمى المرضى )) ضيؽ بأنفاسيـ الموت الى مف يمرض م
وتبخر افواىيـ ويجدوف غما وكربا ولييبا شديدا وعطشا وتبرد اطرافيـ ويقيئوف ويختمفوف اشياء 

 . (30)سمجة مختمفة  (( 
اما العالجات التي وضعيا الرازي فتمثمت في وجوب اخذ لبعض العالجات وترؾ 

 المضر و منيا : 
وجز في قولو : )) فانو ينبغي اف يجتنب الثمار والبقوؿ الكائنة في ذلؾ الوقت ا   

وشرب الماء الظاىر عمى وجو االرض ويمـز البيوت وييرب مف اليواء البارد ويرش البيت في 
، لكف اذا كاف في اليواء مع ذلؾ يكوف شبيو ريح عفف  (31)كؿ يوـ بماء وخؿ ممزوجيف (( 

والكافور ويرش ماء الورد ... ويرسؿ عمى باب البيت ستر  قد ُبًؿ ونتف فميتبخر بالصندؿ 
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بماء الورد ، ..... وقد ذكر رجؿ مف قدماء االطباء انو اف اخذ مف الصبر جزأيف مف 
الزعفراف والمر مف كؿ واحد جزء وسقي منو في اياـ الوباء كؿ يوـ اثنا عشر قيراطا مع اوقية 

 ـ يرى احدا ممف شرب ىذا الدواء في اباف الوباء االشراب ممزوج انتفع بو جدا . وانو ل
 . (32)وسمـ

وسبؽ جالينوس الرازي في عالج ىذه الحالة اذ ذكر )) اف شرب الطيف االرمني 
بالخؿ والماء ينفع في ىذه الحالة جدا .ال واف ترياؽ االفاعي ينفع جدا . ومما ينفع اف يتبخر 

 . (33)عة والعود والصندؿ والمسؾ والكافور والمر (( بو حاؿ عفف اليواء ، القسط والكندر والمي
سنيف وكانت مع ذلؾ رديئة اما في فصؿ الربيع اذ ما كثرت الخوانيؽ في بعض ال   

، .ليذا وضع العالج ليذه الحالة اف يتقدـ بالفصد وحجاـ الساؽ واسياؿ البطف . ويجب وقاتمة
السماؽ وبرب التوت ورب الجوز . وربما اف يتغرغر كؿ يوـ وليمو بالماء ورد الذي تنقع فيو 

 كثرت في شتوة ما السكتة والفالج ونحوىا مف االمراض . 
 ومف االمراض االنتقالية او السارية او الوبائية التي تطرؽ ليا الرازي ىما : 

 الحصبة والجدري :
تـ تعريفو في الموسوعة  الطبية الحديثة انيا : مرض فيروسي شديد العدوى .    

%مف االطفاؿ يصابوف بيا قبؿ سف الخامسة 90صبة مف امراض الطفولة ، واكثر مف والح
عشرة ، ولكنيا تصيب االنساف في كؿ عمره . وتتكرر وباء الحصبة كؿ سنتيف او ثالثة 

عمى انو : مرض  WIKIPEDIAاما الجدري فقد عرؼ في  (34)وبخاصة في الربيع والشتاء .
تموثي معد ينتقؿ مف شخص الى أخر مف اعراضو التي يتميز بيا : الطفح الجمدي بشكؿ 

 .  (35)فقاعات سوداء مميئة بسائؿ كدر
مف اعراضيا : اف يبدا باإلنساف وخاصة الصبياف والفتياف حمى حارة مطبقة ، مع 

في الراس والعيف ونخس  وجوع في الظير واحتكاؾ في االنؼ وفزع في النوـ ، وثقؿ وحمرة
في الجسد . اذا ظيرت ىذه االعراض فاعمـ انو سيثور بالعميؿ حصبة او جدري . اما العالج 
فيقوؿ الرازي : )) واف لحقت العميؿ قبؿ اف تثور بو فافصدة واحجمو واستكثر مف اخراج الدـ 

ماء الشعير غدوة ثـ اسقو اقراص الكافور بماء الرماف الحامضي ، واقتصر بو في غذائو عمى 
وعشية . واف ضعؼ ودعتو نفسو الى غذاء اكثر فاقتصر بو عمى العدس المقشر المتخذ 
بالخؿ ، والحساء المتخذ مف النشاء والسكر ، ودىف الموز والبقوؿ الباردة ... واسقية ربوب 
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وف ما الفواكو الحامضة والقابضة ...فاف بيذا التدبير اما اف يندفع خروجو البتة واما اف يك
يثور بو ضعيفا . .. ، فاف رايتو عسر الخروج وكاف العميؿ يشتد بو الغثي والكرب ويصيبو 
في بعض االحياف خفقاف . فاسقيو طبيخ التيف والزبيب والعدس المقشر وبزر الرازيانج وعيراف 

 ، (36)المؾ .... (( 
لرماف . وكما ويقطر في عيف المريض ماء ورد وقد نقع فيو سماؽ او عصارة شحـ ا

وينشؽ في العيف ماء ورد والماء البارد مع يسير مف خؿ . ويتغرغر بو لئال يخرج مف عينو 
 ، (37)وانفو وحمقو منو شيء ... 

ويرى الرازي اذا ما )) استحكـ الجفاؼ وعاله قشر سمجو جدا وخشنت البدف ، قشرت 
اتر بقطنو مرات في ما ادى منيا رشح البدف وعسر انقالع الخشكريسة  ، فاطمو بدىف خؿ ف

 . (38) اليـو حتى اذا تساقط القشور كميا وصح العميؿ .... ((
ص الطباشير وبعد اف يثور الجدري والحصبة كميا ارجع الى سقي ماء الرماف واقرا

، ويحذر الرازي مف اكؿ الفروج اال اف تسقيو شيئا يسيؿ بعد ظيور وجميع التدبير المبرد
 الجدري والحصبة .

الصمبة التي ال تنضج  الصغار اف ))شر الجدري ىو البنفسجي وبثوره ويذكر ايضا
وكذلؾ الحصبة البنفسجية فيي رديئة . واذا رأيت الجدري والحصبة عسر ي الخروج والنضج 
والحمى والكرب ال يسكف وال يجؼ وىاج مع ذلؾ الغشي والخفقاف ، فاف العميؿ ىالؾ . واف 

 . (39)ضج واسرع سكوف الحمى والحرارة فانو سميـ (( بادر الجدر ي والحصبة بالخروج والن
ووصؼ الرازي عالجا الزالت أثار الجدري اذ يقوؿ : ))اف كاف قد بقي مف الجدري 

. و أثار القروح مع الُغمر المبيضةأثار سود وكانت  مساوية لسطح الوجو فعالجيا بما يعالج ب
ى ما ُيسمف البدف ويخصب . واف كانت واف كانت تمؾ المواضع ُمقعرة فتحتاج في استوائيا ال

 .  (40)منقعرة سوداء احتيج الى االمريف . ومما ينفع أثار الجدري الحماـ الدائـ وادامة الُغمر(( 
 SCABIESالحكة والجرب : 

الجرب مرض جمدي يسببو نوع مف الطفيميات غير المرئية تسمى )ىامة الجرب( 
حيث تحفر ُأنثاه ليا اخاديد وانفاقًا في بشرة الجمد وتضع فييا بيوضيا . واذا ما نفقت البيوض 
خرجت قوائميا عمى سطح الجمد وتكوف االنفاؽ عادة فيما بيف االصابع وفي انشاءات 
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الطفيمي اف يختفي نيارًا داخؿ انفاقو ويظير لياًل مسببًا حكة المفاصؿ . ومف طبيعة ىذا 
  (41)شديدة . لذلؾ فأف تأثير الداء وانتقالو )العدوى( مف شخص الى آخر يتـ لياًل غالبًا 

اما الموسوعة الطبية الحديثة فقد عرفت الجرب عمى انو : ))تييج جمدي معد يسببو 
كثر.  ما يظير طفح الجرب عمى طيات الجمد طفيمي شبيو بالحشرة يسمى حمكو الرب . وا

مثؿ االربية )خف الورؾ( وتحت الثدييف ، وبيف اصابع القدميف واليديف . عمى اف كؿ جزء مف 
. ال اري ىناؾ اختالؼ كبير بيف التعريفيف اال في  (42)الجسـ تقريبًا قد تتناولو االصابع ((

  اوقات ظيوره ووصؼ المرض واماكف تواجده في الجسـ .
اما فيما تطرؽ لو الرازي عف الحكة والجرب وسبؽ المحدثيف في تشخيصيا كونو 
مرض انتقالي ومعد .  ويرى اف الجرب والبثور كما يسمييا مف اسباب االصابة بيا : اف 
تكثر بمف يدمف االغذية المفسدة لدـ كالممح والكواميخ والتوابؿ الحارة والثوـ والعسؿ والشراب 

يحس يتعب ويسير ويقؿ االستحماـ . ويرى العالج المالئـ لو ىو الفصد العتيؽ الصرؼ . و 
ثـ يسقى مطبوخ االىميمج . ومف ضمف العالجات االخرى اعطى صفة حب لمحكة والجرب 
وىو )يؤخذ صبر درىـ واىميمج اصفر درىـ وسقموينا ربع درىـ وورد احمر مطحوف ربع درىـ 

نو شربات متوالية . فاذا استفرغ البدف بالفصد يتخذ حبا شربو واحدة . وينبغي اف يشرب م
وىناؾ عالج اخر وىو معجوف لمحكة والجرب : ويتكوف  .(43)واالسياؿ الـز التقوع كؿ يـو (( 

مف )) اىميمج اصفر وسكنجبيف ما يعجف بو ويؤخذ منو كؿ يوـ مثؿ البيضة .كذلؾ ينفع مف 
لبدف في الحماـ بخؿ خمر ودىف ورد وماء الحكة اليابسة االستحماـ بالماء الفاتر  واف يدلؾ ا

 وغيرىا . (44)الكرفس المعصور... (( 
اما عالج الجرب اليابس ىناؾ طالء )) يؤخذ بورؽ وممح وقسط وكندس مف كؿ 
واحده درىـ وميعة سائؿ ستو دراىـ وخؿ خمر ودىف ورد ما يكفي بو طالء البدف كمو في 

 . (45)الحماـ ويترؾ ساعة  ثـ يغسؿ (( 
اف لمجرب الرطب طالء خاص اذ يؤخذ زئبؽ مقتوؿ وقميميا الفضة وورؽ الدفمي كما 

وكندسي وقمي ومرداسنج . يدؽ ويجمع بخؿ خمرة  ودىف الورد ويطمى بو ويناـ عميو ليمة ثـ 
يدخؿ الحماـ ويدلؾ بخؿ واشناف اخضر ثـ يغسؿ بماء ثـ يصب عميو بعد ذلؾ ماء بارد 

 ويموخ بدىف ورد ثـ يخرج .
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ؾ نوع اخر مف الجرب المزمف الرديء الذي ذكره الرازي ووضح لو عالج اف وىنا
يشر ب الصبر ثالثة اياـ في كؿ يوـ مثقاؿ . ثـ يغب ثالثة  اياـ ويشرب ثالثة مرات فاف 

 احدث سحجا ترؾ وعولج السحج فانو يستأصؿ الجرب والحكة  اف شاء اهلل .
اذ يؤخذ مردا : ـ ال ينفط وال يقرحواخيرا ذكر الرازي طالء قوي لمجرب والحكة سمي

سنج وزاج اصفر بالسوية  ويسحؽ بالخؿ ويوضع في الشمس اسبوعا ثـ يرفع ويطمى بو عند 
.وذكر الرازي جرب آخر وىو جرب العيف يقوؿ :اذا كاف جفف العيف غميظًا وباطنو  (46)الحاجة

 . (47)اذا قمبو خشنًا محمرًا فأف ىذا ىو جرب الجفف 
 نتقالية والسارية التي ذكرىا الرازي مرض :مف االمراض اال

 :  leprosyالجذام : 
، مف اصقاع العالـيعرؼ عمى انو مرض ساري خاص بالبشر ، كاف منتشرا في كثير 

 اما االف فقد اوشؾ اف يزوؿ تماما اال مف بعض مناطؽ البالد الحار ة  والمتخمفة  .
مزمف يعرؼ ايضا بمرض  الجذاـ :عرفتو موسوعة الطب الحديثة عمى انو مرض

 ))ىانس(( وعدواه ليست سريعة وينجـ عنو غالبا عجز شديد ولكنة  قمما يكوف مميتا .
ؽ.ـ ولو انو مف  1500وليذا المرض شأف تاريخي ، فقد كاف معروفا منذ عاـ 

المعتقد اف كثيرا مف االمراض الجمدية  كانت في االزمنة القديمة  تسمى خطأ بالجذاـ . وىذا 
كونو  عند العرب . كما عرؼ الجذاـ (48)المرض يشار اليو في التوراة عمى انو )لعنة مف اهلل( 

سوؿ اهلل محمد صمى اهلل عميو وسمـ منو في قولو : ))فَرمف المجُذـو  مرض معد اذ حذر ر 
 اال انو لـ يتفؽ مع مف سبقو في الرأي .  (49)فرارًؾ مف األسِد(( 

وحتى في العيد الحديث الى ما ال يقؿ عف مائة عاـ مضت كاف يقضي عمى  
ف سبب الجذاـ ىو مرضى الجذاـ اف يعيشوا منعزليف في مستعمرات المجذوميف مف المعتقد ا

نوع مف الجراثيـ يسمى عصيات )ىانس( . وىذه العصيات تغز عادة الجمد واالعصاب .اال 
انيا ال تغشى الدماغ . وىناؾ نوعيف مف الجذاـ االوؿ يسمى بالتورمي . اما النمط الثاني ،  

 ( 50)يمسمى بالنمط الدرناني والعصبي . 
جو خاصة اذ تمحى اساريره ، وتؤدي ويتصؼ ىذا المرض بحدوث اوراـ وعقد في الو 

االغشية المخاطية والنخامية  في العينيف والفـ  وتأكؿالى  سقوط شعر االىداب والحاجبيف ، 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (81( اجمللد )2العدد )

 2028حزيران 

 

)1338 ) 
 

واالنؼ ، كما تقع االوراـ في اليديف والقدميف مسببو سقوط االصابع بعضيا او كميا ، وحدوث 
 ( .51تشوىات اخرى في االطراؼ والجمد واالذف واالنؼ وغيرىا  )

ورد عف الرازي اف ىذا الداء اذا لحؽ في ابتدائو امكف اف يبرا ويوقؼ ، اما اذا بمغ اف 
تتقرح االعضاء ويفسد شكميا فانو ال يكاد يبرا .ويجب اذا رأيت االنساف ، قد بدأ عميو اعراض 
مثؿ بياض عينيو بدا يكمد لونو ، وابتدأت البحبوحة في صوتو وعرقو شديد النتف ووجيو 

 خ .... واقبؿ شعر حاجبيو يرؽ .منتف
اما عالجو : فيبدأ بالعصر مف االكحؿ مف الجانب االيمف ثـ ارحو اياما واغذه فييا 
بمحوـ الحمالف والجداء واسقو شربا رقيقا كثير المزاج وداخمو الحماـ لكؿ يـو .... ثـ اسقو 

ماء الجبف بالسكر .  مطبوخ االفتيموف مرات متواليو . ... وتحذره التعب والسير . والزمو
وليتدلؾ في الحماـ بدقيؽ الحمص والباقمي والبورؽ واالشناف . واما مف استحكمت فيو ىذه 

)اي عند  العمو فميعالج بمحـو االفاعي .... ويبرأ مف العمو فيما تناىى الينا مف التجربة 
 (. 52ومف الخبر الموثوؽ بو عف القدماء ) (الرازي

 ( : ophthaimiaالرمد :)
وىوا ما يعرؼ بالتياب ممتحمة العيف . وىذا االلتياب يكوف اما اف يكوف وقتيا بسبب  

دخوؿ اجساـ غريبة داخؿ العيف . واما اف يكوف التيابا جرثوميا يسببو نوع مف الجراثيـ تدعى 
( .وىذه تعمؿ عمى تقبيح الممتحمة لذلؾ يسموف الرمد بالرمد gonocoques)المكورات البنية 

فالرمد اذًا يحصؿ بعامؿ خارجي وليس كما ذكر مؤلؼ المنصوري ) بنظر  الصديدي.
 ( .53المصاب الى الشخص السميـ مف بعد ( )

كما ذكر الرازي في كتابو المنصوري في الطب اف اعراض الرمد ىو ))احمر بياض 
ماؽ ، فاف العيف قد رمدت . وبمقدار عظـ ىذه االعراض سالعيف وسالت الدموع ورمصت ال

قوة الرمد اذا رأيف بياض العيف قد انتفخ وعال حتى اطبؽ عمى السواد وانقمبت  تكوف
 ( . 54االجفاف(()

اما عالج الرمد كما وردة عند الرازي فيبدأ  بفصد القيفاؿ مف الجانب المحاذي لمعيف 
العميمة . ومتى كاف الرمد اقوى فميكف ما يخرج مف اكثر . وبعد ذلؾ وضع عالج آخر ىو اف 

لبطف باالىميمج االصفر ولترنجبيف وماء الفواكو وييجر المحـ والشراب والحمواء ويقمؿ تطمؽ ا
مف الغذاء . ويقوؿ اذا كفى ذلؾ واال فميحؾ شياؼ ابيض بمبف جارية ويقطر في العيف .... 
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ويدخؿ العميؿ بيتًا مظممًا ويطمب النوـ . واف مكنو فال يناـ عمى العيف العميمة وينصح اف ال 
 ( . 55خدتو الطية بؿ مرتفعة وال يطيؿ السجود.... )تكوف م

وورد عف الرازي مما ينفع مف بو رمد اف تطؿ اجفانو وجبيتو بيذا الطالء : ))اشياؼ 
ماميثا  وورد وقردمايا وصير وحضض وصندؿ احمر وفوفؿ وزعفراف . تتخذ بنادقًا وعند 

 ( . 56الورد ويطمى بيا (() الحاجة تحؿ واحدة بماء الكزبرة او بماء اليندباء او بماء
 : زي في كتابو المنصوري في الطب ىوومف االمراض المعدية االخرى التي ذكرىا الرا

 lung mbsessذات الرئة : 
وتسمى خراج الرئة عرفتو الموسوعة الطبية الحديثة بانيا التياب بالرئة يتميز بتجمع 

الرئوية مف البكتريا . وقد تعقب الصديد وتمؼ االنسجة في موضع محدد بيا تسبب االخرجة 
االلتياب الرئوي او التدرف او االفراط في المشروبات الكحولية . وقد يستنشؽ االنساف مادة 
مموثة بالجراثيـ فتستقر بإحدى الشعيبات الرئوية فتمتيب الشعيبة ويتكوف الخراج وسرطاف الرئة 

 ( . 57احدى اسباب الخراج الرئوي ايضًا )
اعراضو انو ))يصيب االنساف حمى مع ضيؽ شديد في التنفس كانو  وقد حدد الرازي

يختنؽ وحمرة في الوجنتيف كأنيما مصبوغتيف ، ووجع في مقدـ الصدر وسعاؿ ونفث زيدي ، 
 وثقؿ في الصدر بال نخس وال وخز . فأنو بو وـر حار في رئتو يسمى ذات الرئة(( . 

( 58)يؽ. ثـ عالجو بعالج ذات الجنبسم: ابدأ في عالجو بفصد البااما عالجو : فذكر
. عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر االفضؿ ))اف يفصد ، والزمو بعد ذلؾ ماء الشعير بالسكر ، 
فأف رأيت سعالو شديد اليبس فاسقو سحر كؿ يوـ مف الجالب مع لعاب البزر قطونيا .... (( 

 ( وغيرىا .    59)
  tuberculosisمرض السل : 

فتاؾ ، يسببو نوع مف الجراثيـ يدعى )عصيات كوخ( ،  ىوا مرض جرثومي معدي
نسبة الى مكتشفيا العالـ كوخ ، وال يمكف لغير ىذه العصيات اف تسبب السؿ ) وليس كما 
ذكر مؤلؼ الكتاب باف مف يشرب الزاج يصاب بالسؿ ومف يشرب الشب ، او مف يأكؿ 

طبية الحديثة ىو مصطمح يطمؽ االرنب البحري وغيرىا ( . والسؿ : كما ورد في الموسوعة ال
احيانا عمى التدرف الرئوي وقد كانت تسمى حاالتو المتفاقمة ، بالسؿ الراكض . والتدرف مرض 
معدي ، والجراثيـ التي تسببو تسمى عصيات التدرف ، وىي تنتقؿ بوساطة البساؽ الذي ينفثو 
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في الرئة مكونة   ( . تستقر العصيات60المصاب بالعدوى ، بطريقة السعاؿ بصفة اولية )
ادرانا صغيرة تنتشر مبعثرة ، ثـ ال تمبث بعد مدة اال وتتميف وتنقمب الى مادة طرية شبيو 
بالجبف وتسمى المادة الجبنية ، وىذه تكوف الخراجات التي تعمؿ عمى سؿ الرئة وتأكميا . 

لبريطوف او وربما تكوف ىذه االدراف في العقد المنفاوية ، او في غشاء الجنب او في غشاء ا
 (. 61في المفاصؿ )
 اما اعراضو :

اذا رأيت االنساف قد تناقص لحمة بعد سعاؿ مزمف ونفث دـ او ىده ، عالجو فالزمو 
لبف االتف ، واف لف ينفع فمبف الماعز مع قميؿ مف السكر ويأكؿ معو خبزة في اكثر االمر ،  

قبؿ الغداء وبعده والى االبزف . ويشربو بدؿ الماء قدر المستطاع ، ويدخؿ الحماـ غير الحار 
 ( . 62واحذر عميو اف تميف طبيعتو . وتتداركيا متى النت بيذا السفوؼ )

ويسقى ىذا السفوؼ لكؿ مف يحتاج الى عقؿ بطنو وبو سعاؿ . واف حـ عمى المبف 
فاقطعو واسقو ماء الشعير حتى تفارقو الحمى ثـ يرجع يسقى مف المبف ، ويرى الرازي اذا ىـ 

يستمر  ىذا العالج . ويقوؿ  يض مره اخرى فرده الى ماء الشعير ثـ الى المبف ، ويرى افالمر 
 ( 63طبيعة لئال تنطمؽ ) ظلتحف

كما تطرؽ الرازي في كتابو المنصوري في الطب الى مرض خطير ومعدي ىو 
 . chotera الييضة

بقيء وىو مرض وبائي معد ، دور حضانتو قصيرة جدا لذلؾ تظير اعراضو فجأة 
شديد ، واسياؿ سائؿ اسمر الوف كدر فيو كتؿ صغيرة كحبات الرز ، وانقطاع البوؿ وىبوط 
الحرارة  المحيطة لمجسـ اوال ثـ دور حمى مع بحراف بولي ، ثـ يزرؽ لوف االطراؼ بعد اياـ 

 ( 64وحيف ذلؾ تظير عالمات الخطر )
عوية شديدة اىـ وعرفت الموسوعة الطبية الحديثة الييضة : عمى انيا )عدوى م

اعراضيا اسياؿ شديد مصحوب بقيء . وقد ادت الوسائؿ الصحية الحديثة والتحصيف الى 
استئصاؿ اوبئة الكوليرا كمية في اوربا وامريكا . واف كانت ماتزاؿ خطيرة في بعض اجزاء 
العالـ في المناطؽ الحارة ، وبخاصة في اليند . وقد حدث وباء الكوليرا في مصر عاـ 

 ( .65()1967كما حدث اوبئة صغيرة في العراؽ وبعض البالد العربية سنة  1947
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اكتشفيا العالـ كوخ في   vibrionوالييضة سببيا نوع الجراثيـ تسمى الضمات    
، وتنحصر االفة في بطانة االمعاء الدقيقة  ، كذلؾ فاف براز الشخص  1883مصر عاـ 

الكيموس المتولد عف اكؿ البطيخ غير  يكوف شديد العدوى . وليس كما قاؿ المؤلؼ باف
 ( .66الناضج يفعؿ الييضة )

ومف اعراض ىذا المرض كما ورد عند الرازي ىو مغص وكرب وحدث بعده قيء 
واختالؼ فاسقو ماء حارا مرات متواليو . فاف اختمؼ وتقيأ مرات وسكف فادخمو لحماـ ىنيو ثـ 

ما افرط القيء واالسياؿ او عرضت لو اغذه بغذاء خفيؼ والزمو النوـ . ويرى الرازي اذ 
اعراض مخرقة ميولة فال تجزع وبادر بالعالج بما اصؼ لؾ : ))ابدأ بسقي العميؿ مف 
اقراص الكندر بالماء والثمج ورب الرماف . فاف تقيائيا فاعد وشد عضدية وفخذية  وصب 

لصندؿ والورد وضعيما فيو . واطؿ بطنو كميا با جميةالماء البارد المثمج عمى ساقية ور 
خرقة مبمولة بماء ورد مبردة بالثمج ، ومتى   ةوالكافور والمسؾ والمداؼ بماء الورد . وضع عمي
 (.67...(() رب الرماف واسقية منو قميال فترت تعاد باخرى مرات . واخرج الشراب العتيؽ ب

 واف ىاج وغشي فاوجره اقراص المسؾ بالشراب وماء المحـ المعموؿ مف لحـو الجداء
والفراريج ، والذي قد صب فيو قميال مف ماء السفرجؿ والشرب .... وكرره الى اف يسكف 

 ( .68القيء وتقبؿ معدتو الطعاـ فاذا قبمتو فاغذه واسقو شرابا يسيرا ونومو واطؿ نومو )
: او الحمى الحارة كما يسمييا الرازي ، وتسمى في المصطمحات  الحمى الوبائية
. ال يزاؿ ىذا االسـ يستعمؿ عند عامة  ة( او الحمى التيفي typholdالحديثة ب ) تيفوئيد 

 ( .69الناس )
اما الموسوعة الطبية الحديثة فقد عرفتيا عمى انيا : )حمى التيفود : عدوى بكتيرية 
ينقميا الماء المموث بالبكتيريا والمبف وغيرة مف االغذية وبخاصة الصدفيات . وىو ينقميا مف 

حامؿ الجراثيـ . وفي المدف يقوـ حامموا الجراثيـ الذيف يعمموف في فضالت المرضى او 
 تحضير الطعاـ بدور ىاـ في نشر المرض .

وتدخؿ عصيات التيفود الجسـ عف طريؽ القناة المعوية  ثـ تتكثر في الدـ مسببو 
الحمى واالعراض المعوية . ومدة  الحضانة مف عشرة اياـ الى اربعة عشر يوما . ثـ تستقر 

 ( .70لجراثيـ في االمعاء الدقيقة  والمرارة( )ا
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اما الحمى الوبائية او التيفوئيد فيي مرض انتاني معد يسببو جرثوـ يدعى )عصية 
ايبرت( اما طريقة العدوى لو اذ يدخؿ جسـ االنساف عف طريؽ الفـ بواسطة الماء او 

رة حضانتو قصيرة ، المشروبات او االطعمة  المموثة ، ثـ يستقر في امعاء المصاب . ودو 
يبدأ بعدىا المرض وتظير اعراضو وىي كما ذكرىا الرازي ليس ليا في ضيور امرىا عند 
المسف كثير حدة وقوة وحرارة . وتكوف في باطف الجسـ وغوره شديدة النكاية خبيثة  قوية العفف 

يبرز مف  . وىي حمى لينة  اال انيا مطبقة . وكما يقوؿ الرازي ينتف معيا النفس وجميع ما
البدف فضؿ نتف ، ومف اعراضيا ايضا يشتد العطش والكرب ، ويعظـ التنفس ، ويتواتر 

 ( .71ويخرج بالقيء والبراز اشياء سمجة وحشة  ثـ يتوالى عمى اصحابيا الغشي ويموتوف )
اما اىـ العالجات التي وصفيا الرازي فيي ))سقي الماء البارد وربوب الفواكو القابضة 

ب الرماف الحامض والحصـر والكمثري والتفاح وحامض االترج . واذا لـ يحضر الحامضة وكر 
الحامض ، واجعؿ الغذاء منيا شيء مف ىذه فاسؽ العميؿ الخؿ بالماء او المصؿ او الرائب 

وادخميـ بيوتا باردة مريحة وليرش البيت بالماء والخؿ واشميـ الرياحيف الباردة واعطائيـ  ...
وـ برب االترج ، وضمد صدورىـ بالصندؿ والكافور وماء الورد اقراص الكافور كؿ ي

())....72 ) 
 اما اعراض المرض عند الطب الحديث :

شعور الشخص المريض بوعكة وصداع ودوار ورعاؼ وقيء وامساؾ . وارتفاع 
( درجة صباحا والى 39درجات حرارتو تدريجيا . فتصؿ في مدة ثالثة او اربعة  اياـ الى )

مساءا وخالؿ ذلؾ يصاب المحموـ بحالة تشبو الخبؿ وييذي ىذيانا ىادئا . ( درجة 40)
وتستمر الحمى لمدة  ثالثة اسابيع تقريبا . واف لـ يعالج المريض عالجا جديا ربما يدخؿ في 

 (73دور االختالطات مما يؤدي الى وفاتو .)
مراض وشرحيا والبد اخيرا مف القوؿ اف العالـ والطبيب ابو بكر الرازي قدـ مف  اال

ووصفيا ووضع العالج ليا اقرب الى العمـ الحديث بؿ افضؿ مف في بعض االحياف عمى 
الرغـ مف بساطة االجيزة الطبية في وقتو  وبرع في تشخيص االمراض يشكؿ دقيؽ استفادة 
منو االطباء الذيف جاءوا مف بعده بمئات السنيف لقد رفدة الطب واالطباء والعامميف بيذا 

بمعمومات ال يمكف االستغناء عنيا حتى الوقت الحضر وفي اغمب دوؿ العالـ ، حالو المجاؿ 
 حاؿ اغمب عمماء العرب والمسمميف الذيف برعوا في مختمؼ العمـو والثقافات واآلب . 
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 : نتائجال
اكدت مؤلفات الطب العربي االسالمي عمى اىمية  صحة الفرد باعتباره جزء         

لحفاظ عميو ، وحمايتو مف افات مرضية قد تفتؾ بو ، وتقود بو الى مف المجتمع ينبغي ا
اليالؾ ، كما جاء في القراف الكريـ والسنو النبوية الشريفة ، مف خالؿ الحث عمى النظافة 

 العامة  ، وتجنب اطعمة بعينيا ، واالبتعاد عف سموكيات ىجينة عمى الديف والمجتمع .
ع منذ قياـ الحضارة العربية االسالمية  ، واف لـ كتب الكثير عف عالقة الطب بالمجتم

تتضح معالميا في ذلؾ الوقت ، فكتب الطب تناولت البحث في امراض تصيب الفرد ، فييا 
وصؼ لألعراض المرضية وعالجات بعقاقير معدنية ، ونباتية ، وحيوانية ، . ويقرأ في 

خاص ، بؿ اعداد كبيرة  صفحات اخرى ، امراض ال يطاؿ اذاىا شخص واحد ، او بضعة اش
مف المجتمع تسمى باالمراض الوبائية او السارية او االنتقالية ، حظيت ىي االخرى بنصيب 

 وافر مف جيد المشتغميف بالطب باعتبارىا توقع االذى بجانب واسع مف المجتمع .
مف بيف الكثير مف العمماء المسمميف ، اخترنا الطبيب ) ابو بكر محمد بف زكريا 

ىػ ( الذي ترؾ عدد مف المؤلفات الطبية ، منيا كتاب ) المنصوري في 311ػ  251ي )الراز 
 الطب( .

خصص الرازي في مؤلفو ىذا اقساما تتناوؿ فييا شرح واؼ المراض معدية تطاؿ 
اجزاء مختمفة مف جسـ االنساف ، ال فرؽ فييا بيف ذكر او انثى ، وال بيف طفولة ، او شاب ، 

 او شيخوخة .
بكر الرازي في كتابو ، وصؼ ال عراض االمراض السارية ، مشفوع بوصفات  قدـ ابو

 عالجية  ، واحيانا طرؽ الوقاية منيا ، مثؿ :
*االمراض الجمدية : كالجذاـ ، الحكة ، والجرب ، يقوؿ عف الجذاـ اف مف السيولة  

ة عرؽ نتنة عالجو في البداية ، واذا ما اىمؿ وظيور التقيح عمى سطح الجمد مصحوبا برائح
 ، وبحة  في الصوت ، ووجو منتفخ صعب عالجو .

وارجع سبب االصابة بالحكة والجرب الى ادماف الفرد تناوؿ االغذية المفسدة لمدـ ، 
كالممح ، والكواميخ ، والتوابؿ الحارة ، والثوـ ، والعسؿ وغيرىا ، ازيادة الى التعب ، والسير ، 

 الفصد ، وتناوؿ االشربة .وقمة االستحماـ ، ولمعالجتيا اوصى ب
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وتطرؽ كذلؾ الى الجدري والحصبة ، غالبا ما يصاب بيما الصبياف والفتياف  وسبؿ 
 عالجيما .

*السؿ : مرض انتقالي يصيب بدف االنساف ، وقد يؤدي بو الى الوفاة  ، مف 
اعراضو ، اليزاؿ ، وسعاؿ مزمف ، مصحوب بنفث الدـ . واوصى الرازي المصاب بتناوؿ 

 غذية الجيدة المفيدة ، كاأللباف والمحـو ، وارتياد الحماـ بانتظاـ .اال
*الحميات : مف انواعيا الحمى الوبائية  كالتيفوئيد ، وانتشر بالعدوى ، يقوؿ الرازي 
انيا تحدث بسبب فساد اليواء ، تؤثر في باطف الجمد ، فييا يكثر العطش والشعور بالكرب ، 

ي عمى المصاب االكثار مف شرب الماء البارد ، وربوب الفاكية وقد تؤدي الى الوفاة . وينبغ
 بشكؿ خاص .

ولـ يغفؿ الرازي االشارة الى الرمد الذي يصيب العيف ، وكذلؾ الييضة التي عادة ما 
 تفتؾ بأعداد كبيرة مف البشر .

تضمف كتاب ) المنصوري في الطب ( موضوعا بعنواف ) في االحتراس مف 
لـ يأت بحثو في ىذا الموضوع جزافا ، بؿ كاف موقنا اف االمراض االمراض المعدية ( و 

السارية اواالنتقالية او الوبائية اشد خطورة وفتكا بأفراد المجتمع ، كالطاعوف ، والموتاف ، 
حيث اوصى بترؾ البمد عند انتشارىما . واضاؼ اف الجذاـ ، والجرب ، والحمى الوبائية ، 

اف عف طريؽ االختالط بالمصاب ، والسكف في اماكف ضيقة والسؿ ، والنقرس ، تصيب االنس
، محدودة المساحة . ولذلؾ عمى الفرد تجنب االقتراب مف المصابيف باألمراض المعدية ، 

 واختيار سكف يقع في اماكف عالية . 
المعدية  قد ناؿ الكثير مف اىتماـ  يذكر اف البحث في االوبئة  واالمراض السارية او

ة العربية االسالمية ، وىذا الموضوع عينو يبحث في عصرنا الحديث كذلؾ عمماء الحضار 
 تحت مسمى ) طب المجتمع ( .

 : الحاالتا
 
 

                                                 
ىػ( ، مروج الذىب ومعادف الجوىر في التاريخ ، القاىرة  ػ 345ػ المسعودي ، ابو الحسف بف عمي )ت 1

ىػ( ، الفيرست ،  380.؛ ابف النديـ ، ابو الفرج محمد بف اسحؽ)ت  177، ص 8مكتبة االسكندرية  ، ج
الديف عمي بف زيد ؛ البييقي ، ظيير  358/ ص 302ـ  ، ص1999القاىرة ػ مطبعة  الرحمانية لمطباعة ، 
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ىػ( ، تاريخ حكماء االسالـ ، عني بنشره وتحقيقو : محمد كرد عمى ، دمشؽ ػ مطبعة الترقي ، 565)ت 
ىػ( ، تاريخ  623؛ ابف العبري غريغوريوس  ، ابو الفرج بف ىاروف الممطي )ت 22، 21، ص 1946

ي جماؿ الديف ابو الحسف ؛ القفطي ، عمي بف يوسؼ القفط 275،  274مختصر الدوؿ ، بال . ت ، ص
ىػ 1426، 1ىػ( ، تاريخ الحكماء ، تصنيؼ : جوليوس  ليبرت ، تحقيؽ : ابراىيـ  شمس الديف ، ط646)ت
؛ ابف ابي اصيبعة  ، احمد بف القاسـ بف خميفة بف يونس الخزرجي  277، ص 271ـ( ، ص2005/ 
ػ  309/ ص 1االسكندرية ، بال . ت ، ج  ىػ ( ، عيوف االنباء في طبقات االطباء ، القاىرة ػ مكتبة668)ت

ىػ( ، وفيات االعياف وانباء ابناء  681؛ ابف خمكاف ، ابو العباس شمس الديف احمد بف محمد)ت  321
؛ اليافعي ،  104ػ  103، ص 2ـ ، ج1972الزماف ، تحقيؽ : احساف عباس ، بيروت ػ دار صادر ، 

مرآة الجناف وعبرة اليقضاف في  معرفة  ما يعتبر مف  ىػ ( ،768عبداهلل بف اسعد بف عمي بف سميماف)ت
،  2ـ ، ج1997ىػ  / 1417، بيروت ػ دار الكتب العممية ،  1حوادث الزماف ،تحقيؽ :  خميؿ منصور ، ط

ىػ( ، البداية والنياية ، 774؛ ابف كثير ، ابو الفداء عماد الديف اسماعيؿ بف كثير )ت 264،  263ص
؛ الصفدي ، صالح الديف خميؿ بف ايبؾ بف  149، ص 11ىػ ، ج1424،  دمشؽ ػ دار عالـ  الكتب

ىػ( ، الوافي بالوفيات ، تحقيؽ : احمد األرناؤوط وتركي  مصطفى  ، بيروت ػ دار احياء 764عبداهلل)ت 
ىػ ، 874؛ ابف تغري بردي ، ابو المحاسف يوسؼ )ت 77ػ  75، ص 3ـ ، ج2000ىػ / 1420التراث ، 

، بال مطبعة ،  1ي مموؾ مصر والقاىرة ، قدـ لو وعمؽ عميو : محمد حسيف شمس الديف ، طالنجـو الزاىرة ف
ىػ( مفتاح السعادة 968؛ زادة  ، طاش كبري : احمد بف مصطفى)ت 209ـ ، ص1992ىػ / 1413

؛  269،  268، ص 1ومصباح السيادة في موضوعات العمـو ، بيروت ػ دار صادر العممية ، بال . ت ، ج
ىػ( ، كشؼ الظنوف عف اسامي الكتب والفنوف ، تحقيؽ : 1067يفة ، مصطفى بف عبداهلل )تحاجي خم

،  1015،  628،   577محمد شريؼ الديف بالتقايا ، بيروت ػ دار احياء التراث العربي ، بال . ت ، ص
ف وآثار ىػ( ، ىدية العارفيف  اسماء المؤلفي1339؛ البغدادي ، اسماعيؿ باشا)ت  1862،  1403،  1215

؛ الخوانساري ، الميرزادا محمد باقر  29ػ 27، ص 2المصنفيف ، بيروت ػ دار احياء التراث العربي، ج
ىػ( ، روضات  الجنات في احواؿ العمماء والسادات ، قـ ػ مكتبة اسماعيمياف ، بال . ت ، 313الموسوي)ت

ىػ( ، شذرات الذىب في اخبار 189؛ ابف العماد الحنبمي ، عبد الحي يف احمد بف محمد)ت 166،  165ص
مف ذىب ، اشرؼ عمى تحقيقو وتخرج احاديثو  : عبد القادر االرناؤوطي ، حققو وعمؽ عميو : محمود 

؛ كحالة ، عمر رضا ، معجـ المؤلفيف ، تراجـ مصنفي  263، ص 2االرناؤوطي ،بيروت ،بال .ت ، ج
 .   7ػ 6، ص 10الكتب العربية ، بيروت ػ دار احياء التراث العممي ، ج

 ، دراسة خصة عف حياة ابو بكر الرازي    1973ػ د، فائؽ ، فرات ، ابو زكريا الرازي ، بغداد ،  2
 ػ المصدر نفسو   3
 المصدر نفسو 4
 309، ص 1ابف ابي اصيبعة ، عيوف االنباء ، ج 5



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (81( اجمللد )2العدد )

 2028حزيران 

 

)1346 ) 
 

                                                                                                                                        
 225المنصوري في الطب ،ص 6
الطب ، تحقيؽ : د . حاـز البكري الصديقي  ىػ( المنصوري في  320الرازي ، ابي بكر زكريا ) ت  7

 225، ص 1987 1408،  1،الكويت ػ المنظمة العربية  لمتربية  والثقافة  والعمـو ، ط
 108ابف ابي اصيبعة ، عيوف االنباء ، ص 8
 527المنصوري في الطب ، ص 9

  ، كتاب خواص االشياء نسخة مخطوطة 527المصدر نفسو ، ص10
،طبع تحت 2ـ(، الحاوي في الطب، ط925ىػ/ 313مد بف زكريا الرازي الطبيب )تالرازي :ابي بكر مح 11

مراقبة شرؼ الديف احمد مدير دائرة المعارؼ العثمانية ،مطبعة مجمس المعارؼ العثمانية ،حيدر اباد الدكف 
 216، ص. 1ـ، ج1976ىػ/1396،اليند،

   292، ص 3المصدر نفسة  ، ج 12
  14، ص 29المصدر  نفسو ، ج 13 

 299ابف النديـ ، الفيرست ، ص14
  103، ص 2ابف خمكاف ، وفيات االعياف ، ج15
، المصدر :  1903عني بنشره الدكتور زليؾ )اوجيج( مدرس الصيدلة في المكتب الطبي في بيروت ،  16

ـ  1928ىػ / 1346يوسؼ الياف سركيس، معجـ المطبوعات العربية والمعربة ، القاىرة ، مطبعة سركيس ، 
 914، ص

   914المصدر نفسو ، ص. 1504و1509فينيسيا )البندقية(  17
/ ثـ اعاد طبعو  276و16، ص 1766معو مقدمة بالمغة الالتينية  لألستاذ يدىانس شاننج ، لندف ،  18

 الدكتور فنيذؾ يؾ ، ووسمو برسالة بمرض الجدري والحصبة  ،المصدر نفسو 
   285و 8، ص 1896معيا ترجمة بالمغة الفرنسية لمدكتور دي كوننج لندف ػ  19
كبير، سركيس: معجـ  68، ص 1305بيامشو دفع المضار الكمية البف سينا ، ـ ط الخيرية ،  20

 915ػ  914المطبوعات، ص
 77، ص 8المسعودي ، مروج الذىب ، ج 21
    263، ص 2ابف العماد ، شذرات الذىب ، ج22
 275،  274عبري ، تاريخ مختصر الدوؿ  ، صابف ال 23
 225ا لرازي  :  المنصوري في الطب ،  ص 24
 225المصدر نفسو ، ص 25
ىػ(،كتاب العيف مرتبا عمى حروؼ المعجـ، ترتيب وتحقيؽ: عبد 170الفراىيدي: الخميؿ بف احمد)ت 26

-،)ؾ4ـ،ج2002ىػ/1424دار الكتب العممية، -بيروت 1الحميد ىنداوي، منشورات محمد عمي البيضوف، ط
 334ي(،ص
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 226الرازي ، المنصوري في الطب ، ص 27
 226المصدر نفسو ، ص 28
  226المصدر نفسو ، ص 29
 المصدر نفسة 30
 227المصدر نفسة ، ص 31
 المصدر نفسو 32
 المصدر نفسة  33
 المصدر نفسة  34
، رئيس التحرير: د . احمد تاليؼ مجموعة مف عمماء ىيئة المطبعة الذىبية  ، الموسوعة الطبية الحديثة  35

عمار ود. محمد احمد سميماف ، ترجمة : د . ابراىيـ ابو النجا وعيسى حمد بف المازني ولويس درس ، 
 ، )ت ػ ح ( 734، ص 5الناشر  مؤسسة سجؿ العرب ػ القاىرة ، بال . ت ، ج

 o   rg .http s : ll ar . m > wikipe diaػ36
 490صالرازي ، المنصوري في الطب ،،  37
 490المصدر  نفسو ، ص 38
 491المصدر نفسو ، ص 39
 491المصدر نفسو ، ص 40
 250المصدر نفسو ، ص 41
 651المصدر نفسة ، ص 42
 ، )تػ ح ( 656، ص 5الموسوعة الطبية الحديثة  ، ج 43
 251الرازي ، المنصوري في الطب ، ص 44
 251المصدر نفسو ، ص 45
 252المصدر نفسو ، ص 46
 252صالمصدر نفسو ،  47
 394المصدر نفسو ، ص 48
 . )ت ػ ح( 637، ص 5الموسوعة الطبية الحديثة ، ج 49
، بيروت ػ دار الفتح  3بميؽ ، عز الديف ،منياج الصاليف مف احاديث  وسنة خاتـ االنبياء والمرسميف ، ط 50
   657ـ ، ص1984ىػ /1404، 
 638، ص 5الموسوعة الطبية الحديثة ، ج 51
 651ػ650ي في الطب ،  ، صا لرازي  :  المنصور  52
 257المصدر نفسو ، ص 53
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 657المصدر نفسو ، ص 54
 391ػ  390المصدر نفسو ، ص 55
 391المصدر نفسو ، ص 56
 391المصدر نفسو ، ص 391المصدر نفسو ، ص 57
 ، )ح ػ د(  829ػ  828، ص 6موسوعة الطب الحديثة ، ج 58
 415ا لرازي  :  المنصوري في الطب ، ص 59
 414، ص المصدر نفسو 60
 ، )زػ ص(113، ص 8الموسوعة الطبية الحديثة ، ج 61
 659ا لرازي  :  المنصوري في الطب ، ص 62
 416المصدر نفسو ، ص 63
 417المصدر نفسو ، ص 64
 665المصدر نفسو ، ص 65
 ، )ؽ ػ ـ(   1633، ص11الموسوعة الطبية الحديثة ،ج 66
   656ا لرازي : المنصوري في الطب ، ص 67
 418، ص المصدر نفسو 68
 419المصدر نفسو ، ص 69
 650المصدر نفسو ، ص 70
 ،)ح ػ د( 794،ص 6الموسوعة الطبية الحديثة ، ج 71
 487المصدر نفسو ، ص 72
 488ػ487المصدر نفسو ، ص 73
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