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تمهيد: ِإّن َبْعَض الَباِحِثَ اُِّـَعاِصِريَن َيْعَتِقُد ِبأّن األطّباء العرب القدامى َماَرُســـوا الّتْشـــِريَح الَبَشـــِرّي 

َيٍة َوَمْحُدوَدٍة، َوَخاّصًة َتْشـــِريَح ِقْســـم ِمْن أْعَضاِء الِجْســـِم، َكالَقْلِب َوالَعْيِن َوالَكِبِد َوَعَضَالِت  بُصوَرٍة ِســـرِّ

اَألْمَعاِء. َوَيْســـَتِدّلوَن َعَلى َذِلَك ِمْن ِكَتاَباِتِهْم الّدِقيَقِة َوالّصِحيَحِة َعْن َتْشـــِريِح َهِذِه اَألْعَضاِء، َوَكَذِلَك ِمْن 

ُب َذِلَك. ُمَخاَلَفِتِهْم ِلَكِثٍ ِمْن آَراِء الُيوَناِنيَِّ، َوَتْأِكيِد ِقْسٍم ِمْنُهْم َأنَّ الّتْشِريَح ُيَكذِّ

عن محمود الحاج قاسم محّمد، العراق، «مساهمات األطّباء العرب واِّـسلم َّـ علم الّتشريح»

ِإّن َأَهّم َنَظرّيٍة َكّذَب ِفيَها اْبن الّنِفيس َجاِليُنوَس َواْبَن ِسيَنا، 
َوَأَصاَب، ِهَي َنَظرّيُة الّدْوَرِة الّدَمِوّيِة الّصغَرى (الّرَئِوّيِة). َفَقْد َتَفّطَن 
اْبن الّنفيس إُّـ أّن اتَِّجاَه الّدِم ثاِبٌت وأّن َحَرَكَتُه َلْيَســـْت َحَرَكَة 
َمدٍّ َوَجْزٍر َكَما َكاَن ُيَظّن َساِبًقا، وقاَل بأّن الّدَم َيْنُفُذ ِفي َتْجِويِف 
َئِة  الَقْلـــِب اَألْيَمِن ِإَلى الرِّئِة َحْيُث ُيَخاِلُط الَهَواَء، ُثمَّ َيُعوُد ِمَن الرِّ

َعْن َطِريِق الَوِريِد الرِّئوّي ِإَلى الّتجِويِف اَألْيَسِر ِلْلَقْلِب.
َوَلَنا َأْن َنَتَساَءَل َكْيَف ُيْمِكُن الْبن الّنفيس َأْن َيْنُقَض َنَظِرّيَة َجاِليُنوَس- واْبن 
ســـينا ِمْن َبْعِدِه- َّـ الّدْوَرِة الّدَموّيِة الّصْغَرى َبْعَد اْســـِتْقَراٍر ِفـــي َأْذَهاِن الُعَلَماِء َداَم 
َحَواَلْي اْثَنْي َعَشَر َقْرًنا (ِمَن الَقْرِن الّثاِني ِإُّـ الَقْرِن الّثاِلَث َعَشَر اِِّـيَالِدّيْيِن) َلْو َلْم 

َيْعَتِمِد الّتْشِريَح الَحِقيِقّي؟
َأّمــــا ُهَو َنْفُســـُه َفَيَكاُد َيْنِفي َذِلَك ِبَقْوِلِه «َوَقْد َصّدَنا َعْن ُمَباَشَرِة الّتْشريِح َواِزُع 
الّشـــِريَعِة، وما ِفي أْخَالِقَنا ِمَن الّرْحَمـــِة، َفِلَذِلَك َرأْيَنا أْن َنْعَتِمـــَد ِفي َتَعّرِف ُصَوِر 

اَألْعَضاِء الَباِطَنِة على َكَالِم َمْن َتَقّدَمَنا ِمَن اُِّـَباِشِريَن ِلَهَذا اَألْمِر»*.
َوأّمـــا الّداِرُســـوَن اُِّـْحَدُثوَن َفَقْد اْعَتَمُدوا َهَذا الَقْوَل َلـــُه، َوَقاُلوا ِإّنُه َقِد اْنَتَهى إُّـ 
ْهِنيِّ اَِّـْحِض َأِو الُبْرَهاِن اُِّـَجّرِد  َوَلْيَس  َنْقِض الّنظِرّيِة الَجاِليُنوِسّيِة باالْسِتْدَالِل الذِّ

ِبَطِريِق الّتْجِريِب.
َوَأّمـــا َنْحُن َفَنْذَهُب ِإَلى َأّن َما َقاَلُه َعْن ُمَباَشـــَرِة الّتْشـــِريِح ُمَجّرُد َتِقّيٍة*، َوِمَن 
اَألِدّلِة َعَلى َذِلَك َقْوُلُه - ِعْنَد الّتْعِقيِب َعَلى َمْذَهِب اْبِن ِســـيَنا ِفي َأّن لْلقْلِب َثَالَثَة 
ُب َما َقاُلوُه»، َفِإّن اّلذي يْسَتِطيُع الّتْكِذيَب َلْيَس الّنْقَل َأِو  ُبُطوٍن- «َوالّتْشـــِريُح ُيَكذِّ

االْسِتْدَالَل اُِّـَجّرَد، َبِل اُِّـَشاَهَدُة َوالّتْجِريُب.
إبراهيم بن مراد، بحوث َّـ تاريخ الّطّب والّصيدلة عند العرب،

ط.1، دار الغرب اإلسالمّي، بوت 1991 ص ص. 24-22

الّتْجِويف: 
الُبَطْين

الِعْرُق  الَوِريــُد: 
َيْحِمـــُل  اّلـــذي 
ِمَن  اَألْزَرَق  الـــّدم 
َإَلـــى  الَجَســـِد 

الَقْلِب.

اِّـَاِنـــُع. الــَواِزُع: 

الّتعقيُب: الّرّد.
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أعـــالم
21 جانفي 1950  مواليد من وأستاذ جامعّي، باحث أديب مراد- بن إبراهيم اِّـؤّلف:
َّـ وخاّصة العلمّي، والبحث األدبّية، واِّـقالة القصة القّصة (قبّلي)، كتب بمنطقة نفزاوة
«اِّـصطلح مؤّلفاته: من العرب. عند والّصيدلة الّطّب تاريخ وَّـ اِّـعجم) الّلغة (علوم علوم
َّـ «بحوث و اِّـعجم»، لنظرّية والّصيدلة العربّيـــة»، و«مقّدمة الّطّب َّـ كتب األعجمـــّي

عند العرب».  والّصيدلة تاريخ الّطّب
الّدمشقّي  ِبدمشق) مكاٍن إُّـ نْسبًة الَقاِف (ِبفْتِح الَقَرشّي الّدين عالء النَِّفيِس: اْبُن
وظائف  علم رائد يعت العرب، األِطّباء من أشـــهر هـ/1288 م). م687- (607 هــــ/ 1213
القانون“، تشريح ”شرح مؤّلفاته: أهّم من الّصغرى. الّدموّية الّدورة ومكتشـــف األعضاء،

.” الّطّب صناعة َّـ و ”الّشامل
يونانّي له اكتشـــافات م) طبيب 131 َجاِليُنوس:                 (201 م -

العرب. األطّباء عليه جّل الّتشريح، اعتمد َّـ هاّمة
علّي  أبو / 1036 م) 980 م - 428 هـ ِسيَنا:                      (370هـ/ اْبُن
األطّباء والفالسفة من أشـــهر الّشيخ الّرئيس. أو ســـينا، بن الحســـ
من وهو الّطّب“، َّـ ”القانـــون كتاب مؤّلفاته أشـــهر العرب،
القرون مـــن إلينا وصلت اّلتـــي الّطّبّية أكـــِ اِّـوســـوعات
إُّـ إضافة واِّـعاصرين، القدمـــاء معارف فيه دّون الوســـطى،

األوروّبّية الجامعات َّـ جميع كّلّيات الّطـــّب ُدّرس َّـ وقد وآرائه. تجاربـــه
الحديث. العصر مطلع حّتى

مصطلحات: 
يرضي الّناس  بما وتظاهر الحقيقة، إخفاء اإلسالمّية الفرق بعض عند هي التَِّقيَُّة: *

الهالك.  من وخوفا الّتلف من وتحّرزا مصانعة والّشرع، والّساسة

َتْعِريَفاٌت

ابن بأّن القائل الّرّد على الحجاجّي َّـ الكاتب تمّشـــي - قّســـم الّنّص معتمدا 1
الّصغرى. الّدموّية الّدورة إلثبات الّتشريح إُّـ يعمد لم الّنفيس

ابن  حاول ما لدحض تمّشـــيه الحجاجّي َّـ والّنفي بـــ اإلثبات الكاتـــب 2 - راوح
بعض فيه جـــاراه مختلفة وما ألســـباب الّتشـــريح تجّنب من به الّنفيـــس أن يوهـــم

الّنّص. َّـ ورد كما ذلك بّين اِّـعاصرين.
استخرج  إُّـ الّتشريح، عمد أن يكون الّنفيس نفي ابن َّـ مراد بن شّكك ِإبراهيم -3

تبّناها. اّلتي األطروحة إُّـ للوصول ضمانا اّلتي قّدمها الحجج

الفهم
والّتحليل

َجاِليُنوس

اْبُن ِسيَنا

Galien

Avicenne
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اِّـواقف َّـ اختالفا الّنفيس ابن عهد َّـ جديدا علمّيا مبَحثا باعتباره الّتشـــريح واجه

داعما رفضه أو اِّـبحث هذا قبول عن فيها تدافع فقرة حّرر عصرنا، َّـ شـــأن االستنساخ

مقنعة. بحجج إليه تذهب ما

كتابّي إنتاج

الّتفصيِل: الّداّل على الّتركيُب

َفـ... ـا... ...َفـ... َأمَّ ـا َأمَّ

ما أّن إُّـ أّما نحن َفـنذهب له، اعتمدوا هذا القول اِّـحدثون َفـقد 1 - َأّما الّدارســـون

تقّية. مجّرد الّتشريح مباشرة عن قاله

َفـ...، فأكثر: ( َأّما... مّرت تتكّرر وَّـ هذه الحالـــِة غالبا، الّتفصيل تفيد أداة 2 - أّمـــا:

َّـ ما والّتفصيل الّتأكيد أفادت تتكّرر لم وإذا أجزاءه. وتبّين اِّـجمل تفّصل أي َفـ...) َأّما...

ما قبلها. إُّـ بالّنسبة يليها،

«الَفاُء». ِبَها َوَتْرَتِبُط التَّْفِصيَل ُهَنا ا التِّي ُتِفيُد َأمَّ اَألَداُة ُر َتَتَصدَّ

الكاتب من يمّكن َأّما ... َفـ...» وهذا » هو الّسابقة الّثالثة األمثلة َّـ اِّـتكّرر الّتركيب

أطروحته. َّـ إليه يذهب ما إلثبات تمهيدا موقفا موقفا مختلف اِّـواقف استعراض

لغوّية نافذة

وإّن  عليكم حّقا، فإّن لـــي بعد: ”أّما خطبه: بعض َّـ طالب أبـــي بن علّي 1 - قـــال

وتعليمكم كي عليكم فيئكم وتوف لكـــم، فالّنصيحة حّقا: فأّما حّقكم علّي علّي لكـــم

لي َّـ والّنصيحة فالوفـــاء بالبيعة، عليكم حّقي وأّما تعلموا، كيما وتأديبكم ال تجهلـــوا،

.” آمركم ح والّطاعة ح أدعوكم، واإلجابة واِّـغيب، اِّـشهد

الّسابق. اِّـثال َّـ الوارد َفـ... وَأّما َأّما... معنى وّضح

من الّتّع  الّناس بعـــض اختالف مواقف عن فيها تتحّدث قصـــة فقرة 2 - حـــّرْر

َفـ... وَأّما... َفـ...، أّما... فيها: واستعمل باألعضاء
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الكبد. من تخرج واألوردة القلب، مـــن تخرج الّشـــراي أّن يعتقدون اإلغريق ككان

القلب َّـ األيمن البط ومنه ينتقل إُّـ الكبد، َّـ يتوّلد الّدم يقول: ”إّن وكان جالينوس

أعضاء إُّـ العروق َّـ ثّم يســـري القلب، َّـ الّرواســـب وتطهه من تجري تنقيته حيث

إُّـ الّدم منها ينفذ البطين ب الحاجـــز الجدار َّـ ثقوبا هناك وأّن لتغّذيها. الجســـم

جالينوس معموال نظرّية ظّلت ”وقد .الّرئت من القادم األيسر ليمتزج بالهواء البط

بطالنها. فأعلن الّنفيـــس حّتى جاء ابُن ســـينا، ابن أو الّرازي عليها بهـــا، لم يعـــض

وقد البطينان. هما رئيســـّيت غرفت من أساسا يتكّون أّن القلب كذلك واكتشـــف

ابن وقال .تغي رأيهم دون ســـينا غرف، ورّدد ابن من ثالث أّنه يعتقدون اإلغريق كان

بطنان له القلب يصّح، فإّن ال كالم فهذا بطون ثالثة فيه إّن قوله ”أّما ذلك َّـ الّنفيس

بالّدم، الّرئة هي تغذية الّشـــريان الّرئوّي وظيفة أّن يعتقدون اإلغريق كان وقد فقـــط“.

باطل، عندنا الّرأي ذلك: ”وهذا َّـ وقال هذه الّنظرّية... خطأ الّنفيس ابن اكتشـــف وقد

األيسر الّتجويف من إليها يرتفع ألّنه ال الّشريان هذا من إليها يصل ال الّرئة غذاء فإّن

األيمن البط مـــن ينقُل الّدم الّرئوّي الّشـــريان أّن واكتشـــف القلب“. مـــن تجويفي

.(أي األوكسج) ويأخذ الّروح هناك لكي يتنّقى إُّـ الّرئة للقلب

إغنـاء
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األيمن األذين

األيمن البط

األيسر البط

األيسر األذين
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م) 201 - 131) جالينوس عند الّدموّية الّدورة
بلندن العلوم متحف من رسم

ابن الّنفيس عند الّدورة الّدموّية
هـ) 1288 - 1213 (607 - 686 هـ /

ابن الّنفيس إلى جالينوس من الّدورة الّدموّية

الوَتنيُ

رُ ُ األَيْسَ البُطنيْ

لْبُ القَ

بِدُ الكَ

يُّ املَعِ

الرِّئَةُ

رِيدُ الوَ

رَيانُ الشَّ

املَرِيءُ


