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 suppl   turcجرلح تاالم  ي تاتاتحتقارحتظاحظت ا "تحتفظ المطتفةتاالمنيظ تاارةت رنسارظمت ااطتطاط  تن السلخػ:  

يفتلم اطتطاهتنام،ااوعل هاإهدلءاب سظالممل  نالمعثطت ي ا المظت ت ،ااوا5688-5687ه/98:وهناطؤرخابع مااا693
الوطتترلضلمعديتتداطتطاتفظت و اا،فصتاًلاا79اهتتناتمتفطلاعلتت عتال ابت م  اواملا خصت الوو اطظ تتثالثتااأرتتنل ،اواطقدطتاا

فظ تتاادرلستتااهتت االمفصتت ونرادرلستتاااهتت االمنرحتتاالمةحث تتاطتتطا تتد الم،اواتنضتت ح ااتصتتننر ا77وا،ويتترعاعالج تت ابتت م  
 ولمث ي اتحليل .ا،لوو اوصظ ا:حض رنااوذمكاططاخال اطحنرنط

 ط  ن اجرلح االم  ي ا.اا–ترك  اا–لمعثط ي المفصننراا-لمفصننرالإلسالط  الكلسات الدالة 
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Abstract: The National Library in Paris houses a copy of the "Gerrahiyya al khanyya" 

Manuscript, inv. suppl turc 693, dated back to 870 A.H./ 1465-1466 A.D. The 

Manuscript has a dedication to the Ottoman Sultan Muhammad al-Fatih. It consists of 

an introduction followed by three sections. Section I was devoted to treatment by 

cauterization in 57 chapters covering various diseases and methods of cauterization and 

was illustrated by 55 paintings. The present research paper aims to study these paintings 

artistically and culturally based on two themes: Descriptive and analytical. 
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عديتتداطتتطا م،اوزوحتقاميتضتت  ابك فتتااوأمظتتقاعديتتداطتتطالم فتيافتت افروعتتها،تقتدمالم تتيافتت المعصتترالمعثطت ي  مقدمػػة 
لعفظتت ا،احيتت ا5يظتًرلام ثتتر المحترو اهفط ًطتت اكريتًرلابعلتتظالم رلحتتامدومتتاالمعثط ي تتااأومتقالاطتتطالمطعترو اأناللمفصت ونر،اوا

افقتدتط  املمتالييط،اومعتلاأهتظاطت اتمترجظاطتطاهت احت طنلاروا ،اوكف رف ف الم رلحااالمعديداططالمطؤمظ تلم رلحننارفرجطاا
ترجطتتااترك تتاااوهتتناعةتت ر اعتتطم،ا5688-5687هتتت/98:بعتت ماالمطتتؤرخاط  تتن اجرلح تتااإم  ي تتاالمظنع تتااطتتطالم فتتي

لمق ستتظااأرتت طاكفتت  اتلمفصتترننامطتتطاع تتأاعتتطالمفتتلم نتامل ريتتيالمعر تت الويدممتت اتلمطتتلخنذ اعتتمطق متتااتلمعطتتلاب ميتتدتا
بغترضااآط س  وحداح مارفرجطف  اتص رني  اأغل تاكريراأية ءادلراشظ ءاا،م(5855-58;هت/685-557يتا)لمأهرلوا

لمط  تتن اتحتتقارحتتظاحظتت ااتفةتتاالمنيظ تتاارةتت رنسارظمتت ااطتتطاهتت لوتحتتفظ المطا، المظتت ت المعثطتت ي اتقتتدتط  املمتتل  ن
suppl turc . 693،ا79فت ااملعتال ابت م  اونقت ا اطظ ت ةع ت اثالثتااأرتنل ،اخصت الووايفتلم اطتطاطقدطتاايفهتناواا

تصتتننر ،اوت تتد اهتت االمنرحتتاالمةحث تتااإمتت اا77رتتتاوطتتأودويتترعاعالج تت ابتت م  ،االمعديتتداطتتطالوطتترلضاتفظتت و اافصتتاًلا
تقفصتتراعلتت اوصتت ان استتا،لوو اوصتتظ ا:ذمتتكاطتتطاختتال اطحتتنرنطواا،درلستتااهتت االمفصتت ونرادرلستتاافظ تتااحضتت رنا

لنايرنقتااعتال اكتلاطمف دطاالعفط ًدلاعل اطت اذمرترافت اطتفطالمط  تن ابمتوينعالمطتنل الما،وطنلضع  ا،شتلالم   ت
،اوك ف تااعتال الوطترلضانفظت و المفعرنتنابت مط  ن واا،ت ف اب مدرلساالمفحليل امن المث ي افلمطحنراا،اأط 5طرض

ا  ولوعمتتتتاياطتتتتت وا،اوأيتتتتنلعالمويتتتترعاعتتتتال اكتتتتلاطظ تتتت ا،عتتتت ملابتتتت م  لوطتتتترلضالمفتتتت اتماأيتتتتنلعابتتتت م  ،اب إلضتتتت فااإمتتتت ا
 عل المظحنالمف م :اجرلح االم  ي ااط  ن لم ص ئ المظظ ااماوك لا،ووظ ظااكلاطظ  اف الم  المطمف دطا

   الدراسة الهصفيةأولً 
علتت المتتدط  ااتصتننر اتطثتتلاكتت المتترأساك تااولحتتد امعتتال الوطترلضالمظ ت تتااعتتطاغلةتتاالمرين تااولمرتترود ا (5ة )لهحػػ

ا.اا5ر مصدلع
اسظ.55.6ا×ا6.::ا6لمطق ي ساااااااااااااااااااااااااfol.16aرحظالمصظحااف المط  ن :ا

ا اج ثً  لمطرنارمسظلمنص : الور  ع اثالث ا اوضع ا اف  اركريفهاض اخلظه7عل  اووضع   اعط طفه اخل  اوحد ا،
ا اتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتفتتتتب مطدلدالوسند،اف احيطاتظ رالم ريياأط طهاا8نس هاعالطاادلئرنااطصطفارارأسهاحل ًق ،اوتفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتفظ 

ا
ا

                                                           
)إستف يرن :اطركتأالوبحت لاملفت رنخا5 ا،ترجطااصت م استعدلوياجأأيط،ا البميرم ،ايظظالمدوماالمعثط ي ا،المدوماالمعثط ي اات رنخاوحض ر ،اا5

ا.ا585،ام(;;;5ولمظظنناولمثق فاالإلسالط ا،ا
ت تت اسفقفصتترالمدرلستتاالمنصتتف ااعلتت اهتت االوجتتألءافقتتضاعرتة ي تت ابطنضتتنعالمةحتت ،امتت لامتتطاتف تترعالمة حثتتاامةتت ح اتظ صتتيلالمفصتت ونرام ثراا5

اااي  .وعدمالعحف   اإم
د.ن،اا:)لمقت هر 5،ا م;5-هتت55ماوحفت المقترنا57-هتت;ر   اح طتداخل ظتا،اطتدلرسالمفصتننرالإلستالط افت اإيترلناوترك ت اولم ظتداطتطالمقترناا5

أيلقتقاعديتداطتطالمدرلست تاعلت اهت االمفصتننر اطمتط اترت اعلت اتت فنخاطترنضت،ابت مرغظاطتطاأنالم ت فنخاهتنابقعتااميظتااا.89منحاا(،م5889
ف ارأسالويظت  المرضت او ظطتنهظاتفحتن اإمت اعظتظ.ا ارتطاعرتدالم ليتلارلقأنتأ،اطصت لح تالمفمترن افت المطرلجت المعر  تاالوصتيلااب رنقتاا

ا.اا67م(،ا5886ط ةعاالمظ   ،االمطغر :-)لمدلرالمر ض ء5 لمفآثيل،اجأأيط،ا
اأمخَ تاطق ي ساجط  اتص ونرالمط  ن ارنلس االمة حثا.ااا6
تظ رالمطرنضاف اكثيراططالمفص ونرالمنلرد اب مدرلستاالمنصتف ااب م ي تاايظمت  ،امت لاتقتنمالمدرلستاابإلغظت  الإلشت ر اإمت الم لمتااعظتداوصت اا7

ا ونراطظًع املف رلر.ااه االمفص
طثلقاأرثرالمعالط تالمف اتريطاطنلض الم  اعل اشتلادلئر اطصطفا،ام مكاسن اتغظلالمدرلستااعتدمالمفعترضاممتتلالمعالطتاالمدلئرنتااإعاا8

اإذلاج ءتابمتلاط ن ات ظًة املف رلر.ا
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ا.ا5زنفني اطتنل الم طظ او يدااا5ثالث االور  عاج ثً  اهنالآلخراعل اركرف هوضعيتتتتتتتتتتتتتتاا
ا.ا5ططاررداشديداف المرأسا وك نالمصدلعاطأطظًاا،تصننر اتطثلاك المرأساإذلامظاتظظ الم  االمنلحد ا( 2 )لهحة

اسظ.55.6ا×8.;لمطق ي س:اااااااااااااااااااااااااااfol.17bرحظالمصظحااف المط  ن :ا
علت ارأسااوإناك يقات فل اعظ  اف المعالط تالمططثلاا،(5تمةهاه االمفصننر المفصننر المم بقا)منحالمنص :ا

ولحتد افت المنستض،اوولحتد اعلت اكتلاج يتياطتطاا:أر  اعالط تادلئرنااب مطدلدالوستندالمطرنض،الم ياتظ راعل ه
المف ارنسضالمرأس.ااالمعالطاالءاأعل ج ير المرأس،اأط المرلبعاافطثلقاف الم نا

ا.ا7غيرالمطأطظاا6تصننر اتطثلايرنقاالم  امعال الممك قاا( 3ة )لهح
اسظ.55.6ا×ا6.:لمطق ي س:ااااااااااااااااااااااااااااfol.18bرحظالمصظحااف المط  ن :ا

نرعالطاادلالمطرنضالوتمرعل اصد اطمثلالمنص :ا ريياططمًت اب مطتنل ا لمائرنااب مطدلدالوسند،اف احيطاصم
المط كنر .ااااالمعالطاالمدلئرنايحناا   نجلمطمط رناالمف اي

ا.ا8تصننر اتطثلايرنقاالم  امعال الممك قاالمطأطظاا( 4ة )لهح
اسظ.55.6ا×ا9.8لمطق ي س:ا                               fol.19bرحظالمصظحااف المط  ن :ا

إصتة ،اظ ترتاي  يف تت ايصت ايحتناينم ت االطتااب مطتتدلدالوستنداعلوتمترالمطترنضاصتد ااتظ تراعلت لمنصت :ا
اب مطتنل الممتيظ ا.ااااأطمكا،اف احيطايردوالم ريياوحداظ رتاعل اعط طاالمطرنضا،ططالم  االم مرىا

ا.ا9تصننر اتطثلايرنقاالم  امعال اأوج عالوذييطا( 5 )لهحة
                                                           

تفغ فتلالمدرلستاالعشت ر اإمت اوصت اجلمتاالم ريتيافت اتظ رالم ريياف اكلالمفص ونرالمنلرد اب مدرلساالمنصف اار ي ااولحد ،ام مكاستن اا5
اه االمط طنعااطظًع املف رلر.ا

أش رتاسط ااحمطا اإم اأنالمطتنل المططثلااهظ اه اطتنل المظق ا؛اإذاوصظقاه االمفصننر ارتاتعطل ااكت اتت فنخاطترنضابطتتنل المظق تاتاااا5
.ا;5م(،امنحتا5;;5 لتااطركتأالمدرلست تالمرردتتا،المعتددالمثت ططا)لمقت هر :اسط ااحمتطا ،اتآعتالم رلحتاافت اطصتراعلت اطترالمعصتنرت،اط

وحتتدايقلتتقاعظ تت ااهتت االمفمتتط ااب حثتتااأختترىاح طتتقابعقتتداطق ريتتاارتتيطاشتتتلاطتتتنل المظق تتاافتت اكفتت  المأهتترلوياو تتيطالمطتتتنل المططثلتتاافتت اهتت اا
م(اوشتتر ا:586هتتت/686)تا تت المعالج تتااعظتتدالمأهتترلويالمفصتتننر اعلتت اأستت ساأي تت اطتتتنل المظق تتا.ارحتت  اجطتت  احمتتيطاوآختترون،اتأدولتالم

م(:ادرلستتااأثرنتتاافظ تتااطق ريتتات،المط لتتاالمدوم تتااملفتترللاولممتت  حااولمضتت  فا،اكل تتاالممتت  حااولمظظتت دع،اج طعتتاالمظيتتنم،ا5655هتتت/95:)تالمتتديط
لمطتتتنل المططثلتتااهظتت ايةًقتت امطتت اوردافتت اأ،ا .اورغتتظاجدتتتاالمطق ريتتا،افتتإلناا;ا،امنحتتا659،ا658م(،ا5858)لمظيتتنم:اينييتتن5،المعتتدد56لمط لتتد

 لمط  ن اه اطتنل ازنفني ا،اوم مقاطتنل المظق ا.
 Suleyman Ganidagli & others, "Approach to Painful Disorders by Serefeddin Sabuncuoğlu in theاا3

Fifteenth Century Ottoman Period", Anesthesiology, Vol. 100, No. 1 (Jan., 2004): fig.1.A.                       
   سيفظالمفعرننابتلاه االوطرلضاف المدرلساالمفحليلا. 4

 Ahmet Aciduman, "İbn-i Sînâ, Ebu'l-Kasım E'z-Zehrâvî, Şerefeddin Sabuncuoğlu ve Tokatlı Mustafaاا5 

Efendi'nin Esefleri Işığında 11. ve 18, Yüzyıllar Arasında Nöroşirürji", (Yayımlanmamış Doktora Tezi, 

Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara: 2005), Sekil 2. 30.a.                                                 
                        .Aciduman, "İbn-i Sînâ, Ebu'l-Kasım E'z-Zehrâvî", Sekil. 2.31اا6 

.اأش رتاسط ااحمطاإم ااأناعطل االم  اهظ اك يقاعلت اشتحطااأذنالمطترنض،اكطت اوردافت ا58احمطا ،اتآعتالم رلحات،امنحااسط ااا9
فتتت اعظتتتنلنالمفصتتتننر اتلم تتت اعلتتت اشتتتحطاالوذنت،اوأيلقتتتقالعستتتظايظمتتتهاأتًضتتت اعلتتت اتصتتتننر اأختتترىاطتتتطايمتتت ااطحظنظتتتاافتتت اطتفةتتتاالمظتتت ت ا

.اإعاأيتتهابتت مرجنعاإمتت المط  تتن اترتتيطاأنالمفصتتننر الوومتت اطنضتتنعالمةحتت ا59اتالم رلحتتات،امنحتتابإلستتف يرن .اليظتتر:استتط ااحمتتطا ،ااتآع
تطثلاتلم  امعال اأوج عالوذنت،اونتننالمعتال افي ت ابت م  احتن ادلئترالوذن،اومت ساعلت الم تأءالوستظلاطظتهالمطعترو ابمتحطاالوذن،اكطت ا

ن اتطثتتلاتعتتال الممتتدالمعتت رضافتت الوذنت.اوهتت اطتتطالمظصتتلالممتت ب افتت المةتت  المثتت ي اترتتيطاأنالمفصتتننر المث ي تتااطتتطاط  تتن المظتت ت ابإلستتف ير
اب مط  ن المط كنر.
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اسظ.55.6ا×ا:.58 س:المطق يااااااااااااااااااااfol.20aرحظالمصظحااف المط  ن :ا
عل المطرنضاسة اعالط تادلئرنااب مطدلدالوسندافت الم تنلءاحتن اأذيتهالم مترى،افت احتيطاتطمتكاايرىالمنص :ا

الم رييابطتنل المظق ا.اااا
اا.5تصننر اتطثلايرنقاالم  امعال الملقن  ( 6ة )لهح

اسظ.55.6ا×ا;.8لمطق ي س:اااااااااااااااااااfol.21aرحظالمصظحااف المط  ن :ا
ارستتطقر تت م،احتتدرايتتن الإلاتظ تتراعلتت المطتترنضاثتتاللاعالطتت تاب مطتتدلدالوستتنداتصتتلايتتن اكتتلاطظ تت لمنصتت :ا

،اولمث ي تتتااعظتتتداي  تتتتااأذيتتتهالم متتترى،اولمث مثتتتااعظتتتداطلفقتتت اشتتتظف هاطتتتطالم  يتتتيالوومتتت اأستتتظلاصتتتدغهالوتمتتتراحلتتت اًلا
ا      ابطتنل استيظ ا.ااالوتمر،اأط الم رييافيردواططمتًا

ا.ا5تصننر اتطثلايرنقاالم  امعال الممتفاالمطأطظاا( 7 )لهحة
اسظ.55.6ا×ا8.7لمطق ي س:اااااااااااااااا fol.21aرحظالمصظحااف المط  ن :ا

أر تت اعالطتت تاب مطتتدلدالوستتند،اتفمتت بهافتت الممتتتلاولمطنلضتت اطتت اتلتتكارنجتتنداعط طتتاالمطتترنضااتفطيتتألمنصتت :ا
،اكطت اإذلامتظاتظظت الم  تاالمنلحتد افت المعتال اكت المترأساأتًضت لمفت اتطثتلاا(5)منحتاافت المفصتننر لمعالط تالمتنلرد ا

ا.يظم  المفصننر اف اتمةهالمطتنل المطرسنطاطتنل ا ابهظ اأتًض اططمتًاتظ رالم رييا
ا.ا5تصننر اتطثلايرنقاالم  امعال المظم  نالم ياتتنناططالمرلغظا( 8 )لهحة

اسظ.55.6ا×ا8.7لمطق ي س:اااااااااااااااااااااااااااfol.21bرحظالمصظحااف المط  ن :ا
طتترنضارتتدوناعط طتتااج ثً تت اأطتت مالم ريتتياوطنمً تت اظ ترااإم تته،افظ تتراعلتت اطتتؤخر المتترأساثتتاللاعالطتت تالمنصت :ا

ططاأعلت المترأساإمت اأستظلالمعظتص،اتظصتلارتيطاكتلاعالطتااوأخترىااب مطدلدالوسند،اف اص اتطفدارمسطقا،دلئرنا
وسضالمترأس،اأطت الم ريتيافقتداطمثتلاج مًمت اخلت المطترنضاططمتًت ا،اكط اتظ راعالطاارلبعااف اصة حدراغل الإل

ابطتنل ازنفني ا.لم طظ اف ايداا
ا.ا6تصننر اتطثلايرنقاالم  امعال المظ ملاولسفرخ ءاجط  المردنا( 9 )لهحة

اسظ.55.6ا×ا6.:لمطق ي س:ااااااااااااااااااااااااااا fol.22aرحظالمصظحااف المط  ن :ا
 افتتفتت اكلا ايصتتظهالمعلتتني؛امر تت ناطنلضتت الم  تت تاعلتت اجمتتداك شتتظًااولم لتت اطالوطتت مطمثتتلالمطتترنضاطتتلمنصتت :ا

،اوولحد اعل اكلاج يتيالمرأسولحد اف اوسضاا:ب مطدلدالوسنداعالطاادلئرناا حدىاعمراإاحي ايم هدا،لم  فيط
طمتتكارلتالمظ تتر.افتت احتتيطات،اوثتتاللاعلتت المعظتتص،اوأر تت اعلتت افقتتلمتترأس،اوولحتتد افتت اطتتؤخر المتترأسطتتطاجتت ير ا

ا(.:ا)منحااف المفصننر المم بقاالم رييابطتنل اشري ااب مطتنل المف اتنجد
ا.ا7تصننر اتطثلايرنقاالم  امعال المصرعا( 58)لهحة

                                                           
 1   Ilhan Elmaci, "Color Illustrations and Neurosurgical Techniques of Şerefeddin Sabuncuoğlu in the 15th 

Century", Neurosurgery, vol. 47, No. 4 (Oct. 2000): fig.3.                                                                      
                    .Aciduman, "İbn-i Sînâ, Ebu'l-Kasım E'z-Zehrâvî", Sekil. 2.33.aا2 
 .Pierre Huard et Mirko Drazen Grmek, Le premier manuscrit chirurgical turc (Paris: Roger docostaا3 

1960), fig.8.                                                                                                                                                      
                    .Aciduman, "İbn-i Sînâ, Ebu'l-Kasım E'z-Zehrâvî", Sekil. 2.34.aاا4 

م(ادرلستااآث رنتاا:5-57هتت/55-;)اعردالممالماي ج اف يد،اتطظ هرالمح   العجفط ع ااف اتص ونرالمط  نيت تالمفرك تااطتطالمقترنااغ د اا7
ا.566م(،امنحا5859آث رنااحض رناتا)رس ماادكفنرلااغيراطظمنر ،احمظالآلث ر،اكل االآلدل ،اج طعااعيطاشطس،المق هر ،ا
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اسظ.55.6ا×ا9.5لمطق ي س:ااااااااااااااااااااااااااا fol.22bرحظالمصظحااف المط  ن :ا
وظ ترا،المطترنضارأساطنلضت الم  ت تاعلت ااحيت ططا(ا;ا)منحاالمفصن ر المم بقاتمةهاه االمفصننر المنص :ا

ااف ايدا.طمكار  الم ريياف اتلملمأنفني االمطتنل ار مكا
ا.ا5تصننر اتطثلايرنقاالم  امعال المط ءالمظ ز اف المعيطا( 55ة )لهح

اسظ.55.6ا×8لمطق ي س:ااااااااااااااااااااااااااااااfol.23bرحظالمصظحااف المط  ن :ا
طتدلدالوستندافت اب ماعالطتاادلئرنتاا-لاعظتداطظرتقالممتعراطتطالوطت متحديدًاا-طاالمطرنضتظ راعل اعط لمنص :ا

بطتتنل االم طظت ا افت ايتداطمتًافرسظاطاعل اصدغهالوتمراعالطااخ  اايننلا،اأط الم ريياوسضارأسه،اكط اينجد
استيظ ا.ا

ا.ا5تصننر اتطثلايرنقاالم  امعال المدطنعالمطأطظاا( 52 )لهحة
اسظ.55.6ا×8لمطق ي س:ااااااااااااااااااااااااااااااfol.24aط  ن :ارحظالمصظحااف الم

ضتتعقا ،حل ًقتتطتمتتن المتترأسافتت اهتت االمفصتتننر اتظ تترالمطتترنضالمنصتت :ا  طفتتهاخلظتته،ايفنستتضارأستتهاعطاوحتتداوم
ختتراعلتتت اآب مطتتدلدالوستتتند،اكطتت اتظ تتراختتضااتمتتراختتضنظ تتراعلتتت اصتتدغهالوب مطتتدلدالوستتند،اواعالطتتاادلئرنتتاا

ب مطتدلدااوجتنداعالطفتيطادلئترنفيطأتًضت اونالحت ااءاخت ر المترأسافت الم  تاالم طظت .ف الم تنلا ظف صدغهالوتططاي
طثلتقافت الم تنلءافت الم  تاالم مترىاطتطافقتدالمث ي تاا)ير (المعيطالم طظ ،اأط المعالطتاالووم اعظداذيياا:لوسند
ظ المطرنضاعظداطنض ام نلءاخل احناف العالطف نادلئرنف ر مكاام مرىاعظداذييالمعيطالمط كنر ،اوتنجدلمعيطال

 ستيظ ا.بطتنل الم طظ ا اف ايدااف المفصننر اططمتًاونظ رالم رييام  .اوهط اتميرلناإم اطنض الا،لمعظطيط

ا.ا5تصننر اتطثلايرنقاالم  امعال ايفطالوي ا( 53 )لهحة
اسظ.55.6ا×8.6لمطق ي س:اااااااااااااااااااااااااfol.24bرحظالمصظحااف المط  ن :ا

ويترىارأستتهاحل ًقت ،اوفت اوستت هاعالطتاادلئرنتااب مطتتدلداا،فظ تترتاخلظتها،طمثتلالمطترنضاوحتتداخلت اعط طفتهلمنصت :ا
طتتتتنل الم طظتتت اأطتتت الم ريتتيافطثتتتلاريتتداالوستتند،اكطتتت اتظ تتراأعلتتت اطتت ارتتتيطالمحتتت جريطاج تتاالمتتترأساعالطتتاادلئرنتتتا،ا

ازنفني ا.
ا.ا6يطتصننر اتطثلايرنقاالم  امعال السفرخ ءاجظطالمع(  54 )لهحة

اسظ.55.6ا×9.5لمطق ي س:اااااااااااااااااااااااfol.25aرحظالمصظحااف المط  ن :ا
لم طظت افت ايتدااأطمتكاب مطدلدالوسند،اأط الم رييافقداطثتلاوحتدااتظ راعل اكالاجظظ المطرنضاعالطالمنص :ا

ا.اا7طتنل ا
ا.ا8  امعال اجظطالمعيطالمطظقلياأشظ ره لمتصننر اتطثلايرنقااا( 55 )لهحة

اسظ.55.6ا×5.:لمطق ي س:اااااااااااااااااااااااfol.26aحظالمصظحااف المط  ن :ارا

                                                           
1
  Huard et Grmek, Le premier, fig.11. 

2
  Ekmeleddin İhsanoğlu, "Osmanlı Eğitim ve Bilim Müesseseleri", Osmanlı Medeniyeti Tarihi, c.1 

(İstanbul: 1999), resim.136.                                                                                                                              
3
  Huard et Grmek, Le premier, fig.12. 

4
  Huard et Grmek, Le premier, fig.13. 

امظايم كراينعالمطتنل المططثلااهظ اعخفال اشتل  اعط اذكرابملي  اف المط  ن ،الوطرالم ياسن ايفعرضامهاف المدرلساالمفحليلا.  5
ا.567غ د اعردالممالماي ج اف يد،اتطظ هرالمح   العجفط ع ات،امنحااا8
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،اف احيطاتطمكاب مطدلدالوسنداعل اشتلاورحااية تالآلساراعل الم ظطالوتمراملطرنضاعالطاتظ لمنص :ا
ا.اا5بطتنل الم طظ اف ايداالم رييا

ا.ا5ف اطآعالمعيطتصننر اتطثلايرنقاالم  امعال المظ صنرالم ياتعرضاا( 56 )لهحة
اسظ.55.6ا×8لمطق ي س:ااااااااااااااااااااااfol.27aرحظالمصظحااف المط  ن :ا

لم ريتيارمستظاف احتيطاب مطدلدالوسند،ارمسطقاا،لمطرنضالم مرىاعالطاادلئرناا5عل اطآعاعيطالمنص :ااتظ ر
اطتنل اطصطفااك مطرود.بلم طظ اوهناتطمكاف ايداا

ا.ا6لم  امعال اشق عالممظااتصننر اتطثلايرنقاا( 57 )لهحة
اسظ.55.6ا×8.5لمطق ي س:اااااااااااااااااااfol.27bرحظالمصظحااف المط  ن :ا

نداب تن اب مطتدلدالوستاعالطتاافظ راعل اشتظفهالممتظل اا،وحدافف افطهف اه االمفصننر اطمثلالمطرنضالمنص :اا
 يظ ا.ستبطتنل الم طظ اف ايدااأطمكاف ظ راوحدالم ريياارأسالمطتنل ،اأط 

ا.ا7تصننر اتطثلايرنقاالم  امعال المظ صنرالمح دلاف المظظا( 58 )لهحة 
اسظ.55.6ا×6.:لمطق ي س:ااااااااااااااااااااfol.28aرحظالمصظحااف المط  ن :ا

اأثظتت ءالمطنضتت امفثريف تت اعلتت اهتت لاررأستتهارجتتلات لتتساخلظتتهأطمتتكا،اوحتتداهطتتف اف تًحتتاهظتت اطمثتتلالمطتترنضلمنصتت :اا
افظالمطرنض.ف ااداأدخلالمطتنل اف اي صنراينجدوحفطمثلالم ريياا،اأط لم  اعطل ا

ا.ا8لمطمفرخ ااولملثا الوضرلساتصننر اتطثلايرنقاالم  امعالا( 59 )لهحة
اسظ.55.6ا×9.5لمطق ي س:ااااااااااااااااااااااfol.28bرحظالمصظحااف المط  ن :ا

ظتتهاثالثتتااأضتترلساطتتطالم تتأءالوتطتتطاملظتتكاوحتتداظ تتراطاه،فطتت المطتترنضافتت اهتت االمفصتتننر اف تًحتتاتظ تترالمنصتت :
ا يح ستت ًاا يرنً تتأفتت ايتتداالم طظتت اطتتتنل ،اعلتت احتتيطاتمتتظداريتتداالم متترىاأطمتتكالوستتظل،افتت احتتيطايرتتدوالم ريتتياوحتتدا

ادخلايرف  الآلخراف افظالمطرنضاعل اأحدالوضرلسالمثالثاالمظ هر .اااأردلخلهالمطتنل المط كنر المف اا ط نفًا
 

                                                           
طظتتهاصتتنر اممتتتلاا57متتظايتتردافتت المط  تتن اذكتتراعستتظالمطتتتنل المطمتتف دطاافتت الم تت امعتتال اذمتتكالمطتترض،اوإيطتت اوردافتت اظ تترالمنرحتتاااا5

المف ايظةغ امل ريياأنايرسط  اعل الم ظطالمطص  املطرنض.اا-(78)منحاالمف ارمسطقاعل اشتلاورحاالآلس-لمعالطاا
مادرلستتتااأثرنتتاافظ تتااطق ريتتتاتاا;5هتتت/55صتت ونرالمط  نيتت تالمفرك تتتاالمعثط ي تتااحفتت اي  تتتتاالمقتترناأستتط ءاشتتنح اأحطتتتدادي تت ،اتلوزنتت ءافتتت اتاا5

ا.68منحاام(،5859)رس ماادكفنرلااغيراطظمنر ،احمظالآلث رالإلسالط ا،اكل االآلث ر،اج طعاالمق هر ،الم يأ ،ا
ت،الوزنت ءافت اتصت ونرالمط  نيت تتشتنح اأحطتدادي ت ،ااج ءاف اإحدىالمدرلس تاأناه االمفصننر اتطثتلاتعطل تااكت ابتلي اشت  ت.اأستط ءاا5

   ه لالمفعرنناتعداط  مًظ امط اورداعطاطنضنعاه االمفصننر اب مط  ن اطنضنعالمدرلسا.إعاأنا.ا95
4

ا  Peter Randall & Oksana A. Jackson, "39 A History of Cleft Lip and Cleft Palate Surgery, Part VIII 

Primary Cleft Lip and Palate Repair," Comprehensive Cleft Care, Vol 2 (2016): fig.39-2.                           
5

   ج يرقاإحدىالمدرلس تالمصنل احي اذكرتاأناه االمفصننر اتطثلاتلم  اف السفرخ ءالملثات.وحدا  

Nuran Yıldırım, University of Thrace Health Museum of the Sultan Bayezid II Complex Dar al-Shifa' 

(Hospital) Section Ottoman Medicine 15-18 Centuries (İstanbul: Abdi İbrahim, 2015), 19. 

رطت اذكتترتادرلستااأختترىاأناهتت االمفصتننر اتطثتتلاتحتتت ظاب شت اتقتتنمابعطل تااخلتت اضتترساطترنضابطمتت عد اأحتتدالمفنطرج تات.اأستتط ءاشتتنح ااا  
.ابت مرغظاطتطاأناهت االمفصتننر اجت ءتافت ابت  المعتال ابت م  ابت مط  ن اومت سافت المةت  المثت ي ا95لمط  نيت تت،ااأحطدادي  ،اتلوزنت ءافت 

 لم  صاب معطل  تالم رلح االوخرى.ا

                              
ا                        .Ganidagli & others, "Approach to Painful Disorders", fig.2ا8 
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ا.ا5ثلايرنقاالم  امعال اوج المضرستطاتصننر ا( 28 )لهحة
اسظ.55.6ا×8لمطق ي س:ااااااااااااااااااااااااااااااfol.29aرحظالمصظحااف المط  ن :ا

(،اب ستفثظ ءالمرجتلالمت يات لتساخلت المطترنضاميرفت ا;5تمتةهاهت االمفصتننر المفصتننر الممت بقاا)منحتالمنصت :اا
ارأسهاإم اأعل .ا

ااا5 امعال الم ظ زنرتصننر اتطثلايرنقاالم ا( 25 )لهحة
اسظ.55.6ا×8لمطق ي س:اااااااااااااااااااااااااااfol.29bرحظالمصظحااف المط  ن :ا

ورمافت ار ت ارجتلات لتساخلظته،اكطت اتالحت اوجتنداأطمتكا ،اوحداأعلهظ ارلفًع ارأسهاإم اطمثلالمطرنضالمنص :اا
اايتدططمتًت افت اطمثتلااند،اأط الم ريتيافقتدطاادلئرنااب مطدلدالوسعل هاعالض الم  ييالوتمراططارقةاالمطرنضاوا

ا.5لم رفيططظظنذ اطتنل اط نفااالم طظ 
ا.ا6تصننر اتطثلايرنقاالم  امعال ابحنحاالمصنتاوضيصالمظظسا:(22 )لهحة

اسظ.55.6ا×8لمطق ي س:ااااااااااااااfol.30aرحظالمصظحااف المط  ن :ا
افتت اكلفتت ا لتت ،امر تت ناطنلضتت اك تت تاهتت لالمطتترضطمثتتلالمطتترنضافتت اهتت االمفصتتننر اطتتطالوطتت ماوطتتطالملمنصت :اا

ب مطتتدلدالوستتنداأعلتت اطنضتت المصتتدراعظتتداأصتتلالمحلقتتنم،اوعالطتتااأختترىافتت ااعالطتتاادلئرنتتا،اإذاتظ تترالم  فتتيط
فت ايتداالم طظت اطتتنل اأطمتكاوذمكاعظداطظصلالمعظصاف اآخراخترز اطظته،اأطت الم ريتيافيرتدواوحتداا،لم  االمطق رلا

ف احيطايرتدوالمظصت المعلتنياطتطاااهظ اأنالمطرنضاحداطمثلابت طلاطالبمهاططالوط ماونمفرع العيفة ا،طمط رنا
اجمدااطتمنًف اعظدط اطمثلاططالم ل .

ا.ا7تصننر اتطثلايرنقاالم  امعال اطرضالمرئااولممع    (23 )لهحة
اسظ.55.6ا×8لمطق ي س:ااااااااااااااfol.30bرحظالمصظحااف المط  ن :ا

ا:عل تتهاثتتاللاعالطتت تادلئرنتتااب مطتتدلدالوستتنداوحتتداظ تترا، اطتمتتن المصتتدراولميتتديطهظتتطمثتتلالمطتترنضالمنصتت :اا
فتت ايتتداااطمتط رنابطتتتنل اأطمتتكافيرتتدواوحتدالم ريتتياا،اأطت لمفرحتتنتيطنافتتنعاثظفت ولحتد اوستتضالمصتدرارتتيطالمثتتدييط،اول

ا.لم طظ 
ا.8تصننر اتطثلايرنقاالم  امعال ات ل ارأسالمعضدابمريالمرين  تالمطأمقاا( 24 )لهحة

                                                           

 ,Claire Crignon et David Lefebvre éd, Médecins et Philosophes: une histoire (Paris: Cnrs Éditionsا1 

2019), la couverture du livre.                                                                                                                            
.ا55م(،امنحتاا5;;5)لمقت هر :ادلرالمظ ترالمعر ت ،ا5عردالمرلزعاأحطد،المحضت ر الإلستالط اافت المعصتنرالمنست  تلمعلنمالمعقل تات،ا أحطدا  2

.اوعلتت ا59ستتط ااحمتتطا ،اتآعتالم رلحتتات،امنحتتااإمتت اهتت االمفصتتننر اتحتتقاعظتتنلنااترتت اصتتد امطع م تتااورمامطظتت ويتاأشتت راأحتتدالمةحتتنل
 اططالمعظنلن؛اونالمطقصنداب م ظ زنراهناتنرمالمغددالمل طظ ونتاافت المعظتص،اريتداأنالمط  تن امتظايت كراأناكت المرغظاططاصحاالمظص المث ي

المصد اك ناتعداططاطنلض الم  المطمف دطاامعال اه لالمطرض.ا
عظقتته.ااعتت ي اعلتت اإحتتدىالمدرلستت تاأنالمطتتتنل المططثلتتااهظتت اهتت المطتتتنل اذلتالممتتظنديط،اوأي تت الستتف دطقام تت اصتتد المطتترنضاواذكتترتااا5

متا)رستت مااط جمتتفيراغيتتراطظمتتنر ،ا5758-5675ها/ا58;-77:عرتتدالمتترح ظاطتترزوع،اتتصتت ونرالمط  نيتت تالمعثط ي تتااافتت المظفتتر المطةتتتر 
.اكط اعقدتادرلستااأخترىاطق ريتاارتيطاشتتلالمطتتنل اذلتا5اح ش اا98،ام(5886حمظالآلث رالإلسالط ا،اكل االآلث ر،اج طعاالمق هر ،الم يأ ،ا

ممظنديطالمف اوردتاف اكف  المأهرلوياو يطالمطتنل المططثلااهظ اف اه االمفصننر .اارح  اجطت  احمتيطاوآخترون،اتأدولتالم ت المعالج تات،ال
اأ،ا .اريداأنالمطتنل المططثلااهظ ايةًق امط اورداب مط  ن اه اطتنل اط نفا،اوم مقاطتنل اذلتاسظنديط.اا5ا،امنحا655،ا655

4
  Huard et Grmek, Le premier, fig.23. 

5
  Huard et Grmek, Le premier, fig.19. 

6
  Huard et Grmek, Le premier, fig.24. 
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اسظ.55.6ا×:لمطق ي س:ا                         fol.31aرحظالمصظحااف المط  ن :ا
نرلمنص :اا ستقاعالطت تادلئرنتااب مطتدلدالوستندااوحتداظ تراعل تها،إمت اأعلت رلفًع ايداالم مرىاهظ المطرنضااصم

وحتدااداطمثتلأياثتاللاعالطت تافت اكتلاصت ،اأطت الم ريتيافقتا،تحقالإلبضابقليل،اونالح اأي  اج ءتاف اصظيط
لم تأءاكت لاواا،ىا متراذرلعتهالمعتطاونالحت اأنالمطترنضاحتداكمت اا،ثالثتااستظ فيدف ايتداالم طظت ابطتتنل اذلتاأطمكا

الوتمراططالم أءالمعلنياططاجمدا.ا
ا.5تصننر اتطثلايرنقاالم  امعال اطرضالمطعد الم يابمريالمررود اولمرين اا( 25 )لهحة

اسظ.55.6ا×:لمطق ي س:ا                     fol.32aرحظالمصظحااف المط  ن :ا
دلاطظ قتاالمتة ط،ايصظهالمعلنياف ط اععطاك شًظ ابمتلاأفق ،اطمفلكً  اعل اظ رااهظ المطرنضااتظ رلمنص :اا

عتد ا،اولمث ي تاالوومت اتحتقافتظالمطا:عل هاثاللاعالط تادلئرنااب مطتدلدالوستنداوحدارف اذرلع هاإم اأعل ،اونظ ر
فت اطمثتلاططمتًت اقتداطثلًث ،اأطت الم ريتيافالمعالط تالمثاللاشتاًلاالمعالطاالووم ،ابحي ات نناولمث مثااأسظلاج ير ا

اطمط رنا.ايداالمطيظ ابطتنل ا
ا.5 نقاالم  امعال اطرضالم ردالمة ردتصننر اتطثلايراا( 26 )لهحة

اسظ.55.6ا×9.5لمطق ي س:ااااااااا         fol.32bرحظالمصظحااف المط  ن :ا
جمتتدا،اوحتتدارفتت اك شتتًظ اعتتطالمظصتت المعلتتنياطتتطابمتتتلاأفقتت ،ا اعلتت اظ تترااطمتتفلك ًاهظتت المطتترنضااطمثتتللمنصتت :اا

اثتتاللاعالطتت تادلئرنتتااطرستتنطااهحيتت ايظف تت اطرفقتتلممرلستت ناذرلع تتهاوعلتت ،اونظ تتراعلتت اطنضتت اكرتتدااأستتظلا
اا5بطتنل ااداالم طظ ف اياططمًت أط الم رييافقداطمثلا،ااصة غل الإلخرىاحدراوب مطدلدالوسند،اريطاكلاولحد اول

ا.6لم ردامةضاورمتصننر اتطثلايرنقاالم  اا( 27 )لهحة
اسظ.55.6ا×9.5لمطق ي س:ا                fol.33aرحظالمصظحااف المط  ن :ا

طنض اطظفص اعلنارلفًع اذرلع هابمتلازلونااح ئطا،اونضاطمفلكً  اعل اظ راابمتلاط ئل،اطمثلالمطرنلمنص :اا
ولم تتديرااتمتتةهالمطيتتل.اطتتتنل ابأطمتتكاوحتتدالم ريتتيااب مطتتدلدالوستتند،اافتت احتتيطاتظ تتراستتطقرماررتتدااعالطتتاادلئرنتتاا

ا رالمفصتننر الممتظل ،اوحدط تتهعظتداإيتاإذايترىارأستها،ب مطالحظتااأنالمطترنضارمستظابمتتلاطعت رسام لمتاالم ريتتي
المعلني.الإلي رعظدا
ا.7تصننر اتطثلايرنقاالم  امعال اطرضالممنصاا( 28 )لهحة

                                                           
1
  Huard et Grmek, Le premier, fig.25. 

2
  Huard et Grmek, Le premier, fig.26. 

عرضامهاف المدرلساالمفحليل تا.اولم تديراب مت كراهظت امظايم كراينعالمطتنل المططثلااهظ امعدماذكرالسط  اف اي المط  ن ،اوهناط اسن ايف  3
أناأحدالمةحنلاح مابعقداطق ريااريطاشتلالمطتنل ااوطنلضت الم ت الم  صتاارت مكالمطترضالمفت اوردتابتفت  المأهترلوياو تيطاطتتنل اوردتافت ا

رحتت  اجطتت  احمتتيطاوآختترون،اتأدولتاتصتتننر اذكتترتاأي تت اتطثتتلاكتت الم رتتداوأي تت اطتتطايمتت االمط  تتن المطحظنظتتااب مطتفةتتاالمنيظ تتاارةتت رنس.ا
لسفمتت دتار تتت المة حثتتاارحتتت  ام متتقاطتتتطايمتت االمطتفةتتتاالمنيظ تتاافتتت االمفصتتننر المفتتت إعاإناأ،ا .ا8ا،امنحتتتا656،ا655لم تت المعالج تتات،ا

اب رنس،اوإيط اططايم ااطتفةاالمظ ت ابإلسف يرن ،او  مرجنعام  االمظم ااتريطاأناه االمفصننر اعاتطثلاك الم رد.ا
أيلقتتقاصتت حةااهتت االمدرلستتااعلتت اهتت االمفصتتننر اعظتتنلنا.اوحتتدا:6ت،امنحتتاستتط ءاشتتنح اأحطتتدادي تت ،اتلوزنتت ءافتت اتصتت ونرالمط  نيتت تأاا6

ريتتداأناهتت لا.ا96،اأستتط ءاشتتنح اأحطتتدادي تت ،اتلوزنتت ءافتت اتصتت ونرالمط  نيتت تتتحتتت ظاب شتت اتقتتنمابتتت الم  يتتيالوتطتتطاوحتتدالمطرضتت ت.ا
  صنصاه االمفصننر اف المط  ن المط كنر.المفعرنناتعداط  مًظ امط اورداب

5
  Hasan F. Batırel & Mustafa Yuksel, "Thoracic Surgery Techniques of Şerefeddin Sabuncuoğlu in the 

Fifteenth Century", The Annals of Thoracic Surgery, vol.63, no. 2 (Feb. 1997): fig.1.                                     
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اسظ.55.6ا×9.5لمطق ي س:ا                   fol.33bلمط  ن :اارحظالمصظحااف 
فت االمطترضالم   تافت امر  ناطنلض ا ايص اجمداالمعلني؛ارنضاططالوط ماولم ل ،اك شظًاطمثلالمطلمنص :اا

التص  المفرحن ابت معظص،اعظدولحد اا:قاب مطدلدالوسندرمسطلوط ماسة اعالط تادلئرناااإذاتظ راف ا الم  فيط؛فرل
فت اوستضالمصتدر،اوخ طمتاافتنعالمطعتد ،ااتنجتداتحتقالملح تا،اورلبعتالمظ ح االمف اااف ناتحقالوودل احل اًلاف ولثظ

 رتتد،اكطتت ايتترىاثتتاللاعالطتت تاأختترىافتت الم لتت :المفتتنعاطتتت ناالتت الم حتت  ،اأطتت الوخيتتر افقتتدارمستتطقعاوس دستتا
ا.5طتنل االم طظ ايداقداطمثلاوف ام ريياف،اأط اللمصليير ا جاناإم اأسظلاعل  ولحد اريطالم فظيط،ايلي  الثظف

ا.5تصننر اتطثلايرنقاالم  امعال الم ح  ا( 29 )لهحة
اسظ.55.6ا×8.9لمطق ي س:اااااا          fol.34bرحظالمصظحااف المط  ن :ا

عل تتهاتمتت اعالطتت تادلئرنتتااب مطتتدلدالوستتند،اا،اوحتتدارمستتظعلتت اظ تتراابمتتتلاط ئتتلرلحتتًدلامطتترنضاطمثتتلاللمنصتت :اا
رتيطاكتلاعالطت ت،اتظصتلاثتاللااتضتظاكتلاصت اطتظ ظا،ثالثتاصتظن ااطنض الم حت  اافت عل اين اطص ظاا
لمفصتننر المفت المطرستنطاافت ااأطت الم ريتيافيرتدواططمتًت ابطتتنل اتمتةهالمطتتنل ااغلت الإلصتة ،حتدرااخرىالوعالطااوا

ا(.ا58)منحااتطثلاك اطرضالم ردالمة رد 
ا.5سفمق ءالمأح تصننر اتطثلايرنقاالم  امعال العا( 38 )لهحة

اسظ.55.6ا×8.9لمطق ي س:ااااااااااااااfol.35a: رحظالمصظحااف المط  ن 
 افتتفتت اكلالم  تت تمر تت ناطنلضتت اا؛جمتتداظصتت المعلتتنياطتتطالمك شتتًظ ااطمثتتلالمطتترنضاطتتطالوطتت ماولم لتت لمنصتت :اا
  طمتتتااعلتتت المحتتتن الممتتتر ،اواالوستتتند:اأر تتت اعل تتتهاطتتتطالوطتتت ماستتتقاعالطتتت تادلئرنتتتااب مطتتتدلدإذاتظ تتترالم  فتتتيط؛ا

 تاأخترى:اولحتد اقة متااصتدرا،الم حت  ،اكطت اتظ تراعل تهاطتطالم لت اثتاللاعالطتطنضت اعلت المطعد ،اولوخيتر ا
ففنجتتداأستتظلالمعالطتتاالمث ي تتاارتتيطاختترزلتالمظ تتر،اعلتت احتتيطايرتتدوالم ريتتياوحتتداث مثتتااأطتت الماقة متتااطعدتتته،اولمث ي تتا
ا.ااطمط رنااطتنل الم طظ ايدااف اأطمكا

ا.6نر اتطثلايرنقاالم  امعال السفمق ءالمقدمتصناا( 35 )لهحة
اسظ.55.6ا×9.5لمطق ي س:ااااااااااااااfol.35bرحظالمصظحااف المط  ن :ا

 مطتدلدالوستندافت المظقتر اعالطتاادلئرنتااباط مالم ريي،احيت اتظ ترأ اوحداطداس ق ها ممًاطمثلالمطرنضاجلمنص :اا
ا.ا7طتنل االم طظ ايداططمًت اف االم ريياتظ رحيطااصةع الم ظصراولمرظصرامقدطهالم مرى،اف إالمف اتفنسض

ا.8تصننر اتطثلايرنقاالم  امعال الإلس   ا( 32 )لهحة
اسظ.55.6ا×9.5لمطق ي س:ااااااااااااااfol.36aرحظالمصظحااف المط  ن :ا

الم  ت تطنلضت ااظ ت رإلا؛جمتدالمظصت المعلتنياطتطااهظ اططالوط ماولم لت اك شتًظ اعتططمثلالمطرنضالمنص :اا
اعلتت اشتتتلادلئتتر اط نفتتا،الوومتت اعظتتداب مطتتدلدالوستتندطاطرستتنطفيطتت ماعالطفتتيطالواإذايتترىافتت ا الم  فتتيط،فتتفتت اكل

                                                           
متتظايمتت كرايتتنعالمطتتتنل المطمتتف دطااهظتت اعختتفال اشتتتل  اعتتطاطتت اذكتترابمتتلي  افتت المط  تتن ،الوطتترالمتت ياستتن ايفعتترضامتتهافتت المدرلستتاا  1

 لمفحليلا.ا
2
  Huard et Grmek, Le premier, fig.30. 

ا.569غ د اعردالممالماي ج اف يد،اتطظ هرالمح   العجفط ع ات،امنحاااا5
4  
 Huard et Grmek, Le premier, fig.32. 

 مظايرداف المط  ن السظاملطتنل المطمف دطااف المعال اهظ .  5
6
  Huard et Grmek, Le premier, fig.33. 
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دلئرنتتتااستتتقاعالطتتت تاأختتترىااكطتتت اتنجتتتدطنضتتت المع يتتتا،ااعلتتت الإلزلرالمتتت يايرتدتتتتهافتتتنعاطنضتتت المطعتتتد ،اولمث ي تتتاا
اعلت داعالطاادلئرنااط نفااططالم ل اوتنج،اونم ره اتطيطالمطعد اطظ ظاحن الممر ،اولثظف ناعل اأر  اطصطفا:
ا .اهناتطمكاف ايداابطتنل المدلئراثلاواطماقدافنعالمعصع ،اأط الم رييافا المق ظالمطظ قا

ا.5تصننر اتطثلايرنقاالم  امعال ارنلسيرالمطقعد ا( 33 )لهحة
اسظ.55.6ا×6.:لمطق ي س:اااااااااااااااااااااااfol.36bرحظالمصظحااف المط  ن :ا

 افتفت اكللم  ت تامر  ناطنلض اا؛جمداعطالمظص المعلنياططاًظ ا شثلالمطرنضاططالوط ماولم ل اكطمالمنص :اا
اولحتتد اعلتت المطعتتد ،اوث ي تتااب مطتتدلدالوستتند:رمستتطقاطتت ماأر تت اعالطتت تادلئرنتتااطتتطالوالم  فتتيط؛اإذايمتت هداعل تته

ظ تراعلت المطترنضاطتطالم لت ا،اكطت اتلم حت  طنض ااطنض الم رد،اورلبعاافنعاأسظل  افنعالممر ،اوث مثااعل ا
ااعظتداطنضت المطظصتلالمق ظت اتمتتلاطعت  احلت اًلاعل اأستظلاخترزالمظ تراتحتقالمط ئتدتنجداثاللاعالط تاأخرىا

اطمط رنا.ف ايداالم طظ اطتنل اثلاواطماقداطثلًث ،اأط الم ريياف
ا.6بعداح ع  ا5يرنقاالم  امعال المثآميلا5تصننر اتطثلا( 34)لهحة

اسظ.55.6ا×6.:لمطق ي س:ا             fol.37a:ارحظالمصظحااف المط  ن 
ظ تتراعلي تت اوحتتداطتتداستت حهالم متترىاأطتت مالم ريتتياحيتت اتج ثً تت اعلتت اركرفتتهالم طظتت ،اهظتت اطمثتتلالمطتترنضالمنصتت :اا

ا.7تمةهالمطيلالم طظ ابطتنل ااريداأطمكاحداب مطدلدالوسند،اف احيطاطثلالم ريياواا رمسطفناعالطف نادلئرنف 
ا.8تطثلالم  امعال اي صنرالمطقعد اتصننر ا( 35 )لهحة

اسظ.55.6ا×6.:لمطق ي س:ااااااااااااااfol.37bرحظالمصظحااف المط  ن :ا
،اوحدارف ارأسهاووضع  اعل اعل اج يةهالوتططاف اوضع ااثالث االور  عا طمفلك ًااطمثلالمطرنضاهظ لمنص :اا

حفتت اطقعدتتتهاولمفتت ااارنضاطرفنعتتلمطتتاطالبتتسناأونالحتت اا اعلتت اركريفتته. ثً تتلوتمتترامرجتتلات لتتساأط طتتهاجلمظ تت ا
افي  .اا9لم ريياوهنايدخلالمطتنل المف اتمةهالمطيلاثلطما

                                                           
1
  Huard et Grmek, Le premier, fig.34. 

تصتتتت ونراتحت ظاب شتتتت اتقتتتتنمابظحتتتت استتتت عاطتتتترنضاشتتتت  ت.اليظتتتتر:اتلوزنتتتت ءافتتتت اأيلقتتتتقاأستتتتط ءاشتتتتنح اأحطتتتتداعلتتتت اهتتتت االمفصتتتتننر الستتتتظ  2
ا.اإعاأناذمكالمفعرننايفظ حضاتط ًط اط اط اج ءاف المط  ن ابملي  .97لمط  ني تالمفرك االمعثط ي ات،ا

)د.م:اا5 ايفنءاخمطاصليايظطناعل اس  الم لد،اوحداتظ راعل الممظااولملم ناأتًض .اأتااعردالمق درايتنيس،اطنستنعاالم تيالمرتديل،اا5
تًضتت :اإيتتهاتعتتداورًطتت اصتتغيًرلاب م لتتداي تً تت اعتتطاعتتدوىافيروستت ااونظ تتراغ مًةتت اخلتت الوصتت ب ا.اوحيتتلاأ688م(،ا5855)د.م:اط ةعتتاالمتتدت ر،ا

ا.585م(،ا5887ولميد.اأتططالمحميظ ،اطنسنعاالم يالممعر اولمعال المرديلا)لمق هر :ادلرالم الئ ،ا
لمتت يالخفصتتقالمثؤمتتن اعتتطات طلتتااعتتال اوتعرتتراهتت االمفصتتننر اا.;6،امنحتتاأستتط ءاشتتنح اأحطتتدادي تت ،اتلوزنتت ءافتت اتصتت ونرالمط  نيتت تتاا6

افصن اعديد اططاالمة  المث ي اططالمط  ن اب محدي اعطاعالجه.ا
،اعطايرنصاإدخ  اطتتنل اح ط تااتمتةهالمطيتلافت المثؤمتن المطق تنعاوإتصت م  اإمت افتظالمعترعالمت ياتمتيلاطظتهالمثؤمن عرداططالم  ابعداح  اا7

م(،الم رلحاالمطق متاالمثالثتنناطتطالمطنستنعاالم ر تاالمفصترننا5855هت/686سظاخل ارطاعة سات)أرنالمق المدط ء،اطر اأواطرتيط.االمأهرلويا
لمرنتت ض:اطتفةتتاالمطلتتكاف تتدالمنيظ تتا،ا)ا5مطتتطاع تتراعتتطالمفتتلم ن،اتحقيتتصاوتعليتتصاعرتتدالمعأنتتأاي صتترالمظ صتتراوعلتت استتل ط نالمفتتنن ري،ا 

 .557،ام(5885
6
  Huard et Grmek, Le premier, fig.36. 

إحدىالمدرلس تاطق ريااريطالمطتنل المف اتمةهالمطيلافت اكفت  المأهترلوياو تيطاتصتننر اطتطاط  تن اجرلح تاالم  ي تهاذكترتالمة حثتاااعقدتا 7
أ،ا .اإعاأنالمفصتننر المفتت اا9ا،امنحتا657،ا656أي ت اتطثتلاكت اي صتتنرالمطقعتد .ارحت  اجطتت  احمتيطاوآخترون،اتأدولتالم ت المعالج تتات،ا

طتطالمةت  المثت ي اطتطالمط  تن اولم ت صاب ممتصاا5:)جر (المرنلسيراب م  ضالمطظفن اوه اطتطالمظصتلالمتتاعال اخأماح ريقار  المة حثااتطثل
اولمظصداولم رلح ت.اولمةضا
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ا.5تصننر اتطثلايرنقاالم  امعال اوج الم ل ا( 36 )لهحة
اسظ.55.6ا×9.5لمطق ي س:ا             fol.38aرحظالمصظحااف المط  ن :ا

ونظ تتراعل تتهاخطتتساعالطتت تادلئرنتتااب مطتتدلدالوستتند،اأعلتت ،ااهظتت اوهتتنايرفتت ايتتدااإمتت اطمثتتلالمطتترنضالمنصتت :اا
را(،اوثتتاللاعالطتت تا)محطتتاالمظ تتراعتتطاتطتتيطالمظقتت راونمتت أيااطرتتتد ايحتتنالمطتتفطاطنضتت اكتتلاكلتت اولحتتد اعلتت 

اطمط رنا.،اعل احيطاطمثلالم ريياو يداالم طظ اطتنل المظ راطص ظاافنعا
ا.5رخ ئ  ولسفاتصننر اتطثلايرنقاالم  امعال اضع المطث ياا( 37 )لهحة

اسظ.55.6ا×9.5لمطق ي س:ا               fol.38bرحظالمصظحااف المط  ن :ا
فت االم  ت تمر ت ناطنلضت ااعطالمظص المعلنياططاجمتدا؛ اك شظًااططالوط ماولم ل هظ اطمثلالمطرنضالمنص :اا

،اه ونمت رالممتر اطاتطتيطافيثظلب مطدلدالوسند:ارمسطقاعل هاططالوط ماأر  اعالط تادلئرنااإذاتم هداا، الم  فيطفرل
يتداافت ااقتداطمثتلاططمتًت ،اأطت الم ريتياف نأخرنتالمطث يا،اكط اتظ راعل اظ رااعالطفت نا  ،اورلبعاافنعاأسظلاوث مثا

اطمط رنا.لم طظ ابطتنل ا
ا.5تصننر اتطثلايرنقاالم  امعال ارردالمرحظا( 38 )لهحة

اسظ.55.6ا×8لمطق ي س:ااااااااااااااااfol.39aرحظالمصظحااف المط  ن :ا
لم  ت تاطنلضت ااظ ت رت مت ايصت اجمتده المعلتني؛اإللوطت ماوهت اهظت اطتطالم لت اوااطمثلقالمطرنضتالمنص :اا

 الممتتتر افتتت اب مطتتتدلدالوستتتنداحتتتنارمستتتطقاعلي تتت اطتتتطالوطتتت ماثتتتاللاعالطتتت تادلئرنتتتاااإذاتممتتت هدا،لم  فتتتيطكلفتتت افتتت ا
ف ظ را(،اأط اأسظلالمظ را59)منحاالمم بقااحن الممر اف المفصننر المف ارمسطقافي  المعالط تيظم  المطنلض ا

اطمط رنا.ف ايداابطتنل اأطمكافنعالمق ظ ا،اعل احيطايردوالم ريياوحدانا خرنأنا عل هاعالطف
ا.6تصننر اتطثلايرنقاالم  امعال ات ل اطظصلالمنركا( 39 )لهحة

اسظ.55.6ا×9.5لمطق ي س:ا             fol.39bرحظالمصظحااف المط  ن :ا

                                                           
1
  Huard et Grmek, Le premier, fig.38. 

2
  Huard et Grmek, Le premier, fig.39. 

أناترتترهطاعلتت اأنالممتت  ااالمدرلستتاصتت حةااهتت ااح ومتتقوحتتداا.78،امنحتتاتلوزنتت ءافتت اتصتت ونرالمط  نيتت تتأستتط ءاشتتنح اأحطتتدادي تت ،ااا5
لمططثتتلاهظتت استتيد اومتت سارجتتاًلاحيتت اذكتترتاتووو اوهلتتاالعفقتتدتالمة حثتتااأنالمطتترنضارفلتتكالملنحتتاارجتتلاإعاأناهظتت كاشتتنلهدايظتتقاذمتتكاوهتتنا

ويرنقتااتصتف نالممتعراوينمته،اوكتلاتلتكالممتنلهداغ  ءالمرأساف ناتصل امميد اأرثراططالمرجل،اوك مكاطالط المنجتهابطت افي ت اطتطاأينثتاا
ط امر اتتدع ط  اب متدميلالمقت ي اوهتنالمتظ اتصتنر ايريتياوشتتلاآمتقاوصتنر اعليلتاتاأياطرنضتااومت ساطرنًضت تااأستط ءاشتنح اأحطتدادي ت ،ا

صتننر ابت مط  ن اتمتفحيلاطعتها.اإعاأنالمفعرننالم ياج ءابملناه االمف5ح ش ااا97تلوزن ءاف اتص ونرالمط  ني تالمفرك االمعثط ي ات،ا
 أناتتننالمططثلاهظ ارجاًل.ا

4
   Huard et Grmek, Le premier, fig.41; 

لمفصتننر الم  صتااب مظمت االمطحظنيتاافت اطتفةتاالمظت ت ابإلستف يرن اتطثتلاكت اعترعالمظمت ،اومت ساكت اخلت ااوحداج ءاف ااإحدىالمدرلس تاأن 
 طظصلالمنرك.ا

 Ganidagli & others, "Approach to Painful Disorders", 168, fig.5. 
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افرترزتاطقعدتتهارجت است ق هامل لت احلت اًلاأوحتداا،طمثلالمطرنضافت اوضتع ااثالث تاالور ت عارنضت اط ئتلالمنص :ا
حيتت ايتترىاعلتت اا،لمطتترضذمتتكافتت امل تت ر ،اونالحتت اأناطالبمتتهاطرفنعتتااوعلتت ،اوذمتتكاإلظ تت راطنضتت الم تت ا

اااطتنل المدلئر .اطظصلاوركهالوتمراعالطاادلئرنااكرير اط نفااب مطدلدالوسند،اف احيطاطثلالم ريياو يد
ا.5تصننر اتطثلايرنقاالم  امعال اوج المظ را( 48 )لهحة

اسظ.55.6ا×9.5لمطق ي س:ا             fol.42bرحظالمصظحااف المط  ن :ا
ب مطتدلدارمستطقاكل ت اعالطاادلئرنااا عمراا،احي اتظ راعل اظ رااخطسططالم ل اهظ اطمثلالمطرنضلمنص :اا

طتتنل الم طظت ايتدااثلاططمًت اف اطماقدا ،ابتلاص اخطساعالط ت،اأط الم رييافثالثااصظناالوسنداطنزعااعل 
ا.اا5لمظق ا

ا.5تصننر اتطثلايرنقاالم  امعال الرفدلءالمحدباا( 45 )لهحة
اسظ.55.6ا×9.5لمطق ي س:ااااااااااااااfol.43aرحظالمصظحااف المط  ن :ا

كريتتر اط نفتتااب مطتتدلدالوستتند،اطتتاادلئرنتتااتظ تتراعلتت اظ تترااعال،احيتت اطتتطالم لتت هظتت اطمثتتلالمطتترنضالمنصتت :اا
ا         طتنل المدلئر .االم طظ ابيدااف اأطمكاعل احيطايردوالم ريياوحدا

ا.6تصننر اتطثلايرنقاالم  امعال المظقرساوأوج عالمطظ صلا( 42 )لهحة
اسظ.55.6ا×9.5لمطق ي س:ااااااااااااااfol.43bرحظالمصظحااف المط  ن :ا

كتتلااحتتدارفتت اطالبمتهاإمتت افتتنعاركرف تته،اونعلتتنطتت مالم ريتتي،اواأ اوحتتداطتداستت ق هاج مًمتتهظتت انضاطمثتتلالمطتترالمنصت :اا
أختترىاعلتت اطظصتتل اجتتداتمتت اعالطتت تا اب مطتتدلدالوستتند،اكطتت اتنافرمستتطوجتتهاطتتطاوج تت احدط تتهاعالطفتت نادلئرنفتت نا

بعيتتًدلاعتتطاهتت االمعالطتت تاطثلتتقافتت الم تتنلءااعلتت الوتمتتر،اونالحتت اأنابعتتضاعلتت الوتطتتط،اوخطتتس رجل تته:اأر تت 
ا.طتنل المظق ابالم طظ ايداططمًت اف اافيردورييام لالمطظصل،اأط 

ا.7تصننر اتطثلايرنقاالم  امعال المظفصا( 43 )لهحة
اسظ.55.6ا×9.5لمطق ي س:ا             fol.45aرحظالمصظحااف المط  ن :ا

ظ تراعلت الم  يتيانأعلت ،ااوااحدارف اطالبمتهاإمت وابمتلاأفق ،ا اعل اظ رااطمفلك ًاهظ اطمثلالمطرنضالمنص :اا
اج ممتيطافتنعاخت دطيطاافت اهت االمفصتننر اوجتندب مطدلدالوسنداونالحت ارمسطقاعالطاادلئرنااالوتمرامعظظالمع يا

                                                           
1
  Gulsat Aygen & others, "The first Anatolian Contribution to Treatment of Sciatica by Serefeddin 

Sabuncuoglu in the 15th Century", Surgical Neurology, vol. 71 (2009): fig.1.      

تاك اعرعالمظم ت،اكط اذكتراأتًضت اأناهت االمفصتننر اطتطالمط  تن المطحظتنتافت اطتفةتااكل تااأناه االمفصننر اتطثلا لمةحاص حيذكراوقد 
بتت مرغظاطتتطاأنالمظصتتلالمحتت ديا .Aygen & others, "The first Anatolian Contribution": 131 .لم تتياب  طعتتااإستتف يرن 

طتترضاعتترعالمظمتت ابتت م  ،اون لتتناتط ًطتت اطتتطاذكتترافتت اأو استت راطظتتهاأيتتهاختت صابعتتال اااfol 39b-42 a) )ولور عتتيطاطتتطالمط  تتن ا
 لوحدل المطمف دطااف اه لالم  اوأشت  الم   ت.المفص ونرالم  صاار  لالمطنضنعااب سفثظ ءاأر عااأشت  اتنض ح ااملطتنل اوا

ر ت امعتال اوجت اعقدتالمة حثاارح  اجط  احميطاوآخروناطق ريااريطاشتلاطتنل المظق االمف اج ءتاف اكفت  المأهترلوياوطنلضت الم ت ا  2
،ا657أدولتالم تت المعالج تتا،اا،لمظ تتراو تتيطاتصتتننر اأختترىاأشتت رتاإمتت اأي تت اتطثتتلاكتت اوجتت المظ تتر.اليظتتر:ارحتت  اجطتت  احمتتيطاوآختترونا

أ،ا .اطتت اأناالمفصتتننر المطمتت راإمي تت اولمفتت الستتف دطقافتت المطق ريتتااعاتطتتقابصتتلاام تت لالمطنضتتنع،ارتتلاتطثتتلايرنقتتاالم تت ا:ا،امنحتتا658
   ططاه لالمةح .ا67اليظر:الملنحاامعال الم  لم.

3
 Ganidagli & others, "Approach to Painful Disorders", 168, fig.3. 

4
 Huard et Grmek, Le premier, fig.44. 

5
 Huard et Grmek, Le premier, fig.45. 
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صتدرااوم ظتهافتنعايظمت  ،الم ي تاا اعلت اركرف تهافتنعاست ح المطترنض،اكطت ايف ت المثت ي اثً تلوو اج يردواا،لمطرنض
ابطتنل اطمط رنا.يداالم طظ اافيردواططمًت اف لم رييالمطرنض،اأط ا

اا.5تصننر اتطثلايرنقاالم  امعال المنث ا( 44 )لهحة
اسظ.55.6ا×9.5لمطق ي س:ااااااااااااااfol.45bرحظالمصظحااف المط  ن :ا

 لتتناطتتطالم تتظالوتمتتراتاىاي ح تتاالم ريتتي،اونالحتت اأناحظ  يتتهرا متتلمذرلعتتهاوحتتداطتتدااهظتت اطمثتتلالمطتترنضلمنصتت :اا
رمستطقاب مطتدلدالوستند،افت احتيطايرتدواعالطتاادلئرنتااالوتمترالمطرفتصإذاتظ تراعلت اطظصتلاا،نضت الم ت مر  ناط

ا.اا5طتنل الم طظ ابيداالم ريياططمًت اف ا
ا.ا5تصننر اتطثلايرنقاالم  امعال الم  لما( 45 )لهحة

اسظ.55.6ا×8.9لمطق ي س:ااااااااااااااfol.46b: رحظالمصظحااف المط  ن 
عط طتااتعلتنارأسته،اونغ ت اجمتدااعالطت تااطالوط ماولم ل اب سفثظ ءطتط ًط ااًن ع راهظ اطمثلالمطرنضالمنص :اا
،اولمث ي تتااأستتظل  ايحتتنالمنستتضلوومتت افتت اا:عالطتت تأر تت ااإذاينجتتداعلتت المتترأسا،ستتطقاب مطتتدلدالوستتندرتت اكثيتتر ارما
ولمطترفقيطاوزيتديااناعلت اكتلاطتطالمطظ رتيط عالطفلمنجهاأر  اعالط ت،اناعل احري المرأس،اوعل ا فلم ر ا،اولثظ

ا،اوعالطتااعلت لمترجليطواالميتديطص ب اأوعالطااعل اكلاطظصلاططاطظ صلاا،لميديطاولمنركيطاولمركرفيطاولم عريط
م رد،اورلبعااعل اعظظالمع يا.اورمسظاأتًض اعل الاطت نالم ح  ،اوث مثااعل اطت نافظالمطعد ،اوأخرىاعل اطت ن

أطتت المظ تتر.ارلتافقتتعلتت اعالطتت تاوستتقاا،لمعظتتصرلتافقتتعلتت اان فتتعالطتت ت:الثظا ثطتت يجمتتظالمطتترنضاطتتطالم لتت ا
ا.ااا6طتنل ااابيدططمًت اف اثلاطماالم رييافقد

ا.7تصننر اتطثلايرنقاالم  امعال الم درا( 46 )لهحة
اسظ.55.6ا×8.9لمطق ي س:ااااااااااااااfol.47aرحظالمصظحااف المط  ن :ا

ب مطتدلدارمستطقار ت اعالطت تادلئرنتااأاع رًن ،اونعلتنااماويص اجمداالمعلنياططالوط هظ اطمثلالمطرنضالمنص :اا
نراوف اا،اولحد اأسظلاكفظهالوتطط،اوثالللوسند ا.8طتنل الم طظ ايدااعل افقرلتالمظ ر،اأط الم رييافقداصم

ا.9تصننر اتطثلايرنقاالم  امعال المررص ( 47 )لهحة
اسظ.55.6ا×8.9لمطق ي س:ااااااااااااااfol.47bرحظالمصظحااف المط  ن :ا

عالطت تار ضت ء،اا علنهتلمطترنضاتذرلعاظ ترايت اتهظ ابقظ  نات لناططالم ظالوتمتر،احطمثلالمطرنضالمنص :اا
وحتتداثتتلاطماقتتداب مطتتدلدالوستتنداعلتت اولحتتد اطتتطالمعالطتت تالمر ضتت ءالمطتت كنر ،اأطتت الم ريتتيافرمستتطقاوعالطتتاادلئرنتتاا

ا.:طتنل الم طظ اريدااأطمكا
ا

                                                           
1
  Huard et Grmek, Le premier, fig.47. 

اعال اه لالمطرض.امظاي كرالمط  ن السظالمطتنل المطمف دطاام  2
3
  Huard et Grmek, Le premier, fig.48. 

اتظًرلاعسف دلماأينلعاعديد اططالمطت وىاف اعال اه لالمطرض،ام لاآثرتالمة حثااعدماتحديداينعالمطتنل المف اتطمكاي  الم ريياهظ .ااا6
5
  Aciduman, "İbn-i Sînâ, Ebu'l-Kasım E'z-Zehrâvî", Sekil.2.42. 

   لمط  ن السظالمطتنل المطمف دطااف اعال اه لالمطرض.امظاي كراا8
7
  Huard et Grmek, Le premier, fig.50. 

   مظايرداب مط  ن السظالمطتنل المطمف دطااف اعال اه لالمطرض.  8
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ا.5معال الممري ناتصننر اتطثلايرنقاالم  ا( 48 )لهحة
اسظ.55.6ا×8.9لمطق ي س:ااااااااااااااfol.48aرحظالمصظحااف المط  ن :ا

ظتتهاورأستتهاختت دماع تت اظ تتراامل ريتتي،افتت احتتيطاتطمتتتهاطتتطاأيأاوحتتداا، اعلتت اركرف تتهطمثتتلالمطتترنضاج ثً تتلمنصتت :اا
خت ر المعظتصاتمتيرالءاط نفتاابت رز اعلت الم  يتيالوتمترامعظتصالمطترنضاعالطتاامنزنتااحطترااونممت هدأط طه،ات لسا

ثتتلاب مطتتدلدالوستتند،اأطتت الم ريتتيافقتتداطمارمستتطقاعالطتتاادلئرنتتااا نستت  لم تتأء،ايفالممتتري نالمتت ياأصتت  اهتت لا إمتت
ازنفني ا.الم طظ اطتنل ايدااف اططمًت ا

ا.5تصننر اتطثلايرنقاالم  امعال المدريلاا( 49 )لهحة
اسظ.55.6ا×8.9لمطق ي س:ا             fol.48bرحظالمصظحااف المط  ن :ا

عتطاالتعريترًاب مطتدلدالوحطترارمستطقاتظ راعلت اصتدرااأستظلاعظقتهاعالطتاادلئرنتااط نفتااطمثلالمطرنضالمنص :اا
بطتتنل اططمتًت افت اتطظت االم ريتيارتدواب مطتدلدالوستند،افت احتيطايرستطقاعمتراعالطت تادلئرنتااتح ضار ت اا،لمدريلا

المظق ا.ااا
ا.5رلاتصننر اتطثلايرنقاالم  امعال الآلا( 58 )لهحة

اسظ.55.6ا×;.8لمطق ي س:ااااااااااااااfol.49aرحظالمصظحااف المط  ن :ا
ظ تتراعلي تت اوحتتداطتتداستت حهالم متترىاأطتت مالم ريتتياحيتت اج ثً تت اعلتت اركرفتتهالم طظتت ،اهظتت اطمثتتلالمطتترنضالمنصتت :اا

ا.6طتنل الم طظ ابيدااف اأطمكاحداحيطاطثلالم ريياواارمسطقاب مطدلدالوسند،اعل عالطاادلئرناا
ا.7طعتنسالمغيرالم  امعال المطم طيرالمطعتنسااواتصننر اتطثلايرنقااا( 55 حة)له 

اسظ.55.6ا×6.:لمطق ي س:ااااااااااااااfol.49aرحظالمصظحااف المط  ن :ا
ونظ تراعلت اأطت مالم ريتي،المع رنتااج ثً  اعل اركرفهالم طظت ،اوحتداطتداست حهالم مترىاهظ اطمثلالمطرنضالمنص :اا

طت ًدلايتدااثتلالم ريتيا،افت احتيطاطماعتطاطمتط رالمقتدمالتعريترًابت رز اااراعالطاادلئرنااحطترلءلوتمارعياحدمالمطرنض
الم طظ ابطتنل اط نفااتضع  اعل المطمط ر.ا

ا.8تصننر اتطثلايرنقاالم  امعال المظ فض(  52 )لهحة
اسظ.55.6ا×8.9لمطق ي س:ااااااااااااااfol.50aرحظالمصظحااف المط  ن :ا

امر ت ناطنلضت اك ت تاذمتكالمطترضع رًنت ؛اايصتظهالمعلتنيااونرتدواطتطالوطت ماولم لت ،هظت اطمثلالمطرنضالمنص :اا
ب مطتدلدالوستند:اولحتد اعلت اصتدرا،اولمث ي تااعلت اارمسطقاسة اعالط تادلئرناالمف اتميراإمي  الم  فيط،كلف اف ا

اني ا.زنفف اتطظ اابطتنل اأطمكاظ را،اف احيطاطثلالم ريياوحداعل افقرلتااطعدته،اوخطسطت نا
 
 

                                                           
1
  M. Şerefettin Canda, "Türkiye‟de nöropatolojinin gelişimi “Dünden bugüne", Türkiye Ekopatoloji 

Dergisi, Cilt 11, Sayı 3 (2005): resim.IIII-2.                                                                 
2
  Huard et Grmek, Le premier, fig.52. 

3
  Huard et Grmek, Le premier, fig.53. 

 ،الوطتترالمتت ياستتن ايفعتترضاف طتت ابعتتدامتتهافتت المدرلستتاامتتظايمتت كرايتتنعالمطتتتنل المططثلتتااهظتت اعختتفال اشتتتل  اعطتت اجتت ءابمتتلي  افتت المط  تتناا 4
المفحليل ا.ا

5
  Huard et Grmek, Le premier, fig.28. 

6
  Aciduman, "İbn-i Sînâ, Ebu'l-Kasım E'z-Zehrâvî", Sekil.2.43a. 
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ا.5تصننر اتطثلايرنقاالم  امعال المرثرالمح دلاف المردنا( 53 )لهحة
اسظ.55.6ا×9.5لمطق ي س:ا             fol.50bرحظالمصظحااف المط  ن :ا

نا نادلئرنفتتت عالطفتتا  اتظ تتراعلي تتتفتتلمي ح تتاالم ريتتتي،ااالمع رنتتتاىا متترالمذرلعتتهاطمثتتلالمطتتترنضاوحتتداطتتتدالمنصتت :اا
ب مطتتدلدارمستتطقاكتتلاطظ طتت اعالطتتاادلئرنتتاااعتتطالمرثتتنرالمطتترلداكي تت ،اونعلتتنالعريتترًاحطتتراتبتت ملننالو افرمستتططصتتطفف نا

اعدس ا.اف اتطظ اابطتنل اأطمكاحدالوسند،اف احيطاطثلالم ريياوا
ا.5تصننر اتطثلايرنقاالم  امعال المظأ المح دلاعظداح  الممرن نا( 54 )لهحة

اسظ.55.6ا×9.5 س:المطق ي             fol.51aرحظالمصظحااف المط  ن :ا
إشت ر اختضاأحطتراالمت رلعااعلناهت تحي اي ح االم ريي،ااالمع رناىا مرالماذرلعهوحداطداهظ اطمثلالمطرنضالمنص :ا

ام ت   ااطتتنل ازنفني تابالم طظت ايتدارمسطقاب مطدلدالوستند،اوحتداطتداإم تهالم ريتياعالطاادلئرناااتعلناجر ايظأ ،اإم ا
ا.الم ر 

ا.5قاالم  امعال احم س االم لدا)لورأنط (تصننر اتطثلايرنا( 55 )لهحة
اسظ.55.6ا×9.5لمطق ي س:ااااااااااااااfol.51bرحظالمصظحااف المط  ن :ا

رمستتظاب مطتتتدلداختتضااونظ تتراعلتت اكتتلاطظ طتت ي ح تتتاالم ريتتي،المعتت رنفيطاذرلع تتهاطمثتتلالمطتترنضاوحتتداطتتدالمنصتت :اا
ا.6حاالمطع مظاينج   ايحنايديالمطرنضغيراولضاطتنل اباططمًت اف اتطظ الم ريياالوسند،اف احيطايردو
 ثانًيا  الدراسة التحليلية

امدرلسااعد ايق  ارئ مااتظحصراف ط ايل :لمة حثاافي  افعرضاتسن ا
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
  Huard et Grmek, Le premier, fig.56. 

2
  Adnan Terzioğlu, "Serefeddin Sabuncuoglu Fatih Döneminin Ünlü Yürk Hekimi", Ünlü Yürk Hekimi 

Tarih ve Taplum, Istanbol, c.1b (1991): 221.                                                                                      
3
  Huard et Grmek, Le premier, fig.57. 

 يفعرضامهاف المدرلساالمفحليل ا.ان اذكرابملي  اف اطفطالمط  ن ،اوهناط اسعط اتل  امظايم كراينعالمطتنل المططثلااهظ اعخفال اشا 4
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اتتتتدىتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتحتتتتبإلا5تتتستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاارة رنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاالمنيظيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت المطتفرتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتحفظتا:5بسخطهط جراحية الخانية 5التعريف

                                                           
وردالستتظالمط  تتن افتت اظ تترالمنرحتتاالمث ي تتااطظتتهاإذايتت كراك تةتتهاأيتتهاستتط اكف بتتهاتجرلح تتاالم  ي تتات.اوعلتت المتترغظاطتتطاذمتتكافقتتدالعفتت داجط تت ا  1

ي تات،اتلم رلحتاالعم  ي تات،اتجرلحتاالم  ي تات،اكطت اج يرتقابعتضالمدرلست تالمصتنل افت المة حثيطالإلش ر اإم هارتتلسط ءاأخترىاكتتتلم رلحاالعيل  
ذكتتترالستتتظالمط  تتتن ابمتتتريالمفرجطتتتااعتتتطالمطرلجتتت الوجظر تتتا،اإذامتتتظايفتتتنفراوحف تتت ادرلستتت تاعر  تتتااعتتتطالمط  تتتن ،اوأتًضتتت امعتتتدماتتتتنفرايمتتت اا

ي ات.اوأشت رتاأخترىاإمت اأيتهاتمتط اتلم رلحتاالم ظ تات.اولم تديراب مت كرالم فروي ااطظه،افقداذكرتاإحدلهظاأناه لالمط  ن السطهاتررلل االمحق 
أناوجهالمنرحاالووم اططالمط  ن اتضظابعضالوسط ءالوخرىامه،افظت الممت رالوو اطظ ت اتقترأاعةت ر ايصت  اتجترل اي طتهاتركت ت،اوأستظل  ا

 تاالمطعترو /اب ترل اي طتهافت الم تيتاوتترج المة حثتااأنابطم فااحدراغل اإصة اعة ر اأخرىاططاس رنطايص  اترف  اجرلح تهاخ ي تهاب مفرك
ه االمطمط  تاحداأض ظقاف اوحقاعحصامثالثتااأستة  :الوو اهتنالختفال اشتتلالم تضاوستطتهارتيطالمعةت رتيط،اولخفالف طت اأتًضت اطت الم تضا

تاممت ر  اططت ايترج اطعتهاأنالمعةت ر المث ي تاالمطدونابهالمط  ن .اولمث ي اوجنداخضاأفق اب مطدلدالوسنداعل المعة ر الووم تجرل اي طهاتركت 
رمفرقابعداش يالمعة ر الووم ،اأط الممريالمث م اولوهظاف ناأناكف  اجترل اي طتهاتركت المطت كنراهتناكفت  اآخترامطؤمت ايتدع اإرترلل ظارتطا

جلرتت ااب ًبتت ا.ا55لرتاففرجطتتهاورتةتتهاعلتت اعرتتدااالم تترل المتت ياذكتترافتت اكف بتتهاهتت لاأيتتهاوجتتداكف ًبتت ايني يً تت ابقلعتتااطفتتنناعظتتداففح تت الستتطهاتجظتتد
م(،اكمت المظظتنناعتطاأست ط الم فتياولمظظتنن،اط لتدلن،اتصتح  اوتعليتصا ا5879-5878هت/5889)طص ظ ارطاعرداااتالإلسف يرنم 

يداصتتديصارتتطالمقظتتنج ا)لممتتا؛7:5م(،ا65;5مرظتت ن:ادلراإح تت ءالمفتترللالمعر تت ،-)ريتتروتا5 شتتر المتتديطات مفق تتت اورفعتتقاريل تتهالم ل متت ،ا
مرظتت ن:ادلرا-)ريتتروتا5 أجتتألء،اوضتت احنلشتت هاوف  رستتهاأحطتتداشتتطسالمتتديط،اا5م(،اأب تتدالمعلتتنم،ا;::5هتتت/5589حمتتطاختت نالمة تت ريات

.اوحداحدلاذمكالم لضاريطالم ف ريطاك مع د ؛اإذاأش رتاإحدىالمدرلست تاإمت اأناكثيتًرلاطتطالمةت حثيطات ل تننا;59م(،اا5858لم فيالمعلط ا،
 Eski Anadolu , YILDIZSemra Canan". رل اي طتتتهااإلرتتترلل ظارتتتطاعرتتتداااو تتتيطاكفتتتيالم رلحتتتاالوختتترىارتتتيطااكفتتت  اجتتت

 Eserler Üzerine Yapılan Çalışmalar ve Bu Eserler Üzerine ve Bu Yazılmış Tıp Eserleri İle Türkçesi

:17 (Haziran 2019): 419., Türkiye, Cilt: 7, Say Uluslararası Araştırmalar Dergisi, Avrasya"  ولم تديراب مت كرا
فرقاف الوي ضتن اب ملغتاالمفرك تاالمعثط ي تاافت  اأتًض اأنادرلسااأخرىاأش رتاإم اوجنداثالثااكفياعطالم رلحااغيراكف  اجرلح االم  ي ااكم

وأوضتحقاأناالم فتيالمثالثتااتعتداام،اوهت اتجترل اي طتهتا،اوكفت  اتعلتظالم رلحتات،اوكفت  اتترجطتاالم الصتاافت افتطالم رلحتات،57هتت/;لمقترنا
ناف الوس ساأعط ًعاجمطعقاططاطؤمظ تالوية ءالمينيت يييطالمطفرجطتااإمت المعر  تا،اوكت لاكفتيالم ترلحيطالمطمت نرنطافت المعت مظالإلستالط ،اوأ

جرلح تتاالم  ي تتااف تتناالمظتترعاريتتظ ظااو تتيطاكفتت  اجرلح تتاالم  ي تتااأناجط ع تت اطتفن تتاابغتترضاإفتت د المطرضتت افتت اح متتااعتتدماوجتتندايريتتي،اأطتت 
 ,Nuran Yıldırım رف  اطظصلاوتعل ط املرلغريطاف اتعلظاعلظالم رلحا،اكط اأيهايفطيأاعظ  اب حفنلئتهاعلت اتصت ونراوأشتت  اتنضت ح ا.

Mersin  :(Türkiye vol.1, no.1 Lokman Hekim Journal,, Beşinci Yüzyıla Ait Türkçe Cerrahnâmeler" "On

, 19, 26.), 2011Üniversitesi 
لعفقتتدارلنشتت هاأناكلطتتاالم  ي تتاالمفتت اذكتترتافتت الستتظالم فتت  ايرجتت اإمتت اأنالم فتت  اعةتت ر اعتتطايمتت ااطفرجطتتااطتتطاكفتت  اف رستت اأمم  تت افتت ا  2

  ,Bibliothèque nationale, (Paris:  uscrits turcsCatalogue des manEmle Blochet.فت رسافت اعصترالم  يت تالمطغتن 

اا34 ,(1933.
. وحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتداورداب مظعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتلاهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت لالمفظمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيرالم تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت صاب ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتظالمط  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن اعلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت اطنحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت المطتفةتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاالمظريمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت اا

https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc34671q  
ريداأنالمة حثااتفظصاط المرأيالمق ئلابلناذمتكالعستظايرجت اإمت اأنادلراشتظ ءاآط ست  المفت اكت ناتعطتلار ت اك تتيالمط  تن اك يتقافت الوصتلا

 )رظيقاف اعصرالم  ي تالمطغن (.الم  ي ا
 George Sarton, Introduction to the History of Science, vol. 3 (New York: 1975), 1216.    

إمت المطتفةتاالمنيظ تاافت ابت رنسافت المف ست اطتطاينييتناعت مايؤو اططالمنلض اليفق  اطل  ااه لالمط  ن اإم اكثيراططالوش  صاحرلاأنا  3
ماكط اتمظ ظاططاإثة ت تالمطل  االمطدويااعل اصظح تاه لالمط  ن ،اإذاورداف اوجهالمنرحاالووم اطتطالمط  تن ،اوفت اظ ترالمنرحتاا5:95

-56:5هتت/:5;-8::)اخفظاعل هايغرلءايص  اتب يأنتدارتطا اخت نالمطظظترادلئًطت تاأيالم تفظالم ت صاب ممتل  ناب يأنتدالمثت ي لوخير اطظه،ا
م(.اكطت ادونافت الم ت طألالوتمتراعلت ا56:5-5678هت/8::-77:م،5667هت/;6:م،ا5666هت/:6:)ام(الرطالممل  نا المظ ت 5755

لوطهالمظقير ا)؟(/ارح طاارظقاحميطالمطعرو ابعطنجه/ازلداالمنزنراعظت اااعظ طت اومنلمتدي ط /اطظهاط ايصهاتثظالسفصحرفهاا56وجهالمنرحاا
ام،اونظ تظاطتطاذمتك5996ينميتناعت ماا59هتتاأيا::55جطت دىالوو اعت ماا:5وأحمط/اإمي ط ت.اولشفطلاذمكالمتظ اعلت المفت رنخالتًضت اوهتنا

-;558) طصتتتتت ظ المثتتتتت ي اتعطنجتتتتتهازلدااكتتتتتن رنلل احمتتتتتيطاب شتتتتتت تالمتتتتتظ اأنالمط  تتتتتن اكتتتتت نابحتتتتتنز الرظتتتتتاالمصتتتتتدرالوعظتتتتتظاملمتتتتتل  ن

https://dergipark.org.tr/tr/pub/mutftd/issue/43164
https://dergipark.org.tr/tr/pub/mutftd/issue/43164
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc34671q
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc34671q
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ا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتحظاظتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتقارحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتااتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاالم  ييتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن اجرلحيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتط  ا5ختتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيما

                                                                                                                                                                          

لمتت يايؤكتتدا ولمتت ياينجتتدافتت اطتفةتتاالممتتل ط ي ااط طنعتتااخ صتتااب ستتطهاتضتتظالمعديتتداطتتطالمط  نيتت ت.االوطتتر م(5985-9;58هتتت/5556
ظت  المحترنظاب مقصترالممتل  ي ،احك قاات رن  ااأعاوهت اأنالمظمت ءافت المعصترالمعثطت ي ادرستطاكفتيالم تيالمقتدتظاوتلقتيطاتعلت ط طالم رت اب 

ذمتتكالمط تت  اولمطفرجطتتااعتتطاكفتتيالم تتيالمقتتدتظ،اولوختترىالمطؤمظتتاارنلستت االويةتت ءالمعثطتت يييط.اايلطتت زااولستتفظدناطتتطالم فتتيالمطف صصتتاافتت 
أتًضتت اعلتت ا.اوجتت ءا;:6م(،ا::;5)إستتف يرن :اطؤسمتتااف صتتل،ا5 ،اترجطتتااعتتدي ناطحطتتنداستتلط ن،اجتتأأيط،اأوزتنيتت ،اتتت رنخالمدومتتاالمعثط ي تتا

تط لتتساتظظ طتت تالعض ستتظدناتمتتظ  ازلداا ا وجتتهالمنرحتتاالوومتت اطتتطالمط  تتن اعةتت ر اطتفن تتااب ملغتتاالمفرك تتاالمعثط ي تتااب تتضاجطيتتلايصتت  
جطت دىالعختتراا;علطت اأفظتدي/الشتترناكفت ر ايريتتياطنستينارترزووناجظ رلرنظتته/ارتراوجتتهات دكت راونتترطألالومتدتغ ارتناطحلتتهاشتر /لومظديافتت ا

ونظ ظاططاترجطف  اإم المعر  ااأناه لالم ف  احدمااعل اشتلاططالم كرىاإم الم ريتياطنستيناررجتنناطتطاأحتداأعضت ءاط لتساتا5599سظها
تر ابطقتراافت ا ماأياأناهت لالإلهتدلءاكت نافت ا5:88دتمتطررا55م/5599ستظاا جطت دىالعخترا;لمفظظ ط تاتمظ  ازلداا اعلطت الفظتدياوشم

 ((1900-1817   لمدرلستت تاأنالم ريتتيالمظريمتت المطتت كنراهتتن .اكطتت اجتت ءافتت اإحتتدىم(5:85-;5:5)الوو اعصتترالممتتل  ناعرتتدالمط يتتد

Etienne Jules Bergeron ماوأيتهاعاينجتداأياإشت ر اعتطاسترياإع ت ءالم ريتيالمظريمت ا;5:8وأنالمط  ن احتدماإم تهافت ادتمتطرراعت ما
لمدرلستتاالمتتر ضارتتيطالمعتت مالمتت ياذكرتتته،او تتيطالسفضتت فاالممتتل  نااهتت لالمط  تتن اأواك تتناليفقتتلاإمتت المطتفةتتاالمنيظ تتاافتت ابتت رنس،اكطتت اح ومتتق

م(امألطررليتتنر المظريمتت االوجيظتت افتت احصتترابتلر تتت ابإلستتف يرن ابعتتداعندت تت اطتتطالفففتت  احظتت  ا5:98-5:85هتتت/5;55-5599)اعرتتدالمعأنتتأ
  .Pierre et Grmek, Le premier, 42 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا،لممننساف االمع مايظمه

م(الم ياذكرتتهالمدرلستااتعتداط  مًظت افت المنلحت امطت اينلفقتها;5:8)او غضالمظظراعطاه لالمر ضالم ياعاينجداأيادميلايدعطه،افإلنات رنخاع م
مظريمتتت ايرجتتت اإمتتت اير عتتتاالمعالحتتت تاهتتتت(المتتتنلردافتتت الإلهتتتدلء،اوتعفقتتتدالمة حثتتتااأناإهتتتدلءالم فتتت  اإمتتت الم ريتتتيال5599)اطتتتطالمفتتت رنخالم  تتتريا

طت رساعت ما56لمعثط ي ااط افريمت اف طت ات ت الم  يتيالم رت ،افقتدالففتف الممتل  ناطحطتندالمثت ي اكل تاالم تيالمفت اأيمتله افت اإستف يرن افت ا
ااحيظتت لكاك يتتقاطتفن تتااماوأصتتدراحتترلًرلارفتتدرنسالمعلتتنمالم ر تتاار تت اب ملغتتاالمظريمتت ا؛اوناطعظتتظاكفتتيالم تتيالمطنجتتند اب مدومتتاالمعثط ي تت5:59

ىاب ملغتتاالمعر  تتا،اوأناعتتددالويةتت ءالمتت يطاتعرفتتنناهتت االملغتتااوطصتت لح ت  احلتت اًلاملغ تتتاالوطتترالمتت يااتصتتعياطعتتهاترجطف تت املفرك تتا،اومتت لارأ
ط اوأنالمظريمتتييطالممتل  ناطحطتتندالمثتت ي اأيتتهاطتتطالوفضتلالمفتتدرنساب ملغتتاالمظريمتت ااثتتظاترجطتااطتت ايدرستتنيهاطتتطاكفتتياإمت امغتتف ظالمفرك تتااعستت 

 Türklerde Cerrahinin , Ceylan İbrahimرتت ينلاحتتداتقتتدطنلاكثيتتًرلافتت اط تت  الم تتياوأمظتتنلالمعديتتداطتتطالم فتتيالم ر تتااب مظريمتتا
 66, 67. ,(Ankara: 2012)Türk Cerrahi Derneği Yayınları  , Gelişimi و  مظعتلافقتدالستف دطقالملغتاالمظريمت اافت اتتدرنسا

تتتيطالمعديتتداطتتتطالويةتتت ءا5:89ماولستتتفطرتاحفتت اعتتت ما;5:5 اردلتتتااعصتتترالممتتل  ناعرتتتدالمطحيتتتدالوو اعتت ملم تتيافتتت اترك تت اطظتتت م،اكطتت اعم
 Nil. لمظريمييطابمتلاطظفظظاملفدرنساف اكل االم يابإلسف يرن ،اكط اعطتلاكثيتراطتظ ظافت المطؤسمت تالمعثط ي تااوكت لافت المقصترالممتل  ي 

Sari, "Turkey and its International Relations in the History of Medicine", Vesalius, VII, 2 (2001): 89, 90. 
ور ط اك نالم رييالمظريم اررجنناأحداأشت راهتؤعءامت لاأمهتدياهت لالمط  تن ،اونتدعظاذمتكاكنيتهاطتطاأشت رالويةت ءابظريمت افت اذمتكالمنحتق،ا

 Ford Madox Ford, A History of our Ownرتيًرلام ت .فقداك نايريًة ابطمفمظ اب رنساوعضتنالعر دتط تاالم ر تاار ت اثتظاأصتة استت

Time (Bloomington: Indiana University Press, 1988) 245.  م(المتت ياكتت نا56;5-;5:5)اأطتت اعتتطا اعلطتت اأفظتتدي
أجتدلدااوعلطتهاعرظتهاالمط  ن اف احنزتهاوأهدلااإم الم رييالمظريم افلظات كراأيادرلستااهننفته،اطت اأيتهاكت ناخ  ًيت اشت يًرلاتعلتظالم تضاطتط

لم  تت  المطمتتت نراتإستتتط عيلاحقتتت تالممتت يرارتتتتتيغركألابتتتكت.اأحطتتتداصتتترريازليتتد،ايطتتت ذ افرنتتتد اطتتتطالم  تتن المعر  تتتاامنحتتت تايتتت در اوشتتت را
ا.اوكت ناتتفتياب تضالمثلت اولمظمتخاولمتدينلي .ااأحطتد:8م(،ا5855لم   ييطاط المفعليصاعلي  اولمفعرننار  اا)ريروت:ادلرالم فيالمعلط تا،ا

.اونؤكتتداهتت لاحمتتطا5;5م(،ا5888صتترريازليتتد،اتتت رنخالم تتضالمعر تت اوأعتتالمالم  تت ييطا)لمقتت هر :ادلرالمظضتتيلااملظمتتراولمفنزنتت اولمفرجطتتا،ا
الم ضالمطتفن ابهاعة ر الإلهدلء.ا

أختترىابطتفةتتاا،اوا975تنجتتدايمتتخاأختترىامتت مكالمط  تتن اطظ تت اولحتتد افتت اط طنعتتااح متتقالفظتتدياب مطتفةتتاالممتتل ط ي ااطحظنظتتااتحتتقارحتتظا 1  
)ترك ت :ادلراا5أجتألء،ا 5علت ارضت احتراارلتن ،اطع تظالمط  نيت تالمطنجتند افت اطتفةت تاإستف يرن اوليت ينم ،اا.ا5:67لمطرلدتااتحتقارحتظا

يظمتهااوططالمطعرو اأنالمظمخالوصل ااططاه لالمط  ن ايرلغاعدده اثاللايمخ:الثظ ناطتطاكف بتاالمطؤمت ا.8;7م(،ا5887لمعكةا،اترك  ،ا
فرتقافت اوحتقاعحتصام،5687هتت/98:ف اع م   " ,Beşinci Yüzyıla Ait Türkçe Cerrahnâmeler OnYıldırım.21 ,". ولمث مثتااكم

  ;9تحتتقارحتتظاالمنيظ تتاابإلستتف يرن اوأو اهتت االمظمتتخاهتتنالمط  تتن اطحتتلالمدرلستتا،اولمثتت ي اطحظتتنتافتت اط طنعتتااعلتت اأطيتتريابطتفةتتاالمظتت ت 
Remzi Kitabevi, 1982), 51. , (Istanbul: İlim" klerindeTür "Osmanli Adnan Adıvar,  Abdülhak  ولمث مت اطحظتنتا
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suppl turc. 693ا
اهتونعا5 اتلمط  ا لتد اتركيتترجطن  اامطق متتتتتتتتتتتتتتتتتتاا5اتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا اا5تب ميدتلمعطل اططالمطق مأي الوخير  ا

ااااااااااااااااااااااااااااااااظتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتلمق سا تتتتأر اتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتمل رييالويدمما6 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتلمفلمياعطأاتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتطاع تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت امطتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترنصتلمف  اتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترف

                                                                                                                                                                          

  م.:5هتتت/55.اوحتتداأرجعتتهابعضتت ظاإمتت المقتترنا57فتت اطتفةتتااب ستتظاعطتترافتت احمتتظالمفتت رنخالم رتت ابتل تتاالم تتياب  طعتتااإستتف يرن اتحتتقارحتتظا

u", 575.Şerefeddin SabuncuoğlBatırel & Yuksel, "Thoracic Surgery Techniques of   علت احتيطاأرجعتهابعضت ظا
وطتطالمطؤست اأناجط ت ايمتخاهت لالمط  تن ا  62Türklerde Cerrahinin Gelişimi, Ceylan ,. م;5هتت/55لآلختراإمت اردلتتاالمقترنا

 .غيراك طلا؛اإذاتظفقداكلاطظ  اإم ابعضالمظصن ،ام طاططاحمطالمح اأنالمظمخالمثالثااتتطلابعض  ابعًض 

 Zehra Gençel Efe, Şerefeddin Sabuncuoğlu, "Cerrahiyetü'l-Haniyye, Hazırlayan: İlter Uzel" (Ankara: 

Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1992), 2 Cilt, e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi (Ağustos-2019), Cilt:11 

Sayı:2 (24), 1060.  
تفةتت تاولمطفتت ح المع مط تتااتدرلستتااحصتترنااطتتنجأ ت،المط لتتاالمعر  تتاامألرشتت ناحمتتطا ايتتنراعرتتدالمظتتنر،المط  نيتت تالمعثط ي تتاافتت المط  1

 .5;(،ا5885ولمفنثيصاولمطعلنط تاا)تنيس:ا
فت اطقدطتااكف بتهاأيتهاكفةتهاب ملغتاالمفرك تاالمعثط ي تا؛اونالمروطت ناب وي ضتن اكت ينلايفحتدثننالمفرك تاافت اذمتكالمنحتق،اكطت اأنااذكرالمطؤمت   2

 ناحف اوإناك ينلاتعرفننالمقرلء اولم ف بااب معر  ااولمظ رس ا،اوإناطعترفف ظابت ملغفيطاكت ناعايتؤهل ظامقترلء الم فتيالم ر تا،غ مر االم رلحيطاأطينا
Türkiyat Araştırmaları (Istanbul:  Sanat-Art, "Cerrahi Tekniklerin Resimsel Anlatımı"Akar,  Mahbube

Issue.3, 24. , 2015),İstanbul Üniversitesi, Enstitüsü و تت مرغظاطتتطااكف بتتااهتت لالمط  تتن ار تت االملغتتا،احتتداترتتتيااعل تتهااأنا
اات نهلالم ف  اعل اطدىاففر ايننلااكط اسفنضحهالمدرلسااف طت ابعتد،افتإلنامغتاالم فت  اجعلفتهاطصتدًرلاط ًطت امطظتردلتالملغتاالمفرك تاالمعثط ي ت

 ةالنحويوحنلعده ا

5th Century Turkish Physician Serefeddin The 1 Osman Sabuncuoğlu,, "Salim Ayduz  

Sabuncuoglu Author of Cerrahiyetu „l-Haniyye", https://muslimheritage.com/serefeddin-sabuncuoglu-

cerrahiyetu-l-haniyye/10/4/2020/2:50Am 
 ",51,52Türklerinde İlim  Osmanlı Adıvar. ,"                                   .املطص لح تالم ر االمفرك ارط اجعلفهاس اًلا   

  
مت ناويرنقتااكتلالوطترلضالمفت اتصتييالإلياأمفتردام ت اكفت  اخت صاعتر ارتتترف  المأهترلويافت الم تيامعطتلالم ترلحيطتاوهتناتحفتنياعلت اا5

ا78عالج تت ،اوحتتدارتتتياف تتهاهتت االوطتترلضارفرتيتتياأجتتألءالم متتظاردلتتتااطتتطالمتترأساحفتت المقتتدم،اولمطنضتتنعايف تتنناطتتطاثالثتتااأرتتنل :الوو ابتتها
فصتتاًلاا57فصتاًلااتفظتت و الممتصاولمتةضاولمظصتتداولمح  طت تاولم رلحتت تاوإخترل الممت  م،اولمث متت ابتهاا9;اعتطالمعتتال ابت م  ،المثت ي ابتتهافصتاًلا

ي تت داعةتت سازنظتتل،الإلي تت زلتالمعلط تتاامأليةتت ءافتت الويتتدمساوأثرهتت اعلتت المف تتنرالمحضتت ريافتت ااحتتدي اعتتطالم رتتراولم لتت اوعتتال الم متتنر.مل
.اوأهتتتظاطتتتت اطيتتتتأاأستتتتلن ا556،ا555م(،ا5855ماا)ريتتتتروت:ادلرالم فتتتتيالمعلط تتتتا،ا5;56-955هتتتت/ا9;:-5;لمقتتتترونالمنستتتت  اا–أورو تتت ا

االمعلط تا،اتلتكالم  صت االمفت اطيتأتاكفتيالمعلطت ءالمعتر اعلت اطترالمعصتنر؛اإذاتمتظدالآلرلءاإمت اح ئلي ت ،المأهرلوياف اه لالم ف  اهنالوط يت
افضلالعرف  ر،اكط السف دماعة رلتاطعيظااتد اعل اعدمالمفحرياتط ًط ،اوذكترارأتتهافت الم ترعالمطظ ستةااملعتال اإذلاكت نالمعتال  ع  متهااومظايدَّ

لت ،اطقدطتااناالمرأياوتقرنراط اهناطظ سيامهادونالعمفألماب مظظرن تالمقدتطا.اطت هراعرتدالمقت درا اعأرثراططايرنقا،اكط اأع  املق رئاحرا
.اوأهتتظاطتت اتطيتتأالم فتت  المرستتنمالمفنضتت ح االمفتت ارستتط  ا95،ا95م(،ا::;5مرظتت ن:ادلرالمعلتتنمالمعر  تتا،ا-)ريتتروتفتت اتتت رنخالم تتيالمعر تت ا

دولتالم رلح تاالمفتت اكت ناتمتتفعطل  اولمفت اضتطقاكثيتتًرلاطتطالرف  رلتتته،المفت اتعتتدىاط طنع ت المتتتالمأهترلويارظظمتهاوشتتت  الم  ت تاولمطتتت وياولو
اآمهاجرلح ا،اح مارنصظ ظاوصًظ ادق ًق اططاي ح االممتلاولمح ظاوط د المصظ ،اكط اشر ايرنقاالسف دلماكلاآما.ا588

شتت رتهاووصتتظهابليتتهاأو اطتتطاوضتت الوستتسالمصتتح حاامل رلحتتااتعتتداذمتتكالم فتت  اطتتطاأشتت رالم فتتيالمفتت اأمظ تت المأهتترلويالمفتت اتمتتررقافتت ا  4
م(تاا5;56-58:7هتت/ا9;:-699لم ر ا.احنرنااتح  وي،اتدورالويدمساف ايقلالمعلتنماإمت اأورو ت اطتطاستقن ايل  لتااإمت استقن اغري يتاا

.اف م فتتت  اعطتتتلا97م(،ا5857  ،اكل تتتاالمعلتتتنمالإليمتتت ي ااولعجفط ع تتتا،اج طعتتتاالرلتتت اطحظتتتدلومحا،،الم ألئتتترغيتتتراطظمتتتنر ا)رستتت مااط جمتتتفير
م(،ا5855هتتت/686)أرتتنالمق ستتظاخلتت ارتتطاعةتت سا)المأهتترلويااطنستتنع اكريتتراوخالصتتااستتفيطاع ًطتت اطتتطاطط رستتاالمأهتترلويامل تتياوتدرنمتتهامتته.

مثق فتتتا،ا،الم ي تتتاالمع طتتتاالممتتنرناامل فتتت  ،اوزلر ال5رفتت  المأهتتترلويافتت الم تتتيامعطتتتلالم تترلحيط،اتحقيتتتصاودرلستتتاا ات ستترازكتتتنراا)دطمتتص:ا 
م(،ا98;5فتتروعالم تياولمصتتيدمااولم رلحتا،اعطتترافتتروخ،اتت رنخالمعلتتنماعظتدالمعتتر ا)ريتروت:ادلرالمعلتتظاملطاليتتيط،ا.اإذلايفظت و ا59ام(،;588

طرًضتت اب مفملمتتلاطتتطاا557طق متتااأينم تت الوومتت اوتةحتت افتت اكل تت تالم تتياوأسمتته،اأطتت المث ي تتاافتت كرافي تت اا58.اونفتتلم الم فتت  اطتتطا5:5
ف تتت احصتتتير اتعظتتت اب عحر تتت ذيطاولودونتتتاالمطظتتترد اولمطركةتتتااوتحضتتتيره ،اونلتتت اذمتتتكاطق متتتااعتتتطاا58:ا5مقتتتدم،اأطتتت المطقتتت عتاطتتتطالمتتترأساإمتتت ال

https://muslimheritage.com/serefeddin-sabuncuoglu-cerrahiyetu-l-haniyye/10/4/2020/2:50Am
https://muslimheritage.com/serefeddin-sabuncuoglu-cerrahiyetu-l-haniyye/10/4/2020/2:50Am
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ا5ت آط سيتتا5 ءتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدلراشظايةت ءأراتتتتتتتتتتتكرياا االمفرجطتا تتر ماتتتتتتتتتتتتتتم(،اوحتداح5855-58;هتت/685-557)ا5أهرلويتتتتتتتتتتتتتتتلم
ات6 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت المغلتتتتتتتتتتتتتتتتيارتاتص رني تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ستالمطلقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتطالمح  اإميتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترل اتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتطاعلتتتتتتتتتتتتتتتتتتطارتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتلمدياتر تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتش

                                                                                                                                                                          

لمحط تت تاولوغ تتتتاالمطالئطتتاام تتتلاطتترض،اثتتتظاأختترىاعتتتطالودونتتتاالمطظتترد ،اثتتتظاطق متتااعتتتطالووزلناولمطت ييتتلاونظف تتت الم فتت  ابطق متتتاالم رلحتتتاا
م(ت،المطنستتنعاا5855هت/تتتتتتتتتتتتتتتت686)أرتتنالمق ستتظ(ا)تتتتتتتتتتتاأهتتظاطتت افتت الم فتت  .اررهتت نالمع رتتداوطحمتتطالم يتتر،اتلمأهتترلوياالمطعروفتتااب معطتتلاب ميتتداوهتت 

 .;65ما(،ا5886)دطمص:ادلرالمظ رالمعر  ،اا58ط لد،المط لدا55،المعر  ا
خيترالمتديطالمأركلت ،الوعتالماحت طنساتترلجظاي ت ايمترفه،اهناخل ارطاعة ساأرنالمق سظ،ايريياططالمعلط ءاومتدافت المأهترلءاحتر احريةتااوإم  1

،ا558م(،ا5885،ادلرالمعلتتظاملطاليتتيط،ا57مرظتت ن:ا -)ريتتروتا5 أجتتألء،ا:وشتت رالمرجتت  اولمظمتت ءاطتتطالمعتتر اولمطمتتفعر يطاولمطمفمتترحيط،ا
م،ادرسالم تياوكت ناخريتًرلا5855/هتت685ماوتتنف افت ا58;هتت/557.اولخفمل اف ات رنخاطنمدااووف تته،اإعاأيتهاعلت الوغلتياومتداعت ما555

متهاب مفمرن اولم رلحا،اكط اأيتهاعطتلافت ابتال الم ل ظتااعرتدالمترحططالمث مت اولرظتهالمحتتظالمثت ي ،اوطرجت اخررتتهاإجترلؤااملعطل ت تالم رلح تاارظظ
رلستتتت تاولمظمتتتتتر،اومتتتت ساب ععفطتتتت داعلتتتت اأيةتتتت ءاآختتتترنط.ا افتتتت رس،اطنستتتتنعااعلطتتتت ءالمعتتتتر اولمطمتتتتلطيطا)ريتتتتروت:المطؤسمتتتتاالمعر  تتتتااملد

،ااوم نيهاأررراأية ءاطمفمظ احريةااوجرلحي  ،افقداتعلظاعل ايدتتهالم ثيتراطتطالم تال ابطدرستاالم تيار ت ،او لتغاطتطا565،ا568م(5;;5
شتتت رتهاأنالعفتتت دالم تتتال اطتتتطاأيحتتت ءاأورو تتت المتتت ه  امقريةتتتاامحضتتتنرادروستتته،اوطمتتت هدتهاأثظتتت ءاإجتتترلءالمعطل تتت تالم رلح تتتا.اعطتتت داإرتتترلل ظا

ا.6;،ا8;،ا::،ا58م(،ا;;;5)وزلر الووح  اولممؤوناولمطقدس تالإلسالط ا،اا;ا،اعدد57ط لد،ا،المأهرلوياطؤسساعلظالم رلحالم  يي
ومقتداأيلتصاعلت اهت االورظ تاافت ا”ادلرالممتظ ء”ورداف اوحف  تالمطة ي المف ات تف اب ممت ننالمصتح اافت المعصترالمعثطت ي اأي ت استطيقارتتاا5

لعستتظاب إلضتت فااإمتت اأستتط ءاأختترىاطثتتل:اتدلرالمصتتحات،اتشتتظ اخ يتتهت،اتر ط رستتف نت،اتر ط رخ يتتهت،اتت ط رخ يتتهت.ااأرطتتلالودر تت تالمعثط ي تتااذمتتكا
ا.6:9-6:5ا،5 لمدوماالمعثط ي اات رنخاوحض ر ،المديطاإحم ناأوغل ،اتلمح   المفعل ط ااولمعلط ااوأدر  تالمعلنماعظدالمعثط يييطت،ا

م،ابتتلطراطتتطالممتتل  نالعم تت ي اأوم تت يفنا اخدلرظتتدااوزوجفتته،اوحتتدالميمتتلتا;558-:558هتتت/:98اعتت مارظيتتقاعلتت ايتتداعظرتترارتتطاعرتتداا  3
رنصتظ  اطؤسمتاامفعلتت ظالويةت ء،اوعتال المطرضتت اطتطالوطتترلضاك فتا.اوظلتقاتقتتنمارنظ ظف ت ابعتتداأناضتظالمعثطت يينناآلط ستت  ،اف  يتقاأشتتةها

   بتل  تالم يالمينم.

Yüksek , (. Bayezid Darüşşifası"Edirne Sultan II ve arihi İçinde Müzikle Tedaviif "Kültür TEnver Şengül, 

: Trakya Üniversitesi,  (Turkey e, Sanat Tarihi Bölümü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, if if EdirnLisans Tezi

ا .62 :(2008
اعتتطاأطتت رطاملفتتدرنس،اوأختترىاملصتتيدمااوط تت زنا الم تتي،افضتتاًلاوك يتتقاتحفتتنياعلتت اح تترلتاكثيتتر املطرضتت ،اوأختترىامل رلحتتا،اوكتت لام تتال

لوطترلضاع م تقالودونتا،اإمت اج يتياطمت ح تاأخترىاخصصتقاكلطت رطامل دطتا،اومتيدلر ،اوملنظت ئ الوخترى.او ت مرغظاطتطاأنالمطمفمتظ ا
n , "O1Gülşen Dişli ر فتتتتا،افتتتتإلناغتتتتر المط تتتت ييطافصتتتتلقاعتتتتطابتتتت ح اح تتتترلتالمعتتتتال الوختتتترىاوخصتتتت ام تتتتظافظتتتت ءاطظظصتتتتل

", Anatolia in 17th Century to 13th from Furnishing Designs and Historic Hospital Spaces of Change the

.Vol. 2, No. 4 (2019): 454, 459 ,Architectural Heritage of International Journalاوف المقرونالمف م ااأصةحقادلرا.
 لمعقل اافقض.لممظ ءاطمفمظ اخ ًص امألطرلضالمظظم ااوا

 Osman Sabuncuoğlu, "Early Color Illustrations of Psychiatric Treatment Methods as Drawn by Physician 

        (2006): 2071. ol. 163, I. 12v American Journal of Psychiatry1470)", –Serefeddin Sabuncuoglu (1385

                                               

 Ekmeleddin Ihsanoğlu ve Öte, Osmanlı Tıbbi Bilimler Literatürü متظاتصتلظ اأياطعلنطت تاعظتهافت المطصتت در، 4 

Tarihi, C.1 (Istanbul:. 2008), 56. لمطعلنطت تالمفت اوصتلفظ اكفر ت اهتناعتطايظمتهافت اطؤمظ تته،اولمفت اتمتف ل اطظ ت اأيتهاومتداوكتلا
م،اوأيتتهايظفطتت امع ئلتتااطمت نر اطتتطالويةتت ء؛افحتتداالمحت  اإم تت ساكتت ناكريتترا:568هتت/95:م،اوتتنف ار تت ابعتتداعتت م55:8هتتت/::9ابآط ست  اعتت م

Osmanlı Biliminin  ,Aydüz Salim م(،5655-6555هتت/56:-58:)اأية ءاحصرارنرصااخال اففتر احتتظالممتل  نامطحطتداجلرت 

. Osmanlılarda Bilim ve Teknoloji ,Kazancıgil Aykut(İstanbul: Timaş Yayınları, 2016), 46, 47;   Öncüleri

(İstanbul: Etkileşim Yayınları, 2007), 122. وهتنافت اوأيتهالتةت اطمت راجتداافت اتعلتظالم تي؛اافرتدأادرلستفهافت ادلراشتظ ءالط ست  ا
 Ünal م(اعلت ايتداررهت نالمتديطالحطتدارتدلراشتظ ءالط ست  ،ااو تدأاح  تتهالمط ظ تاارتدلرالممتظ ءايظمت  .5685هتت/87:لمم بعااعمراطتطاعطتراا)

, Dergisi  Tarih Türk DünyasıŞenel, "Amasyali Hekim Sabuncuoglu şerefeddin ve Mucerrebname", 

.1989):15 TemmuzSAYI: 31 (ا.ماحفت اوف تته5677هتت/;7:مطت ياالمعلط ااأناشغلاطظصياكريترالويةت ءار ت اطظت اعت ماو لغاططالا
وطتطالمطؤكتداأنالمت ياطتظتهاطتطاذمتكاخررتتهالم ننلتا،اا.558ه(،ا5565)إستف يرن :اارروسهام ا اي هر،اعثط يلرياطؤمظلري،الوجظ  اجلد

https://www.pandora.com.tr/kitap/osmanli-tibbi-bilimler-literaturu-tarihi-4-cilt/205935
https://www.pandora.com.tr/kitap/osmanli-tibbi-bilimler-literaturu-tarihi-4-cilt/205935
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 الممتل  نا اتتتتتتتتم،ابغترضاتقتدتط  اإم5688-5687/ا5هتت98:م(اعت ما:568ابعد-55:8هت/5::ابعد-::9)
اا.5 تتتتلمظ ت

                                                                                                                                                                          

 المرضت احتراارلتن اوأحطتدايتنرلناحتراارلتن ،اطع تظالمفت رنخاتلمفترللاعلتوش صيفهاكة ح اإذاتحفظ اطتفة تالمع مظابتثيراططاكفةهاف الم ي.ا
فقتدالهتفظارفرجطتااا.5595)ترك ت :ادلرالمعكةتا،اق صتري(ا،اا5ط لتدلت،ا،المط لتد8لإلسالط اف اطتفة تالمع مظتا)لمط  ني تاولمط رنع ت(،ا

 Şenel, Amasyali Hekim Sabuncuoglu ،  رست الم فتيالم ر تااإمت الملغتاالمفرك تا،اوست عدااعلت اذمتكاطعرففتهابت ملغفيطالمعر  تااولمظ

şerefeddin ve Mucerrebname,  15.ومظات طاكلاكفةهاترلجظافلهاطؤمظ تاب سطهاكفر  اكع دتهاب مفرك تااا. Canda, "Türkiye‟de 

nöropatolojinin gelişimi", 97. .و لتغاعتتدداترلجطتتهاوطؤمظ تتتهالمفت اوصتتلفظ استتةعا Ganidagli & others, "Approach to 

", 165.luğPainful Disorders by Serefeddin Sabuncuoترجطفتتهام فتت  ااا-ختتال اجرلح تتاالم  ي تتا-وطتتطاأشتت راترلجطتتهاا
 ,Yavuz Unat. م،ارظ ءاعل ايلتيالممت هألدااب يأنتدالمثت ي اختال اوعيفتهاآلط ست 5676هت/:7:)علظالمصيدما(اخنلرزماش ه اع ماآحرلب ديط

, "Sabuncuoğlu ve Aksarayi :tıp tarihi açısından önemini gösteren iki hekim"Amasya Darüşşifası'nın 

Uluslararası Amasya Sempozyumu Amasya Üniversitesi.  4-7 Ekim 2017 (Amasy: 2017): 1474. وتعتداهت اا
 George Sarton, Introduction to the لمفرجطااترجطااملطق ماالوخير ااطتطالم تأءالم ت صاب مصتيدماالمت ياكفةتهالم رجت ي اب مظ رست ا.

History of Science, 1216 اعتطاتأونتداامل فت  ابتمت  املطصت لح تافضاًلااااططاتلم ظه،،اوحداأض  اص رني  اإم اه لالم أءافصاًلا
 Iltue Uzel, Sabuncuoglu His Personal Life and Surgical. لم ر تاالمتنرلد اب م فت  اب ملغت تالمعر  تااولمظ رست ااولمفرك تا

Instruments (Amasya: Amasya Belediyesi, 2014), 70. ولم تديراب مت كراأيتتهاتنجتدالمعديتداطتطالمظمتتخام ت لالمعطتلاإحتتدله اا
ت)رفت  المف ت ر (اتعتداطتطااو  مرغظاططاش ر اه االمفرجطاافإلناكف  اتط ر اي طتهاms. 3536طحظنظااف اطتفةاالممل ط ي ااتحقارحظاحظ ا

 ,S. 591 (Mart 2001), Türk Dili", "Mücerrebnâme Yayını Üzerine Zafer Önler , اوآخرهت أشت راطؤمظت تاصت رني 

s.347. كف بتهطتطاعطتتراابحمتياطت احت  افت اا7:وهتنافت المعت مالمتتام.:568هتت/95:لمت ياليف ت اطتطاتلم ظتهاعت م.XV. , Eroğlu Haldun

Yüzyıl Tabiblerinden  Şerafettin Sabuncuoğlu ve Amasya Darüşşifası, OTAM,  C. 1 (Ankara: 2000), 149; 

359.-, C. 35 (2008), 358Sabuncuoğlu Şerefeddin. İslam AnsiklopedisiYıldırım,  Nuran وعطنطت افتإلنالم فت  ا
علت اااعتطالودونتااوأشت راطت اجت ءافت اهت لالم فت  اأناصت رني  اوجتداترن ًحت اممتظالوفعت ،اوذكتراأيتهاجر تهاعتلادتتكاوافصتاًلاا59يف نناططا

 Meydan, Istanbul, c.10 Meydan larousse, 14 Ciltlik ,.يظمتهافلخت لالمفرنت ع،اوي حتقالمف ر تااومتظاتتؤثرامدغتاالوفعت افي طت 

 ,Osmanli   Adıvar";595لمظمخاأفضل  المطحظنظااف اطتفةهاآت اصنف  اتحتقارحتظاااوعطنًط افل  لالم ف  المعديداطط .805 ,(1972)

 52.İlim",  Türklerinde  و مترياح ت  اصت رني  الم ننلتاافقتداتعلتظاعلت ايدتتهاعتدداطتطالم تال احفت اإناالم ريتيا  ت لالمتديطا ا
م(اجتت ءاطتتطاشتتيرلزاإمتت اآط ستت  اوتعلتتظاطظتتهاوأختت اطتتطاخررلتتتهالم ثيتتر،احفتت اإيتتهاأمتت اكف ًبتت ايرً تت اب ملغتتاالمظ رستت اا5785هتتت/89;)تالوصتتظ  ي 

 ,Amasya Darüşşifası'nın tıp tarihi açısından önemini gösteren iki hekim Unat"," . أهتدلااإمت الممتل  نار  زنتدالمثت ي 

رطتت العفطتتداكثيتتروناعلتت اطؤمظ تتتهافتت اكف بتتااأعطتت م ظ؛افقتتداأشتت راتإرتترلل ظارتتطاعرتتدااتاإمتت اصتت رني  اوكف بتتهاط تتر اي طتتهافتت اطؤمظتتها، .1474
 ,t Türkçe Cerrahnâmeler", 22.Beşinci Yüzyıla Ai "OnYıldırım                               م(.5787هتت/55;تجترل اي طتهت)

                                                        
ينجداعل اظ رالمنرحاالوخير اططاه لالمط  ن اكف باايص  اتتظالم ف  ابعننااالمطلتكالمنهت  اعلت ايتدياطؤمظتهاأضتع المعةت د/اوأحتن ا 1

علتت ارتتطالمحتت  الم تت س/اعظتت اااعتتظ ظابحرطتتاالمظرتت اولمعةتت سالمطظصتتن /ام ة بتتاادلرالممتتظ افتت اطحروستتاالط ستت ا/المظتت ساشتتر المتتديطارتتطا
   حرس  اااعطالآلف تاولمرل ا/اسظااسةعيطاوثط يط ئااطط/اه ر المظرنناالمطص ظننا/اصل اااعل هاوعل /اآمهاخيرالمررنا.

م ف بتتهاهتناتقدتطتتهاإمت الممتتل  نا المظت ت امفقتديرااملعلتتظاولمعلطت ءاوحةتتهامل فتيالمعلط تتا،ااذكتراصت رني  افتت اطقدطفتهاأنالمغتترضاطتطاتلم ظته  2
 ,Canda, "Türkiye‟de nöropatolojinin gelişimi", 97 وعل المرغظاططاذمكافططاغيرالمطعترو اإناكت ناحتداي ت افت اذمتكاأماع

 .  سف يرن امفقدتظاعطلهاومتظاتحصتلاعلت اأياع  تت اطتطالممتل  نورجحقاإحدىالمدرلس تاأناص رني  امظايفطتطاططالمنصن اإم اإ  .99
15th Century Ottoman  in the Serefeddin Sabuncuoglu of "Urologic Techniques& Others,  Ayhan Verit

.778 :2003)( , no. 462 vol. ,Urology, Period"  نامغفتهالمفرك تااولعفقدتادرلسااأخرىاأنالممريافت ات  هتلاكف بتهامظفتر ايننلتااهت
 ,H. Volkan Acar. وعللقاذمكابلنالملغاالمعر  ااولملغتاالمظ رست ااك يفت ابطث بتاالملغت تالمرستط ااملطؤمظت تالمعلط تااولودر تاافت اذمتكالمنحتق

"Articles from Turkey in SCI-E Journals, in the 550
th

 Years of Cerrahiyetü‟l-Haniyye", Lokman Hekim 

, 2015): 38.Mersin Üniversitesi Türkiye:( , no. 2vol.5 Journal  وتفظصاك تةااهت لالمةحت اطت اهت لالمترأيامنجتنداطت ايدعطته؛ا
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رلوياتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتهالمأهتتتتتتتتتتتتتمطتتت اكفرا5اتتتتتتتتتتتتتتااحرفيتتتتتتتتتتتتناإعاترجطتتتتتتتتتن اطتتت اهتتتتتتتتتتتلمط  اطاأناهتتت لتتتتتتتتتتتتتتتتتتتظاطتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو  مرغ
ا المأهرلوياف اتراإمتتتتتتمظاتماص رني  اإعاأنا-فصن ااثالثض ففهاإلم نهرنااواغيراا5لعخفالف تالمةم  ااب سفثظ ء

                                                                                                                                                                          

لمعلط تاافططالمطعرو اعطالممل  نا المظ ت اتم  عهامحركاالمفرجطااولمفلم ن،اريداأيهاك ناأرثرالهفط ًط اب ملغاالمعر  ا؛ام ني ت اطتطالملغت تا
حفتت اإيتتها.ا568م(ا5885علتت ا المصتتالر ،افتت ت المقمتت ظ يظ االممتتل  نا المظتت ت ا)لإلستتتظدرنا:ادلرالإلتطتت ن،افتتر .المطظفمتتر اإبتت ناتلتتكالمظ

أرطلالمديطاإحم ناأوغلتن،المح ت  المفعل ط تااولمعلط تا،اا.أطرارفرجطاالمعديداططالمطؤمظ تالمعلط االم  صااب محض رلتالمقدتطااإم الملغاالمعر  ا
لمقرطت ي ا)أحطتدارتطاينست ارتطاأحطتدارتطاا.عديتداطتطالمطتؤمظيطارفرجطتااطؤمظت ت ظاإمي ت اأتًضت ،اوأيعتظاعلتي ظابع  تت اولستعارط اأطراا.8;6،ا5 

)عتتت مظالم فتتتي،ااأجتتتألء5م(،اأخةتتت رالمتتتدو اوآثتتت رالومو افتتت المفتتت رنخ،ادرلستتتااوتحقيتتتصاف طتتت استتتعداوأحطتتتداح تتت ض،ا5858هتتتت/;585ستتتظ ناتا
رني  اطتتطاتقتتدتظاعطلتتهاإمتت الممتتل  نابمتترياصتتعن االممتتظرام رتتراستتظهاإذااكتت ناحتتدات  تت اوتتترج المة حثتتااعتتدماتطتتتطاصتت .ا55(.ام5;;5

لمفت اتظ ومتقاعلطت ءالمدومتاالمثط ييطاع ًط اعظداليف  ئهاططاتلم ناكف بهاه ل،اكط اأيهامظاتترداأياإشت ر اعظتهاوعتطاكف بتهافت المطصت درالمعثط ي تاا
مرظتتت ن:ادلرا-)ريتتتروتام(،الممتتتق ئصالمظعط ي تتتاافتتت اعلطتتت ءالمدومتتتاالمعثط ي تتتا5785هتتتت/:8;)أحطتتتدارتتتطاطصتتت ظ اتاازلداىاپراي شتتتتالمعثط ي تتتا،

جلرت الإلستف يرنم ،اكمت اأواتلكالمفت اخمصصتقاملطؤمظت تالمعلط تاالمفت اأممظتقاأواتمرجطتقافت المعصترالمعثطت ي ،اام(.97;5لم ف  المعر  ،ا
مرظتت ن:ادلرالح تت ءا-فق تتت اورفعتتقاريل تتهالم ل متت ا)ريتتروتلمظظتتنناعتتطاأستت ط الم فتتياولمظظتتنن،اط لتتدلن،اتصتتح  اوتعليتتصا اشتتر المتتديطات م

فقتداأظ ترتالمفصت ونراحتدوما،ا،اومظايرداكت مكامتهاتصت ونرافت المط  نيت تاوهتناتقتدماعطلتهاإمت الممتل  نا المظت ت م(65;5لمفرللالمعر  ،
لمقنشت  اتقتدماكف بتهالمظ تح تااإمت الممتل  نا ااعلت “لمعلط ءاإم هاوإهدلئ ظاإت االم فيالمف اأمظنه ،اططاذمكاعل اسريلالمطثت  اتصتننر اتطثتلا

ماولمطحظتتتنتافتت اطتفةتتتاا;585هتتت/;585لمطتتتؤرخابعتت مااطتتطالمفرجطتتتاالمفرك تتاامط  تتن الممتتتق ئصالمظعط ي تتاافتت اعلطتتت ءالمدومتتاالمعثط ي تتاتالمظتت ت 
 :Suut Kemal Yatkin, L'ancienne peinture turque, du XIIe au XVIIIe siècle (Paris بإلستف يرن ين قت ر استرليا

Klincksieck,1970),  pl.6.   وططالمطحفطلاأناتتنناذمكالم ف  اظلاف اطتفةاادلراشظ ءاآط ست  احفت ايقتلاطظ ت اإمت اطتفةتاادلراشتظ ءا
إذاإناهت االمظمت ااتحطتلاخفًطت اب ستظالممتل  ناب يأنتدالمثت ي اكطت استرصاا-بعداوفت  اصت رني  -م(::56هت/5;:)اب يأندالمث ي ابط طعهابلدريا

أرظت ءاالمقن ،اكط اترج المة حثااأناطعرفاالمم هألدااب يأندار مكالمعطتلاإذازلطظتقاففتر اتلم ظتهاطت اوعيفتهاعلت اآط ست  ،اف ت ناطتطالمطعفت داتتدرني
أحطتداالممالييطالمعثط يييطاعلت اشتؤونالإلدلر اولمحترو اختال اتتنمي ظالمنعتت ت،اوأناوعتتااآط ست  اك يتقاطتطايصتييالعرتطالوررتراملمتل  ن.

ا.:56م(،ا5858)لمق هر :ادلرالممروع،اا6،ا اعردالمرح ظاطص ظ ،اف اأصن المف رنخالمعثط ي 
ماأيتهاحت رناكفت  اصت رني  ابتفت  المأهترلوياست ًرلاست ًرلا78;5لمصت دراعت ما Cerrahiye-i Ilhaniye فت اكف بته Kılıçoğlu V ذكتر 1

 Acar, "Articles حظ تاولآلرلءاغيرالمط طاالمف اأض ف  اص رني  ولسفظفلاأيهاكف  اص رني  اطفرجظاحرفً  اعظهاب سفثظ ءابعضالمطال

from Turkey in SCI-E Journals, in the 550th Years of Cerrahiyetü‟l-Haniyye", 38.  وأرتداذمتك Adivar وذكتراأنا
 Adıvar A. A. Osmanlı Türklerinde  لمعطتلامت ساإعاترجطتااترك تا،اوأيتهامت سارت لتاأهط تااإعافت اتصت ونرااوأشتت مهالمفنضت ح ا

İlim. (İstanbul: Remzi Kitabevi, 1982), 52. وعاتطتطاأناتغظلالمة حثااهظ اأنابعضالمدرلس تاحداتحرتالمدحتااعظتداإشت رت  اإمت ا
Şerafeddin Sabuncuoğlu‟nun mıhceme ve mişrat ,"Ümit Emrah Kurt .هت لالم فت  اح ئلتااأيتهاترجطتاام فت  المأهترلويا

             , 17 (2011): 53.   Yeni Tıp Tarihi Araştırmalarıetler ile yaptığı hacamat uygulamaları". adlı al 
ح ومتتقابعتتضالمدرلستت تالإلدعتت ءابتتلناصتت رني  اأضتت  اإمتت اكفتت  المأهتترلوياوطتتطاذمتتكاطتت اجتت ءافتت اإحتتدىالمدرلستت تابتتلناصتت رني  احتتدا 2

متتاالمأهتترلويامتتظايتتردافي تت اأياطعلنطتت تاب صتتنصاعتتال اهتت لالمنجتت افتت المةتت  الوو اأضتت  افصتتاًلاعتتطاعتتال اوجتت المظ تترابتت م  اوأناطق 
إعاأنا lu", 166ğGanidagli & others, "Approach to Painful Disorders by Serefeddin Sabuncuo لم ت صابت م  .

 الوو الم ت صابت معال ابت م  اوعظنليتهاتفت اطتطالمةت ا65لمة حثااترداعل اهت لابتلنالمظصتلالمطت كنراطنجتندابتفت  المأهترلوياوهتنالمظصتلالمتت
تررابمتتلاآخترافت ادرلستااأخترىازعطتقاأنا579ر اوج المظ رت.اليظر:المأهرلوي،اكف  المأهرلوياف الم تيامعطتلالم ترلحيط،ا .اوهتناطت اكم

 ااطتت المطرضتت افتت اصتت رني  اأضتت  اإمتت الم فتت  اكتتلاخررتتتهالم ر تتااأثظتت ءاعطلتتهارتتدلراشتتظ ءاآط ستت  اوأيتتهاذكتترالمعديتتداطتتطاات  ر تتهالمم صتت
 Aygen & others, "The first Anatolian Contribution to Treatment of Sciatica by Serefeddin . لم فت  .

Sabuncuoglu in the 15th Century", 131.  إعاأناكلاه االمف  ر اك يقات  ر المأهرلويايظمهالمف احت ماصت رني  ارفرجطف ت افت ا
إضتت فااطتتطالمطالحظتت تاولمفنصتت  ت،اكطتت اذكتتراأيتتهاأضتت  اا559أنات تتدامصتت رني  اا Uzel ذمتتكافقتتداحتت و ارف بتتهاابصتت غاالمطتتف لظ.اوطتت 

-Zehra Gençel Efe, Şerefeddin Sabuncuoğlu, Cerrahiyetü'l .ثالثتتاافصتتن ارنلحتت افصتتلام تتلابتت  اطتتطاأرتتنل الم فتت  
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ااا لتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  اهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتؤس اأيهاطظ الرفمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتطالمطتتتتتتتتتتتتتتتتتت،اوط5  تتتتتتتتتتتولدع اأيهاهناططاأم اذمكالم فرف به،ا

ا

                                                                                                                                                                          

Haniyye, Hazırlayan: İlter Uzel, 1059. وتتترىالمة حثتتااأن Uzel تت داأيالختتفال اومتتنامتتظاتتتتطامتتهاق طتتااولحفمتت بهاحتت و الت 
مص رني  .اوحداذكرتادرلسااأخرىاأناص رني  احداأض  امل ف  اردميلاأيهاك ناتتفياف اطنلض اكثير اطتطالم فت  اعةت رلتاعديتد اطظ ت ا

لمدرلستااأناهت االمعةت رلتاتطؤم اكف  ت،اتطؤم اكف  اشر المديطتاأواط اتظيتدابتلناطت ايت كرااكت ناطتطاختال ات ر فتهالمم صت ا.اوعتدتاتلتكا
وهتناطت ارددتتهادرلستاا  ",21Beşinci Yüzyıla Ait Türkçe Cerrahnâmeler" OnYıldırım , تمتيرافي ت اصت رني  اإمت ايظمته

 أخرى.
 H. Volkan Acar, "Sabuncuoglu Şerefeddin's Surgical Treatise Cerrahiyetu'l-Haniyye and Its 

Significance in  The History of Turkish Medicine", Sabuncuoglu Serefeddin Health Science, vol.1, no.1 

(2019): 2.  
إعاأنابظحتت الم فتت ريطامتتنح اأناطتت اذكتترااصتت رني  اطتتطاعةتت ر اتطؤمتت اكفتت  تاوكتتلالمعةتت رلتالمفتت اتمتتيراإمتت اأناذمتتكاطتتطاختتال ات ر فتتها

داتمتترجظ،اأطت اعةتت ر اتطؤمتت اكفتت  اشتتر المتديطتافقتتداأضتت ف  اصتت رني  افتت المم صت ااوردافتت الم فتت  الوصتتل اأياكفت  المأهتترلوياطتفنً تت اوحتت
لمغ متتياعظتتداترج حتتهامتترأياأوايرنقتتاافتت المعتتال ،اودلئًطتت اطتت اك يتتقاترج ح تتتهاطفنلفقتتااطتت اطتت ارجحتتهالمأهتترلوي.اوإذلاغضضتتظ المظظتتراعتتطاكتتلا

فتت  اولم تت صابتت م  اعاينجتتدابتتهاأياإضتت ف تاأواتعتتديل،اذمتتك،افتتإلنالمتت ياتعظيظتت اهظتت اهتتناطتت اأحرتتتهاإحتتدىالمدرلستت تابتتلنالمةتت  الوو اطتتطالم 
   وإيط الإلض ف تاك يقاف الورنل الوخرى.

                               1477. ", "Amasya Darüşşifası'nın tıp tarihi açısından önemini gösteren iki hekimUnat, 

                                                                                                                    
ذكراص رني  اف اطقدطااكف بهاأيهاجطت اف تهالمعديتداطتطالمدرلست تالممت بقاالمفت ارآهت ،اوأناغ مر تاالم ترلحيطامتظاتمتطعنلاعتطاكثيتراططت اوردا 1

 ,Canda عنناحتتترلء الم فتتتيالمعلط تتتااوف ط تتت اب ملغتتتاالمعر  تتا.فتت اذمتتتكالم فتتت  ،اومتتت مكافقتتتداكفةتتتهاب مفرك تتتا؛اوناطعظتتظالم تتترلحيطاعاتمتتتف  

"Türkiye‟de nöropatolojinin gelişimi" , 99  وططاط  معاالم ف ريطالتض اأنالمأهرلوياكت نايت كراكثيتًرلاارأتتهاونفحتدلاعتطاآرلئتها
 تاالمنلحتد ،اثتظاذكترارأتتهابصت غااتلمظتنعالوو الم ر اابص غاالمطف لظافعل اسريلالمطث  اعالمحصراذكرالمأهرلويااثاللايرعام ت المترأسالم 

طتتطاكف بتتهاطمتترنًح ابعةتت ر اا59.اففتترجظاصتت رني  اذمتتكافتت اوجتتهالمنرحتتاا5:طتتطالم تت اأستتلظاوأفضتتلاعظتتدي،اوإتتت االستتفعطلتلمأهرلوي،الم رلحتتا،ا
رىاكثيتر اطمت ر ااكت ناتتفظت افقتضاتم طاطؤم اكف  اشر المديطت،اور ط اك ناذمكاعطًدلاأواعتظ حتهاطت ارأيالمأهترلوي،اإذاإيتهافت اطنلضت اأخت

ا:5بقن :اتطؤم اكف  تادوناذكرالسظاتشر المتديطتايت كراطتطاذمتكاعلت استريلالمطثت  اعالمحصتراعةت ر اتطؤمت اكفت  تالمتنلرداافت المظصتلا
لمتتةضابتت م  االمفتت اذكتترابعتتداهتت االمعةتت ر اطتت اتظيتتدابليتتهاتظضتتلاعتتدمالستتفعط  اذمتتكا55لم تت صارتتةضاورمالم رتتدابتت م  اتحديتتًدلافتت اظ تترالمنرحتتاا

.اونطتتطارت مكاأنايقتن اأنا;55معال اذمكالمطترض،اوهتناطت اذكتراالمأهترلويافت اكف بته،ابصت غااتوتركتهاعظتدياأفضتلت.المأهترلوي،الم رلحتا،ا
ص رني  امظاتمراإم السظالمأهرلوياف اكف بهاإعاأيهاك ناتميراإم هابعة ر اتطؤم اكف  تاوهناط ات علهاف اأح ت ناأخترىاتضت نالستطهاهتنا

فتياتطؤمت اكفت  اشتر المتديطتااوذمتكاعظتدط ايترج ارأيالمأهترلوياأواتضت ناعل ته،اونتدعظاذمتكاأيتهاتعطتداكف بتاالستطهافت المطترلتالمقليلتااف ت
ف المظصلالمرلب اطتطالمةت  الوو اولم ت صاب رنقتاالم ت امعتال الممتك قاالمطأطظتا.اوعلت اكتلاا;5لمف اأض  افي  ارأتهاكط اف اظ رالمنرحاا

درلس تالمفررنرامص رني  اف اعدماذكراطصدراابلنالحفة سالمظصنصاططالمدرلس تالمقدتطاادوناذكرهت ،اامتظاتتتطاتعتداح  اح ومقاإحدىالم
حدتًط اسرحااعلط ا،ارلاك ناوسيلاامظقلالمطعلنطت تامألج ت  الوخترى،اوأرتدتاأتًضت العفرلضت  اعلت اأناتقت  اعلت المعطتلاترجطتااحرف تااطعللتاا

   ططامغاامغيره اوططاح رامق ر.أناذمكاطح  اعخفال المطص لح تا
Barbara Gerke. Introduction: Challenges of translating Tibetan medical texts and medical histories. In: 

Ploberger F, editor. Wurzeltantra und Tantra der Erklärungen, aus “Die Vier Tantra der Tibetischen 

Medizin”, Schiedlberg (Austria: Bacopa Verlag, 2012): 20, 25.  

وح ومقادرلسااأخرىات ننطاط افعلهاصت رني  اوتظمتيراتمت بهاايصتنصاكف بتهاطت اكفت  المأهترلوياب دع ئ ت اأنالمطؤمظت تالم ر تااجط ع ت اطت ا
طظقنمتتااعتتطاكفتتيالم تتيااهتت اإعاتتترلجظاملقتتدلط اطتت اإضتت فاابعتتضالمطالحظتت ت،ااوأيتتهاطتتطالم ر عتت اأنات تتننالم فتتياطفمتت ر ا؛اوي تت اجط ًعتت 

   لمقدتطا.

Zafer Önler, "Cerrahiyetu'l-Haniyye'deki tıp terimleri üzerine", Uluslararası Amasya Sempozyumu 

Amasya Üniversitesi , 4-7 Ekim 2017  (Amasya: 2017): 1320.                                            
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الاترتت،او5 تتتتتتتتتت ت اص رنيتترلءاإمآلمفرك ااتظمياكلاط اج ءاف هاططاطعلنط تاواوحف الآلناوطعظظالمدرلس تا5لم ف  

                                                           

حفتت احتت ماا-فثظ ءابعتتضالإلشتت رلتالمةمتت  االمفتت اجتت ءتافتت ادرلستت تاصتتدرتافتت اثالثيظتت تالمقتترنالمط ضتت ظتتلاذمتتكالم فتت  اط  تتنًعاب ستت1  
 Ahmet لمطتتؤرخاولم ريتتيالمفركتت استت يلاأيتتنراب محتتدي اعظتتهافتت اأحتتداطؤمظ تتته،اكطتت اخصتت امتتهاكف ًبتت اطظظصتتاًلاذيلتتهارتتةعضالمفصتت ونر.

Suheyl Unver, Kitab-ül cerrahiye-i ilhaniye (Istanbul: Istanbul Üniversitesi Tıp Tarihi Enstitüsü, 1939) ثتظا
رفرجطاايم ااه لالمط  ن المطحظنتاب مطتفةاالمنيظ تاافت ابت رنساإمت الملغتاالمظريمت ااويمترلاكتلاMirko Drazen  و Pierre Huard  ح م

صت رني  اهت لابعتدالم فت  اوحتدالزلدلتالمدرلست تاحتن اكفت  ا .Huard et Grmek, Le premier manuscrit chirurgicalتصت ونراا
ف اط لديط؛اتظ و افت الم تأءالوو اطظتهاطنضتنع تاط طتااحتن المدرلست تالمطظمتنر اعتطاصت رني  اوكف بته،اوح  تته،اودلرا Uzel لم يايمرا

مظصتن الممظ ءالمف اك ناتعطلار  ،اوطؤمظ ته،اوش صيفه،اكط اح رنايمخاط  تن اجرلح تاالم  ي تاالمثالثتااطتطاحيت اعتددالوورلعاولمصتنراول
   لمطظقند ،اوحداكفياه لالم أءاب ملغفيطالمفرك االمالتيظ ااولإلي ليأنا،اأط الم أءالمث ي افقداك نايةعاااطلنياام ف  اص رني  .

 İlter Uzel, Şerefeddin Sabuncuoğlu, Cerrahiyetü'l-Haniyye, 2 Cilt (Ankara: Türk Tarih Kurumu 

Yayınları, 1992).  
لمدرلستت تالمعلط تتاايتترعاعتتال اأطتترلضابعيظ تت اطتتطاختتال اكفتت  اجرلح تتاالم  ي تتا؛ااويمتتياعتتدداكريتتراطتتطاهتت االمدرلستت تاتظتت و اعديتتداطتتطا 2

لمظضتتلاإمتت اصتت رني  افتت اعتتال اهتت االوطتترلضاطتتطاذمتتكاعلتت استتريلالمطثتت  اعالمحصتتراطتت ات تت اعتتال الوطتترلضالمظظمتت ااولمعقل تتااوكتت لا
يرج اإم هاف اعال المصرعاويفطالوي اولمط مظ نم ت ،اولستفظف قاأتًضت اأناصت رني  اأطرلضالمطخاولوعص  ؛افقداذكرتادرلسااأنالمظضلا

of Neurosurgical Techniques in Early , Illustrations Mehmet Turğut.رت ناجرلًحت اطت هًرلافت اجرلحتاالمطتخاولوعصت  
 

1065, 1067.-(2007), 1063 , Acta NeurochirurgicaSabuncuoğlu Serefeddin Period of Ottoman Empire by  
 Osman وذهرتتتتقادرلستتتتااأختتتترىاإمتتتت المقتتتتن ابليتتتتهاصتتتت رني  اك يتتتتقامدتتتتتهاحتتتتدر اعلتتتت اطع م تتتتااكتتتتلالمحتتتت عتالمظظمتتتت ااعلتتتت الخفالف تتتت .

Sabuncuoğlu, Early Color Illustrations of Psychiatric Treatment Methods as Drawn by Physician 

Serefeddin Sabuncuoglu, 2071.   وأرجعقاأخرىالمظضتلامتهافت اعتال المصتدلعاولمصتدلعالمطتأطط،ارتلاوزعطتقاأتًضت اأيتهاحتدماحلتنًعا
 معال اآعمالمظ ر،اويمترقامتهاكت مكاأيتهاوضت اخ تاالمعتال اك طلتااستنلءاطتطاحيت الودونتااويترعالمف تديراويترعالمطع م تاابعتدالمعطل ت ت.

lu", 166, 167, 177.ğerefeddin SabuncuoGanidagli & others, "Approach to Painful Disorders by S وزعطتقا
درلسااث مثااأيهالرف راعال اعرعالمظم ،اولسفظدتاإم اطت اهتناطتفتن افت اكف بتهابليتهارجت افت اذمتكاإمت اجت ميظنس،اوأيتهاشت هدارظظمتهاحت مفيطا

 Aygen & others, "The First Anatolian Contribution to Treatment of Sciatica by أخظصالوية ءاف اعالج ط اب م  .

Serefeddin Sabuncuoglu in the 15th Century": 131-133.  ولمنلحت اأناكتلاطت اذكرتتهاهت االمدرلستااب صتنصاعتال اعترعا
راالمظم اسرصاأناأش رالمأهرلوياإم هاف اكف به،اأط العحفة ساططاج ميظنساوطم هد المحت مفيطاف طت افت المنلحت اعةت ر اعتطاترجطتااحرف تاامطت اذكت

ًضتت المأهتترلوياعتتطايظمتتهاعظتتداحديثتتهاعتتطاطصتت درااوت  ر تتهاب مظمتتةاام تت لالمطتترض،اكطتت السفعرضتتقاإحتتدىالمدرلستت تاكتتلالمظصتتن الم  صتتااأت
 ,H. Kadircan Keskinbora بتتلطرلضالمعتتيطاوك ف تتااعالج تت ،اوأع تتقامصتت رني  الممتترصافتت اك ف تتااعالجتتهام تتلاهتت االوطتترلض

Lokman Hekim  ", konuları  Göz hastalıkları l Haniye kitabındaü-Cerrahiyet "Şerefeddin Sabuncuoğlu'nun

24.): August 2013 -, May Mersin Üniversitesi: Türkiye( vol. 3, no. 2 Journal  وتظ ومقادرلسااخ طمتااجط ت اأطترلضا
 Batırel & Yuksel, "Thoracic Surgery. صت رني  اعلت اطع م تاالممنصتااولوطترلضالمصتدرناالمط فلظتالمصتدراوزعطتقاطقتدر ا

Şerefeddin Sabuncuoğlu", 575.Techniques of  راطتطالم ترعا وعدتهادرلسااس دسااأيهاتطثتلاأحتدارولداجرلحتاالمصتدر،اوأيتهايتنَّ
 .Kaya, Ş. Ö., Karatepe, M., Tok, T., Önem, G., Dursunoğlu, N., ve Gökşin, İ .لمعالج تاافت اط ت عتالم تياك فتا

"Were Pneumothorax and Its Management Known in 15th-Century Anatolia? Tex Heart Inst Journal", 

(2009) C. 36, S. 2, 152-153. ضتلارطت اأمقتقابعتضالوبحت لالوخترىالمضتنءاعلت ايترعاعتال اأطترلضالمطمت مكالمرنم تااوأرجعتنلالمظ
 Ali Bekraki & others, "Anal Surgical Techniques in Early Ottoman Period Performed by في ت اإمت اصت رني  .

Serefeddin Sabuncuoglu", World Journal of Surg, the Societe Internationale de Chirurgie vol. 24 

15th century",  in the Serefeddin Sabuncuoglu fo Urologic TechniquesOthers, " Ayhan Verit(2000):131; 

و  مغنلاف اكظ ءتهامدرجاااأناذهرقادرلسااإم المأعظابلناص رني  اك نامدتتهاف تر اعتطالم تيالمصتيظ اويترعالمعتال ابت منخأاا777 ,776.
 H Volkan Acar, "Acupuncture Points in the Book of Şerefeddin Sabuncuoğlu, a 15th Century .بت إلرر

vol.33, no.1 (2015): 72, Acupuncture in Medicine Turkish Physician".  ولسفظف قاأخرىاأيهاك نايريًةت اب رًعت الستف  عا
طع م االوطرلضاك فا،اوأيهاك ناطف صًص اف افروعالم ياك فااك مظمت ءاولمفنميتداولم رلحتاالمع طتااوجرلحتاالويظت  اوجرلحتاالمف طيتل،اوكت لا

https://dergipark.org.tr/tr/pub/mutftd/issue/43164
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لمترغظاطتطا،اعلت ا5أتًضت ارتلاوفت المغتر الوورو ت ا5ترك ت فت ااضتتتسافقتتت اتقدمالم تياميتتتتتتتتتفوترج امهاوم ف بهالمظضلا
لمفت ايحتطابصتدده المظمت ااواا.5أنالممرصاولمظضلاف اذمكايرج اإمت الم ريتيالمعر ت المأهترلوياوطق مفتهاتلمعطتلاب ميتدت

                                                                                                                                                                          

صتتدر،المطمتت مكالمرنم تتا،المطتتخاولوعصتت  .اومتتظات فتت ابتتتلاذمتتكارتتلاذهرتتقاإمتت اأيتتهاأع تت اتحتت يرلتاملقتت رئاطتتطالمطضتت عظ تالمعظتت م،اولم
 Gulsat لمطحفطلتتااب مفظصتتيلاولمفتت اعايفنحع تت الم تترل احيظ تت ،او تت مكاأرجعتتقاإم تتهالمظضتتلافتت احط تتتاالويةتت ءاطتتطالمنحتتنعافتت الوخ تت ء.

Aygen & others, "The first Anatolian Contribution to Treatment of Sciatica by Serefeddin Sabuncuoglu in 

the 15th Century", 131 ويمترقاإم تهادرلستااأخترىالمظضتلافت اذكترايترعات ظتيالمعتدوىا. Tufan Hiçdönmez & M. Memet 

Özek, Hydrocephalus in Sabuncuoğlu’s Textbook of Surgery: Cerrahiyyet’ ul Haniyye, Childs Nerv Syst 

 اأناكتلاطت اوردافت اكف بتهاعةت ر اعتطاترجطتااحرف تاامطت اوردافت اكفت  الم ريتياوه لاتعظ ارةم يااأناجط ع ظات  هلنلاتط ًطت .131 ,(2006)
عتال االمعر  الويدمم المأهرلوي.اورغظاكلاه االإلدع ءلت،اح ماأحدالمة حثيطاب مفعريراعطاحأيهالممتديدامظقتلاإحتدىالمدرلست تاتصتننر اتطثتل

أحداأطرلضالمطخاولوعص  اططاكف  اجرلح االم  ي ااوسم لقاأسظل  اعة ر اتلم  اعظتدالويةت ءالمعتر تاوعلتلاسترياحأيتهابليتهاكت نايظةغت ا
  Batırel & Yuksel, "Thoracicذكترالستظاصت رني  ارتدًعاطتطالمعتر ،امطت امتهاطتطاإست  ط تاعظ طتاافت اجرلحتاالمطتخاولوعصت  .

Şerefeddin Sabuncuoğlu", 577. Surgery Techniques of  و لتغاطتطايأعتااعتدلءالوتترلكاملعتر اأناذكتراأحتدهظافت ابحت امتها
أيتتهاولجتتهايقتتًدلاشتتديًدلاعظتتداإمق ئتتهامةحثتتهاوذمتتكاويتتهاحتت مارظمتتيالمظضتتلافتت اتقتتدمالم تتياإمتت اصتت رني  ،اوزعتتظاهتت لالمظ حتتداأناصتت رني  اكتت نا

نالوي ضتتن المفتت اعتت شافي تت اك يتتقامظفتتر ايننلتتااجتتأًءلاطتتطالمعتت مظالمفركتت اومتت ساطتتطاعر ً تت ،افنضتت امتتهالمة جتت ابتتلناصتت رني  اكتت ناتركً تت اوأ
  of neurosurgical techniques, Illustrations Turğut.1069 ,                                                         .لمع مظالمعر  

كترااصت رني  اطظت اأرثتراطتطاخطمتااحتروناطت ازل اطمتف دًط احفت الآلنافت الفف رتاإحدىالمدرلس تابعتدادرلستااكفت  اصت رني  ابتلناطت اذ 1
" ,ül -Cerrahiyet Şerefeddin Sabuncuoğlu'nunH. Kadircan Keskinbora. ترك تت اطتتت ابعتتتضالعخفالفتت تالم ف ظتتتا

Haniye", 24   طظت اأرثتراطتطاعمتر احترون.اطت اأناكتلاطت اذكترااصت رني  اعةت ر اعتطاترجطتاامطت اح متهالم ريتيالمعر ت الويدممت المأهترلويا
 Turğut ,.. رطتت الدعتتتقادرلستتت تاأختتترىابتتلناصتتت رني  اكتتت ناطمتتت ًط ارئ ًمتتت افتت المطط رستتتاالم رلح تتتاالمحديثتتتاافتتت اتتت رنخالم تتتيالمفركتتت 

, Sabuncuoğlu of neurosurgical techniques in early period of Ottoman Empire by SerefeddinIllustrations 

  ,Şerefeddin Sabuncuoğlu,Zehra Gençel Efe. هط ااكرير اأض فقاكثيًرلاإم ات رنخالم يالمفرك الإلسالط وأنام ف بهاأا .1068

 Cerrahiyetü'l-Haniyye, 1062.  
 Ganidagli & others," Approach to Painful Disorders. لدعقاأتًض اتلكالمدرلس تابلنالم يالمفرك اتمرصالم يالوورو   2

                                                                                                            lu", 165. ğSabuncuoby Serefeddin  
ترجطقاطق ماالمعطلاب ميداإم امغ تاعد ،اوحداك نام  االمفرلجظادوراط ظاف اأورو  ،اإذاوضعقاأستسالم رلحتاالوورو  تا.ارنغرنتداهني ته،ا  3

ا.::5م(،ا:;;5)ريتروت:ادلرالم رتلاودلرالآلفت عالم ديتد ،اا:،ا اسالمعر اتم  اعل المغر ،اترجطاافت روعار ضتنناوكطت  ادستنح شط
رطتت اأستت طقافتت اتنحيتتدالمعلتتنمالم ر تتااييلتتاالمقتترونالمنستت  افتت الممتترعاولمغتتر .استت ط احط ريتته،اتلمصتتظ عاالم ر تتاافتت المعصتترالإلستتالط ا

.اوحتداتترجظاهت لالم فت  ابعتداظ تنراارنحتقا558م(،ا;9;5سترفطرر،اا–أغمت ساا-)لم ننتق:اينميتنا5،المعتدد58لم هر ت،اع مظالمظ ر،المط لتد
بطديظتاايل  لتاافت المظصت ا Gerard de Cremone   حليتلاإمت المعررنتا،اوإمت الملغتاالم  ت مني تا،اثتظايقلتهااإمت المالتيظ تااجيترلردالم رنطتني 

 مايمترالم ترل المظريمت الممت يرادياشتنم  ك5585هتت/ا986 افت اشت ر المأهترلوي،افظت اعت مم،اوك يتقاهت االمفرجطتااسترةًا55هتت/8لمث ي اطتطاع
Guy de chouliac طتتتتتر ،اوفتتتتت اا588سفمتتتتت دابطؤمتتتتت المأهتتتتترلوياأرثتتتتتراطتتتتتطارف بتتتتتهالمطمتتتتتط الم رلحتتتتتاالم رتتتتترىاب ملغتتتتتاالمالتيظ تتتتتااول

مطديظتتاايظمتت  ،اوفتت اطتتدناأورو  تتااعتتد ،اوفتت اماصتتدرتاأو ايةعتتاام تت لالم فتت  افتت افييظتت اثتتظاتةعف تت ايةعتت تاأختترىافتت ال5695هتتت/97:عتت م
ماحت مالم ريتتيا5:85هتت/5599ماحت ماج هت ي ساتمت يلارظمتترالمتظ المعر ت اطت المفرجطتاالمالتيظ تاافتت اط لتديط،اوفت اعت م5998هتت/8;55عت م

مارتدورالمأهترلويا5:98هتت/5;55لمظريم امنس  نامنكليركارفرجطفهاإم المظريمااكط اأش داف اكف بهات رنخالم يالمعر  الم ياأصدرااف اعت م
فتت اتقتتدمالم تتيابظريمتت .اعطتتراطتتديني اوجطيلتتااطتتديني ،ادورالم تتيالعستتالط افتت ات تتنرالمعلتتنمالم ر تتاالمحديثتتاافتت اأورو تت ،اط لتتاالإلدلر ا

طايمةت ا.ا.اوفت المقترنالمعمترن98،ا;8،ا79،ا76م(،ا5859طت ينا:)لم ي تاالمع مط تااملفمتننصالإلستالط ا5،المعتدد5ولمك  د الإلستالط ا،المط لتد
.اوم تلاهت االمفترلجظا57رفت  المأهترلويافت الم تيامعطتلالم ترلحيط،اارف  المأهرلوياف اطديظاام ظناب م ظد،اكط اترجظاإم المظ رس ا.المأهترلوي،

دورهتت افتت اليفمتت راعلتتظالمأهتترلوي،ااإذاعمتتداطؤمظتتهابطث بتتااطرجتت امل تتياعلتت اطتتدىاحتتروناعتتد ا،رطتت اكتت ناأستتف ذاأورو تت اوج طعف تت افتت اعصتترا
،اوط ازلمقالم ثيراططاطرف رلتهاف الم تياولم رلحتاات ترىاإمت الآلنابلستلن هايظمته،اوطتطالمطؤست احًقت اأنابعتضالويةت ءايت منلاشت ر المظ ضا

اوطت يتتااعظ طتتااوعتتدولاط تتدديطامعلتتظالم رلحتتااطتت اأي تتظافتت المحك قتتاامتتظايأنتتدولاعلتت الم رلحتتااشتتيً  ،اإذاأختت ولاعتتطالمأهتترلويادونالإلشتت ر اإم تته،
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ا588تحتتنياردلخلتتهاوهتتناا،اتتتتتتتتتتتتتتتتتتتأخرف اطتتطالملممتتط كارظتت الملتتننات لتتناتط ًطتت لتتدالمبغتتال اطتتطاا لمط  تتن اط لتتداطتتط
اتحتدهظا،لست رًاا59كتلاصتظحااعلت اتحفتنىاكطت استظ،اا:5×58.7اكلاولحتد اطق ي سصظحا،ااترلغاا655أياا5ورحا

ستندالمعثط ي تاابطتدلداألمفرك تااونالمتظ اب ملغتااسظ،ااوحداد55.6×;.;5هاي راطأدو ارف  اأحطرالملنناترلغاطق ي مإ
رحتتت مالورتتتنل اورتتتنل اولمظصتتتن ،اولمفمتتتتيل،اعلتتت احتتتيطالستتتف دمالمطتتتدلدالوحطتتتراومطعظطتتتهابطتتت افتتت اذمتتتكاعظتتت ونطال

لم  تتن استتنلءاتلتتكالمفتت اافتت اعطتتلابعتتضلستتف دمالملتتننالوحطتتراأتًضتت ا،اوا5ولمظصتتن ،او عتتضالم لطتت تافتت المطتتفط
ا.6،اأواتلكالمف اوضعقاط ئلااعل اأخرىامم ر  اطظه5وضعقافنعابعضالم لط ت

لمط  تن المت ياتمتفطلااطتفطهايل تا،يفةع ت اف ترسامألرتنل ا،صتظح تافت اثتاللا تقتطتطاطقدطتاايفتلم المط  تن اا
ا،اب ستفثظ ءالمظصتن المثالثتافت اكفت  المأهترلويااطت ايظ ئرهت اوطضتطني  عتدلدافصتنم  اأاثالثااأرنل ،اطم ر اافت ااعل 

ط  تن اطتطالمافت اهت االمظمت اأتًضت المف اأض ف  اصت رني  ارنلحت افصتلافت اي  تتااكتلابت  .اونمحمتيامصت رني  ا
ولودولتااياملطتتت واطتتطالوشتتت  المفنضتت ح االمفتت ارستتط  المأهتترلوياا8شتتتاًلاا;57و،اا7طلنيتتااتصتتننر ا568ه اارتتتتأونتتد

ا.الم رلح ااويحنه 
 تعريف الكي وكيفية العالج به 

                                                                                                                                                                          

ظمتت ظالرف  رلتتتهاوعلطتته،اوطتتطاأشتت راهتتؤعءالم ريتتيالإلت تت م اتروجتت ادياب رحتتهت.اعطتت داإرتترلل ظالم  يتتي،المأهتترلوياطؤستتساعلتتظاويمتترنلاإمتت اأي
ا.ااا6;لم رلحا،ا

،ا55ر يتتقاهتتت االمظمتت ااطتتتطالمط  تتتن اتحفتتنياعلتتت اعتتتدداكريتتراطتتتطالوورلع،اريتتتداأنابعضتت  افقتتتد،اوهتتت الوورلعالم  صتتاارةتتت ح المظصتتتل 1 
   ططالمة  المث م .ا58إم ااا58لمث ي اططالمط  ن ،اولمظصن اططااططالمة  اا55ولمظصلا

لسف دمالمطدلدالوحطرامةعضالوغرلضاطظ  المفظر هاكط اف اكلطااترل لتالمف ايردأار  اكلافصلاوه اتعظت اتلعلتظت،اوكت لاعظتدط اتتلت افت ا  2
،اوم ف بتاابعتضالم طتلالمط طتااك طلتااتإنالم ت اآخترا68ا،اولمم رالوو اططاظ رالمنرحتا66لمطفطاكط اف المم رالمث ي اططاظ رالمنرحاا

،اكط السف دمامفم يلالمظ ظاعل المق رئ،افظ دااف ابعضالم لط تالمف اتظصلارتيطالم طتلاعظتداستردا57لم يتالمف اج ءتاف اظ رالمنرحاا
تصتظقاطت ءاحت دت،اوفت اا68وجتهالمنرحتااايرعالمعال المط فلظااكتلطااتأط ت،اتدخ ت،اتأررت،اوف اكف بااصظ تالمعال المط فلظااكط اجت ءافت 

،افطتفتتن اب مطتتدلدالوحطتترا56ظ تتراذلتالمنرحتتااتصتتظقادولارتتندرت،اومألرحتت ماعظتتداذكتتراأوجتتهالم تت اكطتت افتت اأوجتتهاكتت الم حتت  ارنجتتهالمنرحتتاا
،افظ تداافت الم لطتاالمفت ا)لمنجهالوو (،اتلرظ  ت)لمث ي (،اتلجظ  ت)لمث م (،اكط الستف دماميشت ر اإمت الوشت  صاتوجهتالمف اتمرصاكلطااأو 

لمفت ايلي ت اتطؤمت اكفت  اشتر المتديطت،اكطت الستف دماأتًضت افت اكف بتااا59تمرصالسظالمطؤم اكتلطااتم طاتفت الممت رالمثت ي اطتطاوجتهالمنرحتاا
طؤمت افطتفتن اب مطتدلدالوحطتراتا58،اوكت لافت الممت رالممت دسامظ ترالمنرحتا;5لسظالمطؤم ايظمهاكطت افت الممت رالوخيتراطتطاوجتهالمنرحتاا

،ا65رف  اشر المديطت،اوك مكاحيطاتميراإم اطؤم المعطلايظمتها)لمأهترلوي(ادوناذكترالستطهاكطت افت الممت رالمحت دياعمترامظ ترالمنرحتاا
،افطتفتتن اب مطتتدلدالوحطتتراتطؤمتت اكفتت  ت،اوكتت لاعظتتداذكتتراجتت ميظنساكطتت افتت الممتت رالم تت طسامظ تترا65ولممتت رالمثتت ي اعمتترامنجتتهالمنرحتتاا

ست،اوملفعرننابتلالمصنرالمتنلرد افت المط  تن ابصت غااولحتد اتصتنرتايريتياوشتتلاآمتقاوصتنر اعليتلارتنيلردرت،اتدخ اج ميظناا68لمنرحا
عظتدط اعتر اا65اتصنرتايريياوشتلاآمقاوصتنر اعليلتهارتنيلردرت،اوفت المفعرنتناأتًضت ارتةعضالوشتت  المفنضت ح ااكطت افت اوجتهالمنرحتا

 .دلدالوحطراتحف  اتصظقادل اطثل ازنفني تاتصظقادل ادليرااكريرتأشت  الم   تالمف ارسط  امفنض  المطفط،اف فياب مط
عظتدالمحتدي اعتطاكت الم ت لم،افظ تداختضاب مطتدلداا68لسف دطقاهت االم رنقتاامفنضت  اطنلضت الم ت ،اوعتددالم  ت تاكطت افت اوجتهاالمنرحتاا ا5

حيت اوضت اختضاا75جتهالم ت اكطت افت اوجتهالمنرحتاا)ريف ن(،اوهناطت ات تررامفنضت  اأواالوحطرافنعااكلالم لط تاتررادل تا)ر ا(اتلر ادل ت
اب مطدلدالوحطرافنعاأر  اكلط تاتد اعل الووجهالور  ام  الممرن ناإذلاك ناعظ ًط .

ا.57بعطلاشريااط ئلااعل اكلاكلطاايرنداح ف  ،اكط اتظ راف اآخراأر  اكلط تابظ رالمنرحاااا6
املة  المث م .ا56ملة  المث ي ،اوا85وتصننر املة  الوو ،اا77وزعقاه االمفص ونرارنلح اا7 
املة  المث م .ا55ملة  المث ي ،اوا568شتاًلاملة  الوو ،اوا55وزعقاه االوشت  ارنلح اا8 
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ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا5ويحنهتتتتتتتتت ،اوتمعتتتتتتتتتر الم  تتتتتتتتتاابلي تتتتتتتتت اطنضتتتتتتتتت الم تتتتتتتتت اعالم لتتتتتتتتتدابحديتتتتتتتتتد اأياطتتتتتتتتتتنل اتمعتتتتتتتتتر الم تتتتتتتتت ابليتتتتتتتتتهاحتتتتتتتتترا
ا5لوطترلض ضتتتتتتتتتتتتطابعتتتتتتتتتتتس خظاامعالجهاطااأواآما طحط  يالمعضنالمطرنضاأياأحرحهابحديد تتتتكنىالم ريوك ناتق  ا

ولستتف دلمالمحتترلر افتت المعتتال اهتتناأطتتراحتتدتظاحتتدما.ا3يلتتيالم تت تعظتت الستتفعطلالم تت افتت ارديتته،اولستتف نىاأياولرفتتنىا
االودونت أياولمثت ي اب متدولءالمطحترعاا،لم ت :الوو اب مظت رطتطافت اكف بتهاعلت ايتنعيطاالمأهترلوياحتدالعفطتداواا6لم ياذلته

                                                           

ط لتتدلت،ا8م(،اممتت نالمعتتر ،ا5595هتتت/ا955)جطتت  المتتديطاأرتتنالمظضتتلا ارتطاطتتترمارتتطاعلتت ارتتطاأحطتتدارتطاأرتت المق ستتظاتاالرتطاطظظتتنرا5 
 .86;5،ات(الرالمطع ر ،اد.)لمق هر :ادا7لمط لدا

ت لتصاعلت الم ت افت اا.98;5،ا97;5م(،ا:588)لمقت هر :اعت مظالم فتي،اا5أحطداط ف راعطراوآخرون،اطع ظالملغاالمعر  االمطع صر،ا   2
دلابعتتضالوح تت نامظتت ارشتتطاابطعظتت ارستتطااأوات لتتصاعلي تت المتترحظاوهتت اتعظتت المفتترق ظ،اوتتتلت اهتت االمفمتتط اايمتتةااإمتت اأنالم تت اعتت د اطتت اتحتت

)لمةحتترنط:اأرشتت ناا55فتت المةحتترنطت،اط لتتاالمثق فتتاالممتتعر ا،الممتتظاالمرلبعتتا،المعتتددلممتتعر اعالطتتاافتت الم لتتد.ازنظتتياعةتت ساع متت ،اتلم تتيا
ا.8;م(،ا5855لمثق فاالممعر ااملدرلس تاولمةحنلاولمظمر،ا

اعفظتت ءاأيتتسا الممتت ط اوزكرنتت اجتت رراأحطتتدم(،المقتت طنسالمطحتت ض،اطرلجعتتااولا5656هتتت/59:)ط تتدالمتتديطا ارتتطاتعقتتن اتاآبتت ديالمظيتتروزا5
 .:566م(،ا:588)لمق هر :ادلرالمحدي ،ا

فقتتدالستتفم دماالم تت ارنصتتظهاا.988م(،ا:588لمقتت هر :الم ي تتاالمطصتترناالمع طتتاامل فتت  ،ا)اأتطتتطاتنفيتتص،اتتت رنخالم رلحتتااطظتت اأحتتدمالمعصتتنر  4
 .Cyril P حرتلالمطت الد،ا5778إمت اا5775لمف اتعنداملظفتر اطتطا yrusEbers Pap إيررساعالًج اطظ اعصنراط احرلالمف رنخ،اإذاإنارردتا

Bryan, Ancient Egyptian Medicine: The Papyrus Ebers, translated from the German Version, Ares 

Publishers (London: 1930), 1, 3-6.  وورلم،اوخصت المقمتظالوخيتراطتظ ظاامعتال الوصتظااير تا.اا99:تحفتنيافت اوج  ت اعلت ا
and -Paula Veiga, "The Ebers Papyrus‟ Treatise on Tumours 857 877 .99:إمت اا79:وهت المنصتظ تاطتطالمنصتظاا

The  Phyto- Pharmacopoeia Prescribed", Pharmacy and Medicine in Ancient Egypt (England: 2010), 143 
 اف المعطل  تالم رلح االمف ايظفظراحصن ايتأ اخ يتراأثظت ءاإجرلئ ت اكت وورلماتحتقاولمف اتريطاططاخالم ظالسف دلمالمطصرنيطالمقدط ءامل 

لم لتتد،اولمظفتتص،اولعسفمتتق ءالمة ظتت ،افتت احتتيطامتتظاتمتتفعطلالم تت افتت المعطل تت تالم رلح تتاالمفتت اعاتصتتحر  ايتتأ ايتت كراطثتتل:المتتدط طل،اولوورلما
؛اعرتتدالمتترح ظاخلتت ا5:8م(،:;;5،الم ي تتاالمطصتترناالمع طتتاامل فتت  ،ا5:ا لمطفدم تتا،اوأطث م تت .احمتتطاكطتت  ،الم تتيالمطصتتريالمقتتدتظا)لمقتت هر 

درلستتتااأثرنتتتااحضتتت رناتا)رستتت مااا–عرتتتدالمتتترح ظ،اتلودولتالم رلح تتتااولووليتتت الم ر تتتاالإلستتتالط ااطتتتطالمقتتترنالوو اإمتتت المقتتترنالمف ستتت الم  تتتريا
لمطففةت امفت رنخالم تيافت اطصتراست  داأنالم ت اظتلاطمتف دًط اوا.ا55م(،ا;;;5،اكل االآلث ر،اج طعاالمق هر ،الم يتأ ،اغيراطظمنر اط جمفير

.اع متت اإستتتظدرابعتتداتمتت   المطتترضارعتتال ار تت افتت اكتتلالمعصتتنرالمفتت اتع حرتتقاعلي تت ابعتتداذمتتك؛افقتتدالستتف دطهالم ريتتيالمينيتت ي اأبقتترل 
.اأتطتطاتنفيتص،اتت رنخافتف الم ترلرنلوفت ا.ا55م(،ا;5;5لمطعلن ،ات رنخالم ياعظدالوطظالمقدتطااولمحديثاا)دطمتص:المطع تدالم رت اردطمتص،ا

وظلاطمف دًط اف المعصرالمة لط ام مكاك ناملطت ويالم ر ااحضتنرافت ارستنمالآلعتالم رلح تاالمفت احظترتاعلت اجتدرلنا.ا988لم رلحا،ا
تأومتتنسالمروطتت ي اوحتتداتركتتقاكف بتت تالم ريتتياا.75ستتط ااحمتتطا ،اتآعتالم رلحتتات،افتت الملنحتتاالمطعروفتتاارلنحتتاالمقتترلريط.ااطعرتتداكتتنمالطرتتن

عطالم  اوك ف االسف دلطهاإلتق  المظأ ،اوإلحتدللالمف ت لافت اطنضت اكنستيلاامف ف تنالومتظافت اطنضت اما78ع ماتاارنرييلنساسلمنست
م(.اإذا;:8-856)افتت الم ريتتيالمريأي تت ارتتنمسالعجيظتت أثرهتت اا988أتطتتطاتنفيتتص،اتتت رنخالم رلحتتا،اآختتر،اومق تت الويمتت ااوتتتدطيرالوورلم.ا

لمفصترننامطتطا يمخارنمساف اكفةهالمعديداططاصظح تاسلمتنس،اثتظاتترجظالمأهترلوياطت ايمت هارتنمسافت اكف بتهالممت يرهالم ثير؛افقدايقلاعظ
 Giuseppe Talamonti & others, "Aulus Cornelius Celsus and the Head Injuries", World ع تأاعتطالمفتلم ن

Neurosurgery, vol.133 (Jan. 2020):128.  رطت الستف دمارتنمسالم ت اهتنالآلخترارنصتظهاعالًجت ،او صتظااخ صتاافت افتف المتدط طلا
لمفتت اعرفتتقالم تت افقتتداشتت عالستتف دلطهافتت الم تتيااومتتظات تتطاطصتترالمرلتتدالمنحيتتد ا.56ع متت اإستتتظدرالمطعلتتن ،اتتت رنخالم تتي،اصالمدلخل تتا.ا

أنالم ظتندالستف دطنلالم ت امنحت ايتأ المتدمافت اا-ع.ما588وهتنالستظالمطؤمت الم ظتديالمت ياأمظتهاعت م-لم ظدي،اإذاج ءاف اكف  اتسنستروت تا
ممتت دسالمطتت الدياوذمتتكابظضتتلابعتتضالمعطل تت تاكعطل تتاالمك صتترناا)لمتتنعد المعمتتر (.اأطتت المصتتيطافقتتداليفمتترافي تت المعتتال ابتت م  اطظتت المقتترنال

م(ااولمتت يايرجتت امتتهالمظضتتلاأتًضتت افتت اليفمتت رالستتفعط  الإلرتترالمصتتيظ ااولمطع م تتاابتت منخأ.ا8،ا7)لمقتترنالم ريتتيالمصتتيظ اتتتت واهتتنيلاتمتتظلتا
ولحفتتةسالمعتتر اطتتطاا.75،ا78م(،7;;5مرظتت ن:ادلرالمطظ ضتتل،ا-)ريتتروتا5رحتت  اخضتتراعتتت وي،المطتتنجأافتت اتتت رنخالم تتياعظتتدالمعتتر ،ا 

طصراولمينيت ناوفت رس،اوأضت فنلاإم تهاطت الرفمترنااطتطات ت ر  ظالممت بقاافت اع تندهظالوومت .اهظترياأطتيطاعتنض،اتلم رلحتاافت المعصتراايي
.اف معر افت الم  هل تاالستف دطنلالم ت افت ا595م(،ا::;5لإلسالط ت،ادرلس تاآث رنااإسالط اا)لمق هر :اوزلر المثق فا،اهي االآلث رالمطصرنا،ا

https://www.sciencedirect.com/science/journal/18788750
https://www.sciencedirect.com/science/journal/18788750
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إذلالستفم دطقاب عفتدل افتالايفعتدىافعل ت اا،نالمظ راجتنهراطظتردإظضلالوو اعل المث ي ؛اإذا،اريداأيهاك نات5لم ط  ئ ا
ولءالمطحترعافيفعتدىافعلتهاإمت اطت ابعتداطتطافعلالمعضنالمت يات ننته،افتالاتضترابعضتناآختراإعاضترًرلاتمتيًرل،اأطت المتد

مقتن اا ظبعضتلعفقتداوحتدا.ا5ح ت  الإليمت ن اتصتعياشتظ ؤه ،ارتلار طت ايظ ت اور ط اأحدلافت المعضتناأطرلًضتا،لوعض ء
أيتتهاإذلاطتت ارتترأاطتترضار تت افتتالارجعتتاامتتهاأرتتًدل،اإعاأناجط تت الوطتترلضاتطتتتطاعندت تت ابعتتدااوشتتد استتل  ي  فعتتلالمظتت را

ادا،اإعاأنتتتتتتتتتتبليهاعاعال ايظظ اردولءاوعابغيراابعا6طقنمااتلم  اآخرالم يتلمع طاافمرولاكط اأنابعضاا5عالج  

                                                                                                                                                                          

مظ ستتد احفتت اعاتمتتريالمظمتت دافتت ابتت ح الم متتظ،اوذمتتكارنلستت ااحديتتد اطرهظتتااطحطتت  اعلتت المظتت راتمتتط المح ستتطااأوالمق يعتتا.ارفتترالوعضتت ءال
وحتدابت مغنلافت الستف دلطه،اوعظطتنلاأطترا،افترأولاأيتهاا.ا565ت،ااأحطداعردالمرلزعاأحطد،المحض ر الإلسالط اافت المعصتنرالمنست  تلمعلنمالمعقل تا

ظاتتتتنولالمعضتتناب تتل،افظ تت هظالمرستتن اعتتطاذمتتكاوأب حتتهام تتظاإناكتت ناستترًة املمتتظ ء،اأواإنامتتظاتقتتظاغيتترااطق طتته،الرتتطاتحمتتظالمتتدلء،اوأي تتظاإنامتت
م(،المطظ لالمرويافت الم تيالمظرتني،اتحقيتصالمحت ف ا5768هت/75;)شطسالمديطا ارطاأحطدارطاعل المدطمق المص مح المحظظ اتاينمننا

.اومتظات فلت المعتر افت اصتدرالإلستالماعطت اكت ينلاعل تهافت الم  هل تا،ا598،ا597م(،ا7;;5)لمرنت ض:ادلراعلتظالم فتي،اا5،ا اعأنأار ك
.اولستفطرا595رلازلدالوطراحف اعدولااأو اططالسف دطنلالمطنلدالم  ونااف الم رلحا.اهظرياأطيطاعنض،اتلم رلحتاافت المعصترالإلستالط ت،

.ا:7م(،ا6;;5)لمقت هر :ادلرالمطعت ر ،اا5  تيافت المدومتاالإلستالط ا،السف دلط ظامل  اييلاالمعصرالوطتني.اعت طرالمظ ت ر،افت اتت رنخالم
وتعدالمطت ويالمف اكمظقاعظ  احظرن تالمظم   اه اأحدماط اعثراعلي  اطظ  اوأوم  ،اونعفقداأي ت اطتطاعصتراست رصاملعصترالمظت يط ،اوهت ا

.اوعطنًطت اف حمتيا596لحتاافت المعصترالإلستالط ت،اتفطيأاب خفال اأينلع  اوأشت م  ،اوأنابعض  اعل تهاصتلة ن.اهظترياأطتيطاعتنض،اتلم را
.اوتتتلم ناعديتتداطتتطالم فتتيالم ر تتاالمفتت اتضتتطظقايتترعا988،اأتطتتطاتنفيتتص،اتتت رنخالم رلحتتاملعتتر اأي تتظايتتنرولايتترعالمعتتال ابتت م  اوأدولتتته،ا

م(،ا،ا55:8هتتت/8:7)تامقت لمعتال ابت م  افتإلم اج يتياكفت  المأهترلوياي تداعلت استتريلالمطثت  اعالمحصتراكفت  المعطتد افت الم رلحتااعرتطال
م(اومظاتتطالمعر اوحدهظاهظاططاأمظتنلاتلتكالم فتي،افلتديظ اكفت  ا5598هت/:88)تارف  اعيننالوية ءاف ايةق تالوية ءاعرطاأر اأصيةعا

ماشتتت خالويةتتت ءا55هتتتت/7م(اطظتتت المقتتترنا5859-8:;هتتتت/ا:65-598م(اكطتتت العفمرتتترالرتتتطاستتتيظ ا)57;هتتتت/555لمحتتت ويافتتت الم تتتياملتتترلزيا)ت
طيطابالاطظ زعاعاس ط اف اإيرلناوط اورلءالمظ ترابظضتلاطنستنعفهاتلمقت يننافت الم تيت،او ظضتلاأتًضت اتلم ظتهاعديتداطتطالمطؤمظت تالم ر تاالمطمل

لوخترىاأشتت ره الورجتتنز افتت الم تتي،اوحتتداأعتت دافي ت اتلريتتداأهط تتاالم تت اوثقفتتهالم  طلتتااف تتهاوفت ايف ئ تته،اوحتتدال طظتتقاأف تت رااعلتت استت حاالمظ تترا
.اوعاع تتيافقتتداظتتلاكف بتتهاتلمقتت يننافتت ا988أتطتتطاتنفيتتص،اتتت رنخالم رلحتتا،ااور تت ،افتت زدلداإتطتت نالويةتت ءالوورو يتتيطابتت معال ابتته.لم رتت افتت اأ

ورغتظااا59لم ياتف اطنض المصدلر اممتفااحترون،اولستفغظ ابتهاعطت استنلااطتطاكفتيالم تي.ا افت رس،اطنستنعااعلطت ءالمعتر اولمطمتل طط،ا
شت ئًع ارتيطارتدوالمصتحرلءاوفت اأعطت عااإلنالمعال اب م  امظايظق  ،اوحف المينماتمتف دماكنستيلااملعتال اإذاي تداتقدمالم يارفع حيالمعصنراف

أتطتتطاتنفيتتص،اتتت رنخالمرنتتن،اويمتت هداافتت ارنتتناطصتتراحيتت اتتتتنونالمتتة طاعلتت اطظ قتتاالم حتت  المطفضتت ظايف  تتاامطضتت عظ تالمرل  رستت  .ا
ضتتح ايهافتت اطتتدلو اأطرلضتت ظاعاستت ط اأطتترلضالمطظ صتتلاولم تترو اولمقتترو اوآعمالمتترأس.ا.اكطتت اأنالوعتترل اعازلمتتنلاتمتتفعطلنا985،الم رلحتتا

.اوأصتة الم ت اطتطالوست مييالمعالج تاالمفت اعاغظت ا556م(،5889رظقاطحطنداب رلل ،الم يالمرديلا)لمرنت ض:اطتفةتاالمطلتكاف تدالمنيظ تا،ا
د امفحقيتصاذمتك.اطحطتندالمحت  اح ستظا ،الوورلماولممتري ناوعالجتهاعظ  المينماف المف صصت تالم رلح تااك فتا،اوإناكظت ايمتف دماآعتاطعقت

ا.557م(،ا:588ف الم يالمعر  الإلسالط ا)
تعتتتر اب ودونتتتاالم  ونتتتااوطظ تتت المظتتتنر ،اولمأي تتت ر،اولمألجتتت ت،اولمتتتأرلي خ،اولم طتتتنن،اويحنهتتت .اطحطتتتندالمحتتت  اح ستتتظا ،الوورلماولممتتتري ن،اا5 

ا.558
.اوعل المرغظاططاتحت يرالمأهترلوياطتطالم ت اب متدولءالمطحترعافإليتهاوصتظهاعالًجت ارتدتاًلاملظت رامعديتداطتطالوطترلض،ا98لمأهرلوي،الم رلحا،اا5 

ار ممك قااغيرالمطأطظا،اولمط مظ نم  ،اوجظطالمعيط،اوي صنرالمعيط،اووجت المضترس،اولآلرلتا،اولمطمت طيراغيترالمطعتنستا.المأهترلوي،الم رلحتا،
ا.;56-569،ا;58-587،ا585،ا585،ا;;،ا7:
تطتتتطاأناتعتتندالمطتترضابعتتداعالجتتهابتت م  ،اونفنحتت اذمتتكاعلتت اطتتأل المطتترنض،اوتطتتتطاطرضتتهاوحنتتته،اوطتت ايف  تتلافتت اجمتتطهاطتتطالجفطتت عاا5 

ا.ا99لمظضن اف ه،اوإهط مهامظظمه.المأهرلوي،الم رلحا،ا
تعت ملابت م  ،اومت لاحطتلالمعلطت ءاحتن المرستن ااه اف الوصلام مقابحدي ،اوإيط اطقنمااريطالمظ س،اولمطرلداأيهابعداليق  عايرعالممتظ ء،6 

صل اااعل هاوسلظاتوأي  اأطف اعطالم  تاعل اط اإذلاوجدايرنصاغيرااطرجناملمظ ء،اوح  المعمقالي افت اأطثلتاالمعتر اتآخترالمتدلءالم ت تا
م ظت ءاوطأنتلالإلمةت ساعطت الشتف رام(،اكمت ال;596هتت/5585)إسط عيلارطا الم رلحت اتاولمطعظ اآخرالممظ ءاططالمدلءالم  .المعل ني 
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ا.ا5لمطقصنداأيهاعاتع ملاب م  اإعابعداليق  عايرعالممظ ءاب معالج تالمطف حا
اجمتظالإليمت نايف تنناطتطاأر عتااأختال اولمفت اتقضت ابتلنا5عل ايظرناالوختال الور عتااب م  عال المتقنماف ر ا

يرنتصاعطل تااتحننتلالمطتنلدالمفت افت المغت لءاإمت اطتنلداحيننتااتصتل اعتطاوذمتكااولممتندلء، المدماولمترلغظاولمصتظرلءاه
إمتت اأعلتت ،اون تتةضاامفغ تتتاالوعضتت ءاكتتلاعلتت احمتتياتركيةتته،افعظتتداهضتتظالمغتت لءافتت المطعتتد اولوطعتت ءاتصتتعدالوب تتر 

طظتتهامصتتظرلء،االجتتأءًاوتحتتن اا،دمإمتت اففحنمتتهاا، رتتدرنلستت االمعتتروعاإمتت الم،اونظفقتتلالمغتت لءالمططتتف المثقتتلاإمتت اأستتظل
ناكلاخلتضاإواا.ا5ففف نناطظهالممندلء،اأط الم ياي هياإم المطعد اولمرئاافيفحن اإم ارلغظا،ونظفقلاجأءاآخرامل ح  

ف تناحت راا،ونايةعتهايةت الم تنلءا؛ف متدماأفضتل ظا،صظااططاصتظ تالوركت نا)ية (اتمةهاطأل اططاه االوخال امه
،اأطت الممتندلءافل ت اات بمتا وهت اطثتلالمظت راحت راا،فةعهالمصتظرلءب رداريي،اتأياويةعهاية المط ءاا،لمرلغظاريي،ايل ه

نالمطتترضاهتتناإ،اوالوختتال اوثة ت تت افتت الععفتتدل اتتتنلزناناطرظ تتااعلتت اناصتتحاالإليمتت إوا.ا6يةتت المفتترل المةتت ردالم تت بس
)يةعته(اطتطالمطعفتد اإمت اامفحن اطألجها،طأل ف حدلامهاسنءاا،وحدالم ة ئ اوطيلالمعضناخال اوخروج  وتعديال

كعتتتال االم تتت اتصتتتل وا.ا7ا)غلةتتتاالمطتتتأل (ارلغطتتت ابحمتتتيالم ةتتت المغ متتتياف تتتهلممتتتندلوياأوالمصتتتظرلوياأوالمادطنياأولمتتت
أطت ابت ح الوطأجتااوعاا،لمحت رالم ت بسوالوطأجااإم الععفدل اط اعدلالمطأل المح ر،اولم  بس،اافم درداطرلضاف نايألم

اتنستت واا،عتت ملاركتتندافمافا،ت عتتلالمتتدماتمتتيراب ممتتتلالوطثتتلا المظتت رفحتترلرا،ا8 تت عالجلافتت ايتت ف اجتتدًاف تتنااد ،ةتت رالمستت ط ا
يظمتهانرماأواخلضارلغط اطفح ر،اأواش ءايظرقاف المط ترىاسد المواأ،ادلمض قااولمطظضطاابمرياغلةاالمررااهط  رن

ففعتتت ملاارتت مكالوطتترلضالمعصتتتر ااا،ءكطتتت اأي تت اتنستت اط تتت ريالوعصتت  المطحركتتاامألعضتت ا،9رثؤمتتن اأواغيتتراذمتتك
امظعتتتلعضتتت ءالمدلخل تتتااعتتتطايرنتتتصاللوافتتت ااعتتتطاتلثيرهتتت فضتتتاًلاا،:لمحتتتساولمحركتتتاافتتت و عتتتضالوطتتترلضالمفتتت اتتتتؤثرا

                                                                                                                                                                          

،ا:5هتت(،ا5888ططالوح دي اعل اأممتظاالمظت س،اتحقيتصاوت ترنلالوح ديت اوتعليتصاينست ارتطاطحطتندالمحت  اأحطتدا)طتفةتاالمعلتظالمحتدي ،ا
ا.اااا;5
ا.اا:9لمأهرلوي،الم رلحا،ا5 
ا8;6)ومتداانتااأخترىاملحتت ظالمظيلمتن المينيت ي الرظت دوحل سيظرناايني ي ااحدتطا،اترظ ه اأبقرل اوأخ ار  المعتر ،اوتعفطتدالمظظرنتااعلت ايظراا5 

ع.م(اتمعتر ارظظرنتاالمعظ صتراأيالوركت نالور عتتااوطظ دهت اأنالوشت  ءااكل ت ابطتت افي ت الإليمت ناتف تنناطتطاأر عتتاااعظ صتراأوم تااهت الم تتنلءا
.اوأمشتتتركقا:8،ا89،ا87،ا85م(،ا8:;5اولمظتتت راولمفتتترل اولمطتتت ءاعلتتت ايمتتتياط فلظتتتا.اطصتتت ظ اغ متتتي،البقتتترل ا)ريتتتروت:اطتفةتتتاالم تتتال ،

لمصتتظ تاأيالم ةتت ئ الور تت اوهتت المرتترود اولمحتترلر اولم ظتت  اولمرين تتااب مضتتظاولمفةتت د ،افلصتتة ام تت االوركتت ناصتتظ تا)يةتت ئ (افتت م نلءاحتت را
لورجتنز ام(،ا5859هتت/ا:65)لمحمتيطارتطاعرتداااأرتناعلت اتالرتطاستيظ ريي،اولمظ راحت راتت بس،اولمفترل ابت رداتت بس،اولم تنلءابت رداريتي.ا

ا.اا7،ا6م(،ا;5:5لمميظ ئ ااف المطم ئلالم ر اا)إيرلن:ا
ا.58،ا57لمأهرلوي،الم رلحا،اا5 
)دطمتص:الم ي تااام(،ايأهاالوذه ناف الصتال الورتدلن،اتحقيتصاوشتر اوتعليتصا ات سترازكتنر5888هت/:588)دلودارطاعطراتالوي  ر 6 

ا.ا555-;58م(،ا5889لمع طاالممنرناامل ف  ،ا
م(،اخالصتتتتاالمقتتتت يننافتتتت الم تتتتياح يني تتتته،اتحقيتتتتصاط فرتتتت اهتتتت ت اا5566هتتتتت/967)طحطتتتتندارتتتتطا ارتتتتطاعطتتتترالم تتتتنلرزط اتالم عطيظتتتت ا7 

ا.65،ام(5885مرظ ن:اطؤسماالمةال ،ا-)ريروت
ا.98لمأهرلوي،الم رلحا،ا8 
)ريتتروتاا الم تتي،اتحقيتتصاوتعليتتصاأحطتتدالمطأنتتديم(،الم ل تت تافتت;;55هتتت/7;7)أرتتنالمنميتتدا ارتتطاأحطتتدارتتطا اتالرتتطارشتتدالمقريرتت ااا9 

ا.587مرظ ن:ادلرالم فيالمعلط ا،اد.ت(،ا
ا(اوط اش ر  ظاططاأطرلض.9ا)منحاا(،اولممتفا8ا)منحاا(،اولملقن 7ا)منحاايرىاذمكاعل اسريلالمطث  اعالمحصراف اوج الوذناا: 



 م5466-5465هػ/878السؤرخ بعام العالج بالكي في ضهء تراوير مخطهط جراحية الخانية 

 

555 
 

ف متفدا ،رين ف ت لمطظ صتلارف ف تنا ت لت اقع م تأنامألطترلضاا ت ايظيطتطارلتغااهيتإرتلاا،5عص  لعيعت س اعل الو
اتعمتدااعتطاأنالمظت رفضتاًلا،ا5لمف ابمريالمرين ااولمررود اوج علواقع م   ايظمو  م  ف ااا،5ر مكالمطظصلالمطظ ل 

ا،يمت ااتظقتده اط ءهت ذمتكاوناحترعالوا،6طرغتن افت ابق ئ ت لمغيترالمع م ااتقفلالم الت اا فحرلرت ا ،دف ع ًاا خ ًااتعمد
وطظ المطنلدالمطعفت د ا،ا  طدت الخرالماإلةضالوورالسفعطلامأنالم  اكط ا،ا7طط ايؤدياإم اتلظ  ا،ونظ كاخالت ه المطركةا

ق  اوذمكابق عهام لاط اتعظطاططالمظنلصير،اكط اأيهات،ايصة  اططالعيصة  اإم اعضناططالوعض ءلمطعف د الع
يفمتت رالمظمتت دابحتترعالملحتتظالمظ ستتداكلتتهاكطتت افتت اطتترضاعاهطظعتتاعتتطافضتتاًلايتترل ،الووكتتلاطتت اتعظتتطاطتتطاا،لمطمتت طير

طظتهاتة ًعت اف ق ت ا المتدماسايتأاحتةواا،لمقتدر اعلت اح ت الممترن نرلتغاطتطاعظطفتهاأيتهامتها.ام ساه لافحميارلا8لآلرلا
ناحركتاالمعترعاط يعتااطتطالمفحت مالمظتأ ،افتإلذلاكتنىاأحتدلالم ت اإحيت االممرن ناب مطتنل الممتيظ ا،اونحتةسالمتدماطظته

اعل افنهاالم ر اخمترنما)لمقمر المف اتف تنناطتطالمحترع(امطتت ناجظت  المتدمالم ت ر اعلت افنهتاالمعترعاأوالممترن ن
اا.:احدللاخمترنمااممدإواب م  اعل المطنض ااحةسالمظفصو   االم  ف ااتما،ا9فيلفصصابظطهافيظق  المدم

 طريقة عالج األمراض بالكي 
،اوحتتن ا;هتتتتتتيظةغتت اعلتت الم ريتتيالمطعتت ملاأناتحتتددابعتتضالوطتتنراحرتتلالممتتروعافتت المعتتال اطظ تت ايتتنعالمطتترضاوسرر

.ا55وح  الم تنلءا،ولمنحقا،،اولمرلد55ولمطأل المح دلاولمطأل الم ر ع ،ا58اوع دلتها،وير عفها،وسظها،لمطرنضاوضعظه
                                                           

إذاإنالمعطتندالمظقترياتطفلتكاجط ت الوعصت  المطفصتلااا.;9،الإلستالط ااعردالمرح ظاخل اعرتدالمترح ظ،الودولتالم رلح تااولووليت الم ر تاا5 
فتت مظقرلتاجط ع تت افتت اوستت   اثقتتيابتت م ن ايظحتتدراطظتتهالمظ تت ع،اا;5-58لرتتطارشتتدالمقريرتت ،الم ل تت تافتت الم تتي،ابتتتلاعضتتنافتت الم متتظ،ا

م(،اكفت  المعطتد ا55:8هتت/8:7لمطمت ح اتا)أرنالمظر ارطاطنفصالمديطاتعقتن ارتطاإستحصالمطف رتياوتظرقاطظهاأعص  الم  يريط.الرطالمق 
كطت اأناهظت كايق ًيت اليعت ست اافت المقتدطيطاولم ظتيطاطق رلتاااا.55)لمتدكط:اط لتسادلئتر المطعت ر المعثط ي تا،اد.ت(،اا5فت الم رلحتا،اجتأأيط،ا 

رلاصتتح اابمتتتلاير عتت .ام تتلاجتتأءافتت الم متتظ،اشتت طلاالمغتتدداولوعضتت ءالمط فلظتتا،اتعطتتلاعلتت الستتفث ر اهتت االمظقتت  املفغلتتياعلتت اعتتد اطمتت 
ا.559ضح ارظقاطحطنداب رلل ،الم يالمرديل،ا

ا8;لرطاسيظ ،الورجنز المميظ ئ ا،اا5 
ا.99لمأهرلوي،الم رلحا،اا5 
ا.;9ت،اعردالمرح ظاخل اعردالمرح ظ،اتلودولتالم رلح اا6 
ا.7;5م(،ا588;أحطداحلط اص م ،المدميلاف اآعمالمظ راولم يالمرديلا)لمق هر :اطتفةااطدرنم ،اا 7
ا.8;-6;لرطاسيظ ،الورجنز المميظ ئ ا،اا8 
ا.598لرطاينمنن،المطظ لالمروياف الم يالمظرني،اا9 
لمطمط ات كر الومة  اولم  ط املع يالمع ت  اونلي ت اذيتلالمفت كر ،الوي  ر ا،ات كر ادلودام(5888هت/:588)دلودارطاعطراتالوي  ر ا: 

ا.689م(،ا5858رالم فيالمعلط ا،ا)ريروت:ادلا5 لمف كر ،اتحقيصاأحطداشطسالمديط،ا
م(،ا::55هتت/8:9م لاطرضاعالط تاتد اعل اسرةه،اولم لضالمغ مياف ته.االيظتر:الرتطالمظفت سا)عتالءالمتديطارتطاأرت المحتأمالمقرشت ات;   

م(،ا5885ضت ء،ا)ريتروت:ادلرالمطح تاالمر ا ساططاح يننالمترئ سالرتطاستيظ لمصيدم االمط ر االمطعرو ارت مطنجأاف الم ياط اجر هالرطالمظف
ا.75-:6.اومطعرفااأسة  الوطرلضاوعالط ت  ابمتلاع ماليظر:الم عطيظ ،اخالصاالمق ينناف الم ياح يني ه،ا;58-:58
تحديداير عاالمم  ايفرتياعلي  اتحديداكط االمحرلر المالزطااملعال ،افعل اسريلالمطث  اعالمحصترالمطترنضالمت ياير عفتهاأيتهادلئًطت ااا58 

بتت رد،اعظتتدط اتصتتيةهارتترود افإليتتهاتحفتت  اإمتت احتترلر اتمتتيراامتترداجمتتطهاإمتت اير عفتته.الم عطيظتت ،اخالصتتاالمقتت يننافتت الم تتياتمتتعرابتتلناجمتتطها
ا.95ح يني ه،ا

م تتلاعضتتناطتتأل اير عتت ايظةغتت اطعرففتتهامفحديتتداكط تتاالمحتترلر المطف لةتتاامتتردالمعضتتنامطألجتتهابعتتداطعرفتتاالمطتتأل المحتت دلاعلتت المعضتتن.ا55   
ا.55-55،ا5.اعطاه االوطأجااليظر:الرطالمق ،اكف  المعطد اف الم رلحا،ا 97ناف الم ياح يني ه،الم عطيظ ،اخالصاالمق ينا

ا.95فإلنالمرلدالمة رداولمنحقالمة رداولم نلءالمة رداتقفض اأناتتننالمفم يطاف هاأرثر.الم عطيظ ،اخالصاالمق ينناف الم ياح يني ه،اا55 
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،ا5بت م  ر ت ،اوكت ناطرضتهابلحتدالوستة  المفت اتمعت ملاا َا،افتإلذلامتظاتممت5ثظاتع ملالمطرنضاب ودوناالمف اتظ سياح مفه
ا،يالمظق  المعالج الم رياتحددا6،اوف اجلماالم  5أت مااف مع  ابعضالودونااحرلاتحديداطنعدالمعطل اابحنلم اثالث

ثظتتتت ءالم تتتت ،اووضتتتتع االمطتتتترنضاأثظتتتت ءاتحديتتتتداأوعطتتتتصالم تتتت ،اووضتتتتع االمطتتتتتنل اا،ويتتتتنعالمطتتتتتنل اوح ط تتتت ا،لمعالج تتتتا
حفت اتتتنناولثًقت اطتطالمطتت نالمصتح  امل ت اعظتدااف علظاب مطدلدالوسنداعل المظقت  المطحتدد ؛ا5لمعالط ت،اوأثظ ءالم  

عطصالم  المطقرر،اونطمكار  اب م رنقاالمصتح حااإمت اأناتصتلا،اونحط المطتنل اإم ادرجااحرلر اتظ سيا6ق  طهابه
،اوعطنًطت افعظتتدالعيف تت ءاتظضتلاتتتركاطنضتت ا8لمغتترضتحفتت  اإمت ات تترلرالم تت اإنامتظايتتؤديا،اوحتتدا7تصتلامتت مكالمعطتص

وحتتداأوجرتتقاكتتلاهتت االوطتتنراأناتتتتننا،ا9أتتت ماحفتت اتطتتدالمكتت  ،اثتتظاتع م تتهابعتتداذمتتكاالم تت اطظفنًحتت ابغيتتراعتتال اثالثتت
اع مًط ابعلظاط هًرللم رييا

                                                           

م(،اكفت  الم ظ تتتاافت الم تتي،ا5889هتتت/688لمحمتطاعلتت ارتطارضتنلنارتتطاعلت ارتتطاجعظترات)أبتت ااعتطاهت االودونتتااليظتر:الرتتطارضتنلن5    
ا.ا:;-5;م(،ا5:;5تحقيصاسلط ناح  تاا)لمعرلع:ادلرالمرشيد،ا

بعتضالوطتترلضاتمتفلأمالممتتصابعتدافمتتلالودونتاافتت اعالج ت ،اإعاأيتتهايل تلامل تت افي ت اإذلاجتترطالمطترنضاطتتطالممتصاطثتتلاي صتنرالمطقعتتد .اا5 
ا.558أهرلوي،الم رلحا،الم

عل استريلالمطثت  اعالمحصتراتلخت المطترنضاأدونتااتظقت المترأساثتاللام ت  اأواأر ت اعلت احمتياحنتتهاوستظهاوع دلتته،افتإلذلاكت نالمطترنضاا5  
صتترً  اعايفحطتتلالودونتتا،افل متتفعطلالمغرلئتترالمطظك تتااملتتدط  احرتتلاذمتتكابلتتت ماكثيتتر اطتت اتحمتتطاأغ يفتته،اوذمتتكاحرتتلاعالجتتهاطتتطاأطتترلضالمتتدط  ا

ك مصدلع،اولمظم  ن،اولمظ مل،اولمصرع،اكط اتمحط اططاجط  المرين  تاونمعترعافت المحطت ماعلت المرنتصاكطت افت اكت المطت ءالمظت ز ا،الوعص  وا
)تممتت ل(ابحتتيالمطظتتفط،اوحتتيالمصتتة ع ،اويحتتنااحرتتلالم تت افتت اأطتترلضاافتت المعتتيط،اونمتتق المقنح تتت اثتتاللام تت  اكطتت افتت ايتتفطالويتت ،اونممتتفظر 

،ا8: تتراأوالمظقتترساأواعتترعالمظمتت ،اونفتتركالمطتترنضالورتتلايتتنمالم تت اونمتتفعطلالمطليظتت تافتت المظفتتنع.المأهتترلوي،الم رلحتتا،المعظتت ماكنجتت المظ
م(،المرست ماا5859هتت/ا:65)لمحمتيطارتطاعرتداااأرتناعليتقالرطاستيظ .ااوعطاه االودونااليظر:ا;55،ا559،ا557،ا;55،ا9;،ا6;-5;

ا.ا557-555م(،ا5:;5لمدلرالمعر  اامل ف  ،الومنلح ا،اتحقيصاوتعليصا اسننم ا)
تظضتتلابعتتضالويةتت ءاتلجيتتلالم تت امظصتتلالمر  تت ؛اويتتهاأفضتتلازطتت ناطظ ستتياملعتتال ابتته،اإعاأنالوصتت اهتتناعتتدماتتتلخيرالمعتتال ؛اوناا6 

طحظتتأ اعاتحفطتتلالمضتتررالمنلحتت اطتتطاحرتتلالمأطتت ناتمتتفغرعالمطظظعتتاالمفتت اتمتتف ليابتت م  ،اوخصنًصتت اإناكتت نالم تت اطتتطاأوجتت عاضتترورنااحننتتاا
ا.99لمفلخيراحف اعاتعقيارل ااب إليم ناه اأعظظاططاتميرالمضررالمدلخلاططاحرلالمأط ن.المأهرلوي،الم رلحا،ا

فعل اسريلالمطث  اعالمحصراف اطرضالم رتدالمةت رد اتمتفلق المطترنضاعلت اظ ترااونعلتظاب مطتدلداعل ته،اإعاأيتهاعظتدالم ت اتتتنناإطت اولحًظت اا7 
.او صتظااع طتاافتإلنالمطترنضاعظتدالم ت اتتتنناإطت اج مًمت اأوا559ططتدًدلاست ق ه،ارلفًعت اذرلع ته.المأهترلوي،الم رلحتا،اطضت ًع اعلت احدط ته،اأوا

ا.;55،ا;55،ا559،ا557،ا555طض ًع اأواطمفلكً  اعل اظ رااأواعل الم  ييالمصح  .المأهرلوي،الم رلحا،ا
دلداكطتتت افتتت المظنلصتتتير،اوأطتتترلضالملثتتتااولوستتتظ ن،اولمطمتتت طيرالمطعتنستتتااوغيتتترابعتتتضالمظقتتت  المعالج تتتااتم تتتنىاطة شتتتر ادوناتحديتتتده اب مطتتتا8 

المطعتنسا.ا
لي مت  المعظتظاكطت افت اطترضالمصتدلع،اهظ كاعالط تاتد اعل اوصن الم ت اإمت المعطتصالمط لتن اطظ ت اعلت استريلالمطثت  اعالمحصتراا9 
طظقلياأشتظ ره ،اكطت اأيتهاينجتداعالطت تاتتد اعلت اي ت  المعتال ابتهاتمطراجظطالمعيطاولرتظ عالممعراعل امحطاالمعيطاكط اف اجظطالمعيطالموا

وعدمالعحف   امعال اآخرافعل اسريلالمطث  اعالمحصراعالطااي   الم  اف اي صنرالمطقعد اهتناليق ت عالمطت د اعتطالمظ صتنرازط ًيت ،افتإلنا
وعالطتااطعرفتااا.558،ا585،ا8:لمأهترلوي،الم رلحتا،اامظاتظق  اف تننار مكاطظظنًذلاأواف اغنرااعظتظاف ستداأوايحتناذمتكاف عت ملاب م رلحتا.

ا.5:5،ا5 لمق ينناف الم ي،المعطصالمصح  اعظداإسق  امحظاف سداهناحي اينج .الرطاسيظ ،ا
ستنلءاكت ناذمتكافت الم لمتاايظمتت  اكتلنامتظاتصتلالمطتتنل اإمتت المعطتصالمط لتن اف عيتدالم ت ،اأوابعتدالمعتتال ابظفتر ااكتلناتظ تراعالطتااتتتد اا: 

هاكط اف اطرضالآلرلااف عيداعالجتهابعتداثالثتااأتت م،اإذلارأىالم ريتياأنالملحتظاعايظرتقاية تًت احمتًظ اوأنابتهافمت ًدلاف عيتدالم ت اعلت اعل افمل
ا.اا569ط ابق اططالمطنلض المظ سد .المأهرلوي،الم رلحا،ا

 مترنمتااثتظاتع م تهابت مطرلهظاحفت ايرترأ،اوذمتكاف حطلاعل هاإط اح ظااطمر ااف الممططااأواف اشحظالمدج  ،اونفرك ت اعل تهاحفت اتظقلتغالما; 
فتت اأطتترلضاعديتتتد اطظ تت المصتتتدلع،اولمط مظ نم تت ،اجظتتطالمعتتتيط،اي صتتنراطتتتآعالمعتتيط،الم ظتت زنر،ابحنحتتتاالمصتتنت،المطعتتتد ،الم حتت  ،السفمتتتق ءا

.ا565،ا557،ا555ا،555،ا558،ا555،ا558،ا587،ا585،ا8;،ا5:لمقتتدطيطاولممتت حيط،ارنلستتيرالمطقعتتد ،المظفتتص.المأهتترلوي،الم رلحتتا،ا
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ويرنقتااطنلضت الم ت اويتنعالمطتتنل اوعخفال ا .1ططالممظ ءالاردًعاف مرياملطرنضاضررًاا،يداالمفمرن احف اعات  ئ
لوطتترلضامظ تتظالمعالحتتاارتتيطالمطتترضاوطنلضتت الم تت امعالجتتهااتصتتظ ناظضتتل فختتفال الوطتترلضاعاتةًعتت الم تت اوعطقتته

 :5وذمكاعل المظحنالمف م 
 أس والدماغ واألعراب أمراض الر  -أولً 

طتت اك تتااإتمعتترضاأطتترلضاوجتت المتترأسامييمتت نابمتتريازنتت د المرتترود اولمرين تتااعلتت المتتدط  ،اوت تتنناطنلضتت الم تت ا
لاإذا5)ب تننالمتدط  (ار ت اك ت تافت المترأسأأواا4(5ا)منحتاامطرضالمصدلعالم ياططاذمكالممتريا3ولحد اوسضالمرأس

ا،:اوست هافتنعالم  تاالممت بقا،احري ته،اطؤخرتته هتواعهالمعتال الوو ،ا(،اومظاتظل اط5ا)منحااص راذمكالمصدلعاطأطًظ 
لمعظتظااونمفعطلاف الم  افت اكتالالمطرضتيطالمطتتنل المأنفني تا،ابحيت اتصتلابتهافت اطنلضت اوستضالمترأساوحري تهاإمت 

انالمطرنضإ،احي اعاأيهايرلع ات ف نالميداف المطؤخر ؛ابحي اعايظ م اطظهاش ءإاحف ايظ م اطظهاحدراتمير،

                                                                                                                                                                          

أطتت الم تت لماف عتت ملارتتدحيصالم رستتظااطتت المعمتتلاإمتت اج يتتياستت ئرالمعالجتت ت،اوننضتت اعلتت اجتتر الآلرلتتاالم ررنتتقالمطمتتحنعافتت المأنتتقامعتتال ا
ا(ا)يةت تابمتف ي اتمتةهالمطنم  تالم مترنمااكل  اوجط ت المظمت د،اثتظاتعت ملابت مطرلهظالمطظرفتااملحتظ،اونضتطداجتر المطمت طيرالمطعتنستااب م ةت زيا

لملثت تالمررناالمطدحنحااب مطل اونفركالمضط داعلي  اميلا،افإلي  اتظقل اططاأصنم  ،اثظاتع ملاطنض الم ر ابت مطرهظالمطظرتقاملحتظاحفت ايرترأ،اأطت ا
ولوضتترلسالمطمتتفرخ اافةعتتداكي تت اطة شتتر اتطتتألالمطتترنضافطتتهاطتتطالمطتت ءاولمطلتت اونفغرغتترابتتهاستت عا،اففمتتفدالملثتتاالمطمتتفرخ ااوت تت المرين تتاا

.اولم ديراب مت كراأنالمحترعالمظت تلاعتطالم ت اإنامتظاتعت ملابمتتلاصتح  ،احتداتمتريا:56،ا569،ا566،ا:58مظ سد .المأهرلوي،الم رلحا،ال
ا.557لمف  ًب اجلدًت اف اطظ قاالم  .اضح ارظقاطحطنداب رلل ،الم يالمرديل،ا

  اوطعرفتتاالمعظتت ماولوعصتت  اولمعضتتالتاوعتتدداط  رج تت اوذمتتكاحفتت اتقتت اعلتت اطظتت ف الوعضتت ءاوهي  ت تت اوطألجف تت اولتصتت م  اوليظصتت ما5 
ولمعروعاولمظنلبضاولممنلرطاوطؤخراط  رج  ؛احف اتمف   ات ظيابعضالمطح ذيراعظدالم  اطظ  اعل اسريلالمطث  اعالمحصتراعتدماحترعا

مت المنفت  ،اولمةعتداعتطالمعتيطاعظتدالمعصياحف اعاتمحدلاتمظً  ،اأواتحتدلاأفتااعظ طتا،اوعتدماح ت الممترن ناحفت اعاتمحتدلايأًفت احتدايتؤدياإ
ر اي صنره احف اعات  ئالميداونقلصالمطرنض،اففق المطتنل اف اشحطااعيظهاففظمده ،اوعتدمالمنصتن ابت م  اإمت المحلقتنماعظتداكت ابحنحتاا

طعت ء.اولمتفحظ اعلت الم لتدارحيتصافت اهت االمطظ قتاافتالاتتتننالمعطتصاكريتًرلاف صتلامألث تطاولمفطعطاف اكت الم رتدالمةت رد اوطعرفتااأنالمصنت،ا
،ا9;،ا9:،ا8:،ا98،ا;8أعات تتننالوطعتت ءابتت رز اعظتتداكتت المظفتتصاف حتتدلارتت مكاملطتترنضاإطتت المطتتنتاأوارل تتااعظ طتتا.المأهتترلوي،الم رلحتتا،ا

 .ا5:5،ا5.اولمح راأناتؤذيالم  االووت راأوالمر  ي ت.الرطاسيظ ،المق ينناف الم ي،ا 565،ا568،ا555،ا558،ا:55،ا555،ا587
لوطرلضاب مط  ن اب مفململاططالمرأساإم المقدم،ام لاح طقالمة حثاارفصظ ناه االوطرلضاوفًقت امطت اورداعظ ت اطتطاطعلنطت تافت ااحمطقا5

ارف  المأهرلوياوكفيالم يالمطع صر امه.
رنضت اا-فت المط  تن وفًقت امطت اورداا–،اونم حتدداطنضتع  ا-وك ت تالمترأساك فتا-ت ياأناتحلصالمطرنضارأسهاحرلاأناتم نىار  االم  ااااا5

أصتتلاكتتنالم ريتتياعلتت اأيتت المطتترنضارتتيطاعيظ تتهاونتتتننالمطنضتت المط صتت احيتت ايظف تت اإصتتة الم ريتتيالمنستت  .المأهتترلوي،الم رلحتتا،ا
ا.8:

سن اتقنمالمة حثااب عش ر ااإم اأرح مالمفصت ونراعظتدالمحتدي اعتطايرنقتااعتال اكتلاطظ ت امفنضت  المتظ اوملتر ضاب مفصت ونرالمفت اجت ءتاا6
الساالمنصف ا.ف المدرا

ف اكفيالم يالمقدتظابلناالمترأساردلخلتهات ت ونناتظضت ابعضت  اإمت ابعتضاتمتط اب تننالمتدط  :الوو افت اطقدطتاالمترأساونظقمتظااذكراا7
ولمث ي اف اوس ه،اولمث م اف اطؤخرته.اون ف المة طالمطقدمابلفع  المحتساوخصنًصت المةصتراولممتظ،اوأطت المطتؤخراتطظااونمر ،اإم اجأأيطا

متت لاستتط ابط طتت المة ظتتيط،اوهتتنات تتف اب وفعتت  اونتتر ضارتتيطاطقتتدمالمتتة طاوطتتؤخرالمتتة طالووستتضاطظتتهاوأصتتلياون تتف اب محركتتا،اافلصتتغر
مرظت ن:ادلرالح ت ءالمفترللا-)ريتروتا5أجتألء،ا ا6فت الم تي،اام(،المقت يننا5859هت/ا:65ا)لمحميطارطاعرداااأرناعليقالمم  س ا.الرطاسيظ 

ولمطقصتتتنداب وفعتتت  المم  ستتت االمفظ تتتراولمفتتت كراولمحتتتدساولمتتتنهظاولوحتتتالم.ا اك طتتتلاحمتتتيط،المطتتتنجأافتتت ا.ا585،ا588م(،ا5887لمعر تتت ،ا
ا.;9لمطظظطاالمعر  ااملفر  ااولمثق فااولمعلنم(،اا:ت رنخالم ياولمصيدمااعظدالمعر ا)مير  
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(،اف طت اأشتدا6ا)منحتاا(،اولممك قاالمطأطظا5ا)منحاا5 اشديًدلاب ال اس ئرالم   ت،اأط اف اطرضالممك قات داف هاأمطًا
لمرأساحف اتصلاأمًط اططاطرضالمصدلعااولمصدلعالمطأطط؛اإذاتحدلالمصدلعافي ط اب مظص الوتططاأوالوتمراططا

فت االمصتد ،اونتتننالم ت المت ياف تهاعضتلااخ صاالمطنض  نياف اكالالمطرضيطاطنض الومظاوا ماإم المعيط،اوم لاف
اونحرعار ت ايصت اث تطالم لتدادوناأناتحترعااحل اًلافيديرالمطتنل احل اًلاا،ب مطتنل المطمط رناا(ا5ا)منحااطرضالممك قا

ا،(او تتدأتالمعتتيطاتمظلتتتظ6ا)منحتتااوصتت رتاشتتك قااطأطظتتاا،وي متتقا،وحننتتقالممتتك قاا،،افتتإلنامتتظاتظلتت المعتتال 5لممتترن ن
ف تتنناعالجتتهابتلناتق ت الم ريتياشترن نالمصتد ابت مطتنل الممتتيظ ااحفتت اا،5علت المطترنضاطتطافقتدلنالمةصتروخمت ا

صتتة الممتتة بااإوذمتتكارنضتت اا،6(76ا)منحتتااتصتتلاإمتت المعظتتظاوإعاذهتتيالمةصتتر،اثتتظاتعتت ملايتتأ الممتترن نابعتتداح عتته
اكتتنناح ط تت ابحمتتيالم تتر إلصتتة ،اثتتظاتحط تتااطتتت وىازنفني تتا،اعلتت افتتظالممتترن ناممتتدااحفتت ايظحصتترالمتتدماتحتتقال

بعتدارفت ايظمتها اعلت المعترعاسرنعًاال،اثظاإيأل اولحد اطظ  إم اأناتصيراح ط ااجدًااولمطنض الم ياليظف اف هالممرن ن،
لختت اطتتتنل ا،اف لإلصتتة اوعاتمرفتت اإعاإذلاليق تت المتتدم،اوإذلاليتتدف المتتدماعظتتدارفتت الإلصتتة اطتتطافتتظالممتترن ناويظتتلالمطتتتنل ا

ون تتتياأناتتتتننالم تت احنًنتت اوم مترنمتتفهاعطتتتص،ا.ا7لحتتد ابعتتتدالوختترىاحفتت ايظق تت المتتدمظعتتلاذمتتكاوا،اونظتتلاتأختترىا
ا.ا8وث ط،افالاتمقضابمرعا،افإلناسقني  ات لياآفااأعظظاطط اك ن
ك تت تاعلتت اطتتؤخر ااعتت ملارتتثاللتماوهتتناا،(:ا)منحتتاا9أطتت اأطتترلضالوورلمالمفتت اتعتترضابطقتتدمالمتتدط  افطظ تت المظمتت  ن

ونطتتطالمأنت د اإناكت نالمطترنضاا،:إم اأسظلالمعظصاريطاكلاك ااوك ااغل الوصة طص ظااططاأعل المرأساا،لمرأس
.اونصتتظ اطتترضا;ف تتتنىاوستتضارأسته،اأواوستتضارأستتهاوحري تتهاإذلامتأمالوطتتر،اونتتتننالم تت ابت مطتنل المأنفني تتاا،طحتفطاًلا

                                                           
طظت ا)إرترلل ظارتطاعرتدالمترحططارتطاأرت ابتتراتا)صتدلعايصتظ (.الرتطالوزرعالم اتعر الممك قاابلي  اصدلعاتلخ اططايص المرأساولمنجتهاا5

م(،اتمتتت يلالمطظتتت ف افتتت الم تتتياولمحتطتتتاالمطمتتتفطلاعلتتت اشتتتظ ءالوجمتتت ماوكفتتت  المرحطتتتاا)ريتتتروت:ادلرالم فتتتيالمعلط تتتا،ا56:7هتتتت/ا8;:بعتتتد
ا.اا555م(،ا5858

ا.8:-8:لمأهرلوي،الم رلحا،اا5
مرظت ن:ا-  المطغظت افت الم تي،اتحقيتصاعرتدالمترحططالمتدح عا)ريتروتم(،اكفت5585هتت/7;6)تا)أرنالمحمطاستعيدارتطالةتهااالرطالمحميطا5  

ا.:5م(،ا;;;5دلرالمظظ ئس،ا
اتنض اه االمفصننر ايرنقاالم  امعال ايأ المدمابمتلاع م.ا6
ا.575،ا578،ا::،ا9:لمأهرلوي،الم رلحا،اا7
ا.5:5،ا5لرطاسيظ ،المق ينناف الم ي،ا ا8
الطفتتهايمتت  ناوستتة تاوكمتتلاحفتت اعتتطافتتف الم ظتتطاوضتتظالمظتتك،اوثقتتلالمتترأساوكمتتله.الرتتطاورماعتتطارلغتتظاعظتتطافتت اط تت ريارو المتتدط  ،اوعا9

ا.5:5،ا5:8لمظف س،المصيدم االمط ر ا،ا
)لمحرلالممنك (ابطتؤخرالمتدط  اططفتًدلاإمت اأنايرلتغالمعصتع ،اونفصتلاب مظ ت عاعظتداكتلاطلفظت اخترزتيطاطظتهارؤوساايفصلارأسالمظ  عاا:

ولآلختتتراتمتتتر ،احفتتت ايظف تتت اإمتتت اآختتترالمعصتتتع ،افيفصتتتلابلستتتظلهارأساعصتتتةااولحتتتد ،اوعتتتدداهتتت اازو اطتتتطالمعصتتتي،اتلختتت اأحتتتدهط اتطظتتتاا
طتطاخترزالمظ تراإمت احيت اتق رتلاطتطالمظ تراا55طظ ت ات تر اطت ارتيطاخترزالمعظتص،اوا:زوًج اططالمعصياوفرداعاطق رلامه.اا55لوعص  ا
طق رتلامتهات تر اطتطاوستضايتر اعظتظالمعصتي.االرتطااطتطاعظتظالمعصتع ،اوفترداعا5ططاخرزالمق طاوهتناأستظلالمظ تر،اواا7لمصدر،او

)ريتتروتامرظتت ن:ادلراام(،الم ل تت تافتت الم تتي،اتحقيتتصاوتعليتتصاأحطتتدالمطأنتتدي;;55هتتت/7;7)أرتتنالمنميتتدا ارتتطاأحطتتدارتتطا اتارشتتدالمقريرتت 
ا.59،ا58لم فيالمعلط ا،اد.ت(،ا

ا.5;لمأهرلوي،الم رلحا،اا;
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.اونعت ملا5ساولمحركتاطتطالوطترلضالمفت اآف ت ت افت اأفعت  المحتا (ابلي طت58ا)منحتاا(اولمصرع9ا)منحاالممتفاالمطأطظا
ك تت تاعلتت ااثتتلالوو اإعاأيتتهايأنتتداعظتتهارتتثالله(،اأطتت المثتت ي افطتتت)وستت ه،احري تته،اطؤخراالوو ابت تت تالمتترأسالور تت 

حنًنتتت .اونعتتت ملاطتتترنضااحتتتفطاًلاأختتترىاعلتتت افقتتترلتالمظ تتتراإذلاكتتت نالمطتتترنضاطاقتتترلتالمعظتتتص،اونطتتتتطاأنايأنتتتدابتتتلر  ف
لمطتتنل المطمتف دطاافت ااوت تننايظمت  ،ااومت اهت ايرنقتااعتال المصترعلوا:5 نم  اب رنقفيطابحمياسترياطرضتهلمط مظ

رتلالمطنلضت الممت بقاامألطترلضالور عتتااهت المأنفني تا،او حمتياعطتصالم تت المط صت ام تلاطنضت ،اإعاأيتهايمرلعتت ا
ت ف ناعطصالم  اف اطرضالمصرعاإذلاك نالمطرنضاصرً  .اوف ط ات  افقرلتالمظ راف صلافي  اإم اأناتحفرعا

وذمكابتلنايمتظقضار ت افت اوستضالمترأساا،  ق ااك رنقااث ي اامعال المط مظ نملداأرثرا.اف احيطاتممف دماطتنل المظططالم 
ا.3رثير ادوناأناتمطمكاب مطتنل ا)تمط ًط (ايق  اصغير 

ا)منحتتاا(اولمظتت فض68ا)منحتتاا(اولم تتدر;ا)منحتتاا(اولمظتت ملاولستتفرخ ءاجط تت المرتتدن8)منحتتااتصتتظ اأطتترلضالملقتتن 
(اطرتة تاابلعصت  المنجتهاإذاتمتفرخ افي ت اأحتداشتق المنجتها8ا)منحااي  اططالوطرلضالمعصر ا؛اف ملقن (اعل اأ75

ناطنلضتت الم تت اإلحتتدىالمعيظتتيط،امتت لافتتإونطيتتلاإمتت الم  يتتيالآلختترالممتتل ظافتتالاتحمتتطاطعتتهالمفقتت ءالممتتظفيطاوعاتظ رتتصا
اوومت افت المصتد ،اولمث ي تااأستظلاحلت اًلالا؛افحتددتامت مكارتثالل:4معالجهاترتةضاابلعص  اعضلالمعيطاولمنجهاولمظظ

(اف ناذه  المحتساولمحركتااطتطاأحتداشتق المرتدنا;ا)منحااعظداأصلالوذن،اولوخير اعظداطلفق الممظفيط.اأط المظ مل
 مكافففمتت بها(اطثلتتهاإعاأيتتهاتتتتننافتت اجط تت المرتتدنادونالمنجتته،اومتت;ا)منحتتااوستتالطاالممتتصالآلختتر،اولستتفرخ ءالمرتتدن

طتظ ظافت المترأساوثالثتااعلت افقترلتالمعظتص،اإعاأيتهاتطتتطاأناتضت نافت ااستةعاازنفني تا:اأر عتاطنلضت اكي طت ،اوهت ا
.احتًط ،اوك نالمطرنضاحنًنت اطتفحطاًلالسفرخ ءالمردناأر عااأخرىات نناعل افقرلتالمظ ر،اوذمكاإناك نالمطرضاطمف

                                                           

.افتت وو اتة تتلاف تتهالمحتتساولمحركتتااتط ًطتت ،اولمثتت ي ات تتراف تتهالمطتترنضاستت حً  اونفلتتنىا787ا،786،ا5لرتتطاستتيظ ،المقتت يننافتت الم تتي،ا اا5 
م،المطظصتتنريافتتت الم تتيا)لم ننتتق:اطع تتتدالمط  نيتت تالمعر  تتتا،ا57;هتتت/585)أرتتنابتتتترا ارتتطازكرنتتت ا)تاونضتت ر اونظقتتداعقلتتته.المتترلزيا

ا.اا8:،ا;9يط،المطنجأاف ات رنخالم ياولمصيدما،ا.اونعدالعثظ ناططالوطرلضالمعصر ا.ا اكط  احم5:7،ا5:8م(،ا9:;5
ملط مظ نم ت اأستة  اعديتد اتعت ملابتت م  اطظ ت المظتنعالمت ياتتتتننابمتريارين ت تاو لغتظاغلتت  افت المتدط  ،اولمظتنعالمتت يابمترياطت الرتقت اطتتطااا5

رتطاعطترلن،اطق متاافت المط م  نم ت ،اأسظلالم مظاإم المدط  اططالمظضلالمط ئتلاإمت الممتنلداونمتفر اأناتتتننالمطترنضاطعتهاطريتن .اإستح عا
ا.ااا88،ا85م(،ا;588)تنيس:اط ةعاالمطغر املظمر،ااتحقيصادع ءالمعطرلي اولمرلض المح  زيا

ا.8;-6;،ا5;لمأهرلوي،الم رلحا،ااا5
فتت اعضتتلاالعفقتتدالويةتت ءاحتتدتًط اأنالمتتدط  اتفصتتلارتترءوساستتةعااأزول اطتتطالوعصتت  :المتتأو الوو اتفصتتالنابتت معيظيط،اولمثتت ي ايفظتترعااا6

لمعتيط،اولمث مت ايظقمتظاأر عتااأحمت ماطظ تت اطت ايفظترعافت اأطت رطاطتتطالمنجتهاولوذناولويت ،اولمرلبت ايفظترعافتت المظتظ،اأطت الم ت طساف صتيرابعضتتها
إم الوذن،او عضهالآلخراإمت اعضتلالم تد،افت احتيطاتصتيرابعتضالممت دساإمت المحلتصاولملمت ن،او عضتهاإمت المعضتلالمت ياي ح تاالم فت ،ا

راإم المعظصاوتفمعياطظهاف اطرورااشعيايفصلابعض  ابعضلالمحظ ر ،اونفظرعاش ءاطظ  افت اغتال المقلتياولمرئتااولمطتريءاو عضهايظحد
وطتت اج ورهتت اونفصتتلالمةتت ح ابغمتت ءالم رتتداولم حتت  اوستت ئرالوحمتت ء،اونرفتتدئالمتتأو الممتت ب اولوخيتتراطتتطاطتتؤخر المتتدط  احيتت اطظمتتلالمظ تت ع،ا

.وم تطالم تيالمحتدي اتنصتلاإمت اأنالمتدط  اتفصتلارتتا59،ا58لرتطارشتدالمقريرت ،الم ل ت تافت الم تي،ااونفظرعاف اعضلالملم ناولمحظ ر .
زوًج اططالوعص  ،اوتمط اب وعص  المقحف ااوه اتمتلاجأًءلاططالم   زالمعصتر المطح  ت ،اوست ب اهت االوعصت  اهتنالمعصتياا55

ا–)لم  تت زالمعصتتر ااستت ،المتتدميلافتت الوح تت ء:اأج تتأ اجمتتظالإليمتت نولمطمتت ن اعتتطاعضتتالتالمفعريتترافتت المنجتته.امط تت ءاطحطتتنداطرا،المتتنج  
.امتت لات لتتصاعتتطاذمتتكالمطتترضاح مً تت ارتتتتشللا57،ا56م(،ا:585)رظتترالممتت خ:ادلرالمعلتتظاولإلتطتت ناملظمتتراولمفنزنتت ،اا،ج تت زالمظقتتل(ا-لمتتدوريا

م(،ا5856متتلطيطا)ريتتروت:ادلرالم فتتيالمعلط تتا،المعصتتيالممتت ب ت.ا اإرتترلل ظالوت ستت ،اطتتطاتتت رنخايتتيالمتتظظساولوعصتت  اعظتتدالمعتتر اولمط
ا.:55
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،اوإنا2ناأمهطتتلاصتتت راف مً تتت (اأحتتتلاعلتتتلالعستتفرخ ء؛اإذاتعتتترضامعضتتتناولحتتدافقتتتضاإعاأيتتتهاإ68ا)منحتتاا5لم تتتدرداونعتت
فت ااناولغتاًلانا.اونع ملابتت المعضتنالمط تدوراعلت احمتياطت اتمتفحصاعظطتهاوصتغرااونتت3عرضاب منجهاأي راب ملقن 
رلتالمظ تراعظتداط تر المعصتيالمت ياتحركته.اون فلت ا درالمعت رضاب ميتداأوالمرجتلافت افقتث طالم لد.اوحداتتنىالم

رعتد اب م متدابمتريارتردافت المعصتي،افت اأناحدوثتهايترتةضارتظظضاوا(اعتطاهت االوطترلضاجط ًعت ا75ا)منحتاالمظ فض
ف تتنناطصت حًة ام ت ابمتريافضتلاط ئتلاإمت الممتنلداصتعداإمت المتدط  .اونعت ملامت مكاا،و عضهاتمصتظ اضتططالمحطت 

علت اكتلاطتطاامظ ترارتيطاكتلاخترزتيطاولحتد ،اوولحتد علت اخترزالاأواخطتساأر ت لمأنفني ااف اعتد اطنلضت :ااب مطتنل ا
ا.ا4طعد لمصدر،اولم

(ا75،ا68،ا58-8،ا6-5ا)لملنحت تالمفت اتطثتلاهت االوطترلضلممت بقااونالح اطتطالمدرلستاالمنصتف ااملفصت ونرا
خترى،افقتداجت ءتاك تااطتؤخر المترأسابعتضالمطنلضت الوأنالمطصنراأص  اف ابعضالمطنلض اوج يةهالمصنل اف ا

اطتطارترداشتديدافت المترأسا وكت نالمصتدلعاطأطًظتا،فت المفصتننر المفت اتطثتلايرنقتااكت المترأساإذلامتظاتظظت الم  تاالمنلحتد 
االوختترىالمفتت افتتنعالم  تتااقصتتدار تت لاتطثيتتلالم  تتكتت ناتلمطصتتنراا الم تتنلءافتتنعالم  تتاالمنستت  ،اافلعتتل(افتت5ا)منحتتا

اتطثيلاك ااطتؤخر المترأس،اومعتلاأناسترياذمتكايرجت اإمت ،او  مكاتتنناأهطلامعال الوو ولمف امظاتمظل اف الالووم ،
اعتطال  اووضتع  افتنعالم  تاالمنست  .اهت لافضتاًلامظاتطتظهاططاذمك،اأواأيهام لتالممريامظاي طمف الوضع االمرأسا

(ا8ا)منحتااصتلالوذنافت المفصتننر المفت اتطثتلايرنقتاالم ت امعتال الملقتن أأيهاج يةهالمصنل اف اتطثيلاطنضت اك تاا
تحطاالوذنارتدًعا رستظاطنلضت اك ت تاحت مار اأيتهاطتطاأنات تنناأعلت الوذناتحتقاطنضت المصتد ،اكطتافنضع  اتحقاشم

(،اوط  مًظت ا9ا)منحتاالمرأسالور  اعل اعط طاالمطرنضافت المفصتننر المفت اتطثتلايرنقتاالم ت امعتال الممتتفاالمطأطظته
.اونالحت اأيتهاوضت اجط ت اطنلضت الم  ت تا أتًض الممر الوس س امل  اف اتلكالمطنلض اوهناأناتتننالمرأساحل ًقت

ف اتطتطاأنايأندافي  الم  ،اولمف ايرله اعل افقرلتالمظ راف المفصننر المف اتنض المألئد اف اتص ونرالوطرلضالم
(اولم  تتاا58ا)منحتتاا(،اوعلتت افقتترلتالمعظتتصاولمظ تترافتت اتلتتكالمفتت اتطثتتلاعتتال المصتترع;ا)منحتتااعتتال اطتترضالمظتت مل

(ا:ا)منحااظم  نيهاأهطلاف اتصننر اعال المإل(،اوط اذمكاف75ا)منحاافضلم  طماامظقرلتالمظ رامعال اطرضالمظ 
تطثيلاكيف احري المرأساوعامنماعل هاف  ازلئد اتض  اإنامظاتتظ  الم  تاالمنست  المألئتد المفت امتظاتغظل ت ،افت احتيطا

قالمظظتراهتناعتدما(.اوأرثتراطت اتمتفلظ6ا)منحتااأيهامظاي فظارفطثيلالم  االمنس  المألئد امعال اطرضالممك قاالمطأطظا
ان.امهايرنقف ك يقاظاططاأناذمكالمرغ نم  اعل اتطثيلاعال المط مظ

  أمراض العين -ثانًيا
ات طدا5كرير اف اعصيالمعيطاا(اططاأطرلضالمقن المة صر ،اوسرةهارين 55ا)منحااتعدالمط ءالمظ ز اف المعيط

                                                           
تمتتظلاتعفتتريالمعضتتنافتتالات يتتصالمحركتتااف تته.المطعلتتظاب تترسالمةمتتف ي ،اطحتت ضالمطحتت ضاحتت طنساعصتترياط تتن املغتتاالمعر  تتااوف تتهازنتت دلتااا5

ا.ا77م(،ا;588)ريروت:ادلرالم فيالمعلط ا،اا5أجألء،ا ;رثير املطنلدالمحديثااولمدخيلااولمطعر ا،ا
ا.;7-78لرطالمحميط،اكف  المطغظ اف الم ي،ااا5
 .555،ا5لرطاسيظ ،المق ينناف الم ي،ا اا5
ا.;56،ا566،ا5;،ا5;،ا8;لمأهرلوي،الم رلحا،ا  4
ماوطحظنظتتاابطفحتت اتتت رنخا5675هتتت/85:  تتن اط تتظاعتتطاتمتترن المعتتيطاممتتطسالمتتديطا ارتتطالمحمتتطاوطظتتهايمتت اايممتت قاعتت ماهظتت كاطاا7

،اتحتتنيالمعديتتداطتتطالمفصتت ونرالمط طتتاالم  صتتاارفمتترن المعتتيطاطظ تت اثتتاللا68يظتت اب  طعتتاالمقتت هر اتحتتقارحتتظالم تتيابتل تتاايتتيالمقصتترالمع
)لمتة طالمطقتدم(اونظحتدراطظتهاإمت ااتنض اعالحااتمرن المعيطاب مدط  ،اإذاإنازو المعصيالمةصريايظملاططالمة ظيطالمل يطافت اطقتدمالمتدط  

م،اولمطحظتتنتافتت ايظتت اجتت ط ابإلستتف يرن ،اطتتت نا55هتتت/9 تت ف افتت الم حتتلالمطتتؤرخابتت مقرنالمعيظتتيط،اكطتت اوضتتحقاتصتتننر اأختترىاطتتطاط  تتن الم
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(ا6ا)منحتتااومتت لافعالجتهاشتتر هابعتال الممتتك قاالمطأطظتاا،1فت اثقتتيالمحدحتا،اوإنازلدتاتمتتداط ترىالمةصتتراففم لةتها
  االمف اعل المصد اوعطق  اولمطتنل المطمف دطاار  اتة ًع ،اإعاأي ت اتأنتداعظ ت ابت تاافت اوستضالمترأس،اطنض المف ا

ص رف  امعيطاولحد اأواملعيظيطاطًع ؛ام لافتإلناك تاالمصتد اتطتتطاأنات تنناعلت المصتدغيطاإطت ي ااإوت فل اعظ  اف ا
المعظصاتحقالمعظطيط.ااثظفيطارل غفيطاف  ءافي ط ،اوحداتأندالم   تاب إناك نايأو المط

(اعل اأي ط اططاأطرلضاطقلاا58ا)منحاالمعيططؤعا(،اوي صنرا55ا)منحااتمصظ اكلاططاطرضالمدطنعالمطأطظا
إلنامتت مكافتت تت ر اولمظضتتن المةتت رد المرلغط تتا،الوورد اولممتترن ي تالمفتت افتت اظتت هرالمتترأساطتتطالما،اونمتتريالوو 5لمعتتيط

صتةحقاك ت تالمعظتصاأفقتداممتد المطترضاوتغلةتهايظتًرلااه(،اإعاأيت55امنحتا)يظمتهاالمعال افي  اهتناعتال المطت ءالمظت ز 
)ير المعيط(ابطتنل ااطت ي االمأن د ارنلحد اف اكلاج يياططاذييإوم مقابحمياط ايرىالم ريي،اط اا،ف هس س ااأ

ررتتتراعالوؤايظ تتت راورماخرلجتتت اف طتت ارتتتيطالمطتتتل(افمتتترةها58المعتتتيطا)منحتتاا طتتتآحرضافتتت ا.اأطتتت المظ صتتتنرالمعتت 5صتتغير 
رنضارأسهاف اح رالم ريتياونطمتكابتها،اوططاتدلريراعالجهاأناتض المط7،اوترلغاخ نرتهاأيهاتمظمدالمعظظ6ولوي 

فحرك،اثظاتعصرالم رييالمظ صنراإناك ناطظفنًح ،اون ر اطظهالمطتد اونظمتظه،اأطت اإناكت ناغيتراذمتكاخ دماحف اعاي
لم ترفيط،اونطتتطاطظظنذ الم ر الم ياتتننابهالم  ،اأواط اطتنل اط نفااططاظفحهاونمف ر اق حه،اثظاتض اعل هاإف 

لاعلتت المظ صتتنر،احفتت اتطتتتطا اح ط تتااجتتدًاوهتتاون تتياوضتتع  اتعتتداأفضتتلأنات تتنناطصتتطفااكتت مطرود،اإعاأنالوومتت ا
ا.ا8ر  اإم المعظظالمنصن 

احتتا)منااعضتتلااجظتتطالمعتتيطستتفرخ ءالهتتناتتتتنناإطتت ابمتترياواا،لستتفرخ ءالم ظتتطاطتتطاأشتت راأطتترلضاجظتتطالمعتتيطادنعتتوا
اعل المعيطابمتلاتصتعيااك طاًلا(اوفي ط اتتننالم ظطاطظمدًعا57اإم ادلخل  ا)منحاا9 اأشظ ره يقاًلال(اأوابمريا56

                                                                                                                                                                          

لمة ننالمدط   االمثاللاوأنالمعصيالمةصريالم ياتصلاإم ادلختلالمعتيطاطفصتاًلابعدستاالمعتيطاون تر اطتطالمعتيطاميلفقت اب معصتيالم ت ر ا
طمتتفركا.اهظتت ءا اعتتدم احمتتط،اتتصتت ونراتمتترن المعتتيطا)عصتتةااطمتتفركا(،اوعلتت اهتت لالعتصتت  اهظتت كاعصتتةاابصتترناااطتتطالمعتتيطالوختترىا

ا،المرست ما59اوأطرلض  اف اضنءاط  ن اير اطصنرامظاتمرصايمراادرلسااآث رنتااحضت رنات،احنم ت تالآلدل اولمعلتنمالعجفط ع تا،المحنم تا
ا.55-:5ا،امنحا55،ا55م(،ا5859)لم ننق:اج طعاالم ننق،اط لسالمظمرالمعلط ،اط رسا;68

الساحلعااج او اظ فرالمنف ئ ،اأطرلضالمعتيطاوطع م ف ت اطتطاكفت ر المطع م ت تالمةقرلي تااأمظتهاأرتنالمحمتطاأحطتدارتطا الم رتريا اروااا5
)مظتتدن:اطؤسمتتاالمظرحتت ناملفتترللالإلستتالط ،اا،م(85:هتتت/569)تام(اوفتتردوسالمحتطتتااأمظتتهاعلتت ارتتطاستت لارتتطالم رتتريا98;هتتت/588ا)تابعتتد
 .575م(،ا:;;5

ا.اا788،ا787،ا5مق ينناف الم ي،ا لرطاسيظ ،ال  2
ا.:;،ا9;لمأهرلوي،الم رلحا،ااا5
م،ا5675هتت/85:يمرتاإحدىالمدرلس تاتصننر اتطثتلاذمتكالمطترضاتحتقاعظتنلنتطرضالمغتر تاطتطاط  تن اتمترن المعتيطالمطتؤرخابعت مااا6

 طتقارظمترااوو اطتر ،ااو يظتقاطت اذمرترا،اولمت ياح68ولمطحظنتاف اطفح اتت رنخالم تيابتل تاايتيالمقصترالمعيظت اب  طعتاالمقت هر اتحتقارحتظا
بمليهاف المطق ماالمث ي ااططالمط  ن ،الم ياالعفطدتاعل هالمة حثااهظت امظ تظاأستة  اذمتكالمطترض.اهظت ءا اعتدم احمتط،اتتصت ونراتمترن ا

ا.اا66،امنحا65لمعيطت،ا
لمعتتيطاتعتتر اطتتآح ا.اف تتناتعتتدافمتت دافتت ا7;م(،ا8;;5عرتتدالمتترلزعالممتت طرلئ ،ايتتيالمعيتتننادرلستتاات رن  تتااطق ريتتاا)ريتتروت:ادلرالمظ تتر،ااا7

إمت الويتت افتإلنادلماذمتتكاصت راطظتتهالمظ صتنر،اور طتت است مقالمطتتد افت المطظ تتراويتهاتقلةتتهالمطتتآح ابطترضالمغتتر اإذاإيتهاختترل ات تر اف طتت ارتيطا
 تالمةقرلي تتااوفتتتردوسالمحتطتتتا،اون تترياطظتتتهاإم تته.ا ارولساحلعتتتااجتت او اظتتت فرالمنفتت ئ ،اأطتتترلضالمعتتتيطاوطع م ف تت اطتتتطاكفتت ر المطع م تتت

ا.اا;56
ا.اا587،ا586لمأهرلوي،الم رلحا،ااا8
هناشعرايظرقاف الم ظطارأسهاطظقلتياإمت ادلختلالوجظت نايتظ سالمعتيط،اففمتيلاإمي ت اطت د اونعترضاطعتهاحطتر اودطعتااوحتتااولممتريافت ااا9

ا.:9 ،اييالمعيننادرلساات رن  ااطق ريا،اذمكاأيهاكلط اتحركالم ظطاي سالمعيطاذمكالممعرالمطظقلي.اعردالمرلزعالمم طرلئ



 م5466-5465هػ/878السؤرخ بعام العالج بالكي في ضهء تراوير مخطهط جراحية الخانية 

 

558 
 

ونتنناعطصالم  اإم اثلت اا5(اب م  اب مطتنل الم الم ااعل الم ظط56ا)منحااونع ملاالوو ا5طعهافف المطرنضاعيظه
ثتتظاا5(78ا)منحتتاا الم ظتتطابعالطتتااعلتت اشتتتلاورحتتاايةتت تالآلس(افف تتهاتعلتتظالم ريتتياعلتت57ا)منحتتاالم لتتد.اأطتت المثتت ي 

             .6ونرتظ الممعراعطامحطاالمعيطا،فيفمطرالم ظطا، اعل المعالطااطرلتاكثير احف اتحفرعاس  الم لداكلهقنماب م ت
             .6لمعيط

اأن (58-56،ا55،ا55)لملنحتت تالوطتترلضااالمنصتتف ااملفصتت ونرالمفتت اتطثتتلاهتت لالمظتتنعاطتتطتالحتت اطتتطالمدرلستت
عديداططالمطنلض اطظ  اأيهارسظاعالطااك ااوسضالمرأساعل المعط طااولممعراغيترالمج يةهالمصنل اف احدالمطصنرا

(.اكطتت اأيتتهامتتظايرستتظالمطتتتنل ا55ا)منحتتااوذمتتكافتت اتصتتننر ايرنقتتاالم تت امعتتال الرفتتدلءايتتأو المطتت ءافتت المعتتيطا،حليتتص
اإعاأيتهاوفتصافت (،ا56ا)منحتاا ءاجظتطالمعتيطلالستفرخلم الم االمطمف دطااف اك اجظطالمعتيطافت المفصتننر المفت اتطثت

تمتةهاورحتاااطتتنل ام ت ارأسرستظااإذا(57ا)منحتااظتطالمعتيطالمطظقلتياأشتظ ره نر المف اتطثتلايرنقتاالم ت امعتال اجلمفصنا
كط اأيهاع داإمت اتطثيتلالم  ت تالوس ست اافقتضافت المفصتننر الم ياحددااعل ه.ايظمها ممتلالآلسامل  اعل الم ظطاب

(،اإذامتتظاتطثتتلاكيفتت المعظتتص،اونالحتت افتت المفصتتننر ا55ا)منحتتااتطثتتلايرنقتتاالم تت امعتتال المطتت ءالمظتت ز افتت المعتيطلمفت ا
(اأيهاجعلالمطرضاف اجظطاولحدافقض،اعلت احتيطاأيتها57ا)منحااشظ ره ألمف اتطثلالم  امعال اجظطالمعيطالمطظقليا

لمعيطالمألئدتيطاطؤعا(،اكط اطثلاكيف ا56ا)منحااسفرخ ءاف الم ظظيطاف المفصننر المف اتطثلاذمكالمطنضنعجعلالع
ا(.55ا)منحاامعال المدطنعالمطأطظااف المفصننر المف اتطثلالمطنضنعايظمه

  راض األذن واألنف والرئة والردرأم -ثالثا
ا،بطتتنل المظق تاا6(ا،اوعالج ت اأناتتتنىاحتن ادلئرهت 7ا)منحتاا5،اففحتدلافي ت اوجًعت أذنالإليم ناف تؤثرالمررود ا

ا.ا7إناك نالمنج افي ط اطًع ،اط اطرلع  المةعداعطاأصلالوذناحل اًلاا، اف اكلاأذن ًي اكثير احدراعمرايقيق 
،اأواف طت ا8(امييمت نامعتد اأستة  اطظ ت اخلتضاطتفعظطافت المتدط  اكلته،اأوافت اطقدطته55ا)منحااتعرضايفطالوي 

منست  المطع تند ،اتتننالمعتال ابت تاالمترأسالمت مكات،ا1يل الوي اطظته،اأواعظنيتااوفمت داتعترضامفلتكالمعظت ماأيظمت  
ااب مطتنل المطمط رناادوناح  الممرن ن.تحقالممعراحل اًلااوكيفيطافنعالمح جريط

                                                           
ت استترياهت لالمطتترضاوأعرلضتهافتت اتصتننر ااتطثتتلالستفرخ ءالم ظتتطاضتططاتصتت ونراط  تن اتمتترن المعتيطالمتت ياستةققالإلشتت ر اإم تته.ااا5 وض  

ا.;5،امنحا;5هظ ءا اعدم احميط،اتتص ونراتمرن المعيطت،ا
طقلن ارأستهاإمت اأستظلاوح عدتتهاإمت اأعلت اعظتداعظتظالمح جتي.اهظت ءا اعتدم ااطنض اعضلاالم ظطاوسضالم ظط،اوتمرنح  ار ي ااطثل ا5

.اور طتت اك يتتقالمطتتتنل اتف تت الممتتتلالمطتت كنراحفتت ات تتننالمعضتتلااوستتضاهالم تت ،ام تت ا57ا،امنحتتا58،ا;5حمتتيط،اتتصتت ونراتمتترن المعتتيطت،ا
اتتننالم  احنم  امرفع  .ا

ارحاالآلساب ممتلايظمهالمنلرداف اكف  المأهرلوي.اططالمط  ن اممتلاواا57أمدر اشتلاف اظ رالمنرحاااا5
ا.585-588لمأهرلوي،الم رلحا،ااا6
ا.5;لرطالمحميط،اكف  المطغظ اف الم ي،ااا7
ط رىالوذناهناعظظاصلياتمط المح تري،اوهتناكثيترالمفعت رنل،اونطتراكت مكاإمت اأنايلقت المعصتيالم ت طسالمظ رتقاطتطالمتدط  اولمت يااا8

ا.اا55ظةمضاعل المعظظالمح ريامألذن.الرطارشدالمقرير ،الم ل  تاف الم ي،ايظملاطظ  المغم ءالم ياي
ا.;:لمأهرلوي،الم رلحا،ااا9
ط رنت الويتت اإذلاَعلتتنلاليقمتتط اإمتت احمتتطيط:اأحتتدهط اتظضتت اإمتت اأحصتت المظتظ،اولآلختتراتصتتعداإمتت المعظتتظالمطمتتةهاب مطصتتظ ا)ينجتتداثقتتياف تتهاا:

)طقتدمالمترأس(اوذمتكالمطنضت اطتطالمقحت اهتناالئتدت المتدط  المفت اتظرتقاطتطاب ظ تهالمطقتدطيطإزلءاثكةاالمح   المدط غ (المطنضنعاف اوجهازا
طنضتت اي  تتتاالويتت ،اوعظتتدااتفصتتظ المظضتتن افتت اهتت لالمثقتتياوعتتطايرنق تت ايظتت  المتتدط  اولمألئتتدت نالمفتت افتت اب ظ تتهالمطقتتدطيطالمرلئحتتاارظمتتصا

ا.ااا55،ا55 ،الم ل  تاف الم ي،ا؛الرطارشدالمقرير689،ا5لم نلء.الرطاسيظ ،المق ينناف الم ي،ا 
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بتتت مطتنل ااتتتتتننااستتتة  اطظ تتت اغلةتتتاالمرين تتتااعلتتت احصتتتةاالمرئتتتا،اوعالجتتتهأ(امعتتتد ا55ا)منحتتتاايتتتة اصتتتنتالإليمتتت ن
لقتنمافت المطنضت المطتظ ظض،اونحت راأناتصتلابت م  الوو افت ايقتر المظحتراعظتداأصتلالمحا:لمطمط رنااف اطنضتعيط

ختراخترز اطظتهارل غتا.اوإذلاآإم المحلقنم،افالاتحرعاططالم لداإعايصظه،اأطت المطنضت المثت ي افعظتداطظصتلالمعظتصافت ا
(،افعالجتتهاعلتت ايتترنقفيطالوومتت ابتت مطتنل ا55ا)منحتتاازلدتالمرين تتااوي متتقاب إليمتت ناعتتر اطرضتتهاب مرئتتااولممتتع  

 لمظ رغتا، فت المطنلضت المطظ ظضتاالمليظتالمفرحتنتيطاناطظ ظافنعالثظ وم طاف اأط رطاأخرى:ايظمه،الم  اعطصاو ا  يظم
طتتنل ااواتف ت أويحنهت ،ايق تااا58ابطقتدلرابطتتنل المظق تااتظك ً ت ف تنناف اوسضالمصدر.اأطت الم رنقتاالمث ي تااف وولحد 

ا.ااا2سرعألمغرضاافؤديبتلاشعةاايق اا)ثالث االمظق  (امايق اارأس  ابهاثاللاشعي
(اأنا55،ا55،ا55،ا7)لملنحتتت تالمطتتت كنر اونالحتتت اطتتتطالمدرلستتتاالمنصتتتف ااملفصتتت ونرالمفتتت اتطثتتتلاهتتت االوطتتترلض

افتت المفصتتننر المفتت اتطثتتلايرنقتتاالم تت امعتتال اوجتت الوذناوإنالففقتتداإمتت المدحتتاوفتتصافتتي ظاإمتت احتتداكريتتر،احتتدالمطصتتنرا
تتتنناطتطالمطظفترضاأنااهاكت نويتا؛عمترببمتة افقتضاومت سارىالم م(اإذارسظاطنلض الم  احن ادلئرالوذنا7ا)منحا

لمفصتتننر المفتت اتطثتتلايرنقتتاالم تت امعتتال ايتتفطااكطتت اج يةتتهالمصتتنل افتت ذناوهتت اتتتدور،اهظتت كاثتتاللاأختترىاخلتت الو
عتتدمارستتظاطنضتت الم يفتتيطالملفتتيطاأعلتت اكتتلاح جتتياووضتتعهامنحتتدل افقتتضاأعلتت اوستتضالمحتت جريط.ا(ام55انحتتا)مالويتت 

(،ا55ا)منحتااولممتع  افت المفصتننر الم  صتاار ت الخف راتطثيلالم رنقاالووم امعتال اطترضالمرئتااتًض اأيهأونالح ا
وسضاافعل ناطظ ظاعل المفرحنتيط،اأط المث مثاالثظ لمطرنضاثاللاعالط تادلئرناارسطقاب مطدلدالوسندااإذاظ راعل 

اا.االمصدر

  لفم واللثة والذفتين واألسشانأمراض ا -رابًعا
علت ارحتاااتتتنناحرف ت اصتغير استتيظ اطتتنل ارفحط تااالمك  ما(،اوعالجه59ا)منحااتحدلاف الممظااشق عرثيًرلاط ا

عطقته.اوكثيتًرلاأتًضت اطت اتحتدلاف الممصاحف اتصلالم  اإمت اا ،امف طاف اأحص اس نيف  ،لممتيطاثظاوضع  اسرنعًا
فتإلذلاأزطظتقاوجترىاا،تكت  اوتظظ ترارلمه،اوأتًض اف اأصن الوضرلس،اأواوف اب يطاأعل المظظاوأسظلا،صلالملث تف اأ
دلخل تت اح ط تتاافتت اثكةتته،اإ(افعالجتتهاتحط تتااطتتتنل اعلتت احتتدراطتت اتمتت افتتظالمظ صتتنراوا:5ا)منحتتااوصتت راي صتتنًرلا،لمكتت  

ففرخي ت اا،لملثت تافت رتدوره اوإتص م  اإم اآخرا،اونفظاذمكاطر اأواطرتيطاحفت اتظق ت المطت د المفت ابته،اوتتؤثرالمرين تاا
ولحتًدل،اتعتداثظتيطا(.اوعال الع58ا)منحاا اوج الوضرلس(،اكط اتؤديالمررود اإم;5ا)منحاالسوتفحركام مكالوضرا

ونتننابهاغل احف اعاتصلاحترالمظت راإمت افتظالمطترنض،اا،حض راأيرن اط ن الم رفيطاططايح ساأواحديدإوهنا
سالمطصتت  ،اوت فلتت اونتتدخلاب ميتتدالوختترىاف تتهاطتتتنل استت خظااعلتت المضتتراا،ب حتتدىايدتتتهالويرتتن لم ريتتياثتتظاتطمتتكا

فظ السفرخ ءالملثااولوضترلساتتظت افقتضاأناتصتلاحترلر المظت راا،رط االمحرلر المف اتحف ج  اكلاطرضاطظ ط امعالجه
لمطتتنل اعلت المضترساحمتياطت ايرنتد،اأطت افت اوجت الوضترلسافففتركااعتد اطترلتإم اأصلالمضرس،اط ات ترلراذمتكا

ا.اا3تترراذمكاأتًض اعد اطرلتإم اأناتررد،اثظا
(اأنالم ريتيا58-59)لملنحت تالوطترلضارلستاالمنصتف ااملفصت ونرالمفت اتمتيراإمت اهت لالمظتنعاطتطتالح اطتطالمد

ونالم ت اهظت ارتتدلخلالمظتظاططت اتصتعياطعتهاتطثيتتلاا؛(58-:5)ا  اوذمتتكافت المفصت ونرطمثتلاوو اطتر اوهتناتقتنمابت م

                                                                                                                                                                          
     .659،ا5لرطاسيظ ،المق ينناف الم ي،ا ا5
ا.555،ا555،ا;;لمأهرلوي،الم رلحا،ا  2
ا.558-588لمأهرلوي،الم رلحا،اااا5
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 اتطثتلايرنقتاالم ت امعتال المظ صتنراطنلض الم   ت.اأط المم  المططمكاررأسالمطرنضاف اكلاطتطالمفصتننر المفت
ا(افلتتظايتترداعظ طتت 55ا)منحتتاا(،اولمفصتتننر المفتت اتطثتتلايرنقتتاالم تت امعتتال اوجتت المضتترس:5ا)منحتتاالمحتت دلافتت المظتتظ

 .اوحتداليعتتساتمت بهايرنقتا1ذمكاإض فااططالمطصتنرامر ت نالمنضتع االمطثلت امعالج طت اف المط  ن ،ام لاتعداءش 
(ا58،ا;5اتطثل طت ا)منحتااطيفلطالمقااعال اوج المضرس،اعل المفصننرتيط ايرنعال السفرخ ءالملث تاولوضرلسا

المفصننر المث ي تا ططاف اوضع اارأسالمطرنضاإذاج ءتاف ا تالمف اتلعخفالفاب سفثظ ءابعضاطيففم ر م لاج ءت اط
  .ر  اطم عدالم رييأطمكاحدا،اوام ل احل اًلا(اط ئلااإم ال58ا)منحا

  ألمعاء والكلى والسثانة السقعدةأمراض السعدة وا -خامًدا
كت نالمطترنضاوعظتدالمعتال ا(،ا57ا)منحتاابمريالمرترود اولمرين تاالمفت اتحتدلافي ت عديد اأطرلضاتصييالمطعد ا

و قتتدراحتترعاثلتت اث تتطاا،رتتثاللايتترع:الوومتت ابتت مطتنل المطمتتط رنااثتتظاتم تتنىاا،علتت اظ تترااونطتتداستت ق هاوندتتتها تمتتفلق
ناطتطاأستظلاعتطاجظري ت احفت اتتلت اقاطلعقتاالمصتدرابقتدراإصتة ،اولعثظفت حتد اتحتولا،طنلضت ااوذمكاف اثالثتا،لم لد

رنلست اااد ،اأطت المث مثتاافةت مفظك ضكرير اوستضالمطعتاب مطتنل المدلئر اوه اع د ،اولمث ي اا3(79ا)منحاا2شتلالم   تاطثلًث 
فلصتت  المطتترنضاا4عتتد اولوطعتت ءأضتتع المقتتن المط ستتتاالمفتت افتت المطامظق تتا.اوإذلاكتت نالمرتترداشتتديًدلامدرجتتااأنطتتتنل ال

حتتن الممتتر اار تت فتت اوستتضالمطعتتد ابطتتتنل المتتدلئر ،اوأعديتتداطتتطالم  تت ت:اولحتتد املاعظدئتت اب م(،اف عتت 55ا)منحتتااستت   ب إل
إناك يتقان،اونطتتطاأناتتأدلد،ا المق تطافتنعالمعصتع اكريتر اأوالثظفت علتام   اب مطتنل المطمط رناالمل  ظتا،اوولحتد 

لثظفتتت نااأتًضتتت اعلتت اكتتتلاطتتتطالمع يتتا،اولم  صتتتر ،اونطتتتتطاأناتضتت  ا،ابت تتتاحنًنتت اطحتتتفطاًلا تت تاشتتتديد اولمطتتترنضالمرينا
ا.اااااا5لم رير ططالم  ااقر ا مناعل المطعد ابصغيرت 

                                                           
لتاطتت الم ريتتياعتتدداطتتطالمطمتت عديط،ام تتظادوراط تتظافتت المعطل تت تالم رلح تتا،افطمتت عدالم ريتتياهتتنالميتتدالم طظتت امتته،اف عتتدامتتهالودوااتتتتننااا5

لم رلح ا،اونتنناططاخظاالمحركااأنايظ وم  امهاسرنًع ابط ردايلر  .اهظ ءا اعدم احمط،اتط طنعتااجديتد اطتطاآعتالم رلحتاافت المعصترا
عتاا،اج طلمعة س :ادرلسااآث رناافظ ات،المطؤتطرالمدوم المث م ابعظنلنالمفلثيراولمفلثراريطالمحضت رلتالمقدتطتا،اطركتأالمدرلست تالمرردتتااولمظقتنش

ا.ااا578م(،ا5855)لمق هر :اا5عيطاشطس،المط لد
يناالرطاب الناعلت اعتدماعلتظالم ثيترارفمترن المطعتد احفت اإيتهاستل ايريتيام  فرتراافت اعلطتهاب مفمترن اعتطاتمترن المطعتد ،ابعتداأناتحتدلاا5

ف تنناطتطاثالثتااأم ت  الوو اطنضتنعاعطاأهط ااطعرفاالم رل ابعلظالمفمرن اوطظ ف الوعض ءامف ظيالمنحنعاف الوخ ت ء.اوذكتراأنالمطعتد ات
م(،ا5888هتت/:67ينًعام   المغ لء،اولمث ي اعرًض امطمكالمغ لء،اولمث م اولرً  امدفعه.االرطاب النا)لرتنالمحمتطارتطاعرتدونارتطاستعدونات

 افتت كرابعضتت  او  مظعتتلافقتتدالخفلظتتقاكفتتيالم تتياحنم تتا.:6،ا69م(،ا;588رفتت  ادعتتن الويةتت ءا)إيتترلن:اطؤسمتتااط  معتت تاتتت رنخارأشتتت ،ا
رأسالمطعتتد اوهتتنالمطتتريءاوهتتناط ئتتلاإمتت الم  يتتيالوتمتتر،اوحعرهتت اط ئتتلاإمتت الم  يتتيالوتطتتطاوهتتنالرفتتدلءااأي تت اتف تتنناطتتطاثالثتتااأجتتألءاأوم تت 

.افتت احتتيطالعفقتتدا58لمطعتت المطمتتط المرتتنل .اوأي تت اطتتطالم  يتتيالمتت يايلتت المظ تتراطمتتف يلااحلتت اًل.الرتتطارشتتدالمقريرتت ،الم ل تت تافتت الم تتي،ا
)فتتظالمطعتتد (اونرتتدأاعظتتداطق تت اعظتت مااعضتت ظاأي تت اعلتت اشتتتلاطمتتفديرااكقصتتةاايننلتتااتف تتنناطتتطاثالثتتااأجتتألءاأوم تت المطتتريء،اوث يي تت افط تت ب

ا.اا58لمق ،اوث مث  احعره اوطنضعهافنعالممر اوطظظعفهاهضظالم ع م.الم عطيظ ،اخالصاالمق ينناف الم ياح يني ه،ا
امط  ن اط اطثلهالمأهرلوياف اكف بهاططاشتلالمثاللاك  تالمف اتف  اسنًن اشتلالمطثل .اططالا55يقلالمطصنراف اظ رالمنرحاااا5
ذكتراعظ تت افتت اكفتتيالم تتيالمقتدتظاأناعتتدده استتفا:اثتتاللادحتت عاوهت المعل تت ،اوثتتاللاغتتالتاوهتت الممتظل ،اأو المتتدح عاهتتنالمطعتت المطفصتتلاا6 

متفك ظ،اوهت لالمطعت امتهات ننتناولست ات فطت اف تهالمثقتلاكطت ات فطت المرتن اب مطعد اونمط العثظ اعمر،اوآخرالمغالتاهنالمطعت المطمتط اب مط
ا.اا58لرطارشدالمقرير ،الم ل  تاف الم ي،اف المطث يااوعل افطهاوهنالمدرراعضل.اا

ا.556،ا558،ا557لمأهرلوي،الم رلحا،اااا7
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وتظحتتدراطعتتهاا2وأشتت رالمظفتتنعاففتتصالور  تتاا،طتتطالوطتترلضالمفتت اتصتتييالإليمتت ناكثيتتًرل(ا65ا)منحتتاا1لمظفتتصونعتتدا
  اتضتوذمتكابتلناا،لم ص ا،اونع ملاذمكالمظفصاب م  اإناك ناف اردلتتااحدوثتهطع ء(اإم الوطع ءاولمثر ا)غم ءالو
ونعلظاب مطدلداتحقاا،طرابلناتطمكايظمهامرروزالمثر اأوالوطع ءاثظايرداالم رييابإلصةعهلمطرنضاعل اظ را،اثظايمؤا

ونثرتتقاا اإمتت اجنفتته،يتتردالوطعتت ءاأوالمثتترااثتتظادلئر اأيرلف تت امألعلتت ،لمتتيصتت اصاعلتت اعظتتظالمطث يتتاابعالطتتااتمتتةهالمظفتت
لوو اتضت اايتدااعلت المطنضت احفت اعاترترزالوطعت ء،اولمثت ي ات لتساعلت است عاا،أشت  صلمطرنضارنلس ااثالثاا

لمطرنضابعداوض اوس د اتحقالوخيراملفظترنلارتيطاست ق ه،اولمث مت اعلت اصتدرااونطمتكايتدا،او عتده اتضت الم ريتيا
ل المعالطاالمف احدده احف اتصلار ت اإمت المعظتظ.اأواتعيتده ادلئر ابمتلاطمفك ظاعلملمطتنل المف اعل اشتلايص ا

عايأنتداتتتنىابت تتااطمتفدير اعلت احتدرا،ابحيتت ااذلاكت نالمظفتصاطرفتدًئ افتت المتة طافل ت طتر اأخترىاإنامتظاترلتغالمغظتتظ.اوإ
ا.اا3تحرعاططالم لدايحناثلث ه.اونطتطاأناتتنىالمظفصابطتنل اطمط رنا

ومتت اوجًعتت اشتتديًدل،اوفتت المث ي تتااضتتعًظ ا،اففحتتدلافتت الوررود المع رضتتاافي طتت بتت ما5ولمطث يتتاا4تفتتلثراكتتلاطتتطالم لتت 
طمتط رناابت تااعلت االمطفظتيطا(ابطتنل ا58ا)منحااوتع ملالم ل المة رد ولسفرخ ًءامدرجااتصعياطع  السفطم كالمرن .ا

يظمت  ،ااافت المط ئتد اك تااث مثت،اونطتتطاأناتضت  ايظمت  المظ راعطاتطيطالمعطندالمظقرياونم را(اعلت الم لت ا)محطف 
ولحتد اعلت اا،اوم تطافت اطنلضت اط فلظتا:طمتط رناطثل ت ابطتتنل اف تنىا(اف59اا)منحتاطص ظا.اأطت المطث يتااففلت اثالل

عتدالم ت ارتيطاكتلاونتتننابماونمت ره ،اتطتيطالممتر اعلت ا،اوولحتد ا6لمطث يااحي ايرفدئاشعرالمع يا،اوولحتد اأستظلالممتر 
ايطاإنامأمالوطر.اافتض  اولحد اأسظلالمظ راأوالثظعددالم   تاحي اأدلدار  م،اونطتطاأناتج يياحدراعقدالإل

أختال اغل ظتاابت رد اورين ت تااوه اططالمظتنعالمت يايظتفلاعتطا،7وططاأطرلضالمطقعد المف اتع ملاب م  المرنلسير
مظ تترا(،افتتإلناأمزطظتتقاوكثمتترتاأواك يتتقاحفتت اولحتتد ،افتتإلناعالج تت ارتتثاللاك تت تاعلتت اأستتظلاختترزال55ا)منحتتااف ستتد 

لمقتدر اعلت ااف المطعد اوعدمالم  ارردًااصةعيط،اوإذلاك ناطصح  إر ابطثلااطثلثا،اوولحد اتحقالممتحقالمط ئد احل اًلا
                                                           

لمضتغضالمعت م الممت ئدافت اجتن المتة طاايفص اجدلرالمة طاب مضع اف ابعضالمطظ يصاعطالوخرىاو صظااخ صاالورنر ااوحدايؤدياا5
)رتت سالمظفتتص(اونتتتنناأح  ًيتت اططلتتنًءلاا)رنلبتتاالمظفتتص(،اعلتت اشتتتلاكتت ساإمتت اترلختت المتتة ط،اوتقرتتيالمصتتظ عايحتتنالم تت ر اعرتتراهتت االمظ تتنلت

ظالإليمت ناوأطرلضته،ا)طحفنىالمظفص(اوتدع اه االعخفرلحت تابت مظفنع.اط طنعتااأيةت ءاأمطت ن،اك تناتعطتلاهت لتاجمتاب وحم ءاأوابلجألءاطظ  
ا.595هت(،ا5659ترجطاالم  ساح جن ا)لمرن ض:اطتفةاالمعر ت ن،ا

ستظاونظ لتصاطتطاجتن المتة طاعت رًرلالم تدلرالمة ظت ،او ت مكا7لمظظصالور ت اعةت ر اعتطات ننتناتطفتداطتطاجت ير الم متظاونصتلاينمتهاإمت ااا5
تالمة ظ تااهطت المحلقتاالورنر تتاالمعط قتااولممت ح االمفت اتمتتيراتصتلاإمت اجتن المتتة طابطظ قتاالمع يتاافت الم تت ر ،اومتهاففحفت ناتحتقالمعضتتال

ا.595،ا595عررالمعضلاالمة ظ االمط ئلاالمظ هر .اط طنعااأية ءاأمط ن،اك ناتعطلاه لتاجمظالإليم ناوأطرلضه،ا
ا.565-;55لمأهرلوي،الم رلحا،اااا5
د اعظق نايفصلاأحدهط ابت معرعالمعظت ظالم ت م اطتطاحدبتاالم رتد،الم ليف ناطنضنعف ناعظداجظرف اخرزالمصلياب مقر اططالم رد،اومكاولحا6 

اااا.:5،ا59لرطارشدالمقرير ،الم ل  تاف الم ي،ااولمث ي اتطراوسظلاحف ايفصلاب مطث يا،اوه لنالمط رن ناتمط  ناب مح مريط.
لت ارنلست االمحت مريط،الملت يطاتطترلنايتنًعاطنضع  اريطالمدرراولمع يتا،اوهت اطؤمظتااطتطايةقفتيط،اوعلت افط ت اعضتل،اولمرتن ات ي  ت اطتطالم ا7 

ااا.:5،ا59لرطارشدالمقرير ،الم ل  تاف الم ي،احف ايظظ لادلخلالمطث يا،ا
مظاي كراف اكف  المأهرلوياأناهظت كاك تااأستظلالممتر ارتلاذكتراطت ايصتهتلرنااك تاافت اأستظلالممتر اعلت المطث يتااحيت ايرفتدئاشتعرالمع يتات.ا8 

طتت اترجطفتتهاأناتتتتنىالمطتترنضارنلحتتد اأستتظلاا:5اأيتتهافتت المط  تتن اأضتت  افتت المتتظ افتت اظ تترالمنرحتتاا.اإع559لمأهتترلوي،الم رلحتتا،اص
الممر ،اوولحد اعل المطث يااحي ايرفدئاشعرالمع ياتار ط امعدماتظميرااملظ اف عفقداأناط اذكراالمأهرلوياتطثلاكيفيط.اا

أي ت ام ت اعديتداطتطالوستة  ،اتعت ملاكتلاطظ ت ابحمتياسترةه،اكطت احمتط  اتحدلالرطاسيظ اعظ  اكثيًرلاف الم أءالمث مت اطتطاطنستنعفهاوذكتراا9 
المغ ئر اأردءه ،اوأي  اإط ادطننااأواغيرادطننا،اوأي  اتظقمظاأتًض اإم اطظفظ تااتمتيل،اوإمت اصتطظاعاتمتيلاطظ ت  اشت ء.اإم اي ت ااوغ ئر ،اوعدَّ

ا.اا558-556،ا5ليظر:المق ينناف الم ي،ا 
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رنلحتد اكريتر ابت مطتنل المدلئرنتااعلت المطعتد ،اوولحتد اعلت اكتلاطتطالم رتداولم حت  الم ت اطنلض اففأدلداا،هضظالم ع م
لمكتتت  اف تتتهاا،افتتتإلذلاحتتتدلابلحتتتداي صتتتنر،اوأزطتتتطاطتتتطاجتتتريا المظنلصتتتيربتتت مطتنل المطمتتتط رنا.اوتحتتتدلافتتت المطقعتتتد اأتًضتتت

ا،(،اف  تتياق تت ساعطتتصالمظ صتتنرابطمتتة رارحيتتص،اثتتظاتحط تتاالمطتتتنل المفتت اتمتتةهالمطيتتل57ا)منحتتااولمرين تت تالمظ ستتد 
تدداب مطا،علت الستفق طااغتنرايظمهادخ م  اح ط ااف المظ صنراإوا امتة ر،اونتترراذمتكاطتطاطتر اإمت اثتاللولمقتدرالمت ياحم

ا.ااااااا1عل احدرالمح جااط العحف   ابلعاتمحرعاعصياإناك ناهظ كاأواعرعاعظ ظطرلتا
(اأنا59-57،ا55،ا55،ا57ا)لملنحت تالوطترلضااالمنصتف ااملفصت ونرالمفت اتطثتلاهت لالمظتنعاطتطلمدرلستات م 

 اشتتتتلافتتتنياعلتتتلمطصتتتنراج يةتتتهالمصتتتنل افتتت اتحديتتتداأطتتت رطابعتتتضاطنلضتتت الم  تتت ت؛افةتتت مرغظاطتتتطاأنالمط  تتتن اتح
رأسالمطثلت اجت ءاهظت اإمت ااإلنفت(،ا79ا)منحتااأستظليردوارأسالمطثل افي  اإمت الم ياا،م   تالمطعد المثاللاتنض ح 

كطت اأيتهاكترراذمتكا(،ا57ا)منحتااد أعل اعل ااردنالمطرنضاف المفصننر المف اتطثلايرنقاالم  امعتال اطترضالمطعت
إذارستظاك تتاالمطعتد اعلتت اهي تاادلئتتر اا،(55ا)منحتتاارنلستيلمراننر المفتت اتطثتلايرنقتتاالم ت امعتتال خترافتت المفصتآبمتتلا

ظقام  لالمطنض اذكرالم  اااطصطفااط اأن طتتنل الوطترالمت ياتعظت اأيتهالستف دمام ت ايتر اأي  اك تااكرعل ااتلمف اوصم
اناهظ كاحرناالخف  راف ايرنقاالمعال امألطرلضالمف اتع ملابلرثراططايرنقااي دالمطصنراتع ددلئر .اوك مع د اولم

اونظ تراذمتكافت المفصتننر المفت اتطثتلايرنقتاالم ت امعتال اطترضالمطعتد ا،فت اتطثيل ت ا-رع دتته-إم الم رنقتاالوومت ا
المطنضتنعالمظفتنعافت المفصتننر المفت اتطثتلاهت لخف ت راامفطثيتلالمظتنعالوو اطتطا(.اكط اأيتهاعلت المترغظاطتطال57ا)منحا
اططاثالثا،افقضاردًعاثظيطالامهافرسظاف المفصننر طم عديطاعددالم دمالمتطثيلاإليهاحداج يةهالمصنل اف اف(ا65ا)منحا

حتتدىاإع تتداإمتت ارستتظاستتظلاستت ح المطتترنض.اوف طتت ات تت اعتتددالم  تت تافقتتداأااغظتتلارستتظالمنستت د المطنضتتنعأارطتت اأيتتها
(اوهت اك تاالمع يتاا55ا)منحتااف المفصننر المف اتطثلايرنقتاالم ت امعتال الإلست   الوس س ا،غيرالم   تالمألئد اأيا

رستظارتيطارا،اوحت م(58ا)منحتااأيهامظايرسظاك االم  صر .اكط اأيهاف المفصننر المف اتطثلالم  امعال اوجت الم لت إعا
اطتطاعالطتااولحتد ؛ار طت ابمترياعتدماحدرتتهاعلت اتظمتيرالمتظ ،اإذادالوسند،اردًعاريف الم ليفيطاثاللاعالط تاب مطدل

إعاأيهاح ماطص ظااعل اص اولحد،اام  لالمثاللاك  تت افلفا،م ليفيطلمطظفرضاأنايفظالم  ارنلحد اريطاكيف الططا
ايط.فثظرأس ااريطالعاررسط ظاثاللاك  ت

  أمراض الكبد والطحال -سادًسا
اأخترىاهتناكطت ايفمترياا،عديتداطتطالوطترلضا2تعرضاب م رد وطتطالوطترلضالمفت اتعت ملابت م  اطظ ت اا،فت اأطترلضأ

أناافتت اعالجتتهنفطثتتلاعتتطاأدلءاط  طتته،اواا فتتهاوجًعتت اتعيتتصالم رتتدتمتترياررودتتتهاورينااولمتت يا،(58ا)منحتتاالم رتتدالمةتت رد
عتداكتلاولحتد اطتظ ظاعتطا،ابما3أستظلالممرلست نااررتداثتاللاعالطت تاعلت لم ريياض اونا،تمفلق المطرنضاعل اظ را

تفت ا تنىاعلت المطنلضت الم ماما؛تقت المطترنضاأواتضت   اونطتداست ق هاونرفت اذرلع تهأخرىاغلت الإلصتة ،اثتظا ات،ددحم
عاوخرتر اب مصتظ عا.احت عاحدرايص اث طالم لد،اونطتتطاأتًضت الستف دلمالمطتتنل الممتتيظ اامطتطاهتنامدتتهاحرانتننالموا

                                                           
ا.559-557لمأهرلوي،الم رلحا،اااا5
عتتر افتتت اكفتتتيالم تتتيالمقتتتدتظاعلتت اأيتتتهاجمتتتظاطركتتتياطتتتطالملحتتظاولمعتتتروعاولممتتترلييطاوغمتتت ؤه امتتتهاحتتساكثيتتتر،اوهتتت اطظرتتتقالمعتتتروعاغيتتترا5 

)لوورد (اوطنضتع  افت الم  يتيالوتطتط،اوظ رهت اطفالصتصابضتلنعالم لت ،او  ظ ت اطفالصتصاب مطعتد ،اأعالهت ايرفتدئاطتطاح تت  االمضتنلر 
  صتر ،اوطظظعف تت اتنميتتدالمتتدمامفغ تتاالوعضتت ء.اونالصتتق  المطترلر اوهتت اوعتت ءالمطتتر المصتظرلءاوطظظعف تت اجتت  المطتتر المصتدر،اوأأستتظل  ايظف تت اب م

ا.59لم عطيظ ،اخالصاالمق ينناف الم ياح يني ه،االمصظرلءاططالم رد.
ضتتالعالمفتت اعاتفصتتلاغضتترو اطعلتتصابتتتلاعضتتن،اوهتتنارأسالمعضتتناططتت ايلتت المتتة ط،اوأتًضتت المنصتتلاالمغضتتروف االمفتت اتفصتتلار تت الوا5

ا.;55م(،ا5;;5ا:طة شر اب مق ا)عظ مالمق اتق اط اريطاضلنعالمصدر(.اعردالمعأنأاط ر،اتثك نالملم نالمعر  ا)ر م ظنري  



 م5466-5465هػ/878السؤرخ بعام العالج بالكي في ضهء تراوير مخطهط جراحية الخانية 

 

557 
 

ا لناتمتتفلق(اططتت ايتتؤدياإمتت اوجتت اشتتديد،اف عتت ملابتت59ا)منحتتاااوفتت ابعتتضالوح تت ناتعتترضاب م رتتداختترل افتت اصتتظ ح
وذمكابحرعالم لداا،لمف اتمةهالمطيب مطتنل الاهة ثظاتعلظالم ريياعل اطنض المنرماب مطدلداثظايا،لمطرنضاعل اظ را

ا.اا1 المطد اططاخرلجهرلهاحف اتصلاإم المصظ عاون را
 ثيتتراطتتطالوطتترلضاأرثرهتت اشتتينًع العسفمتتق ء،اونعتت ملابتت م  اطظتتهالمظتتنعاطتتطالمطعتترو اأناطتترضالم رتتداتمتتريالم

ثظتيطاورلءا،اول3حت  علت اكتلاطتطالمطعتد اولم احتن الممتر ،اوولحتدا اطنلضت :اأر عتا(،اوذمتكافت اعتد58ا)منحاا5لمأح 
 اطتطاث تطالم لتد،اف تتنناحرنًةت.اأطت اعطتصالم ت المطعتد قة متااالمظ راريطالم ترزلتاوولحتداقة متااصتدرالمطترنض،اوآختر

(ا55ا)منحتتاازنفني تتااعلتت المظ تتر.ايفمتتريالم رتتداأتًضتت افتت السفمتتق ءالمقتتدماولممتت حيطو طتتتنل اطمتتط رنااعلتت المتتة ط،اوا
رنضتت المطتتتنل ابمتتتلاطمتتفك ظاعلتت اظ تترالمقتتدمافتت المظقتتر ارتتيطااظتته،اونعتت ملءالوصتتظرالمتت يايفنمتتداعحيتت اتطتتفألاب مطتت 

لم ظصراولمرظصتر،افيرشت المطت ءالوصتظراعظتدارفع ت ،اثتظاتم تنىاعلت الممت حيطابت م ر الممتتيظ املطتتنل اولحتد اتحتقا
ا.اا4 يطاعل اكلاف فثظا،اوأخرىاأسظلاطظ  اوسضالمم ع،اوللمركة

رثاللاأواأر  اك  تاطص ظااعل اين الم ح  اعلت ايفظاأوم  ا(ا;5ا)منحاا5يرعاعال الم ح  أتًض اتظنعقا
رفتت الم لتتد المفتت اعلتت الم حتت  احيتت اوذمتتكارا،ستتظنديط فااريظ تت ،اوث يي تت ابطتتتنل اذلتاشتتتلاك تت تالم رتتداوعطق تت اولمطمتت

 اطتتتنلاتمتتدَخلاونتتتننارفتت الم لتتداعلتت اعتترضالمرتتدناحفتت اتقتت الم  تت تاعلتت اينمتته،اثتتظاا،تمتترلواضظف تت اطرفتتصالمطتترني
ك  ت،اأطت الم رنقتاالمث مثتااااالوخرىاطظه،اونظملاعطالخرلج  اأر  وت ر اططالمظ ح ا،لاحف ايمظظ ار  الم لدطحط ااجدًا

ا.اا6ك  تاسقيظفلاعظ  اسظ فيدااا  اتفظابطتنل اذلتاثالثطثلالمث ي ا،اوم ظ  اف
(اإمت ا55-;5،ا59،ا58تا)لملنحت اوطترلضلااالمنصف ااملفصت ونرالمفت اتمتيراإمت اهت لالمظتنعاطتطلمدرلسات م 

أيتهالخفت رالمظتنعالوو امعتال الم حت  افت المفصتننر اايتلايرنقتااعالج ت ،اكطت اتمتيراإمت ف اتطثاطدىاتنفيصالمطصنر
س ست ااضابعتضالمطنلضت الوأيتهاأستقا(،اولمطتفطعطافت المفصت ونراست الح اكت مك;5احتا)مناالمف اتطثلاذمكالمطنضتنع

مظايرسظالم  االمطق رلااا(اأيه58ا)منحاارنقاالم  امعال العسفمق ءالمأح ف المفصننر المف اتطثلايامل   ت،اإذاتظ ر
ت تيالم  ت تالمفت ا(ا55ا)منحتااتظفقدالمفصننر المف اتطثلايرنقاالم  امعال السفمتق ءالمقتدماملطعد اعل المظ ر،اكط 

إذلااطتتطاطعتهاتحديتدلمطنضت ابمتتلاعاتاهت االمفصتننر افت اهت لأمتنلناايط،ار ط ابمرياتلت ولمظ  أناتفظاعل المم عا
لومتنلنايتتفلاتلت اإناكظت ايترج ارنجتتندهظابمترياكمت المطصتتنراعتطاست ح المطتترنض،اوونارت ناهظت كاك تت تاأماع،اوا

ا.لمط كنرالمطنض عطارش الومنلنالممندلءالمف احددتار  اعالط تالم   تاف ا
  أعزاء التشاسلأمراض  -اسابعً 

                                                           

ا.;55-559لمأهرلوي،الم رلحا،ا5 
رياطترضاب م رتداأواحصتتنراتعتر العسفمتق ءابمتتلاعت ماعلت اأيتهات طتت املط ت ا،اوطظتهالعسفمتفق ءالمأحت ،اوهتنات طت املط تت اافت المتة طابمتا5

ا.555لمأهرلوي،رف  المأهرلوياف الم يامعطلالم رلحيط،المقلياأوالم ل ا.ا
أسقضاص رني  اطنض اك االم رداططاترجطفه،اب مرغظاططاأناكف  المأهرلوياذكتراأناهت لالمطنضت اطتطاضتططاطنلضت المعتال الوس ست ا.اا5

ا.555لمأهرلوي،الم رلحا،ا
ا..555،ا555لمأهرلوي،الم رلحا،اا6
عر اف اكفيالم يالمقدتظاعل اأيهاجمظاطركياططالملحظاولمعتروعاولممترلييط.اطف ل تلاكطتدالملتنناشتر هاب م رتدامت سامتهافت ايظمتهاحتس،ا7 

،اوطنضعهاف الم  ييالوتمترارتيطاضتلنعالم لت اولمطعتد ،اوهتناوعت ءالمطتر الممتندلء،اوطظظعفتهاجت  المطتر الممتندلءاأط اغم ؤاافلهاحساكثير
ا.59م عطيظ ،اخالصاالمق ينناف الم ياح يني ه،اططالم رد.ال

 .555لمأهرلوي،الم رلحا،ا8 
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ي   اوعدمالمقدر اعل الإلاف لم ياتؤثراررودتها(ا:5ا)منحااطرضارردالمرحظاططالوطرلضالمم ئعااعظدالمظم ء،
طمتتط رنااثتتاللاك تت تايف لتتياعالجتتهاأناتتتتنىابطتتتنل ا،امتت لاف1لوختترىااتطتت ماط  طتتهاكطتت ايفمتتريافتت ابعتتضالوطتترلضإ

.اوحتداوفتصالمطصتنرافت ارستظاهت االمفصتننر ،اكطت اأناتطثيلتها2يطفتثظلحن الممر ،اوولحد اعل المق طاأسظلالمظ راأوا
طالم تتيافتت اذمتتكالمنحتتقاط رستترتتطاتابمتترياحلتتاالمظمتت ءالمالتتت طمتتفغرً  ،االتطتت رساهتت االمعطل تتاارظظمتتهامتت ساأطتترًاوهتتنا

اق بالت.ااب سفثظ ءالم
    أمراض العظام -اثامشً 

ونعت ملاطظ ت ابت م  اطت اكت ناسترةهاليصتة  اا،أوجت عالمعظت مالمعديداططالوينلعاططاريظ  تظقمظاأطرلضالمعظ ماإم ا
ب ترنقفيطالوومت اا(،اوعالجته68ا)منحتاانعداوج المظ تراطتطاأهتظاهت االوطترلضوااإم اطنض الومظ،ط د اب رد اريةاا

ظن ابتلاص اخطتساك ت تاأواصاالمنج ،اوذمكاف اثالثلمظ راأياطت ناابطتنل المظق ااعل اعرضاط ئد المفظك ض
ا.ا3أواأر  افقضاطفنس ااوم طارثاللاك  تن المطرنضاولحفط مه،اولمث ي اابطتنل اطمط رنااقماأرثراوفص

ا،بمريالمررداولمرين ااتصظ اطرضاعرعالمظم اضططاأطرلضاأوج عالمطظ صل؛اإذاتحدلالمنج اف احصالمنرك
وومت ابتلناتم تنىاعلت افإلذلاك ناعزًط املنركايظمه،اف مع ملاب ترنقفيط:الالطفدلدالمنج اف المرجل،اوعالجهايفنح اعل 

انافت اط طنع ت  تن  اراغلت الإلصتة ،اوتماطالوخترىاحتدةعداكتلاولحتد اعتتا،زنفني ااثاللاك  تاعط قاحصالمنركابطتنل ا
دلئتر اب رنقتااعتال ات لت ال ابطتتناضاعل ارأسالمنركايظمه.اولمث ي تاات تنناولحد اف المنسعلي  اطثل ،اوحدايأنداشتلا
ولممت عاا ظ تمنجت اإمت الم(ابحي اتحن المدلئر اب ط  المنركاوتحرعاث طالم لد.اأط اإنالطفدال;5ا)منحايظم  االمنرك

بحيت ااأصت ب ،ااعلت المطنضت المت يابتهالمنجت ،اوولحتد افتنعالمعرحتن ابلر عتا ستيظ االثظفيطاعل المظ تف م نىابطتنل ا
أواأرثترابطتتنل المظق تا،االمرجلاف تنىاعل اطنضت الومتظاثتاللاأواأر ت طفدايحناأص ب اتحرعاث طالم لدافقض،افإلذلال

ا ت وم ظا،لاملعتال هارنلحد استيظ ا.او متلاع ماف ظ كايرنقاافع مااجتدًاوإناك نالمنج اتحقالمركةاايحنالمم عافعالج
عفط دهت اعلت الستف دلمالمطتتنل اذلتالمثالثتاا،اومقلتااطتطاتصترراعلي ت ،اعوهنمهاعطلقاممظ عااطظظرالم  ار  حلط السفما

ا.اا5فف ننهاثاللاك  تاطمفدير اف اطر اولحد ا،وذمكارنضع  اعل احصالمنركا4أحدل 
فإلناك نافت اا،(،افعالجهابحمياصعندالمنج اف اطظ صلالم مظ65ا)منحااقرساوأوج عالمطظ صلط اطرضالمظأ

طظ صلالمرجلافقضاتتننالمعتال اك ت تاكثيتر احتن اطظصتلالمترجليطابطتتنل ازنفني تااطفنست ا،اونطتتطالمأنت د ابت مفظك ضا
لمعظتظادونا وجت افت  اعتطاعةت راهتنا(اوا66ا)منحتاا8 منث خراتعر ابتآعل اوجهالمرجلابطتنل المظق ا.اوهظ كاطرضا

                                                           
ا.ا665،ا5يؤدياذمكالمطرضاإم ات  و المظ راوخدراف اأع م المرحظ.الرطاسيظ ،المق ينناف الم ي،ا  1

ا.:55لمأهرلوي،الم رلحا،ا5 
ا.557لمأهرلوي،الم رلحا،ا5 
ناغلظتهاعلت احتدراغلت ايتنل المفطتر اأواأحتلاحلت اًل،اوفت ادلختلالمقتد احتد اآختر،اوحتد اتصظ اشةهالمقد اططاحديتداح تراايصت اشترر،اونتتنا6 

 اث م ،اونتننالمةعداط اريطاكلاحدحيطابقدراعقتد الإلر ت م،اوت تننالوحتدل اطظفنحتااطتطالم  فتيط،اولرتظ ع ت ايحتناعقتد اأواعقتدتيط،اونمف ت ام ت
ا.555،ا555لمأهرلوي،الم رلحا،اطكةضاططاحديد،احداأحتظاف الوحدل .ا

ا.555-;55لمأهرلوي،الم رلحا،اا7
)تطتأعالور  تاااهنازول المعضناططاطظصلهازولًعاغيرات ماوعاظت هر،اوطتطالمظت ساطتطاتمتط المتنث العيظصت  اطتطاأحتداجت ير المطظصتل.ا8

)ريتتروت:اا5،ا حتتن المطظصتتل(اجيتترلراج تت ط ،اطنستتنعااطصتت لح تالمعلتتنماعظتتدالمعتتر ،اسلمتتلااطنستتنعاالمطصتت لح تالمعر  تتااولإلستتالط ا
 .ا57:5م(،ا;;;5طتفةاامرظ ن،ا
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ووجعتهااهاوحنتتهوضتعظااوصتغرالمتنث ارمر،اوذمكابمرياسق ااأواضر ااويحنا،اوعالجهابطتنل المظق تاابحمتياكرترا
ا.ا1ططالمطرنضاهوتطتظ

ف حدلافي ط اا،و صظااخ صااطظصل المنركاولمعضدا،عل المطظ صلردوره اا2تؤثرالمرين  تالمط  ي ااولمطأمقا
لنابت(ا56اإذلاكت نافت المعضتدا)منحتاذمتكاعتطاطنضتعه،اوفترل اطنضت المف لت ،اوعتال ااوذمكاب رو المطظصلا،ت ل 

تمتتفلق المطتترنضاعلتت اظ تترا،اأواعلتت الم  يتتيالمصتتح  ،اثتتظايرفتت الم ريتتيالم لتتدالمتت يافتت ادلختتلالإلبتتضاإمتت افتتنعا
ا،م لتدالمطرفتنعستظنديطافت ال  اطتنل اذلتادخقنمابإلت،اثظا3دلخللملي ل اإم احدابلصة الميدالم مرى،اإناك نالمطظصلا

ف تننالم  اف اسفااا،سظ فيدااففلت اشتلالم   تاأر عا،اوحداتمفعطلالمطتنل اذلتالمثالثا،خرونظظ ه اإم الم  ييالآل
لمطنلضت اثط ي تا،اأطت اإذلاكت ناطنلض ،اوت ننالممظ فيداعل ارحتاالمطترود.اوحتدايتأدلدالمعتددارأنت د استظنداآختراففصتة ا

متفداتاك تهاك ت تاكثيتر اتظك ً ت احفت طمتط رنااأوابت تااجيتد افتنعالمطظ تيابطتتنل افعالجتهااي لت اإمت افتنعالحتدالمطظصلا
(ابتت م  احتتن احتتصالمتتنركايظمتتهاك تتاابطتتتنل المتتدلئر ابحيتت ا;5ا)منحتتااخلتت المتتنركالمطظصتتلاوتتت هيالمرين تتا.اونمعتت مل

راحرعاث طالم لداوذمكابقدا،كرير طالعسفع ضااعطاذمكارثاللاك  تابطتنل ازنفني ااتتننالمحصاوسضالمدلئر ،اونطت
ا،عتطاطنضتع  ات رج ت اك يتقاتفعترضارتدوره امظفتنءفقترلتالمظ ترافتإلناا،ط اك ناتحتدلات لت افت المطظ صتلرله.اوطثل

فإلناك يقاحديثاالمظ نراوأرلداتنق ظ  اففرداا،(65ا)منحاا6إم الوط ماص رتاحدباافإلذلاخرجقاإحدىاخرزلتالمظ ر
لخ الم  ااعلي  اعل اكلاج ااططالمظقر ،اولمث ي اابطتنل المظق ااف امفا؛لووم ابطتنل المدلئر ا:ففردامطنضع  اب رنقفيط

ا.ا5بعض  اططابعضااومف طالمظق  احرنةا،صظيطاأواثالثااصظن احن المظقر 
رتتتيطااوهتتت اعةتتت ر اعتتتطاورماحتتت دلافتتت المعضتتتلالمتتت يا،رتتتدوره اطتتتطاأطتتترلضالمعظتتت م(ا:5ا)منحتتتاالممنصتتتااتمعتتتد

م تت بسالمأروليتتداليةتت تاحضتت راأصتتلاولحتتداطتتطابإليتتفظا،اوعالج تت ا6اونتتتننالمتتنرماطتتطاطتت د ارلغط تتااغل ظتتا،لوضتتالع
بتهافت اظت هرالم لتداتمتط ًط اعتد اا،اثتظاتتتنىاونحط اعلت المظت را،ثظاتغطساف المأنقا،ونتنناكغل الوصة ا،لم ننل

تحتتقااط ئلتتااإمتت المظ ح تتاالمفتت اثظفتتيطاصتتغيرتيطادونالوودل احلتت اًلالر تت ت:اولحتتد اف طتت ارتتيطالتصتت  المفرحتتن ابتت معظص،اوا
،اوولحتد اعلت المصتدر،الملح ا،اوطثل ظاف ط اريطالمضل الم  طساولمم دساططاضلنعالمصتدراط ئلتااإمت الم لت احلت اًلا

 ونطتتطابتض جظرت المصتلياأستظلاطظ ت .احتد اف طت ارتيطالم فظتيط،اولثظفتيطاعلت وطثل  افنعالمطعد ،اوثالثتااطتطاخلت :اول
                                                           

ا.565،ا:55،ا559،ا557لمأهرلوي،الم رلحا،ا1 
تظصتتياإمتت المطظ صتتلارين تت تامأجتتا،اففظ لتت اطتتطاأديتت استتري،اوذمتتكاونار  يتت تالمطظ صتتلاترفتتلارفلتتكالمرين تت ت،اف متت لاليقتتال اعظتتصاا5

)أرتنابتترا االمترلزيالرفال ار  ي ت  اططاأثرالمرين  تالمف اليصرقافي ت .المعظظامرخ و المحظر اورين ف  ،اوأتًض السفرخ ءالمعظ مايظفلااعطا
،ا559م(،ا85;5)لم ظتتتد:اط لتتتسادلئتتتر المطعتتت ر المعثط ي تتتاابحيتتتدراآبتتت دالمتتتدكط،اا55جتتتأًءل،ا ا58م(،المحتتت وي،ا57;هتتتت/585ارتتتطازكرنتتت ا)ت

ا.:55
وعاإم اي ح تاالمظ تر؛اونالم فت اتطظعته،اوعاي ح تاالمتة طاإمت ااططالمطعرو اأنارأسالمعضداعايظ ل اإم افنع؛اونايفنءالمطظ ياتطظعه،ا5

حتتتدلم؛اوناعضتتتلااذلتالمرأستتتيطاورأسالمطظ تتتياأتًضتتت اتطظعتتت ا،ام ظتتتهاكثيتتترالعي تتتالعاإمتتت اأستتتظلاي ح تتتاالإلبتتتضاو صتتتظااخ صتتتاامتتت ويالووزلنا
ااه55:6،ا(ط  مع تات رنخارأشت لم ف ظا.اعردالمظ صراكعدلن،اكف  اييالم منراف الم يالمعر  الإلسالط ا)إيرلن:اطؤسماا

تتر المحدبتتاابلي تت ازول افقتتر اطتتطافقتترلتالمظ تتر،اإطتت اإمتت احتتدلما6 )إمفتتنلء(.اا)حدبتتاالمطتتؤخر(،اأواإمتت اأحتتدالم تت يريطا)تقصتت (،اأواإمتت اخلتت اتعم
حمتطابمتل،اأجتألء،اوضت احنلشت هاأحطتدا6م(،اكمت  الصت الح تالمظظتنن،ا5999هتت/5;55) اعلت ارتطاعلت ارتطا المحظظت اتالمف  ينيا

ا.ا599م(،ا5855)ريروت:ادلرالم فيالمعلط اا،اا5 
ا.558،ا:55،ا556،ا555لمأهرلوي،الم رلحا،اا7
؛ا ات ستترارتتطا اجطيتتلازكتتنر،الصتت الح تالم تتيالمقتتدتظا)ريتتروت:ادلرالم فتتيالمعلط تتا،ا555لرتتطالمحمتتيط،اكفتت  المطغظتت افتت الم تتي،ا8 

 .:55م(،ا:585
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الوضالعاحف اتظف  اإمت المتنرمةهالمطيلابإلدخ م  اف ط اريطالسف دلمالمطتنل المف اتمأتًض اب م  اعطايرنصالممنصاا
ا(.59ا)منحاا1يظم  ا رنقاابضالم رد ر المط د المف اف هاب،اوتيظمه

(اأنا66،ا65-;5،ا:5،ا56ا)لملنحت تالم  صتاابتلطرلضالمعظت مالمفصت ونراونالح اططالمدرلساالمنصف اام  ا
 اعلت اركرف تهابعتتساج ثً تا(اونرتدو56ا)منحتاا ات لت المعضتدم  امعتاللمطرنضاطثلاف المفصننر المف اتطثلايرنقاال

علتت اج يةتتهالمصتتح  .اكطتت اتالحتت اأيتتهافتت ا اعلتت اظ تترااأواتتتتنناطمتتفلك ًات تتياأناأيتتهاطتت اجتت ءافتت المط  تتن اطتتطا
يتدامظاتطثلايةت تالمأروللمط  ن اإذاي ااا  مظط(ا:5ا)منحاا رنقاالم  امعال اطرضالممنصالمفصننر الم  صااب

طالوطترلضالمفت اتعت ملابتلرثراطتلمفع طتلاطت الم رنقتاالوومت افت اا  ر خفماب حل امل  ،اكط اأنالمطصنرالمطمف دماكلد
لمفتت اا(،اوتلتتك;5ا)منحتتاا ات لتت اطظصتتلالمتتنركفتت اكتتلاطتتطالمفصتتننر المفتت اتطثتتلايرنقتتاالم تت امعتتالايرنقتتااكطتت اجتت ء

(،اكطت ا65عال احدباالمظ ر)منحتاما(،اوه االمف اتريطايرنقاالم  68ا)منحااتنض ايرنقاالم  امعال اوج المظ ر
منجتت افتت الا(ارفطثيتلاحتتدول65انحتتا)مافتت المفصتتننر المفت اتطثتتلايرنقتتاالم ت امعتتال المظقتترساوأوجت عالمطظ صتتلالرفظت 

أعلت .اوف طت ات ت المفصتننر المفت اتطثتلايرنقتااطت اصتعداإمت ايرنقتااعالجتهاإذلاتمت يلااطظصلالمرجلافقتض،اوأغظتل
إليتهامتظافا،.اكط اأيهاوعل المرغظاططاتعددايرعاعتال اعترعالمظمت فقضاصلالمطرفصلم  امعال المنث افقداجعلهاف اطظ

اولمفتت اتتتلت المرلبعتتااوستت  ظا،ولرفظتت افقتتضارنضتت اأشتتت  اتنضتت ح اامصتتظاالم  تت تالمأنفني تتاالمطثلثتتاا،تمطثتتلاأياطظ تت 
شتتتلالمطتتتتنل اذلتاا،اب إلضتت فااإمتت 2 (ا:7ا)منحتتااأ(،اوصتتظاالمتتدلئر الم ريتتر المفتت ات تتننابطتتتتنل المتتدلئر ا:7ا)منحتتا

ا.اا3 (;7ا)منحاااثالثحدل الملو
  األمراض الجلدية -تاسًعا

طتتطالوطتترلضالم لدتتتاالمفتت اك يتتقاتمعتت ملابتت م  اوتطثل تت ابعتتضاتصتت ونراهتت لالمط  تتن ،الوطتترلضالم لدتتتاالمفتت ا
(،ا69ا)منحتتاا،المتت ياتعتت ملابتت م  اطظتتهالمظتتنعاذوالم لتتضالمغلتت  المرلغطتت 7طثتتلالمرتترصا6تظضتت اإمتت اتغيتترامتتننالم لتتد

.امت لاتتتنىالمطترنضاكً ت ابتهاعطتصاعلت احتدراث تطالم لتداحفت ا6ونتنناف هالمطرضاي فً لاططالم لتداولملحتظاإمت المعظتظ
(،ااوكتت نا77ا)منحتاا7)لورأنطت (ايت هيالمر ت ض،اونفغيترامتننالم لتد.اوأشت رالوطتترلضالم لدتتااأتًضت احم ست االم لتد

ا ااطتنل استيظ ااتنض اعل الم لدالمطص  .اتع ملاطظ  اب م  اكلاط اك ناط دت  اريةاارنلس
(اأنالمطصنراحداأتقطالمفعريراعتطاطترضالمرترصافت ا77،ا69ا)منحااونالح اططالمدرلساالمنصف ااملفصننرتيط

أطت ا لم لتد، (،احي اصنراعل اجلدالميداعالط تار ض ءاكثير املفعريراعطاتغيرامتننا69ا)منحاالمفصننر المف اتطثله

                                                           

عتضالويةتت ءارتتيطاورمالم رتداولممنصتتاامفمتت ر ط افت الوعتترلض،اومطعرفتتاالمظترعاريظ طتت اليظتتر:ا اعرتتدا،افتترعابا.558لمأهترلوي،الم رلحتتا،ا1 
ا.ا6;-5;)لمطظصنر :اطتفةااجأنر المنرد(،اا5خالصاالمح وياف الم ياتملرلزيالم رييت،ا 

اططالمط  ن .ا65ج ءاشتلاصظاالم   تاسنلءالمأنفني ااأوالمدلئر اف اي  تااوجهالمنرحااا5
ا.ا65ج ءاذمكالممتلاف اوجهالمنرحاا5 
تحركالمدماولمرو اتتمنالم لدارويًق اويق ًءاوحطترً ،اون علتهاأرعاونتمتضاعظتهاطت اطت تاعلت اوج ته،اوخصنًصت اإناكت ناف تهاصتةغ،اونحفت  اا6

ا.اا597،ا6ي،ا ط اه لاكلهاإم السفف راعطالمحراولمررداولمرن  اولوش  ءالمطحركااملدماإم الم لد.الرطاسيظ ،المق ينناف الم 
اااطرضااتمةهاطرضالمر  ع،اإذاتصييالم لد،اف حدلاف هابقًع ار ض ء.ا7
ا.558لرطالم ميط،اكف  المطغظ اف الم ي،اا8 
ه المف   اجلدياتحممت ،اتمتتناف تهالمطترنضادوًطت اطتطاحتتااشتديد ،اونتؤدياعظتداحدتتهاإمت اظ تنراست ن احط ط تااوذط تااوحننصتالتا9 

عطت ن:ا-)لوردنا5ثظاتظظ راطط ايؤدياإم ايتأ است ئلاطظ ت .ازنظتياطظصتنر،اطع تظالوطترلضاوعالج ت ،ا اصغير ات نناررناادلخلالمةمر ،
 .85-88م(،ا5858دلراأس طهاملظمراولمفنزن ،ا
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(،افلظايرسظالمطصنرافي  المطتتنل الممتتيظ ا،ا77ا)منحاانقاالم  امعال احم س االم لداولمحتالمفصننر المف اتطثلايرا
ارلالسفع ضاعظ  ابلدل اأخرىام سام  ارأس.ا

  البثهر واألورام والجذام -عاشًرا
لت ا(اعل المردنابمرياطنلداب رد اغل ظااف سد ،اوتع ملاف اأو اظ نره اب م  اع75ا)منحااتظدف المرثنرالمقر حا

ا5رأساكتتتلارثتتتر اك تتتاام  ظتتتاابعتتتنداآساحتتتداأوحتتتدايرفتتته،اأوابلصتتتلالمأروليتتتدالم ننتتتل،اأوابطتتتتنل اعدستتت ا،اأطتتت الآلرلتتتا
(اففصتتظ اعلتت اأي تت اطتتطالوورلمالمظ ستتد ،اف تت اتظمتتدالمعضتتنالمتت ياتعتترضامتته،اوعالج تت اإذلاجتت ءتافتت ا78)منحتتا

تصل املطنض المف اف ه،اثظات نىاططاكتلااطنض اتحفطلالم  ارفحط ااطت وياطمط رنااكثير اصغير اوكرير اعل اط 
ا.5ج ااعسف ص  المظم داكله

؛اولمطقصتتندا3ر يتتقاكتتلاطتتطالم ظتت زنراولمدريلتتااولمطمتت طيراولممتتري ناتصتتظ ارتتدوره اعلتت اأي تت اطتتطالوورلمالمةتت رد 
،اوطظ ت ا4(ااأورلماصتلةااج ست ااطمتفدير ،اتتثتراحتدوث  افت الملحتظالمرختناكت معظصاوتحتقالإلب تيط55ا)منحتااب م ظ زنر

)لمغتتددالمل طظ ونتتا(.افتتإلناك يتقاطتتطالمتترلغظاولمرين تت تالمةتت رد اف متف دماإليضتت ج  استترنًع اطتتتنل اط نفتتااا5لمعقتدالمغددتتتا
طظظنذ الم رفيط؛ام  ر المدخ ناعظدالم  اططالم ر الآلخر،اإذاك يقاتنض اطحط تااعلت المتنرماطتر اولثظفتيطاإنامتأما

ا.8تنناينعالمطتنل اعل احدرالمنرملوطراحف اتصلاإم اعطقه،اط اطرلع  اأنات
(ارتتتدوره اطتتتطالوورلمالمردي تتتاالمطظمتتتن ااإمتتت اغلتتت الوختتتال ،اف تتت اطركةتتتااطتتتطالم ل تتتيطا;6ا)منحتتتاا9وتعتتتدالمدريلتتتا

،اوك ناأرثراحدوث  اف المطنلض المطف ل لتا،اوأرثتراطت اتطيأهت اأناط دت ت اكثيتر ،اونمتفد ا8)لممندلوي(اولمرلغظالوسند
،افتتإلذلاعرضتتقالمدريلتتااممتت  ،اوأب تتلتافتت المظضتتل،اف تت ناتمتتف دماإليضتت ج  ايتترنقفيط:ا9رمعلي ت ابعظتتظاطقتتدلرالمتتنا

لووم اب م  احنم  ابطتنل المظق اايق ًي اصغير اكثير ،اولمث ي ااعطايرنصالمةضاب م  ،اوذمكابإليأل اطتنل افت اوست   ا
ا.ااا58حف اتظظ اإم الم لد،اونظضلاأنات ننالم  ااطط ايل الوسظلام م لاجريالمك  

(ابلي تتت اعقتتتد اطمتتتفدير ار ضتتت ءاطثتتتلارأسالمطمتتتط ر،اوأرثرهتتت اطتتت اتحتتتدلافتتت المرجتتتلا75ا)منحتتتااتعتتتر المطمتتت طير
،اوكتت نا11وأصتت بع  ،اوفتت الوستت فلاففطظتت المطمتت ،ابمتترياخمتتنيف  اوأمط تت ،اوكثيتتًرلاطظ تت اإذلامتتظاتمعتت ملاصتت راستتري ًي 

علتت احتتدراطتت اتحتت ضاب مطمتتط راطتتطاكتتلاج تتا،اتمتتف دمامعالج تت اطتتتنل اط نفتتااتمتتةهارتترنألالمظمتتر،اوتصتتظ اطتتطاحديتتدا
ا.55وت نناع د ارق قااتظأ اح ط ااعل المطمط راط اإدلر الميداب مطتنل احنمهاحف اتصلالمطتنل اإم اعطقه

                                                           
ا.995م(،ا5855)د.م:اط ةعاالمدت ر،اا5تعر اح مً  اب مغرغرنظ .اأتهاعردالمق دراينيس،اطنسنعاالم يالمرديل،ا  1
ا.569لمأهرلوي،الم رلحا،اا5
ا.5:5،ا5:8،ا6لرطاسيظ ،المق ينناف الم ي،ا تصظ الوورلمالمة رد ابلي  اإط اأنات ننارلغط ااأواسندلونااأوارنح ااأواطركةا.ا5 
ا.ا555؛الرطالمحميط،اكف  المطغظ اف الم ي،ا5:7،ا5:6،ا6لرطاسيظ ،المق ينناف الم ي،ا ا6
ا.اا7;لرطارشدالمقرير ،الم ل  تاف الم ي،ا7 
ا.558لم رلحا،االمأهرلوي،ا8
ا.تارتتتلاورمايفقتتتر افتتت اب يظتتتهاأيافتتت اجنفتتتهاك مدرلتتتا،اطنضتتت ايظصتتتياإم تتتهاطتتت د اففةقتتت اف تتته.الم تتت زروي ا)ستتتديدالمتتتديطا ارتتتطاطمتتتعندا9

ا..اا6;9،ا5;9م(،ا55:5م(،الممر المطغظ المطعرو اب ممديدي،اتصح  المحت ظالمطنمنياعردالمط يداوآخرونا)اد.م:اد.ن،ا5579هت/:97
ا.7; مكاعل اط د اشري اابعترالمأنقاأوالم يطاأوالمظحظ.الرطارشدالمقرير ،الم ل  تاف الم ي،اتحفنياما: 
ا.555لرطالم ميط،اكف  المطغظ اف الم ي،اا;

ا568لمأهرلوي،الم رلحا،اا58
ا.ا;:5،ا6لرطاسيظ ،المق ينناف الم ي،ا ا55
ا.:56لمأهرلوي،الم رلحا،اا55
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.ا2(اورًطتت استتندلوًن ،اوأو اطتت اتظ تترافتت العرفتتدلءاتتتتنناكةتت حالءاصتتغير اصتتلةااطمتتفدير :6ا)منحتتاا1ونعتتدالممتتري ن
،اولمث ي تتااطثتتلالوومتت ،اوم تتطاطتتطاختتال ا4اللايتترع:الوومتت الم تت احنمتتهابطتتتنل المتتدلئر رتتثا3ونتتتنناتنق ظتتهاولمحتتداطظتته

اا.7لمفظك ضابطتنل المظق ا،اأط المث مثاافرنلحد اوس هاب مطتنل المأنفني ا
،اونظفظتتت ا6(استتتري ًي اع ًطتتت افتتت المرتتتدناكلتتته67ا)منحتتتااومطتتت اكتتت نالممتتتري ناجتتت لماعضتتتناولحتتتد،امتتت لاتعتتتدالم تتت لم

عظ ًط اب م  اخصنًص الم يطاطرض ظاطرجعتهاتعظتطالمترلغظاولممتندلء،اف ت ناتمعت ملافت اأو اعروضتهالمط  وطننايظًع ا
حفتت اعاتمتتفنم اعلتت الم متتظاكلتته،اوذمتتكاب طتتساك تت تاعلتت المتترأس:المنستت  المطع تتند ،اوولحتتد اأستتظلاطظ تت ،اوعلتت ا

معظتظاتتلثيًرلاتمتيًرل،اففظقلت اطظتهاحري المرأس،اوولحد اططالم ل اعل ايقر المقظ ء،اونتنناعطصالم ت احفت المفتلثيرافت ال
احمنر؛ام م لاتظظسالمة  رلتالمغل ظااطظ  .اب إلض فااإم اولحد اعل الم ح  .

ونع ملالمطرنضاإذلاتطتطاطظهالمطرض،اوك ناظ نرااريًظ ابت  تالمرأسالمم بقا،اب إلض فااإم اولحتد اعلت ايتر ا
لتت المظ تتر،اوولحتتد اعلتت المعصتتع ،اوطثل تت اعلتت الويتت ،اولثظفتتيطاعلتت اكتتلاطتتطالمتتنجظفيط،اوفقتترلتالمعظتتص،اوستتقاع

ولثظفتتيطاعلتت اكتتلاطتتطالمطظ رتتيطاولمطتترفقيطاوزيتتديالميتتديطاولمتتنركيطااع تتيالمتت يي،اوأختترىافنح تت افتت المط ئتتد ايظمتت  ،
ا.ولمركرفيطاولم عريط،اوولحد اعل اكلاطظصلاططاطظ صلاأص ب الميديطاولمرجليط

فظالمطعد ،اوث مثااعل الم رد.اف لط ازلدتالمطنلض اك ناذمتكاوحداتتنىاأتًض اك ااعل اعظظالمع يا،اوأخرىاعل ا
أيظتت ،اوطتتطاحمتتطاحتت المطتترنضاأنارديتتهاتتتتنناحتتداختتدرافتتالاتمتتعرابتت منج .اونظةغتت اأنات تتننالمطتتت ويالمطمتتف دطاا

ا.ا9بحمياكلاعضنايفظاك ه
،ا75-:6،ا67،ا55وت م المدرلساالمنصف ااملفص ونرالم  صاابعال المرثنراولوورلماولم ت لمابت م  ا)لملنحت ت

الممتتتل(اأنالمطصتتنراحتتداج يةتتهالمصتتنل افتت اتطثيتتلالمطتتتنل المطمتتط رناالمفتت اتعتت ملار تت الآلرلتتا،افرستتط  ازنفني تتاا75
ا)منحتاااأيهاوفصاف اعديتداطتطالمفصت ونرالوخترىاخ صتاالمفصتننر المفت اتطثتلالم ت امعتال الم ظت زنر(،اإعَّا78ا)منحا

                                                           

طنجنداف المعضنابعضهاتحدلاورًط ،او عضهاتظفظخابتهالمعتروعاطتطاج ير ته،اف صتيراكليتهاأرجتلاسط ار  لالعسظ؛اونالم لضالممندلويالم5 
.اوحتت  الرتتطاستتيظ :اإنالستتطهاستتري ناوطتترنط:اإطتت امفمتترثهاب معضتتناكفمتتر ا555أرجتتلالممتتري ن.الرتتطالمحمتتيط،اكفتت  المطغظتت افتت الم تتي،ا

،ا6روعاك ورجتلاحنمتهاطظته.الرتطاستيظ ،المقت يننافت الم تي،ا لممري نابط اتصيدا،اأوامصنرتهاف السفدلرتهاف الورثتراطت امنيته،اوخترو اعت
ا.8;5

ا.9;،ا8;لرطارشدالمقرير ،الم ل  تاف الم ي،ا5 
حدمالمعلط ءالمطملطنناابعضالمطة دئالم رلح اامعتال الوورلم،اطت ازل ابعضت  اطفةًعت افت الم رلحت تالمحديثتا،اوطظ ت الععفطت داعلت الم مت ا5 

.اكطتت اتنصتتلنلاإمتت اتعرنتتناحتتاات تتننافع متتااعظتدط اتتتتننالمتتنرماصتتغيًرل،اوعاف ئتتد اطظ تت اعظتدط اتتتتنناطمتتفظحاًلالمطةتتراعتتطالممتتري ن،اوأنالم رل
لوورلمالممتتتري ي ا،اوطعرفتتتااأينلع تتت ،اوأستتتة  احتتتدوث  ،اوتم  صتتت  ،اوطةتتت دئاعالج تتت .ااهظتتت ءا اعتتتدم احمتتتط،اتجرلحتتتاالسف صتتت  الوورلما

لمطتتتؤتطرالمعلطتت الوو امفتت رنخالمعلتتتنمالمف ر ك تتااولم ر تتااعظتتتدالمعتتر اولمطمتتلطيطا)لمططل تتتااالممتتري ي اافتت المفتترللالم رتتت الإلستتالط ت،ابحتتنل
ا.55،ا9م(،ا5859لمعر  االممعندتا:اج طعاالمطلكا ارطاسعندا

نل المتدلئر تام ت املطأنداعطاعال الوورلمالممري ي ااب م  اب سف دلماه لالمظنعاططاطتنل المدلئر اليظر:اهظت ءا اعتدم احمتط،اتلستف دلماتطتت6 
)تصنرالممتلاودرلساالمنظ ظاافت اضتنءالمصتنرالمة ق تا(ت،اط لتاالعتحت دالمعت مام ثت رنيطاام  الوورلمالممري ي ااف المفرللالم ر الإلسالط 

ا.ا559-556م(،اا5856)لمق هر :ايظ يرا57لمعر ،المعدد
ا.567لمأهرلوي،الم رلحا،اا7
له،اف ظمدالوعض ءاوهي ف  اوشتل  ،اور ط اأفمتدافت اآختراالتصت م  ،افففآرتلالوعضت ءاوتمتقض.اتحدلاططاليفم رالمطر الممندلءاف المردناكا8

وتمقض.اوسط اه لالمطرضاردلءالوسد؛اويهاكثيًرلاتعفريالوسد،اوحيلاوناوجهاص حر  ايتف  ظاونمتةهالوستد،اوحيتلاوي ت اتظفترساطتطاتلخت اا
ا.ا7;5،ا6لففرلسالوسد.الرطاسيظ ،المق ينناف الم ي،ا 

ا.566،ا565أهرلوي،الم رلحا،الما9
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وهنارسظالممت  المت يات لتساخلت المطترنضارلفًعت امتهارأسته،اوحتداا(،اإذاأض  اشيً  امظايظ اعل هالمط  ن ،55
تحمياملطصنراذمك؛اوناك الم ظ زنراك نايف لياأناتتننالم لداطمدوًدلاحف ايفطتطالم ريتياطتطاوضت ات ننتنا
المطتنل المط نفااحنمه.اأط اعطالخف  رايرنقاالمعال امألطرلضالمف اتع ملابلرثراططايرنقا،افقدالخف راف المفصننر 

(الم رنقاالمث مثاالمف ات نناب سف دلمالمطتتنل المأنفني تاارغتظاتحت يرا:6ا)منحاالمف اتطثلايرنقاالم  امعال الممري ن
(المفتت ا;6ا)منحتتاالمط  تتن اطتتطالستتف دلط  ،اإعاأنالمطصتتنرالخفتت راطتتتنل المظق تتاامل تت احتتن المدريلتتاافتت المفصتتننر 

(احتداطثلتهاطتطالمظتنعالمت ياتظمت افت الم متد،اإعا67ا)منحتااتطثلاه لالمطنضنع،اونالح اأتًض اأيهاف اطرضالم  لم
أيتتهارغتتظاذمتتكاأهطتتلالإلشتت ر اإمتت ابعتتضاطنلضتت الم  تت تاطثتتل:ايتتر الويتت ،اولمعصتتع ،اولمصتتدر.اكطتت اأيتتهاملطتتر ا
لم  طمااولوخير اف اتص ونرالمط  ن اتمطثلالم ريياوهناتقنمابت المطرنض،اوذمكافت المفصتننر المفت اتطثتلالم ت ا

ا(.75ا)منحاا طيرالمطعتنسااوغيرالمطعتنسامعال المطم
  أنهاع السكاوي واألعذاب السدتخدمة في الكي

تعتتددتاأيتتنلعالمطتتت وياولوعمتت  المطمتتف دطااتةًعتت امفعتتدداأيتتنلعالوطتترلضاولخفالف تت ،اكطتت اتعتتددتايتترعالمعتتتال ا
ينحت اعل تهالم ت اب مطمت هد ،املطرضالمنلحد،او  مف م الخفلظقالمطت وياتةًع اعخفال اطنضت الم ت استنلءاكت ناظت هًرلا

،اكط الخفل اح ظاكلاولحد ابحميالمطنض المط ص ام  ،ا2،اولمظظ،اولمطقعد 1أواغ ئًرلاف ادلخلالمعضن،اك وي 
فطظ  المصغير،اولمطفنسض،اولم رير،اوحدالعفقدالوية ءاحدتًط اأنالمطتت ويالمت هياأفضتلاطتطالمحديتد،اععفتدل المت هيا

لم  اطظه،اوحداولفق ظالمأهرلوياف ط اذهرنلاإم ه،اإعاأيهالعفطداف اكف بهاعلت الم ت ااوشر اجنهرا،اوعدماتك  اطنض 
طتتر المتت هيالمطحطتت اتحيتتلادوناطعرفتتاالمقتتدرالمطتترلداطتتطالمفحط تتا،ااب محديتتدارتتدًعا طتتطالمتت هيامعتتد اأستتة  :اأوم تت اأناحم

دتالمفحط تااعل ته،امت لالعفطتدالمأهترلوياوث يي  اسرعااررود الم هيابعتداتحطيفته،اوث مث ت است نمااذو  يتهاوليمتت بهاإذلازل
ا.اا3ف اكف بهاعل الم  اب محديد؛اويهاأسرعاوأحر اإم المصنل 

وعاتحف  الم ريياع د اإم ات  يراطت نالم  املطرنضاأوات ديرا،اإذاإنالمظ راتقض اعل اأياط ترو  ت،اكطت ا
 المردلتتتااتقتتنمالم ريتتيابإلحطتت ءالمطتتتنل اأيتتهاعارتتداأناتمتتعرالمطتترنضابتتآعمالمحتترعادوناطح ومتتاات ف تتناإحم ستته.اوفتت

علت المظتت راجيتتًدلاحفت اتحطتتر؛امفصتتة اصتت محاامل ت ،اذمتتكاأي تت اإنامتظاتحتتَظاجيتتًدلاسفضتت رالم ريتياإمتت المضتتغضار تت ا
،اوت فلت ادرجتااتحط تاالمطتتنل ابحمتيا4عل اجمتظالمطترنضاففتر ايننلتااططت ايأنتداطتطاأمطته،اونفمتريامتهافت المضترر

إم الملننالوحطترالمطرت ضاتتتننافعلتهاسترنًع اوعط ًقت اوأمطتهاخف ًظت ،اإذاإي ت اعاتلفصتصالمعطصالمط لن اف منصن ار  ا
ب مظم لالم يات ننه،ارتلاتق عتهابمترعا،اوعاتق ت المظأنتن،اأطت الملتننالوحطترالمقت تظ،افظعلتهاأحتلاعطًقت اوأمطتهاأشتد،اإذا

ا.ا5يلفصصاب مظم لالم ياتتننهاونق  المظأ 

                                                           
1

،ا5تقتتن الوي تت ر اعتتطالم تت المغتت ئرا:تإذلاكتت نافتت ايحتتنادلختتلالويتت ارفتتدالمطحتتلابحتت جأاوأدختتلالمطتتتنل ت.اليظر:تتت كر ادلودالوي تت ر ،ا  
ا.689

ا.5:5،ا5لرطاسيظ ،المق ينناف الم ي،ا ا5
ا.;9،ا:9لمأهرلوي،الم رلحا،اا5
ا.9;،ا8;حرنط،ازنظياعة ساع م ،الم يالممعر اف المةا6
حم مالمدسنح اطحطندالمدسنح ،المطع م ااب م  افت اع تدالمرستن اصتل اااعل تهاوستلظ،اأبحت لالمطتؤتطرالممتظنيالمثت ي امل ط عتاالممتنرنااا7

ا.اا596م(،;9;5ما)حلي:اطع دالمفرللالمعلط المعر  ،ا99;5إررنلا9-8مف رنخالمعلنمالم ياعقداب  طعااحليا
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سظ،ام  اير ايفغيراشتتلهابحمتياطتت نالم ت اا57أواا55محديدايرلغاينمهايحناوتعر المطتنل ابلي  اس عاططال
ت فلتتت اينمتتتهاا2.اوت تتتنناط  تتتأ ابطكتتتةضاخمتتتر اأواغيتتتراط  تتتأ 1وينعتتتهاولمغتتترضاطظتتته،اوهتتت امتتت مكاطفعتتتدد الويتتتنلع

بتتت خفال ايتتتن استتت عالمطتتتتنل اأوارتتتدي  ،اف لطتتت ازلدايتتتن المطتتتتنل ازلدايتتتن اطكةضتتت  ،اوهتتتناعتتت د اأغلتتت اطتتتطالممتتت ع،ا
.او تت مرغظاطتتطاأهط تتااطكتتةضا3لمغتترضاطظتتهاطمتت عد الم ريتتيافتت اتحرنتتكالمطتتتنل ابمتت نما،اولمتتفحتظافي تت اأثظتت ءالم تت وا

لمطتتتنل ،افتتإلنالمطصتتنرارستتظاجط تت المطتتت ويافتت اجط تت اتصتت ونرالمط  تتن اردويتته،اوعطنًطتت افقتتدالستتف دطقالمعديتتداطتتطا
 مارظقل تتت اعتتتطاكفتتت  المأهتتترلويافتتت المطتتتت وياإمتتت اج يتتتيابعتتتضالوعمتتت  افتتت المعتتتال ،اوطتتتطالمنلضتتت اأنالمطصتتتنراحتتت

ااتص ونرا.
ا

لملنح تاالمطتنل اعظداص رني  المطتنل اعظدالمأهرلوياالمطتنل ا
المف اظ رتار  

لمأنفني االمف ارأس  ا
اعل اشتلالمطثل ا

ا

ا

،ا9،ا5،ا5
،ا75،ا:6،ا55

ا76
لمأنفني االمف ارأس  ا

ااعل اشتلالمأنفننا
ا

ا58-:

لمطمط رناالمف اك ي اا
لمطمط رافي  ابعضا
المفقرياو نس   ايفنء

ا
ا

ا
ا

ا88،ا5

لمطمط رنااك ي اا
المطمط رالمطقري

يظسالمطتنل المط صصاا
املمك قا

ا

ا
ا

ا

،ا55،ا55
،ا55،ا58،ا57
،ا65،ا:58-5

ا85
لمدلئر اططاحد اولحدا

افقض
اا

،ا;5،ا55
ا65

المدلئر اططاثالثااأحدل ا

ا
 

ا;7

لمظق االمف اتظف  ا
ررأساصغير اتمةهارأسا

ا 
ا68،ا7

                                                           
ا.:8ام رلحا،سط ااحمطا ،اآعتالا5
ا.588،ا5م(،اط لد6:;5طحطنداي ظظالمظم ط ،الم يالمظرنياولمعلظالمحدي ا)دطمص:الممركاالمطفحد املفنزن ،اا5
ا.ااااا595هظ ءا اعدم احمط،اط طنعااجديد اططاآعتالم رلحااف المعصرالمعة س ،اا5 
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المدرنسا
لمظق االمف ايظف  ا

س  ابطثل امهارأسارأ
اطدريايظقضابه

اآخراعاينجدام  اشتاًلا

ا

ا;6،ا65

الممتيظ ا
اا

،ا55،ا8،ا6
اا59،اا55

)طرودااتمةهالمطيل
االمطتحلا(

ا

،ا56،ا59
اا57

ااط نفاالم رفيط
ا

ا55

اذلتالممظنديط
ا

ا-امظايفظاتطثيل  

ااذلتالمثاللاسظ فيد
ا

ا56

هالم ااعسفرخ ءاجظطا
المعيط

ا

ا

ا56

لس هام  اجظطالمعيطا
المطظقلياأشظ ره 

ا
ا

ا57

لعيرن الم يايدخلا
ابهالمطتنل ا

اا

ا58،ا;5

ام  الم رداولم ح  
اا

ا

ا

،ا;5،ا58
ا85

ام  المقدطيطاولمم حيط
اا

ا85،ا55

دلئرناام  اايص 
المظفص

اا
ا86

وتلكالمف اظ رتاف المفص ونراولوشت  المفنض ح اارظم ااا، ف  المأهرلوياما5ف اأحدمالمظمخلمنلرد اأشت  المطت وياانض :اي5جدو 
اعدلدالمة حثا.إاط  ن اجرلح االم  ي االمطحظنتاب مطتفةاالمنيظ اارة رنس.ا

ا

                                                           
1

ا.اا5568نظااف اخأليااخدلب ألاف ارفظهاب م ظداتحقارحظاماوطحظ::55هت/7:6لعفمطداعل اعديداططالمظمخاأحدط ظايم ااطؤرخاابع ما 
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ادطااف المعال اب م  :ططالمطت وياولوعم  المطمف 
  السكهاة الزيتهنية -أولً 

(،ا5ا)منحتتاا،اوحتتدالستتف دطقام ط تت الم  تت تالم  صتتاابعتتال اطتترضالمصتتدلع1وجتتدتالمطتتتنل افتت اجط تت المعصتتنر
ا(،اولمصتترع;ا)منحتتاا(،اولمظتت ملاولستتفرخ ءالمرتتدن:ا)منحتتاا(،اولمظمتت  ن9ا)منحتتاا(،اولممتتتفا5ا)منحتتااولمصتتدلعالمطتتأطط

ا)منحتاا(،اويتأ الممترن ن75ا)منحتاانم  المف اتحدلابمريارين  تاو لغتظافت المتدط  ،اولمظت فض(،اولمط مظ 58)منحا
اأخترىامعتال ابعتضالوطترلض،اطثتل:اك تااوستضالمترأسالمطع تند ا76 (.اكط السف دطقابمتلاث ينياإمت اج يتياطتت وأ

لمعظطيطاف المط ءالمظ ز ا(،اوكيف المعظصاتحقا55ا)منحاا(،اويفطالوي 55ا)منحااف اعال المط ءالمظ ز اف المعيط
(،اولم تتت اطتتتطالم لتتت اعلتتت افقتتترلتا55ا)منحتتتاا(،اولمتتتدطنعالمطأطظتتتا55ا)منحتتتاافتتت المعتتتيطاإذلاأرلدالمأنتتت د افتتت الم  تتت ت

(،اولسف دطقاأتًض اف اك  تاكثير احن اطظصلا58ا)منحاالمظ ر،اوقة ماالمصدر،اولمطعد اكط اف العسفمق ءالمأح 
عتطاولحتد ابطتتنل اا(.اوعمداثاللاطظ ت اعلت احتصالمتنركارتدتاًلا65ا)منحااطظ صللمرجليطاف اطرضالمظقرس،اوأوج عالم

عتطااأ(اعلت المطنضت ايظمتهارتدتاًلاا:7ا)منحتاا(،اكط اعمدالمثاللاطظ  او نست  ظارلبعتا;5ا)منحاالمدلئر امعال ات لعه
طالم  تااحنمتهابطتتنل اعتا(ارتدتاًلا:6)منحتااعتطاأنالمنلحتد اطظ ت اعلت الممتري نالم  االمدلئر امعال اعرعالمظم .افضتاًلا

المدلئر اأوالمظق ا.
)حري ته،اووست ه،اوطتؤخرا(،اوعلت افقترلتالمعظتص،ااوعل اذمتكافتإلناهت االمطتتنل اك يتقاط صصتاامل ت اعلت المترأس

وفقترلتالمظ تتر،اوحتن اطظصتتلالمترجليط،اوعلتت اطظصتلالمتتنرك،اكطت اكتت ناتتتنىار تت اعلت الممتتري ن،الستف دطقاكتت مكا
   تاف اوسضالمرأساوحري هاإم المعظتظابحيت ايظ مت اطظتهاحتدراتمتير،اإعاأنا.اونتنناعطصالم2منح ايأ الممرن ن

طؤخرالمرأساك نايرلع اف هاعدمالمنصن اإم المعظظ،اأط افقرلتالمعظصاولمظ تر،اف حترعافي ت اطتطاث تطالم لتداأرثترا،ا
لمقت تظاعظتداوحت ااونحرعاكلاث ظهاف احصالمنرك.اوك نالم  ات ياأناتتنناحنًن ،اولمطتنل اطحط  اإم الملننالوحطر

يتأ الممترن ناحفتت اتتتننام مترنمتتفهاعطتص،اوث تط،افتتالاتمتقضابمتترعا،افتإلناستقني  الممتترن اكت نات لتتياآفتااأعظتتظا
اطط اك ن.

ونالح اف المفص ونرالم  صاار  االوطرلضاأنالمطصنراطثلالمطتنل المأنفني اابمتليط:الوو ارأسهاعلت اشتتلا
ا(،اولمصتتدلعالمطتتأطط5ا)منحتتاالمعتتال ابتت م  ام تتلاطتتطاطتترضالمصتتدلعطثلتت ،اكطتت ايمتت هداافتت المفصتت ونرالمفتت اتطثتتلا

(،اأطتت الممتتتلالمثتت ي افلتتهارأساتمتتةها:6ا)منحتتاا(،اولممتتري ن55ا)منحتتاا(،اويتتفطالويتت 9ا)منحتتاا(،اولممتتتفا5ا)منحتتا
جط تت ا (،اولمظتت ملاولستتفرخ ء:ا)منحتتاالمأنفتتنن،اوحتتداظ تتراهتت لالممتتتلافتت المفصتت ونرالمفتت اتطثتتلاعتتال اطتترضالمظمتت  ن

 (،اونالحتت اأتًضتت اعتتدمارستتظالمطصتتنرام تت االمطتتتنل افتت المفصتت ونرالمفتت اتطثتتل58ا)منحتتاا(،اولمصتترع;ا)منحتتاارتتدنلم
اأخرى،اإذاعايرله اف اعال اطرضالمط ءالمظ ز  لوطرلض (،اوفت ا55ا)منحاالمف اتتننالمعال ار  اطمفركاط اطت وأ

(،اومظاتظ راك مكاا65ا)منحاارساووج المطظ صل(،اوف المظق58ا)منحاا(،اوف العسفمق ء55ا)منحاالمدطنعالمطأطظا
(اإذالستفع ضالمطصتنراتطثيتلايرنقتاالمعتال افت اهت االوطترلضالمطت كنر ا;5ا)منحتااف اتصتننر اطترضات لت المتنرك

 ططالمطتنل المأنفني ا.اابطتنل المدلئر اردًعا
 

                                                           
تحتفظ اطفت ح المعت مظابتثيتراطظ ت ابعضت  ايرجت اإمت المعصتترالمظرعتني اولمتةعضاإمت المعصترالمينيت ي اولمروطت ي ،اولمتةعضالآلختراملعصتتراا5

ا.اا55،ا9ا،امنحا587لإلسالط .اونالح الخفال اح ظالمرأساريطاكلاطظ ظ.اسط ااحمطا ،اتآعتالم رلحات،ا
 .597تعر اذمكالمظنعاططالم  اب مفحط س،افحطمهاأياح  المدماعظهاب م  .الرطاينمنن،المطظ لالمروياف الم يالمظرني،اا5
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  السكهاة السدسارية -ثانًيا
،اوهت اتمعتر اررأست  ا1ولتالم رلحتاافت المعصترالإلستالط تعداه االمطتنل اططاأش رالمطت ويالمف اوجتدتارتيطاأد

ا،اوحداأطدي المطصنرابمتتلاتنضت ح ام ت 2لم يايف  اهي االمطمط رالم ياف هابعضالمفقرياوف اوس   ايفنءاصغير
(،او حنحتتتاا5ا)منحتتتاا.اوحتتتدالستتف دطقاهتتت االمطتتتتنل افتت اجط تتت الم  تتت تالم  صتتاابعتتتال اطتتترضالممتتك قا3(88ا)منحتتا

ا(،اولم لت المةت رد 55ا)منحتاا(،او نلسيرالمطقعد 57ا)منحاا(،اولمطعد 55ا)منحااولمرئااولممع  ا(،55ا)منحاالمصنت
اأختتترىافتتت ابعتتتضا:5ا)منحتتتاا(،او تتتردالمتتترحظ59ا)منحتتتاا(،اولمطث يتتتا58ا)منحتتتا (.اكطتتت الستتتف دطقاإمتتت اج يتتتياطتتتت وأ

ا)منحتتاا اطتترضالعسفمتتق ءلمطنلضتت المعالج تتاالوختترى،اطثتتل:الم  تت تالور تت احتتن الممتتر ،اوك تتاالمطعتتد اولم حتت  افتت
ا(.اوعمتداولحتد اطظ ت ارتدتاًلا55ا)منحتاا(،اولم   تالور ت احتن الممتر ،اولعثظفتيطاعلت اجت ير المطعتد ،اوفت العست   58

(،اولستتف دماثتتاللاأواأر تت اطظ تت ا65ا)منحتتااعتتطاكتتلاطتتطالمطتتتنل المظصتت ادلئرنتتااأوالمطتتتنل المتتدلئر افتت اعتتال المظفتتص
تتدتاطتتتنل المتتدلئر ا68ا)منحتتااصتتظن ابطتتتنل المظق تتاام تت اوجتت المظ تتراعتتطاخطتتسافتت اثالثتتااطفنستت اارتتدتاًلا (،اكطتت اعم

رديلااعطاثاللاطظ  اف اك المطعد ،اوعدتاك  تاكثير اططاطتنل المظق اارديلااعطاولحد اطظ  اف اك المطظ تياعظتدا
ات ل اطظصلالمعضداوعل .

لالمعظص،اولمطظ ي،اوأستظلالمظ تراوك يقاه االمطتنل اط صصااأتًض اامل  اعل المصد ،اوآخراخرز اططاطظص
عظدالمط ئد اوتحف ت ،افتنعالمفرحتن افت المطنلضت المطظ ظضتاالمليظتا،اويقتر المحلقتنم،اووستضالمصتدر،اولمطعتد ،اولم حت  ،ا

اولم ليفيط،اولمطث يا،اوحن الممر .اوك ناعطصالم  افي ظاط اريطاحرعاثل اث طالم لداأوايصظهاأواثلث ه.اا
اار ت االوطترلضاأنالمطصتنراحتداطثتلاهت االمطتتنل اعلت اشتتليط:الوو اتمتةهاتط ًطت اونالح اف المفص ونرالم  ص

(،اكط ايفظصاط المنص المت ياوردابت مط  ن ،اأوالمت يايترلاا88الممتلالمفنض ح الم يارسطهاف المط  ن ا)منحا
،اوم تطارتدونا4قرتي(،اأط الممتلالمث ي ،افلهارأسالمطمتط رالمط5ا)منحااف المفصننر المف اتطثلاعال اطرضالممك قا

(،اوطترضا55ا)منحتاايفنءاف اوس ه،اوهتناتظ ترافت المفصت ونرالمفت اتطثتلالمعتال ابت م  ام تلاطتطابحنحتاالمصتنت
ا(،اولم لتتت 55ا)منحتتتاا(،او نلستتتيرالمطقعتتتد 58ا)منحتتتاا(،اولعسفمتتتق ء57ا)منحتتتاا(،اولمطعتتتد 55ا)منحتتتاالمرئتتتااولممتتتع  

(.اونالح اعدمارسطهاملطتنل المطمط رناا:5ا)منحاا ردالمرحظ(،اوا59ا)منحاا(،اوضع المطث يااولسفرخ ئ  58ا)منحا
(احي اطثتلالمطتتنل المتدلئر المفت اتمتفعطلافت المعتال اطع ت ،اوعلت ا55ا)منحااف المفصننر المف اتطثلاعال الإلس   

لمظق تااإمت اتطثيتلاطتتنل ا (،افإليتهاعطتد65ا)منحتاالمرغظاططالخف  رايرنقاالمعتال ار ت االمطتتنل افت المظفتصاوتطثيل ت افت 
(اومتتتظاتطثتتتلالمطتتتتنل المطمتتتط رنا؛اوي تتت اك يتتتقارتتتدتاًلاعتتتطالم تتت المظق تتت ،اإذاإناذمتتتكا68ا)منحتتتاارعتتتال امنجتتت المظ تتتر

المطرضاك نامهاأرثراططايرنقاامعالجهاب م  .ا
 
 

                                                           

ا.ااااا575هظ ءا اعدم احمط،اتط طنعااجديد اططاآعتالم رلحااف المعصرالمعة س ت،ا 1 
ا.8:لمأهرلوي،الم رلحا،اا5
اعمراططالمط  ن .اتظارسط  اف اظ رالمنرحاالمث طظااا5
تالح اأناذمكالممتلاتمةهاإم احداكريراأشت  المطت ويالمطمط رناالمف اوصلفظ اططالمعصترالإلستالط اوطت احرلته.اهظت ءا اعتدم احمتط،ا6 

،ا6-5،ا5-5،ا5،ا5،امنحتاا5-5،اشتتل599،ا595،ا576تط طنعااجديد اطتطاآعتالم رلحتاافت المعصترالمعة ست :ادرلستااآث رنتاافظ تات،ا
5-7. 
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  ةمكهاة الدائر  -لًثاثا
ناعة ر اعطاح ئظامتهاف  ا،اأط المث ي اوهنالورثرالسفعط ًعا1ظ راطظ  اشتليط:الوو اطتنناططاثالثااأحدل ادلئرنا

ارأسايف  اشتلالمدلئر اأوالمحلقا،اوك ناتتنىار  اإط اوسضالمظق االمعالج ا،اكط افت اكت اوستضالمطعتد افت الإلست   
ا)منحاا(،اأواحن المظق االمعالج اابحي ات نناه اف اوس   ،ام لالسفعطلقاحن احصالمنركاعظدات لعه55ا)منحا

(،اوفت اآخترا65ا)منحتااف دطقاك مكاحن المظقرلتاكط افت احدبتاالمظ تر(،اوك لاعظداوجعهاف اعرعالمظم ،اولس;5
تتدتاك تتااولحتتد اطتتطاطتتتنل المتتدلئر اوستتضالمطعتتد ارتتدتاًلا55ا)منحتتاافقتتر اطتتطافقتترلتالمق تتطافتت اعتتال الإلستت    (،اكطتت اعم

لحتد اعتطاك تااواا(،اوأتًضت اعتدتاك تااولحتد اطظ ت احتن الممتري نارتدتاًلا57ا)منحتاامثاللاك  تاطمتط رنااطثلثتااحنم ت 
ا(.ا:6ا)منحااعل هاب مطتنل المأنفني ا

ونالح اف المفص ونرالمف اتميراإم اه االوطرلضاأنالمطصنراحداطثلاه االمطتنل اعل اشتتلاولحتدافقتضاكقت ئظا
يظف  ابمتلادلئر اطظرغااك محلقا،اوحداظ رتاه االمطتنل اف اثتاللاتصت ونرافقتض،اهت المفصت ونرالمفت اتطثتلاعتال ا

(اكطتتت الخفتتت رالمطصتتتنراتطثيتتتلا65ا)منحتتتاا(،اوحدبتتاالمظ تتتر;5ا)منحتتتاا(،اوت لتتت المتتتنرك55اا)منحتتتارتتلاطتتتطالإلستتت   
ا(،اومتتظاتطثتتلاطتتتنل المتتدلئر ؛اوناطتتتنل المتتدلئر اك يتتقارتتدتاًلا57ا)منحتتاالم  تت تالمتتثاللالمطثلثتتاالمطمتتط رنااكعتتال املطعتتد 

اعطالمطتنل المطمط رنا.ا
  مكهاة الشقطة -رابًعا

فظك ضاحن المظق االمعالج ا،اأوالمفظك ضاعلي  ،اأواوس   ،اط اطرلع  اتركاطمت ح تالسف دطقاه االمطتنل اإط امل
ا(،اوفت المدريلتا7ا)منحتااصغير اف رغااريطالمطنلض المطحدد ،اونظ ترالمفظكت ضاحتن المظق تاالمعالج تاافت اوجت الوذن

ا)منحاار اكط اف اوج المظ ر(،اأط المفظك ضاعلي  اف  نايفظارظق  اكثير او صظااخ صااف المطم ح تالم ري;6ا)منحا
(،اوفتت المط مظ نم تت المفتت اك يتتقاتحتتدلابمتترياغلةتتاالممتتندلء،اإذايتتظقضاعلتت اوستتضالمتترأسار تت ايق ًيتت اصتتغير اكثيتتر ا68

تمط ًط ادونالإلطم كاب مطتنل ،اكط اتمحدداعددالمظق  احمياكرترالمنجت اوصتغرااوحنتتهاوتطتظتهاطتطالمطترنض،اونظ ترا
لستتف دطقاهتت االمطتتتنل اإمتت اج يتتيالمطتتتنل المأنفني تتاااملفظكتت ضاعلتت اوجتتهالمرجتتلا(،اوا66ا)منحتتااذمتتكافتت اطتترضالمتتنث 

(،اكط اك نايظمقضار  اعل اطنض الومظاثاللاأواأر  اأواأرثر،اوذمكاعظدالطفدلدا65ا)منحاامعال المظقرساولمطظ صل
ا)منحتاالمرئتااولممتع  اعطاثاللاطمط رناامعال اطرضاوج اعرعالمظم ايحنالوص ب ،اوعمداثالثنناولحد اطظ  اردتاًلا

عطاولحد اطمط رنا،اوذمكاعظدات ل المعضداإم اأعل ،اولسف دماصتظ ناأواا(،اوعداكثيراطظ  افنعالمطظ ياردتاًلا55
(،اوكط اكت نالم ت ابطتتنل المتدلئر اوستضالمطعتد ا65ا)منحااعطاولحد ابطتنل المدلئر اثالثااطظ  احن احدباالمظ راردتاًلا

عتطاطتتنل المتدلئر املطنضت ايظمته.اوأتًضت ااط رنااحنم ت ،اكت نالمفظكت ضابطتتنل المظق تاارتدتاًلاعطالمثاللاك  تالمطماردتاًلا
(اكتت نالمفظكتت ضاحنمتتها:6ا)منحتتااعتطالم تت اعل تتهابتت مطتنل المأنفني تاارطت اكتت نالم تت احتتن الممتري نابطتتتنل المتتدلئر ارتتدتاًلا

ابطتنل المظق ااردتاًلاآخراأتًض .ا
اف دمامفمتتتيطالآلمتتظابتت م  احتتن المعصتتيالمطفتتلمظ،اكطتت افتت اوجتت الوذنوطتتطالمطعتترو اأناهتت االمطتتتنل اك يتتقاتمتت

(،اوعرعالمظم ،اكط اك يقا68ا)منحاا(،اوعاس ط اعظداتظرعالومظ،اوخروجهاإم المم  ،اكط اف اوج المظ ر7ا)منحا
تؤدتت نالمغترضايق ي  اتمف دمامفح ضاب مظق االمعالج ااوكعال ارديلامططات أعاططالم ت ابت مطتنل المتدلئر ،اف عثظفت نا

                                                           

أنامطاتفظ و المدرلستاالمفحليل تاالم  صتاابتلينلعالمطتت وياهت االمطتتنل ا)لمطتتنل المتدلئر اذلتالمثالثتااأحتدل (امنجتندادرلستااطف صصتااسترصام ت ا1 
تظ ومقاوظ ظف  اويرنقاالسف دلط  اوك ف ااتصط ط  اودطتلالوشتت  الم ظدست اار ت ،اططت اتصتعياطعتهاإضت فااجديتداإمت اهت لالمطنضتنع.اهظت ءا

   .55،ا;،ا9ا،الملنح ت565-:55دم احمط،اتلسف دلماطتنل المدلئر ت،ا اع
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تظعقاطتتنل ام ت ارأسا يظمهاإعاأنالمث ي ااك ناأدلؤه اأسرع،امدرجااأيهاملفغلياعلت اعيتيابتضءالم ت ابطتتنل المظق تااصم
اطفظرعامثاللاشعيابتلاشعةاايق اامفلدتاالمغرضاأسرع.ا

ظف تت اوت متت المفصتت ونرالمفتت اتطثتتلاهتت االوطتترلضاعتتطاظ تتنراشتتتليطاطتتطاهتت االمطتتتنل :الوو اعةتت ر اعتتطاحتت ئظاي
ارتترأساصتتغيراجتتًدلاتمتتةهارأسالمتتدرنس،الستتف دمافتت اعتتال الوطتترلضالمفتت اتطثتتلالمعتتال ابتت م  اكطتت افتت اوجتت الوذن

(،اأطت الممتتلالمثت ي افيرتدوايرفتهاصتغيًرلاكطثلت امتهارأساطتدري؛اميتظقضابته،اوحتتدا68ا)منحتاا(،اووجت المظ تر7ا)منحتا
ا)منحتاا(،اولمتنث 65ا)منحتاامظقرساووج المطظ صلظ راذمكالممتلاف الوطرلضالمف اتطثلالمعال اب م  ام لاططال

(.اونمفرع العيفةت ااأنالمطصتنرامتظاتمتراإمت الستف دلماطتتنل المظق تاام ت اأياطترضاتطتتطا;6ا)منحاا(،اولمدريلا66
(،اومتتظايرهتت اكتت مكا55ا)منحتتااعلتت المطظ رتتيطاووستتضالمصتتدرافتت المرئتتااولممتتع  اعالجتتهاب رنقتتااأختترى،افلتتظايرهتت اطتتثاًلا

(،اإذاإنالمعتال ار ت اكت ناتطثتلا:6ا)منحتاا(.اومظايره احن الممتري نافت اك ته57ا)منحااك المطعد اوسضالمطعد اف 
المرديلالوخيرامططات أعاططالم رعالوخرى.

  السكهاة الدكيشية -خامًدا
ه اعةت ر اعتطاحت ئظايف ت ايرفتهاشتتلاستتيطاطمتف يل،الستف دطقافت اجط ت المطنلضت المعالج تاالم  صتاابعتال ا

ا)منحتاا)لورأنطت (ا(،اوحم ست االم لتد59ا)منحتاا(،اوشتق عالممتظا8ا)منحتاا(،اولملقتن 6ا)منحاااالمطأطظارلاططالممك ق
اأخرىاب  ير  اف اف اعال المط ءالمظ ز اإمت المعتيط77 ا)منحتاا(،اولمتدطنعالمطأطظتا55ا)منحتاا(،اكط السف دطقاطت وأ
ام  ت تالم رتدالمةت رد احتنالممت ع،اوعتدتارتدتاًلا(،اوف اوج اعرعالمظمت اإذلالطفتداإمت الممت عاأواكت ناتحتقالمركةتااي55

ا(اإعاأيهاح راططالم  ار  اف اه لالمطرض.58ا)منحا
و  مكاتطتطالمقن اإناه االمطتنل اك يقاط صصاامغرضيط:الوو اح  الممرلييطاولوورد ،اوذمكارفحطيف  احفت ا

لمعظتظاكطت افت اشترن نالمصتد افت اكتلااتر ض،اثظاإيألم  اطر اولحد ،اوشده ،افيظق  ارت مكالممترن ن،اونصتلار ت اإمت 
(،اأطت المغترضالمثت ي اف  يتقا55ا)منحتاا(،اولمتدطنعالمطأطظتا55ا)منحتاا(،اولمطت ءالمظت ز 6ا)منحتااططالممك قاالمطأطظتا

م  المطنلض الم نم االمطنلزناامل لدابحي اتمع ملاكلاطنض ابت تااولحتد ،اوت تننافي ت المطتتنل اأم ت اوستتيظ  اأغلت ا
(،اوعرعالمظم ،اأط اشتق عالممتظااف  تياأنات تننالمطتتنل اف تهاصتغير ؛امففظ ستياطت المطنضت ،ا8انحا)مارط اف الملقن 

اونتنناحرف  اعل ارحاالممتيط.
ونالحتتت اطتتتطالمفصتتت ونرالمفتتت اتطثتتتلاهتتت االوطتتترلضاأناهتتت االمطتتتتنل اجتتت ءتاعلتتت اشتتتتليط:الوو ايظف تتت ابمتتتتلا

(،احيتت اجتت ءاف تتها77ا)منحتتااعتتدلاعتتال المحم ستت اطمتتف يل:اوحتتداظ تترافتت اجط تت الوطتترلضالمطتت كنر استت بًق اف طتت ا
لسف دلمالممتلالمثت ي ،اوهتناعةت ر اعتطاحت ئظاتمتةهالمطترودامت سامتهارأساعلت الإليتالع.اوحتداوفتصالمطصتنرافت اعتدما

ا(،اإذاك ناعاتظضلالسف دلط  ام  لالمطنض .ا58ا)منحاالسف دلماه االمطتنل ام  الم ردالمة رد 
  يل أو السرودالسكهاة التي تذبه الس -سادًسا

تفطيأاه االمطتنل ابعدماوجندارأسام ت ،اإذاتمتةهالمطيتلاأياطترودالمطتحلتا،اوك يتقاتمتف دمامغرضتيط:الوو ام ت ا
(،اإذاتتتدخلا58ا)منحتتاالمظنلصتتير،اففنضتت اح ط تتااعلتت المظ صتتنراحفتت المنصتتن اإمتت المعظتتظاكطتت افتت اي صتتنرالمعتتيط

(،اوي صتنرا:5ا)منحاايق  عالمط د اف اكلاططاي صنرالمظظح ط ااف اثقيالمظ صنراطر اولثظفيط،اور ط اثاللاحف ال
عطتصالمظ صتنرالمت ياستفدخلاف ته.اأطت المغترضااأوًعاا1(اوك نايلأمامفحديداحتدره اأناتحتدداب مطمتة ر57ا)منحاالمطقعد 

                                                           

تحفظ اطفحت الآلثت رابتل تاالآلدل اج طعتااستنه  اضتططالمط طنعتاالوثرنتاالمفت اتضتط  ارتةعضالمطمت رراولمطتت ويالمفت اأهتدله امتهاهظتريا 1 
   لمط  ن .ام،اونالح اأي  اتمةهاتط ًط المطت ويالمططثلااف اتص ونراه ل;9;5اأطيطاعنضاع م
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المث ي اف  يقاتمف دماف ابضالوورلماحي اتحرعار  الم لداكلهاحف اتصتلاإمت المتنرم،اوتممتف ر المطت د اطظتهاكطت افت 
عتطايرنتصاإدخت  المطتتنل اا-رعال اآخرام  -(،او  م رنقاايظم  اك نايةضار  اورمالممنصاا59ا)منحاابضاورمالم رد

اح ط ااريطالوضالعاحف اتظف  اإم المنرمايظمته،اوت تر اطظتهالمطت د ،اولستف دطقاكت مكاك رنقتاارديلتاامعتال المدريلتا
امف ر المك  .اا(اوذمكابإليألم  اوس   احف اتظظم اططالم لداونما;6ا)منحا

اوت م اتص ونراه لالمط  ن اعطالوطرلضالمف السف دطقالمطتنل المف اتمتةهالمطيتلافت الم ت اكظ صتنرالمعتيط
(،اعل المرغظاططاوجنداردلئلاأخرىام  اك مطتنل المط نفااططاير اولحد،اأواططايترفيط،اونالحت اأتًضت ا58ا)منحا

(؛ام  تتنر ا;6ا)منحتتاا(،اولمدريلتتا:5ا)منحتتااكتتلاطتتطالممنصتتااطتتطاهتت االمفصتت ونراعتتدماتطثيتتلالمتتةضابطتتتنل المطيتتلافتت 
لسف دلماه االمطتنل امألطرلضالمط كنر ،اومنجندايترعاعالج تااأخترىاأضتططاطظ ت ،اإعاأيتهاعلت المترغظاطتطالمفحت يرا

(،اوذمتتكاوي تت اك يتتقاتطثتتلا59ا)منحتتاافتت المفصتتننر الم  صتتاار تت لالمطتترضاطتتطابتتضاورمالم رتتدار تت افإليظتت اي تتدااططتتثاًلا
ارنقاالمنحيد امعالجه.الم 
  السكهاة السجهفة -بًعاسا

وه اتمةهاطتنل المطيلاإعاأي  اتفطيأاعظ  افت اأنابعضت  اط تن اطتطايتر اولحتداك ي تاارنتألالمظمتر،او عضت  ا
طظظنذالم رفيطام  ر المدخ ناططالم تر الآلختراعظتدالم ت ،اوحتدالستف دطقاهت االمطتتنل المط نفتااطتطالم تر المنلحتدا

قفيطاطتتتطايتتترعاعتتتال اي صتتتنرالمظتتتظ،اكطتتت الستتتف دطقالمطتتتتنل المط نفتتتااطتتتطايتتتر اولحتتتدافتتت اكتتت اأوالم تتترفيطاك تتترن
(،اوذمتتكابإليألم تت اح ط تتااعلتت المطمتتط راطتت اإدلر الميتتدابتت مطتنل احنمتتهاحفتت اتصتتلاإمتت ا75ا)منحتتاالمطمتت طيرالمطعتنستتا

متتط رايظمتت  احيتت ا(اب رنقتتااعتتال المط55ا)منحتتااعطقتته.اولستتف دطقالمطتتتنل المط نفتتااطتتطايتترفيطافتت اكتت الم ظتت زنر
 ر يقاتنض اطحط ااعل المنرماطر اولثظفيطاحف اتصلامعطقه.ااا

وطتتطالمطالحتت اأنالمطصتتنراحتتداطيتتأافتت اتصتت ونراهتت لالمط  تتن ارتتيطاينعي تت :اإذاظ تترالم ريتتياططمتتًت ابتت مطتنل ا
المطعتنستتاالمطظظتتنذ الم تتر المنلحتتد،اوهتتناتقتتنمابتتإلدلر ايتتدااحتتن المطمتتط راكطتت افتت المفصتتننر المفتت اتطثتتلاكتت المطمتت طير

(المف اوض افي  المطصنرا55ا)منحاا(،اأط المظنعالمث ي المطظظنذالم رفيطاف ظ راف اتصننر اك الم ظ زنر75ا)منحا
يرنقتتاالمعتتال ار تت لالمظتتنعاعتتطايرنتتصاررستتظاطتتتنل اتمتتةهالمطيتتلاووضتت اختتضاأفقتت افتتنعارأستت  اإشتت ر اإمتت اأي تت اطظظتتنذ ا

الم رفيط.اا
  السكهاة ذات الدفافيد -ثامًشا

ت فلت ابت خفال اعتدداستظ فيده ،افةحمتياعتدده اتتتنناعتددالم  ت تالمظ ت تااعظ ت ،افت مطتنل اذلتالممتظنديطااوه 
يظتتفلاعظ تت اأر تت اك تت ت،اونظتتفلاطتتطالمطتتتنل اذلتالمثالثتتااستتظ فيداستتقاك تت ت،اأطتت اذلتالور عتتااف تت نايظتتفلاعظ تت اثطتت ي ا

تظظت ا جتًدلاحفت  عل ته،اثتظاإدخت  المطتتنل اطحط تاار  ت،اوك يقاه االمطتنل اتمف دماعطايرنصارفت الم لتدالمطترلدالم ت 
ططالم لداوت ر اططالمظ ح االوخرى.اونتننارف الم لداف اعال الم ح  ابمتلاعرض ؛امفلت الم   تاعل اينمه،ا

(،اأطت اكت ا;5اطتطالم رنقتاالوومت امعالجتها)منحتااوذمكاب مطتنل اذلتالممظنديطاأواب مطتنل اذلتالمثالثتااستظ فيد،ارتدًعا

                                                                                                                                                                          
http://www.sohag-univ.edu.eg/facarc/?page_id=92/10/6/2020 

https://sites.google.com/site/islamicarchaeology/%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%80%D9%80%D9

%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AB%D9%80%

D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80

%D9%80%D9%80%D9%80%D8%A7%D8%B1 

 

https://sites.google.com/site/islamicarchaeology/%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AB%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D8%A7%D8%B1
https://sites.google.com/site/islamicarchaeology/%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AB%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D8%A7%D8%B1
https://sites.google.com/site/islamicarchaeology/%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AB%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D8%A7%D8%B1
https://sites.google.com/site/islamicarchaeology/%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AB%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D8%A7%D8%B1
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(اف  نايمرف الم لدالم يادلخلالإلبضاإم اأعل اوندخلاف هاطتنل اذلتاستظنديطاأوا56ا)منحاالمطظ ل اإم اأسظلالإلبض
اثالثااأواأر عااسظ فيد.

تالحتت اأنالمطصتتنراطثتتلاكتت الإلبتتضالمطظ لتت افتت اهتت االمط طنعتتااطتتطالمفصتت ونرابطتتتنل اذلتاثالثتتااستتظ فيد،اوطثتتلا
ا)منحتتاايطاأيتتهامتظاتطثتتلالم تت ار ت افتت المفصتتننر الم  صتاابتتت الم حتت  علت الإلبتتضالممتتقاك ت تالمظ ت تتااعظ تت ،افت احتت

ا(اإذاطثلافي  ايرنقااأخرىامعالجه.;5
  مكاٍو مخررة لسهاضع محددة -تاسًعا

لسفعطلقالمعديداططالمطت ويالوخرىاوغرلضابعيظ  الرتةضافي ت اشتتلالمطتتنل ابمتتلالمطنضت المط صت ام  ته،ا
(اونحتترعار تت ايحتتناثلتت الم لتتد،اأطتت الآلستت االمفتت ا56ا)منحتتاا تت اجظتتطالمعتتيطالمطرت تت إذالستتفم دطقالمطتتتنل الم الم تتاام

(،اإذاكت ناتحترعار ت ا57ا)منحتاالا(افقداخصصقام  اجظطالمعيطالمطظقلياأشتظ را78ا)منحااتمةهايرف  اورحاالآلس
تتننالم ت ام  ًظت ا(ابحيت ات75ا)منحتااس  الم لدافقض،اكط السفم دطقالمطتنل المعدس اام ت المرثترالمحت دلافت المرتدن

ارتدلخل  ام ت ا عل اير اكلارثر ،اكط السف دطقاأي ريياغل ظااط نفاالم رفيطاططالمحديداأوالمظحت سامنضت اطتت وأ
(اوذمكاحف اعا58ا)منحاا(،اووج المضرس;5ا)منحاالوعض ءالمدلخل ااكط اف اح ماالملث تاولوضرلسالمطمفرخ ا

انالمط  ن امظايت كرالستظالمطتتنل المطمتف دطاافت اكت الم رتدالمةت رد تصلاحرالمظ راإم افظالمطرنض،اوجديراب م كراأ
(اإناك نالمطصنراحداعطداإم ارسط  امفنض  اشتل  المطالئظاممتتلالم  ت تالمظ ت تاا;5ا)منحاا(اولم ح  58ا)منحا
كطتت اذكتتراأيتتهات تتياأناتمحتترعار تت افتت اكتتالالمطرضتتيطايصتت اث تتطالم لتتد،اومتتظايتت كراأتًضتت الستتظاا1(85ا)منحتتااعظ تت 

ا)منحتتاا(اطتت اأيتتهاتتتركامظتت اشتتتاًلاتنضتت حً  ام تت 55ا)منحتااطتتنل المفتت اك يتتقاتمتتف دمام تت السفمتتق ءالمقتتدطيطاولممتت حيطلم
تالئظاوظ ظف  ،اإذاك ناينض ايرف ت المطتدريافت المظقتر ارتيطالم ظصتراولمرظصتر،او ت مرغظاطتطاتطثيتلاكت المظفتصاا2(85

تنضت حً  ام تت ،اإذالستف دطقاأتًضت افت اكتت ااراشتتاًلا(اتتركامظتت المطصتنا65ا)منحتااعتطايرنتصالستف دلماطتتتنل اطمتط رنا
اتنضت حً  املطتتنل ايصت ادلئرنتاالمفت الستف دطقافت اكت اففتصالور  تاا،اوتركامظ اك مكاشتتاًلا3(85ا)منحااففصالمة ط

ا.ا4(86ا)منحا
اونالحت اأنالمطصتنراحتداج يةتهالمصتنل افت ارستظالمطتتنل الم الم تاالمفت اك يتقاتمتف دمام ت الستفرخ ءاجظتطالمعتتيط

(اعاتفظ ستياطت اطت ا;5ا)منحتاا(،اولم حت  58ا)منحتاا(،اكط ايؤخ اعل هاأنالمطتنل المف ارسط  ام  الم رد56امنحا)
هتتناطنصتتن ابمتتلي  او متتلناك  ت تت افتت المط  تتن اطنضتتنعالمدرلستتا،اهتت لافضتتاًلاعتتطاأي تت ات فلتت اتط ًطتت اعتتطالمطتتتنل ا

المطرسنطااف اكف  المأهرلوي.ا
  أعذاب تدخدم للكي -عاشًرا

(،اوم تتطا:5ا)منحتتاام تت الممنصتتاا5 تتطالمطتتت ويافقتتضاهتت المفتت اتمتتفعطلامل تت ،افقتتداخصتت ايةتت تالمأرلويتتدمتتظات
،اونتتتنناكغلتت الوصتتة ،افتت غطسافتت المأنتتق،اونحطتت اعلتت المظتت ر،اونتتتنىابتتهالم لتتتدابمتتر اأناتتتتننات بًمتت اويتتنناًلا

                                                           
1

اططالمط  ن .اا56رمسطقاف اوجهالمنرحاا  
اططالمط  ن .اا57وجهالمنرحاا,رمسطقاف ااا5
اططالمط  ن .اا67رمسطقاف اوجهالمنرحاااا5
   ططالمط  ن .ا66رمسطقاف اوجهالمنرحاااا6
ستت ح  اعطندتتا،اتفظترعاطظ تت اأورلعاكريتر المح تظ،اأيظتت اطت افي تت اأصتل  ،اف تناطتتراحرنتناحلتت اًل،امظت اطعتر احتتدتًط اطتطالمظ رست ا،اوهتت اعمتةاا 5 

رط اأنالم ننلاطظهايظق الم مظاطتطالمرين ت تاونعت ملاحروحته.اأطتيطارونحته،المفتدلوياب وعمت  ايرنقتااعلط تااتمتطلالم تيالمحتدي اولمقتدتظاا
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ا)منحتاانرالمقر حتااعلت المرتدنتمط ًط اعد اك  تابمر اأناتصلاحرلرتهافقضاإم الم لدادوناحرحه.اكطت اعنم تقالمرثت
اطنحدايرفه.اا1(اف اأو اظ نره ابعد ايرعاطظ  الم  ابلصلالمأروليداعل اكلارثر اك اام  ظا،اأوابعنداآس75

ونالح اف اكلف المفصننرتيطاتطثيلالودل ارلننارط دياإشت ر اإمت امتننالمحديتداططت اتصتعياطعتهاأناتتتننالمططثتلا
أنايةق الم أءالم ياتطمكابهالم رييارلننالمظة ت،اوهتنامت سارط دًتت .امت لافطتطااهظ اه االمظة ت ت؛اوناططالمطظفرض

(،اكطت اطثتلالمطتتنل ا:5ا)منحتااطتطالمأروليتدام ت الممنصتاالمطرج اأناتتتننالمطصتنراحتداطثتلاهظت اطتتنل المظق تاارتدًعا
اف المعال اأتًض .ا(؛اوي  اك يقاتعداإحدىالم رعالمطمفعطلاا75ا)منحاالمعدس اام  المرثرالمح دلاف المردن

ونةقتت امظتت ابعتتدالعيف تت ءاطتتطاذمتتكالمعتترضالم تت صابتتلينلعالمطتتت وياولوعمتت  المطمتتف دطاافتت الم تت اأنايتت كراأيتتها
ماطت الوشتتت  المفنضتت ح اا5688-5687هتتت/98:بطق ريتاالمطتتت ويالمططثلتاافتت اهتت لالمط  تن المتت يايرجتت اإمت اعتت ما

رلاو يطالوشتت  اا-(اتريطامظ اطدىالمفم بهالممديداريظ ط ،ا5او )جدام58هت/6لمف ازودار  المأهرلوياكف بهاف المقرنا
متت مكامتت سابغرنتتياأناتفمتت بهاهتت االمطتتت وياطتت ايظ ئرهتت افتت اط طنعتتااا-ا2لمفنضتت ح االمفتت احنت تت اكفتتيالم تتياع طتتا

،ا3لمطرحتتنماهظتترياأطتتيطاعتتنضالمفتت اترجتت اإمتت اطتت احرتتلالمعصتترالمظتت يط ،اولمطحظنظتتااح مً تت ابطفحتت المظتتطالإلستتالط 
طفحت المكة ت ،اوطفحتت اكل تاالآلثت رافتت اج طعتااستنه  .اولم تتديراب مت كراأتًضت اأناأشتتت  المطتت ويافت اط طنعتتااولم

                                                                                                                                                                          

 دمالمأروليتتدالم ننتتلام تتردالمتترلغظاولمصتتظرلء.الرتتطارضتتنلن،اكفتت  الم ظ تتتاافتت ا.اكطتت الستتف555،ا555م(،ا5858مرظتت ن:ادلرالمقلتتظ،ا-)ريتتروت
ا.9;لم ي،ا

ورداذكتترايةتت تالآلسافتت المعديتتداطتتطالمنصتتظ تالمعالج تتاافتت المرردتتت تالمطصتترناالمقدتطتتااف تتنامطع م تتاالمعديتتداطتتطالوطتترلض،اطثتتل:اتمتتتيطا5 
ستت الناإمتت اعضتتن.استت  ماخضتتر،اطع تتظالوعمتت  اولمظة تتت تالم ر تتاااالمرثتتنر؛اويتتهات ظتت المرين تت تالمفتت اتحتتقالم لتتد،اونحتتةساأتًضتت اكتتل

ا.68،ا67م(،ا:588)لمق هر :اطحطنعاالمظيلالمعر  ا،ا
فقداعدالمأهرلوياأسف ًذلاف اط  مه،اوحداأخ اعظهالم ثيتراحفت اإنالرتطالمقت اتتنلرلاعظتهالم ثيتراطتطالمطعلنطت تالم رلح تااعظته.احتت ظايعت ظاا5 

-5555هتتتت/8:5-858)ا الم تتتيالإلستتتالط :اعلتتت اضتتتنءاكفتتت  المعطتتتد افتتت الم رلحتتتااعرتتتطالمقتتت المطمتتت ح لمتتتديطالمأ يتتتري،اتلم رلحتتتاافتتت
وحتتداتظ ومتتقااا،م(5:;5دلئتتر الممتتؤونالمثق ف تتااولمظمتتر،اا:)وزلر المثق فتتااولععتتالما8،ا7ا،المعتتدد55م(ت،اط لتتاالمفتترللالممتتعر ،المط لتتد:558

اير تتااعديتتد .ارلتتغاعتتدده اعظتتدالمأهتترلوياتمتتعااإحتتدىالمدرلستت تالودولتالم ر تتااملأهتترلوياولرتتطار  تت را ولممتتيظن  اولمفتت اكتت ناطتتطاريظ تت اطتتت وأ
وعمترنطاطتتنل ،اوعظتدالرتطار  تت راتمت اعمتر اولحتد ،اوعظتتدالممتيظن  اخطتسافقتض،اونظ تترالمفمت بهاريتظ ظاإعاأيتهاكتت ناهظت كاثطتاالختفال ارتتيطا

آلعتالم رلحتتااعظتتدالمأهتترلوياولرتتطالمر  تت راولممتتيظن  اطتتطاختتال المطقتت بضالم  صتتاار تت .اط متتر اصتتال اعرتتدالمعأنتتأاعرتتدالممتتتنر،اتدرلستتاا
،ااحمظالإلرشت دالممت  ح ،اكل تاالممت  حااولمظظت دع،اج طعتااغيراطظمنر المط  ني تالم ر االإلسالط ااردلرالم فيالمطصرناتا)رس مااط جمفير

 اتصتتت ونراط  تتتن اشتتتظ ءالوستتتق مالمطتتتؤرخابعتتت مام(،اوحتتتداتظ ومتتتقاإحتتتدىالمدرلستتت تابمتتتتلاثتتت ينيالم طتتتساطتتتت ويالمططثلتتتيطافتتت5855حلتتتنلن،ا
لم تيالمف طنرنتا،اإمت اج يتياصتنرالمأهتنراولمظة تت تالمطمتف دطااا555ماولمطحظنتاردلرالم فتيالمطصترنااب مقت هر اتحتقارحتظا5986هت/5558

أناأهتتظاطتت اتطيأهتت اهتتنافتت المعتتال ،ااونالحتت اأي تت اطصتتظنعااطتتطالمحديتتداكطتت اتفمتت بهارؤوستت  اطتت ايظ ئرهتت افتت اط  تتن اجرلح تتاالم  ي تتااإعا
لحفنلءاكلاطظ  اعل اطكةضاميطم كاب مطتنل .ال  مازكرن الممعيداحم ا،المفص ونرالمعلط ااف المط  نيت تالمعثط ي تا:ادرلستااعلط تااطنثقتاا

ا.ااا75ا،امنحا(م5855ا،ف اضنءاط طنعاادلرالم فيالمطصرناا)لإلط رلت:اطركأاجطعاالمط جداملثق فااولمفرلل
وهت اطتطالمظحت ساوترلتتغاا57556امطحظنظتاابطفحت المظتتطالإلستالط اترتيطاأيتهاتضتظاطتتتنل ازنفني تااطمت لااتحتقارحتظاستت لبظحت المق ت الا5

طروًدلاوطتتنل اطمتط رنااذلتاأيتنل اوأشتت  اوأح ت ماط فلظتاابعضت  افقتداطظتهاأجتألءاوأينم ت ايرلتغاينمتهاا57سظا،افضاًلاعطاا7×55أبع ده ا
طمتتة ًرلاطتتطالمظحتت ساط فلظتتاالويتتنل اولوشتتت  ابعضتت  افتت اح متتااستتي ااا59طتت اأيتتهاتضتتظا،اك57559ستتظ،اوهتت اطحظنظتتااتحتتقارحتتظاستت ل:5

،افضتتاًلاعتتطالحفظ ظتتهابطتتتنتيطاذلتاستتظنديط،اإحتتدله ايننلتتاايظف تت اكتتالا57556ستتظ،اوهتت اطحظنظتتااتحتتقارحتتظاستت ل56.7وأينم تت اينمتته
ستتظ،اوهطتت اطحظنظفت ناتحتتقارحتتظا5×57.5ط،اوأبع دهت ايرفي ت ابمتتقيط،اولوخترىاحصتتير اطظقتتنداطظ ت اجتتأءاكريتترايظف ت ايتتر اولحتداطظ تت ابمتتقي

طتنل اشتعرنااطتطالمظحت ساأيرلف ت اطدرةتا،اوإحتدله اب رف ت اثقتي،او عضت  ايت ح اطظتهاأجتألء،اوأينم ت امتهاا56،اب إلض فااإم ا57557س لا
ا.57558سظاوه اطحظنظااتحقارحظاس لا7×58.7طق ي سا
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،اولمفت ايترج اأي ت ا1هظرياأطيطاعنضاتعداف المنلح الطفدلًدلامط احرل  اطتطالمطتت ويالمطظمتن ااإمت االمعصترالمظرعتني 
رتتلاا،لإلستتالمامتتظاتظفتتهاف تتل احرتتلوصتتن الم ر تتاالفتت اهتت ل؛اوناوعاع تتيالستتفطرتاطمتتفعطلااحفتت المعصتترالمعثطتت ي ،ا

مت ساهت لافقتضارتلاإناكثيتًرلاا5وه لادميلاعل المفقتدماولمف تنرافت الم تياعرترالمعصتنرا،لسفطرتاف الم يالإلسالط 
  .6،اوم طابطمط  تاط فلظا5ططاأينلعالمطت وياعازلمقاتمف دماحف المينماو  م  ف اايظم  

 الخرائ: الفشية للسخطهط 
،ا7آلرلءاحن اطصتنرالمط  تن ،افةعضت ظارأىاأناصت رني  اهتنالمت ياحت مابعطتلاتصت ونراكف بتهارظظمتهلخفلظقال

.اإعاأي تتتتظالتظقتتتتنلاجط ًعتتتت اعلتتتت اأناتصتتتت ونراهتتتت لا8و عضتتت ظالآلختتتترالعفقتتتتداأنالمفصتتتت ونراطتتتتطاعطتتتتلاأحتتتتدالمطصتتتتنرنط
ظت ابقتدراطت اك يتقابغترضالمط  ن ام مقام  اأياق طاافظ ا،اوأناذمكاعايظفق اططاق طف  ؛اوي  امظات طابغرضاف

أعاوهناتنض  ايرنقااإجرلءالمعطل  تالم رلح اامعديداططالوطترلضالمطت كنر افت المتظ ،اا9علط اططالمدرجاالووم 
.اوليعتتتساذمتتكاعلتت اتصتت ونرالمط  تتن ،افرتتدتاوكلي تت اأشتتت  اأوات    تت تا:وذمتتكامفعلتت ظالويةتت ءاولمطف صصتتيط

 طنضتتتنع .اوأنالمفصتتت ونرالطفتتت زتابتتت مفركيأالم  طتتتلاعلتتت ;لمفعلتتت ظاتعل ط تتتااتغلتتتياعلي تتت المنضتتتن المتتتالزمافتتت اط تتت  
لمفصننر ،الم يايتظ اعل تهاطتفطالمط  تن احفت اتف  طتلالمصتنر اطعته،اوذمتكادونالعيمتغ  ابت مفعريراعتطالم لف ت تا

                                                           

ولمفت اتعتتداأحتتدماطت اعتتر اطتتطاينع تت اوأومته،اونعفقتتداأي تت اترجت امعصتتراستت رصاعتتطاارمتظقاحظتت ئرالمظمتت   اعتطاكثيتتراطتتطالآلعتالم رلح تتا،5 
لمعصرالمظت يط ،اوتفمت بهابعضت  اطت الآلعتالمفت الستفعطل  المقتدط ءالمطصترنيطاولمفت اوجتدتافت اطقت ررهظاعلت امنحت ت ظاطتطاريظ ت اط طنعتاا

إضت ف ا(ت،ايمتر اا-)درلستااأثرنتاافت اف ترالإلستالمابطصترارريتر اطتطالمطتت ويالمفت الستفعطلقامل ت .اهظترياأطتيطاعتنض،اتمطحتااعتطالم رلحتا
أثتتترالمعلطتتت ءالمطمتتتلطيطاعلتتت ات تتتنراا–(ا5)الم تتتيالإلستتتالط المعتتتددالمثتتت ي الوبحتتت لاوأعطتتت  المطتتتؤتطرالمعلطتتت المثتتت ي اعتتتطالم تتتيالإلستتتالط 

لم رلحتاافت المعصترالإلستالط ت،ا؛اهظترياأطتيطاعتنض،ات:59م(،ا5:;5لمفمرن اولم رلحااوأثترالإلستالمافت المحضت رلتالمط فلظتاا)لم ننتق:ا
ازنفني تتا،اذلتالممتتظنديط،اآستت ه،اطمتتط رنا،اط نفتتااطتتطا596 .اوحتتداحظتت اعتتدداطتتطالمطتتت ويافتت المطفحتت الإلستتالط اولمكة تت اطتتطاريتتظ ظاطتتت وأ

.اكطتت اينجتتداعتتدداطتتطا8-5،الوشتتت  ا;ايتتر اولحتتد،ادلئرنتتا.اهظتترياأطتتيطاعتتنض،اتمطحتتااعتتطالم رلحتتاافتت اف تترالإلستتالمابطصتترت،امنحتتا
اطت وياولمطم رراططاه االمط طنعااف اطفح اكل االآلث راج طعااسنه  اكط اسرصالمقن .الم
اااا5ح ش اا595هظ ءا اعدم احمط،اط طنعااجديد اططاآعتالم رلحا،ا5 
ليظتترالم تتدو المتتت ياأعدتتتهازنظتتياعةتتت ساع متت اعتتطالوطتتترلضاوك ف تتااعالج تت الآلنابتتت م  .ازنظتتياعةتت ساع متتت ،اتلم تتيالممتتعر افتتت اا5

ا.585،ا588حرنطت،المة
عازلمتتقالمطتتتنل المطمتتط رنااتف تت العستتظايظمتتهاتمتتف دمالآلنابعتتضالودولتافتت الم تت ،اوم متتقاطتتت وياخ صتتااك ممتت رص،افعلتت استتريلالمطثتت  ا6 

دلئتري،اا)لمط ت ض(ابعتداثظت ارأست  اعلت اشتتلاإم المينم،اإعاأيهايفظالم  ارنلس ااطمط ر،اأط اطتنل المظق اافقدالسفع ضاعظ ت ابتإلرر الم   يتا
تلم تتتال ت،اوعتتترو اارطتتت الستتتفع ضاعظ تتت اأتًضتتت ابتتت مل أ اأوالمتتترز ،اولستتتفرد ابتتت مطتنل الممتتتتيظ االمطظ تتتل،اكطتتت الستتتف دطنلالم تتتر المتتتدلئرياملحلتتتص

لمطقتت اولم تتال اوغيرهتت اطتتطالودولتالمطف حتتا،اولستتفطراأتًضتت الم تت اب وعمتتت  اوأعتتنلدالممتت ر.ازنظتتياعةتت ساع متت ،اتلم تتيالممتتعر افتتت ا
ا.;;،ا:;لمةحرنطت،ا

 5 Batırel &  Yuksel, "Thoracic Surgery Techniques of Şerefeddin Sabuncuoğlu", 575; Turğut, 

Illustrations of neurosurgical techniques in Early Period of Ottoman Empire by Serefeddin Sabuncuoğlu, 

1063; Serpil Bagci, Ottoman Painting, Ministry of Culture &Tourism Publications (Ankara: 2010): 25;  

Akar, Cerrahi Tekniklerin Resimsel Anlatımı, 24. 

 
6 

Nurhan Atasoy and Filiz Cagman, Turkish Miniature Painting (Istanbul: 1974), 17. 

؛اثتروتاعت شتا،اطنستنعاالمفصتننرا569(،7:;5)اا5،المعتدد58يع طاالمم مف ،اتلمفصننرالإلسالط المفرك ت،اط لااعت مظالمظ تر،المط لتد7 
 .565م(،ا5885)ريروت:اطتفةاامرظ ن،اا5 لإلسالط ،ا

 8 Atasoy and Cagman, Turkish Miniature Painting, 17. Serpil Bagci, Ottoman Painting, 25. 

ا.8;5م(،ا9:;5أوح  ياآصالناآب ،افظننالمفركاوعط ئرهظ،اترجطااأحطدا اع م ا)إسف يرن :ا 9 
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ا.ا5لمطصنر اولورض  ت،اوإناه االمةم يااف المف ننطالمظظ اه اإحدىالممط تالمظظ االمطمفركااملط  ني تالإلسالط االم ر ا
ا.ا5لمطصنر 

عل احيطارأىابعض ظاأناه االمفصت ونراتع يظت اف تر اعتطالوستلن المظظت امطدرستاالمفصتننرالمعثطت ي افت اوعتتاا
وذكتترتاإحتتدىالمدرلستت تاأناطتتطاستتط تاتطيتتأا،ا5،المفتت اتغلتتياعلي تت ابمتت ياالمطتتدلرسالمةعيتتد اعتتطالمع صتتطا5آط ستت  

لمطيتلاإمت الوستلن المطمت  المت ياتعفطتداعلت الم  تتن المط  تن اأناتصت ونرااتفمتظاب مةمت ياافت المف تننطالمظظت ،اوا
لمنلضتتحاافتت ارستتظاتظ صتتيلالمنجتتهاولم متتظ،اوأنالمطصتتنرامتتظاتمتتف  المفعريتتراعتتطاحنلعتتدالمطظظتتنراولمظمتتيالمفمتترنح اا
ف تت ءتاجط تت المفصتت ونراخ م تتااطتتطالمعطتتص،اكطتت اأيتتهالعفطتتداعلتت الستتف دلمالومتتنلنالمنلضتتحااو صتتظااخ صتتاالملتتننا

،اوطتتت اأنالمة حثتتتااتفظتتتصاطتتت اكتتتلاطتتت اجتتت ءافتتت المدرلستتت تا6لوخضتتتراولوصتتتظرارتتتدرج ت ظالمط فلظتتتالوحطتتتراولوزرعاوا
لممتت بقا،اف طتتت ات تتت ابمتت ياالوستتتلن المظظتتت املط  تتتن المتت يايفظتتتصاطتتت اهدفتتتهالمفعل طتت ،افإلي تتت استتتفح و اج هتتتد اأنا

لفصت ونرافقتض،اوم تطاتض نابعضالمظق  اف ط ات  الوسلن المظظ املطصنرامطاتعفطدافي  اعل المرؤناالمةصترناام
اس تنناطرجع  اأتًض اط اج ءابملناطنضنع ت  اف المط  ن .ا

ددام لاتصننر اطت ي  ابعداي  تاالمظصلالم ياَتَعرضامطنضنع  ،اومظاتم ص اوياطتظ ظاصتظحااك طلتا،افقدا حم
ناإ،اإذانت نالمطتفطرلنالم  ير ت نالملت لناتحنايت لإلا هطتاطظ ت ان لم  ير تا،يت رلتاطأدوجتاإاارط احتددتاكتلاولحتد ابلر عت

لشتفركقالمفصتت ونرالمفت اجتت ءتاكطت ا،ا(ستتظ55.6)الإليتت رالمعلتنياولممتظل املطتتفطايظمتهارتلاتصتننر اعرضتت  ابعترض
ي رالمفصت ونرالمفت اجت ءتافت اإاتطثلاطفطنالإلي رالممظل املإل،او  مطثلافملطفطاي رالمعلنياف اأو المصظحااط الإل

لمفصتتننر المفتت اتطثتتلايرنقتتاالم تت امعتتال ااب ستتفثظ ء،انياوستتظل آختترلن،اعلتتانل،اوطتت ادوناذمتتكاخصتت امتتهاإيتت راهي  يفت
بحمتياكتلاا ت يرييطيت رنطالمخفلت ايتن الإللو متتلاعت ماا.فقتداجت ءتادوناإيت راعلتنياا،(55ا)منحاالسفمق ءالمقدم

كطت المفصتننر اعرًضت اطظ ستةاامفطثيتلالمطنضتنع،ااطمت حاسظ.اوحتداك يتقا:.58إم اا8إعاأيهاترلو اط اريطااا،تصننر 
عل اوجندابعضالمطم ح تالم  م االمف اع ويقالمطصتنراعلت اإضت فاابعتضالممت يرلتاولمظة تت ت،اكطت اأدىااس عد
كطتت ااإمتت ارستتظالوشتت  صابح تتظاصتتغيراجتتًدلادوناطرلعتت  املقنلعتتدالمفمتترنح اام متتظالإليمتت ن،ايتتنًعاالمفصتتننر احصتتر

اي ره المعلنياولممظل .اإخ ر االمفصننر اإم اخرو ابعضاعظ صرأفض اردوراا
حرصالمطؤمت اعلت اتحديتدالمغترضاطتطالمفصت ونراب معةت ر المفرك تاالمفت اوردتاإطت اأعلت المفصتننر اأواأستظل  اأوا

 هتت اصتتنر  علت اج ير تت الوتطتتطاويصتت  اتصتنر ايريتتياوشتتتلاآمتتقاوصتنر اعليل/عليلتتهارتتنيلردرتاوهتت اتعظت اأناهتت ا
لمفصت ونراهتنافقتضاتنضت  اطنلضت الم ريياوشتلالآلمااوصنر المطرنضاأوالمطرنضا.المف اتنض اأنالمغترضاطتطا

لم   تاوشتلالمطتنل المف اتطمكار  الم ريي،اولمف ات فل اينع  ابحمياكلاطرض.امت مكات لتنالمفصت ونراطتطاأيا
رسنماملظرشاأوالوث لاأواحف المنحندالم ياتمحط اعل هالمطت وياأوالودولتالوخرىالمف اتمف دط  الم ريتي،اولمفت ا

طنجتتنًدلافتت اطتتت نالمعتتال ،اإذاتالحتت اأنالمفصتتننر اتحفتتنيافقتتضاعلتت الم ريتتي،اوهتتنااطتطالمطظفتترضاأناتتتتنناجط ع تت 

                                                           
    .579هظ ءا اعدم احمط،اتط طنعااجديد اططاآعتالم رلحات،اا5

 
2
  Atasoy and Cagman, Turkish Miniature Painting, 17.  

ا 3 المفرك ، المفصننرالإلسالط  المم مف ، ا569يع طا اططالوش  را. المظة ت ا اح ومقاإحدىالمدرلس تالمر ضاريطالمعظ صرالمأخرف ا رط 
المظ الآلنولمظروع احف  اب ق ا ازلمق اع اولمف  المطع صر  المعط ئر اجدرلن ازنظق المف  اطث الت   او يط المفص ونر ابعض اف  ارسطق المف   .ة ت ا

Bagci, Ottoman Painting, 26.                                                                                                                    
 .95،ا95ت،ا ي اعل اعردالمرح ظاطرزوع،اتتص ونرالمط  ني تالمعثط ي ااف المظفر المطةتر ع4 
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تطمكاب مطتنل ،اوإم اج يةهالمطرنض،اوأح  ًي ابعضالم دماأوالمطم عديط،اوإنالحفنتابعضالمفص ونرافت احليتلاطتطا
الوح  ناعل ابعضالمظة ت تاولمم يرلتالمصغير .ا
طالم ريتي،اوهتتنايظظتراإمت المطتتنل المططمتكار ت ،اوذمتكاكظتنعاطتتطاونحمتياملطصتنراأتًضت اتركيتأااعلت اإيمت ناعتي

لمفركيأالمةصريالم يايل لاإم هالمطصتنرونافت اإتطت ءلتاعيتننالوشت  صاكنستيلاام ت  اعتيطالمطمت هدايحتناحتدلا
طعيطادلخلالمفصننر ،اإذاتعدالمعيظ ناططاأرثراطظ يصالمنجتهاتعريتًرلاحفت اعتده اطف صصتنامغتاالم متداطتطالودولتا

ا.5رلت   ااف ايقلالمرس ئلاولمطع ي اغيرالملظظ ااحي اإي  اتد اعل اأحنل المدط  لعسف
فتت االمتت يارستتظعلتت اطرتتدأالمف تترلرافتت اطنضتت الم ريتتياهتت لالمط  تتن اتعفطتتدابصتتظااأس ستت ااتصتت ونرااونالحتت اأن

حتتداأاعلتت اتطثيتتلاطنلضتت الم  تت تافتت الوطتترلضالمفتت اتعتترضافتت أتًضتت اجط ع تت اعلتت اتطتتيطالمظتت ظر،اوليعتتتساذمتتكا
ا)لملنحت تالمفت اتطمتكابت مطتنل الم طظت المطنلجتهامل ريتياوميتدااامترفطثلقاجط ع  اف الممصالوتا،جنليياجمظالإليم ن

(،اكط العفطتدتاأتًضت ا76،ا75،ا75،ا78،ا:6،ا69،ا66،ا;5،ا57،ا56،ا55،ا56،ا55،ا58،ا57،ا55،ا5-8
ااحط  اتعلنااحظ ت ن،اونضت اعلت ارأستهاعل المف رلراف اشتلاطالبمهاوينع  ،اف  ءاف اجط  المفص ونراعل اهي 

،اوليفعتلافت احدط تهالمةمتطص،اونالحت اأتًضت اأناطالبتسالمطترنضاجت ءتارتدوره ا5لمعط طتاالمطعروفتاارتتتدسف ريادوعطتات
طمتت ر اامطالبتتسالم ريتتي،اوإناظ تترافتت اجط تت المفصتت ونراحتت ف المقتتدطيط،اوظ تترافتت ابعتتضالمفصتت ونراوهتتنايرتتتديا

ا(.ا75،ا68،ا65،ا68،ا:5-58،ا55،ا55،ا58-58،ا55،ا58،ا;انح ت)لملالإلزلراردًعاططالمقظ  ن
وح و المطصنراب مرغظاططاأنالم د اططالمط  ن اك ناتعل طً ت ابحفًت ،او ت مرغظاطتطالعفطت دااعلت اعتدداحليتلاطتطا
لومنلناتطثلقاف الوخضراولوحطراولوزرعابمتتلاأس ست اولوصتظرابمتتلاثت يني،اأنايفغلتياعلت المرت بتااولمف ترلرا

 المفصتت ونر،اوذمتتكابعتتد ايتترع:اأوم تت المفةتت د افتت اأمتتنلنالمطالبتتسارتتيطالم ريتتياولمطتترنض،افعلتت استتريلالمطثتت  اعافتت
(،اولمفصتننر ا5ا)منحتاالمحصر،اي داذمكالمفة د ارتيطاأمتنلنالمطالبتسافت المفصتننر المفت اتطثتلاكت المترأساك تااولحتد 

مفصننر الوومت اوهتنايرتتدياحظ  ًيت اأخضترافت احتيطا(اإذاظ رالم ريياف ال5ا)منحاالمف اتطثلالم  امعال الممك قا
طثتتلالمطتتترنضايرتتتتدياحظ  ًيتتت اأحطتتتر،اوهتتناطتتت اترتتتدَّ افتتت المفصتتتننر المث ي تتتا،افطثتتلالم ريتتتياوهتتتنايرتتتتدياحظ  ًيتتت اأحطتتترا
ولمطتترنضاحظ  ًيتت اأخضتتر،اطتت العحفظتت تاب مأختت ر ايظمتت  املطالبتتساإعاأنالمفغييتترالمنحيتتدالمتت ياأضتت فهالمطصتتنراهتتنا

لووم ،اوذمتكا ألمالم ياتضعهالم ريياحن اوس هاف المفصننر المث ي ااعطاحألمالمطرنضاف المفصننر لخفال المح
ونالم ريياليفعلابمطصامنيهاأزرعاميفط شت اطت امتننالمقظ ت نالوصتظر،امت لافقتدار تضاحظ  يتهابحتألمامتهالملتننايظمته،ا

لومتتنلناريظ طتت .اوإمتت اج يتتيالمفةتت د افتت اافتت احتتيطامتتظاتتتتطالمطتترنضايظفعتتلاشتتيً  افتت احدط تتهاحفتت ات فطتتلاعطل تتااترتتديل
أمنلنالمطالبساريطالم ريياولمطرنضاع دالمطصتنراأتًضت اإمت اتغييترازخت ر المطالبتسالمطفمت بهاأمنلي ت ،افعلت استريلا
لمطثتت  اعالمحصتتر،ايالحتت اتمتت بهاأمتتنلناطالبتتسالم ريتتياولمطتترنضافتت المفصتتننر المفتت اتطثتتلايرنقتتاالم تت امعتتال ايتتفطا

(،اوإنا59ا)منحتتاا اأمتتنلناطالبمتت ط افتت المفصتتننر المفتت اتطثتتلايرنقتتاالم تت امعتتال اشتتق عالممتتظا(اطتت55ا)منحتتاالويتت 

                                                           
اا;5أحطتتتدالممتتتنك ،اتتصتتت ونرالمطدرستتتاالمعر  تتتاافتتت اضتتتنءاحنلعتتتداعلتتتظامغتتتاالم متتتدت،المطتتتؤتطرالم تتت طسامالتحتتت دالمعتتت مام ثتتت رنيطالمعتتتر ،ا  1

ا.86:،ا85:،ا;;9،ا:;9م(،ا5855)لمق هر :ا
أسالم يايف  اشتلالمعط طاالمطلظنفااذلتالم رلزالمدلئري.اأهدل احمظ اجال ،المعط طتاالمعثط ي تاافت اترك ت اوطصترافت اينعاططاغ  ءالمرا5 

 .575م(،ا5858ضنءالمفح المف ر ك ااوتص ونرالمط  ني تا)لمق هر :ادلرالوف عالمعر  ا،ا
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وجتتدابعتتضالمفغييتترالمتت يايفطثتتلافتت ازختت ر اطالبتتساكلفتت المفصتتننرتيط،ارغتتظالمفمتت بهارتتيطازختت ر اطالبتتسالم ريتتيا
اف المفصننر المنلحد .ا5وطالبسالمطرنض

،اولم ياأضظ اعل المفصننر اعدمالمنلحع ا،اهناأيهاعظدط اوططاأس ميياتغلياطصنراه لالمط  ن اعل المرت با
طثتتلالمطتترنضاطتتطالوطتت ماولم لتت افتت المفصتتننر المنلحتتد ،اغيتترافتت اأمتتنلناطالبمتته،اف تت ءتاطتتطالوطتت مارلتتنناط تت م ا
تط ًط املطالبساططالم ل ،اكط اتظ راذمكاعل اسريلالمطث  اعالمحصراف المفصننر المف اتطثلايرنقاالم  امعتال ا

(،اونالحتت اكتت مكاأناهتت االمفصتتننر احتتدايمقلتتقابلمنلي تت ايظمتت  اطتت المفرتتديلارتتيطا;ا)منحتتااملاولستتفرخ ءاجط تت المرتتدنلمظتت 
ا)منحتتااأمتنلناطالبتتسالمطتترنضاطتتطالوطت ماوطتتطالم لتت افتت المفصتننر المفتت اتطثتتلايرنقتتاالم ت امعتتال اطتترضالممنصتتا

يأخرفتهابعتضالم  تن المط ئلتااولمطمتفك طا،اا(،اإذايردوالم ريتيافت اكتلاطظ طت اوهتنايرتتديالمقظ ت نالوزرعالمت ي:5
(اططالوط مابإلزلراأخضرالملنن،اوططالم ل ابإلزلراأحطر،اعل ا;ا)منحااف احيطاطثلالمطرنضاف المفصننر الووم 

(اإذاجت ءالمطترنضاطتطالوطت مابتإلزلراأحطتر،اوطتطالم لت ابتإلزلراأخضترا:5ا)منحتااعتساط اوردافت المفصتننر المث ي تا
صنراأنايفغلياعل المف رلرارفغييرازخ ر الإلزلرافت اكلفت المفصتننرتيط،اف ت ءتافت المفصتننر الملنن،اكط اح و المط

(ارأخت ر ا;ا)منحتاا(ازخ ر اتمةهازخ ر اطالبتسالم ريتي،افت احتيطاجت ءتافت المفصتننر الوومت :5ا)منحاالمث ي ا
اعل اشتلاتطنج تالمط  ا.اا

ااإذامظاتمف  المفعريراعطالمعطص،افط مقالمفصت ونراولم ديراب م كراأنالمطصنراحداوح اف ابعضالوخ  ءالمظظ 
جط ع  اإم المفم  ،اوظ رتاذلتابعديطافقض،اهط الم ن اولمعرض،اإذامظاتتتطاملةعتدالمث مت اوجتنداعلت الإليتالع،ا
ر ط ابمرياتركيأالمطصنراعل اإتص  ارس مفهاط اح  اجط  المفظ صتيلالمفت اكت ناتطتتطالعستفغظ ءاعظ ت ؛اويتهامتظا

.اوليعتتساذمتكالمعيتيالمظظت اعلت اتطثيتلاوضتع االمطترنضا5فم   ارلامفحرنكالم    امفصنرالمحدلتتطاتمع امل
أثظ ءاتلق المعال افظ راف ابعضالمفص ونرالمف اك نات ياأناتتننافي  اطمتفلكً  اعلت اظ ترااأثظت ءالمعتال ،اوكليتها

 اوردابتت مط  ن ،افظ تتدااطتت ًدلاستت ق هافتت الم تتنلء،اوطتت اذمتتكافقتتداحتترصالمطصتتنراعلتت اتطثيلتتهايةًقتت امطتتاولحًظتت اأواطتت ئاًلا
(،اويرنقتاالم ت ا57ا)منحتاىورلفًع اذرلع ه،اونفض اذمكافت المفصت ونرالمفت اتطثتلايرنقتاالم ت امعتال اطترضالمطعد 

(.اوج ييالمطصنراأتًضت المصتنل افت ا59ا)منحاا(،اويرنقاالم  امةضاورمالم رد58ا)منحاامعال اطرضالم ردالمة رد
إذاصتنراأحتدلط ظاوأيتدي ظاوكلي ت اطتطالوطت م،اونرتدواذمتكارنضتن افت اجط ت المفصت ونرااتطثيلالوش  صاططالم ل ،

،ا65،ا68،ا:5-58،ا55،ا55،ا58،ا:5ا)لملنحت تالمف اطثلافي  المطرنضاططالم ل امر  ناطنلض الم   تاعل ته
 (.ا75،ا68،ا67

لمةصترياعلت اطتت نالمعتال ار مكامظايلفأمالمطصنراب منلحع ااف اتطثيلالمطالبسامغرضاتنض ح ،اوهنالمفركيتأا
بط تتردارؤنتتاالمفصتتننر ،اإذاظ تترتالمطالبتتسافتت ابعتتضالمفصتت ونرارتتدوناأحتتدالورطتت ماكطتت افتت المفصتت ونرالمفتت اتطثتتلا

(،اولمظتتتأ ا75ا)منحتتتاا(،اولمرثتتترالمحتتت دلافتتت المرتتتدن69ا)منحتتتاا(،اولمرتتترص66ا)منحتتتاايرنقتتتااعتتتال اكتتتلاطتتتطالمتتتنث 
وت تررالممت ءايظمتهااا، اجط ت اطالبتسالمطترنضالم تظالوتمتر(احيت الخفظت افت76ا)منحتاالمح دلاعظداح  الممترن ن

وم طابمتلاأررراحي الخفظقاططالمطالبسابعضاأجألئ  امل م افقضاعطالم أءالم ياسيفظاف هالم  ،اونظ راذمكا
(،ا55ا)منحتاارنضن اعل اسريلالمطث  اعالمحصراف المفصننر المف اتطثلايرنقاالم  امعال اطرضالمرئتااولممتع  

                                                           
ا.98-95،اتلوزن ءاف اتص ونرالمط  ني تت،اعطازخ ر المطالبسالمنلرد ارفص ونرالمط  ن ارلج :اأسط ءاشنح اأحطدادي   1
يتت دراطحطتتنداعرتتدالمتتدلتظ،اتلوستت ميياغيتترالمفقليدتتتااملفعريتتراعتتطالمعطتتصافتت اتصتت ونرالمطدرستتاالمعر  تتات،اط لتتااكل تتاالآلثتت راج طعتتااجظتتن ا5 

 .;55،ا558،ا555م(،ا:585)حظ :ا55لمنلدي،المعدد
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طصنرافي  اعطالم أءالمعلنياططاجمدالمطرنضامفنضت  اطنلضت الم ت اعلت المفرحتن اويقتر المظحتر،الوطتراإذاكم الم
 (؛امر  نالم   تالمثاللاعل المطعد .ا57ا)منحاالم ياكررااف المفصننر المف اتطثلالم  امعال اطرضالمطعد 

(،ابعتتسا77-5ا)لملنحت تافتاونلظقالمظظراعدمازخرفاالمطت وياأوارسظاطق بض  اف اتصت ونراهت لالمط  تن اك 
(المفتت اأي تت افي تت احتت ئظالمطتتتنل اطتتطا86-;7ا)لملنحتت تالوشتتت  المفنضتت ح االمفتت ارستتط  المطصتتنراملطتتت ويالمط فلظتتا

ا،الوطتتترالمتتت ياتعظتتت اأنالممتتتتلالمططثتتتلافتتت اتصتتت ونرالمطتتتت ويا5لم تتتر المطق رتتتلامرأستتت  ابمتتتتلاورحتتتااية ت تتتااثالث تتتا
المطتنل ادونالعهفط مارفظ صيل  اك مطكةضالمط ص اميطم كار  .ا(احدارسظافقضامر  ناينعا77-5)لملنح ت

 الشتائج
تطثلاه االمدرلسااإض فااجديد اإم المط  نيت تالمعلط تاابصتظااع طتا،اولم ر تااطظ ت ابصتظااخ صتا،اإذاتع ت ا -

ت ويام رعالمعال اب م  ،اك ظيفهاويرنقفهاوفًق ام لاطرض،اكط اتنض العخفال اريطاوظ ئ المطاتصنًرلاك طاًلا
 لمطمف دطااف المعال .اا

وضحقالمدرلسااأناتص ونراه لالمط  ن امظات طاتميرافقضاإم المعال اب م  اف المعصرالمعثط ي ،ارلاإي  اا -
تميراأتًض اإم المعال اب م  اعظدالمعر اطظ المقرنالمرلب الم  ريالم ياتعدافت المنلحت الستفطرلًرلامطت اكت ناشت ئًع ا

 حرلاذمك.ا
إلنافتب مدولءالمطحرع،اامث ي ب مظ ر،اولا:الوو م  ططالظنعيطاملمط  ن ااتعرضاه لرغظاأيهارمظقالمدرلسااعطا -

عتتطالمفحتت يراطتتطاافقتتض،ار طتت اويتتهاتطثتتلاأفضتتلاأيتتنلعالمعتتال افضتتاًلاالمظتتنعالوو الحفصتترتاعلتت اجط تت اتصتت ونرا
ا.لم  اب مدولءالمطحرعا

فصتن المةت  الوو اا المط  تن امدرجتااأنلمعتال ابت م  اأهط تااخ صتاارتيطابت ح ايترعالمعتال المطت كنر افتاي   -
تادوازاإذااا،تص ونرااريطاأرتنل المط  تن المثالثتاططلمظصييالورررااهاح زتب معال اباالم  صططالمط  ن اوا

 .%اططاعدداتص ونرالمط  ن 5.;5%اططاعددافصنمه،او8.7;تصننر ارظمةااا77رتاا79فصنمهالمت
لم  صتتاابتت معال ابتت م  المفتت اجتت ءتافتت المةتت  الوو اتطثتتلاتنضتت المدرلستتا،ابطتت اعاتقرتتلالممتتك،اأنالمفصتت ونرا -

لوطتتترلضالمفتتت اكتتت ناتعطتتتدافي تتت الم ريتتتياطة شتتتر اإمتتت الم تتت ،اإذلامتتتظايتتتظ  المعتتتال اب ودونتتتا،اأطتتت المةتتت  المثتتت ي ا
ولم  صاب مملاولممصاولمةضاولمظصد،افقتداك يتقالمفصت ونرالمقليلتاالمفت اتطثتلالستف دلمالم ت افي ت ابتهاتمعتدابطث بتاا

 لمرديلامل رلح تالمط فلظا.ااالمعال 
يرج اعدماتطثيلالوشت  المفنض ح ااملطت ويالمطرسنطااف اكف  المأهرلوي،اولعرفظ ءافقضاررستظاستقاطظ ت افت ا -

ه لالمط  ن اإمت اأنالمفصت ونرالمطلحقتاابتهاك يتقارديلتااعتطاتلتكالمرستنمالمفنضت ح ا،اإذاصتنرافي ت اكتلاأيتنلعا
الترػػاوير   ي،اوإناك يتتقالوشتتت  الممتتفاالمفنضتت ح ااعاغظتت اعظ تت امظ تتظلمطتتت ويالمفتت اوردتافتت اكفتت  المأهتترلوا

(،ا86ا)منحتتاا(،اولمثتت ي اينضتت اشتتتل  المطقرتتي88ا)منحتتاافلحتتدهظاينضتت اشتتتلالمطتتتنل المطمتتط رنااذلتالمظفتتنء
(،اأطتتت الم تتت طسا85ا(،ا)منحتتتا85ا)منحتتتااولمث متت اولمرلبتتت ارمستتتط الضتتت رلرًن ؛اويتتتهامتتتظايتتتردام طتت الستتتًط ابتتت مط  ن 

ا)منحتاامم دسافرمسط امعدماوجنداتص ونراتنض ايرنقاالمعال ار طت ،اوهطت اتطتثالنالمطتتنل اذلتالمثالثتااأحتدل ول
 (.85ا)منحاا(،اولمطتنل ايص المدلئرنا;7

يرج اعدماتطثيلالمفصننر المف اتطثلاتيرنقاالم  امعال المط مظ نم  تاإم اتمت بهايرنقتااعتال المظتنعالوو اطظ ت ا -
(الم يايفم بهاعالجهاط ايرنقااعال اطرضالمظ ملاولسفرخ ءاجط ت ا58ا)منحاالمصرعاط ايرنقااعال اطرض

                                                           

 .اا595-598ءا اعدم احمط،اط طنعااجديد اططاآعتالم رلحا،اعطاأس مييازخرفاالمطت وياوأشت  اطق بض  اليظر:اهظ 1 
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طتطالمط  تن امفطثيتلاذمتكاا55(،ام لاآثرالمطؤم اعدماتركاطم حااملطصنراف اي  تتاالمظصتلالمتت;ا)منحاالمردن
رنقتتاالمطتترضاطظًعتت املف تترلر.اكطتت امتتظاتطثتتلالمطصتتنرايرنقتتااعتتال اعتترعالمظمتت ؛امفمتت بهاأحتتدايتترعاعالجتتهاطتت اي

 (،اولم ياخص املحدي اعظهالمظصلالم ياتمرصالمظصلالم  صابعرعالمظم .ا;5ا)منحااعال ات ل المنرك
ي حتتقالمدرلستتاافتت اتصتتننيالستتظالمط  تتن ،اوطمتتط  تالمفصتت ونراولوخ تت ءافتت اوصتتظ  اوكتت لاأستتط ءالمطتتت ويا -

االمةصتترنااملفصتتننر ،اوم تتطافقتتضاعلتت المرؤنتتفي تت اداطتت عفطتتتطالععاتاأنادرلستتاالمفصتت ونرالمططثلتتاافي تت .اوأرتتدت
عاتطتطاأرًدلادرلساالمفص ونرابمتلاع مابطعأ اعطااهيإط اورداعظ  اف المط  ن ،اإذاهناطرج الوو المتتننا

 طنضنع ت  اوعطالمعصرالم ياصنرتاف ه.
ريظقالمدرلسااأناإثة ت تالمطل  االمطدويااعل اصظح تالمط  تن اك يتقاليعت ًست امألوضت عالمعلط تاافت المعصترا -

لمعثط ي ،اوططاذمكاتلق المظم ءاططاأرظ ءاكة رارج  المدوماادروًس افت الم تي،اوتعلط تطافظنيتهاطتطاكفتيالم تيا
لمقدتظ،اكط اوضحقاأناأحدالإلثة ت تاتعداصدىام ر عاالمعالح تاريطاترك  اوفريم اف ط ات  الم  يتيالم رت ا

 اف اعصراكلاططالممل  ناطحطندالمث ي ،اولممل  ناعردالمط يدالوو .
طظ ت الم ت المغت ئر)لمعطيص(،اوكت نايتفظابت مطتنل ارمظقالمدرلسااأتًض اعطالستف دلمالمعديتداطتطاأيتنلعالم ت املعتال ا -

طتطاأناعطتصالم ت اكت نايفنحت االمأنفني ااحي اطيأالمطصنراريطاينعيطاطظهاوفصاعطصالم  ،اوذمكاعل المرغظ
 الوومت اذلتالمترأسالمطثلت املنصتن اإمت اع د اعل ادرجااتحط االمطتنل ،اوم ساوفًق اممتتلالمطتتنل ؛اإذاخصت

(،اوخصتت المث ي تتااذلتالمتترأسالمفتت اتف تت اشتتتلالمأنفتتننام تت اجط تت ايةقتت تا55،ا9،ا5،ا5ا)لملنحتت تالمعظتتظ
(،اور ط اك ناذمكالمف ص  ايرج اإم اح ظالمظق االمعالج تاا58-:ا)لملنح تالم لدادونالمنصن اإم المعظظ

دمالمتتترأساوحري تتتهاوطتتتؤخرا،اولمث ي تتتاامظقتتترلتالمعظتتتصاولمظ تتتر.اور طتتت اوطت ي تتت ،اإذاإنالوومتتت اك يتتتقاط صصتتتاامطقتتت
لسف دطقالمطتنل اذلتالممتلالمطثل امفنلفصاشتلالمطثل اط المفتدر افت المنصتن املعطتصالمط لتن اأثظت ءالم ت ،ا

ف تت نابتت مطتنل المطمتتط رناالمفتت اكتت ناتصتتلار تت افتت اكثيتتراطتتطالوح تت ناإمتت احتترعايصتت االم تت ايصتت المغتت ئرأطتت ا
مل ت الممت ح ا(،اه لافضاًلاعتطالستف دلمالمعديتداطتطالمطتت ويا65،ا55،ا55،ا5الداأواثلث ها)لملنح تث طالم 

ا)منحتااح ماالمطتنل المطمط رنااسنلءاط اك ناطظهاتصلامحرعالم ةقاالمم ح اامل لداأياثل اث طالم لداكط اف 
كت ناتالطتساست  الم لتدافقتض،اا(اأواطت 75ا)منحتاا(،اولمعدست ا57ا)منحتاا(،اولآلست ا56ا)منحاا(،اولم الم ا57

(المفتت اكت ناتتتتنيار تت اتمتتط ًط ادونالإلطمتت كابتت مطتنل ،اوكتت نا;6،ا65،ا68،ا7ا)لملنحتت تارطت افتت اطتتتنل المظق تتا
ولم يالسف دطقامهالوعم  ،اوك يقاحرلر المظ راتصلاف هاار،وهنالم  اغيرالمطة شهظ كاينعاآخراططالم  ،ا

المت ياخصت امتهالمطتتنل اذلتالممتظ فيداهتناكت العخفترلع،طالم ت امل لدافقضادوناحرحته،اكطت اوجتدايتنعاآختراطت
(،اوف تتهاك يتتقاتم فتترعايةقتت تالم لتتداجط ًعتت ابحيتت اتظظتت المطتتتنل اإمتت المظ ح تتاالوختترىاطتتطالم لتتد.اوإمتت ا56ا)منحتتا

ج يتتياهتت االويتتنلعاطتتطالم تت الستتف دطقابعتتضالمطتتت ويامنظتت ئ اأختترى،اطثتتل:ابتتضالوورلمابتت مطتنل المفتت اتمتتةها
(،اأطتتت المطتتتتنل ا57ا)منحتتتاا(،اكطتتت الستتتف دطقاهتتت االمطتتتتنل افتتت اح تتت المطتتت د اطتتتطالمظنلصتتتير59املنحتتت ت)لالمطيتتتل

(،اوخصصتتتتقالمطتتتتتنل المط نفتتتتاالم تتتترفيطاإليضتتتت  ا55،ا55،ا6اا)منحتتتتالممتتتتتيظ ا،اف ستتتتف دطقامق تتتت الممتتتترلييط
ا،اوتق ت المطمت طير(،اأط المطتنل المط نفاالم تر المنلحتد،اف  يتقاتق ت المطت د اطتطالمظنلصتير55ا)منحاالم ظ زنر

 (اوط اش ر   .ا75ا)منحا
رمظقالمدرلسااططاج ااأخرىاأناعطصالم ت اكت نايفنحت اعت د اوفًقت امطتأل المعضتن،اوحمتياث  يتاالم لتدالمت يا -

تغ  تته،اووفًقتت امح تتظالم  تترالمتت يايفعتترضامتتهالإليمتت ناطتتطاجتترلءازنتت د الم تت ،اف لطتت اكتت ناطتتأل المعضتتنابتت رًدلا
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،ا5،ا5)لملنح تالمطت ناآطًظ اك نالم  اعل هاعط ًق اكط اف اك  تالمرأسالور  اوك يقاث  ياالم لداسط تااوك ن
 (اولمعتساصح  .55،ا9

أظ رتالمدرلسااك مكاأنالوطرلضالمف اتتنناعالج  ابلرثراططاطتنل اكت نالمطصتنراتحترصافت المغ متياعلت ا -
لممت بقاام ت ابت مط  ن ،اكطت اأيتهاا(افت المفصت ونر58،ا;،ا:ا)منحتااتطثيلالمطتنل الم ديد المف امتظاتمترصاتطثيل ت 

(،اوفتت اأح تت نا58،ا55-55ا)لملنحتت تافتت ابعتتضالوح تت ناكتت ناتعطتتداإمتت اتطثيتتلالمطتتتنل الوس ستت اافتت المعتتال 
حليلتتااتعطتتداإمتت اتطثيتتلالمطتتتنل المط  مظتتااملطتتتنل الوس ستت ا،اوذمتتكاحفتت اعاتظتتطالمطمتت هداأناطنلضتت الم تت اعلتت ا

(.اكطتت اأنالمطصتتنراتعطتتدافتت اكثيتتراطتتطالمفصتت ونرا65،ا55ا)منحتتااقتتضلمطتترنضاك يتتقاتتتفظابتت مطتنل الوس ستت ااف
(اافتتت ا75،ا55،ا58،ا;ا)لملنحتتت تا(اأواجط ع تتت 65ا)منحتتتاا(اأواأرثرهتتت :ا)منحتتتااتطثيتتتلابعتتتضالم  تتت تالمألئتتتد 

(،احفتتتت اتصتتتتة ا75،ا55،ا58)لملنحتتتت تالوطتتتترلضالمفتتتت ايأنتتتتدافي تتتت الم تتتت اتةًعتتتت اممتتتتد المطتتتترضاوحتتتتن المطتتتترنض
 لض المعالج اام ط  المح عتالمف اتص د الم ريياأثظ ءاعطله.االمط  ن اطفضطًظ المطنا

تمفم اططالمدلرسااأناهظ كاعالحااريطابعضالمطت وي،ام لاكت ناتممتفرد ابعضت  ارتةعضاطت اطرلعت  اح تظاكتلا -
طظ  ،اوح ظالمظق االمعالج االمطرلداكي  ،اوك ف االم  اسنلءاعلي  اأواف اوس   اأواحنم  ،افعل استريلالمطثت  ا

لم تتت اعلتتت المظق تتتاالمعالج تتتااك يتتتقالمنلحتتتد اطتتتطالمطتتتتنل المطمتتتط رناالم ريتتتر اتعتتت د اعمتتتراك تتت تاطتتتطاطتتتتنل ااعظتتتد
لمظق ا،اولمنلحد اطتطالمطمتط رناالمطفنست ااتعت د اأر ت اك ت تاأواخطتساك ت تاطظ ت ،اأطت اغلت احتد اطتتنل المتدلئر ا

مفظك ضاحتن المظق تاالمعالج تاابطتتنل المصغير اف  ناتع د اصظيطاأواثالثااصظن اططاطتنل المظق ا،ااكط اك نال
عتتطالم تت احنم تت ابطتتتنل المتتدلئر الم ريتتر اأوالمطفنستت ا،اوف طتت ات تت الم تت اوستتضاالمظق تتاافتت اصتت اولحتتدارتتدتاًلا

لمظق تتتاالمعالج تتتاافقتتتداك يتتتقالمنلحتتتد المدلئرنتتتااوستتتضالمظق تتتاالمعالج تتتااتعتتت د اثتتتاللاطمتتتط رنااحنم تتت اأيالم  تتت تا
طظ  اتع د المثاللالمطثلثتاالمأنفني تااأوالمتثاللالمطثلثتاالمفت افت اوست  ظارلبعتا،االمطثلثا،اكط اك يقاأتًض المنلحد 

 وأتًض المنلحد المدلئرنااحن الممري ناتع د اولحد ازنفني ااعل ه.اااا
يفريطاططالمدرلسااأتًض اأنالمطصنراحدارسظابعضالمطت وياولوعمت  المطمتف دطاافت الم ت اط  مظتاافت اشتتل  ا -

(احيت اتظ تراهت لارنضتن افت المطتتنل الم الم تاافت المفصتننر المفت اتطثتلا5ا)جدو امأهرلوياعط اوردام  ابتف  ال
(،اوية تالمأرلويداف المفصننر المف اتطثلايرنقاالم  امعال ا56ا)منحاايرنقاالم  امعال السفرخ ءاجظطالمعيط

اال الم رتتدالمةتت رد(،اوطتتتنل الم رتتداولم حتت  افتت المفصتتننر المفتت اتطثتتلايرنقتتاالم تت امعتت:5ا)منحتتااطتترضالممنصتتا
(،اولمطتتنل المطمتط رناافت المفصتننر ا;5ا)منحتاا(،اوف المطتنل المف اتطثلايرنقتاالم ت امعتال الم حت  58ا)منحا

(.اوحتتداج يتتيالمطصتتنرالمصتتنل افتت ارستتطهامظتتنعاطتتطالمطتتتنل ا78ا)منحتتاالمفتت اتطثتتلايرنقتتاالم تت امعتتال الآلرلتتا
(،اويرنقتاالم ت امعتال المظتأ ا75ا)منحتاامعتال المظت فضالمأنفني ااف اكلاططالمفصننر المف اتطثلايرنقتاالم ت 

(اإذاك ناططالمطظفرضاأنات ننالمطتنل المطف   اهت المأنفني تاالمفت اتظف ت ا76ا)منحاالمح دلاعظداح  الممرن ن
بمتتتلالمأنفتتنن،اوم متتقالمطتتتنل المفتت اتظف تت اابمتتتلالمطثلتت المط صصتتاام تت اطقتتدمالمتترأساوحري تتهاوطتتؤخرا.اكطتت ا

بعضاوضع  تالمطرنضاأثظ ءالمعال اكط افت المفصتننر المفت اتطثتلايرنقتاالم ت امعتال ات لت اشطلالم  لارسظا
 (.ا56ا)منحاارأسالمعضد

،اثتظاحت ماطؤمت المط  تن اصت رني  الغلت اررستظالمطتت ويالمفت اترج المدرلسااأناتص ونرالمط  ن ارمسطقاأوًعا -
معتد اأستة  الوو اأناجط ت المطتت ويافت اتطمكار  الم ريي،اوك لالمعالط تالمف اتحتدداطنلضت الم  ت ت،اوذمتكا

جط تت المفصتت ونراطمثلتتقاعلتت اكتتنايتتدالم ريتتيالمطغلتتصاأوالمطظفتتن اأواخلظتته،اومتتظاتطثتتلافتت اأياولحتتد اطظ تت اوهتتنا
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ططمكار  ،اطط ايد اعل اأي  ارسطقابعدارسظالميد،اوإذلالففرضظ اأناذمكاك ناعيًة افظً ت اطتطالمطصتنرافت اعتدما
 ت5لوش  صاب وش  ء،افإلنالمفصننر المف اتطثتلاتح ت المر ت  المت ياتطظت الم تالمحدرتهاعل المفعريراعطاإطم كا

فتت المةتت  المثتت ي اطتتطالمط  تتن اتظ تترافي تت الم ريتتياوهتتناتطمتتكاممتت نالمطتترنضابمتتتلايتتظظاعلتت احتتدر المطصتتنرا
فطت داعل تهاتطتتطالععاعل المفعريراعطاذمك.ااكط اأنالممريالمث ي الم ياتمفظداإم هالمدرلساافت ارأي ت اتعتدادمت اًلا

(ارستطقافت المردلتتااطتطالوطت م،افتفظاوضت ا58ا)منحااإذاإنالمفصننر المف اتطثلايرنقاالم  امعال اوج الم ل 
خ تتن اب مطتتدلدالوحطتتراعلتت المنجتتهاممتت ةهاملفعريتتراعتتطاأنالمطتترنضاتقتت اطتتطالم لتت اومتت ساطتتطالوطتت م؛اونا

،او تت مكافتتإلناصتت رني  اأثظتت ءارستتطهاطنلضتت الم  تت تافتت اذمتتكالمطتترضاك يتتقاعلتت المظ تتراولم ليفتتيطاطتتطالم لتت 
ملطتتت وياوإضتتت ففهامعالطتت تالمطتتتدلدافتتت اتصتت ونرالمط  تتتن ،الرفمتتت اخ تتلالمطصتتتنرافتتت اهتت االمفصتتتننر افطحتتت اا
ب مطتتدلدالوحطتترالمتت يالستتف دطهاطتتطاحرتتلافتت اطتتفطالمط  تتن امطحتتنابعتتضالوخ تت ءالم ف ر تتا.اأطتت الممتتريالمث متت ا

علتتظاودرلتتتاارفمتترن الم متتد،اططتت اتصتتعياطعتتهاأناتصتتنره اولوهتتظاف تتناأناطنلضتت الم  تت تاك يتتقاتحفتت  اإمتت ا
طصنرام سامهادرلتاابعلنمالم ياولمفمرن .اوهناط اوضحهاص رني  اف اطقدطفهاوهنايفحدلاعطايظمهاف كرا

وه اتعظ اتحطقارنض اتايد شتلاآمقاوصنر اعليلاطصنرالادتتمرن ارنيهاتصننراوض التدماصنر السف اأن
 ريتياوشتتلالآلمتااولمطترنضتاونفظتصالمظصت المثت ي اطتطاهت االمعةت ر اطت المعةت ر اصنر ام  لالمفمرن اوصنرتالم

لمف اج ءتاعلت اجط ت المفصت ونراتصتنر ايريتياوشتتلاآمتقاوصتنر اعليتلارتنيلردرتالمفت اتعظت اأناهت ااصتنر ا
يثتصاف تتهاعلتت اأناصتت رني  احتتداصتتنراالم ريتياوشتتتلالآلمتتااوصتتنر المطتترنض.اوطت اذمتتكافتتإلناهتت لاعاتعتتدادمتت اًلا

نرالمط  ن ارظظمه،اإذاإيهاب مرغظاططاأناه لالمط  ن اط اهناإعاترجطاامطق ماالمأهرلوي،افإلناص رني  اتص وا
ذكراف اطقدطفهاأيهاططاتلم ظه،اف ناطعف داعل ايمةااعطلالمغيراإم ايظمهاي مط اك نامهابصطااف ه؛اوعل اكلا

 لمطت ويا.اااح  افظ اكلف المح مفيطاتطتطالمقن ابليهاهنالم ياوض المعالط تاورسظ
رغظاأنالمدرلسااوضحقاإمط مااص رني  ارفمرن اجمظالإليم ن،افإليهاف ابعضالوح  ناأخ لاف اتظميراي ا -

لمأهتترلوياعظتتداق  طتتهارفرجطفتتهاططتت اأوحعتتهاافتت ابعتتضالوخ تت ءالمةمتت  ااعظتتداتحديتتداامطنلضتت الم  تت تاكطتت افتت ا
 .(58ا)منحاا اتطثلالم  امعال الم ل (اوتلكالمف55ا)منحاالمفصننر المف اتطثلالم  امعال ايفطالوي 

وفتطاا،وكفتيالمفت رنخاولمحضت ر اعظتدادرلستاالمظتطابمتتلاعت ما،لمرجتنعاإمت المط  نيت تبضترور اتنص المدرلستاا -
ا،فظً تت انالمغتترضاطتطادرلستتاالمفصت ونرامتت سافقتضاوصتتظ  اوتحليتلاعظ صتتره اتحلت اًلاإإذاا،لمفصتننرابصتتظااخ صتا

 اف ه.اف قأيوم طالمنحن اعل احض ر المعصرالم يا
تةمتتراهتت االمدرلستتاالمظظ تتاالمحضتت رناابإلطت ي تتاات ر ق تت اعلتت ابتت ح ايتترعالمعتتال الوختترى،استتنلءاطتتطاختتال ادرلستتاالورتتنل ا -

لوختترىالمفتت اوردتافتت االمط  تتن ايظمتته،اأوادرلستتاالمط  نيتت تالم ر تتاالمطصتتنر المفتت اتحتتفظ ار تت المطفتت ح اولمطتفةتت تا
 ف اترج اإم المطدرساايظم  اأواب ح اطدلرسالمفصننرالوخرى.اولمط طنع تالمظظ االمط فلظااخ صًااتلكالم

تلطتتلالمدرلستتااأناتظمتترالمطفتت ح اولمطتفةتت تاولمط طنعتت تالمظظ تتاالمط  نيتت تالمطحظنظتتاافي تت اإم فرويً تت احفتت اا -
يفمتتظ املةتت حثيطالعيتتالعاعلي تت افتت استت نمااونمتتر،اولعستتفظ د اطظ تت ارتتدًعاطتتطالععفطتت داعلتت المطرلجتت المفتت احتتدا

ر  اأح  ًي المصنل ،اوطتطاهت لالمطظ لتصاتمتيرالمة حثتااإمت الختفال المةت حثيطالوتترلكاف طت اريتظ ظاحفت ابمتلنات  ي
عتتدداصتتظح تالمط  تتن المنلحتتداوعتتدداتصتت ونرا،اوطتت اكتت ناملة حثتتاالمنحتتن اعلتت المصتتح  اطتتظ ظاإعابحصتتنم  ا

 عل ايم ااك طلااططالمط  ن اعرراطنح المطتفةاالمنيظ اارة رنس.

                                                           
 
1
  Huard et Grmek, Le premier, fig.76. 
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ا(:اتصننر اتطثلاك المرأساك ااولحد امعال ا5ا)منحا
لوطرلضالمظ ت ااعطاغلةاالمرين ااولمررود عل المدط  ا

 .ر مصدلع

،ار   اح طداخل ظا،اطدلرسالمفصننرالإلسالط  عط:ايقاًلا
ا.89امنحا

 

(:اتصننر اتطثلاك المرأساإذلامظاتظظ الم  اا5ا)منحا 
ايقاًلاصدلعاطأططاططاررداشديداف المرأس.المنلحد اوك نالم

اعط:
 Ganidagli & others, "Approach to Painfulا

Disorders", fig.1.A. 
 

 

 

 

غيرا (:اتصننر اتطثلايرنقاالم  امعال الممك قا5ا)منحا
ااعط:ايقاًلا. لمطأطظا

-'zKasım E-Ebu'l ,Sînâ i-Aciduman, İbn

.2.30.a Sekil ,Zehrâvî 

تصننر اتطثلايرنقاالم  امعال الممك قاا(:ا6ا)منحا 
ايقاًلاعط:المطأطظا.

-'zKasım E-Ebu'l ,Sînâ i-Aciduman, İbn

1..2.3Sekil ,Zehrâvî 

 

 

 
(:اتصننر اتطثلايرنقاالم  امعال اأوج عا7ا)منحا

 لوذييط.

 58،امنحاتآعتالم رلحاتسط ااحمطا ،اعط:اايقاًلا

اعط:ايقاًلا   امعال الملقن (:اتصننر اتطثلايرنقاالم8ا)منحا 
and  olor IllustrationsCIlhan Elmaci, 

Neurosurgical Techniques of Şerefeddin 

, fig.3.Sabuncuoğlu 
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 . 

 

 

 

(:اتصننر اتطثلايرنقاالم  امعال الممتفاا9ا)منحا
اعط:ايقاًلالمطأطظا.ا

  zKasım E-Ebu'l ,Sînâ i-İbn, Aciduman'-ا

3.a.Sekil.2.3 ,Zehrâvî 

(:اتصننر اتطثلايرنقاالم  امعال المظم  نالم يا:ا)منحا 
اعط:ايقاًلا. تتنناططالمرلغظ

 .Huard et Grmek, Le premier, , fig.8ا

 

 

 

(:اتصننر اتطثلايرنقاالم  امعال المظ ملا;ا)منحا
اعط:ايقاًلاولسفرخ ءاجط  المردن.ا

  zKasım E-Ebu'l ,Sînâ i-Aciduman, İbn'-ا

.2.34.a.ekilS ,Zehrâvîا

 .(:اتصننر اتطثلايرنقاالم  امعال المصرع58ا)منحا 

طظ هرالمح   اتعط:اغ د اعردالممالماي ج اف يد،اايقاًلا
 .566،امنحاتلإلجفط ع ااف اتص ونرالمط  ني تالمفرك ا

 
 

 

 

(:اتصننر اتطثلايرنقاالم  امعال المط ءالمظ ز ا55ا)منحا
ا:عطايقاًلاف المعيط.ا

ا.Huard et Grmek, Le premier, fig.11ا

(:اتصننر اتطثلايرنقاالم  امعال المدطنعا55ا)منحا 
اعطايقاًلا. لمطأطظا

:,Ekmeleddin İhsanoğlu 

 Osmanlı Eğitim ve Bilim Müesseseleri, 

resim.136. 
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(:اتصننر اتطثلايرنقاالم  امعال ايفطالوي .ا55ا)منحا
اعاعط:يقاًلا

ا.Huard et Grmek, Le premier, fig.12ا

(:اتصننر اتطثلايرنقاالم  امعال السفرخ ءا56ا)منحا 
ا:اعطايقاًلاجظطالمعيط.ا

Huard et Grmek, Le premier, fig.13. 

ا

 

ا
(:اتصتتننر اتطثتتلايرنقتتااكتت امعتتال اجظتتطالمعتتيطا57ا)منحتتا

عتتط:اغتت د اعرتتدالممتتالمايتت ج اف يتتد،اايقتتاًلالمطظقلتتياأشتتظ ره .ا
ا.567،امنحاتاطظ هرالمح   الإلجفط ع ت

(:اتصتتتننر اتطثتتتلايرنقتتتاالم تتت امعتتتال المظ صتتتنرا58ا)منحتتتا 
أستط ءاشتنح اأحطتداعتط:اايقتاًلالم ياتعرضاف اطآعالمعتيط.ا

ا.68،امنحاتلوزن ءاف اتص ونرالمط  ني تتدي  ،ا

ا

 

ا
(:اتصننر اتطثلايرنقاالم  امعال اشق عالممتظا.ا59ا)منحا

اعط:ايقاًلا
ory of Cleft A Hist 39" Jackson, & Randallا

Lip and Cleft Palate Surgery", fig. 39-2.        

ا                       

(:اتصننر اتطثلايرنقاالم  امعال المظ صنرا:5ا)منحا 
اعط:ايقاًلاا.لمح دلاف المظظ

 Yıldırım, University of Thrace Healthا

Museum, 19. 
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ا

 

ا
 الوضتتترلسا(:اتصتتننر اتطثتتلايرنقتتتاالم تت امعتتال;5ا)منحتتا

اعط:ايقاًلاولملث تالمطمفرخ ا.ا
 Ganidagli & others, "Approach to Painfulا

Disorders", fig.2.                                                                                

(:اتصننر اتطثلايرنقاالم  امعال اوج ا58ا)منحا 
اعط:ايقاًلالمضرس.ا

Médecins et  vid Lefebvre éd,Crignon et Da 

la couverture du livre. ,Philosophes 

ا

 

ا
(:اتصتتتننر اتطثتتتلايرنقتتتاالم تتت امعتتتال الم ظتتت زنر.ا55ا)منحتتتا

عتط:اأحطتتداعرتدالمتترلزعاأحطتد،المحضتت ر الإلستالط اافتت اايقتاًلا
ا.55لمعصنرالمنس  تلمعلنمالمعقل ات،امنحا

بحنحاا(:اتصننر اتطثلايرنقاالم  امعال ا55ا)منحا 
اعط:ايقاًلالمصنتاوضيصالمظظس.ا

ا.Huard et Grmek, Le premier, fig.23ا

ا

 

ا
(:اتصننر اتطثلايرنقاالم  امعال اطرضالمرئاا55ا)منحا

اعط:ايقاًلاولممع  .ا
ا.Huard et Grmek, Le premier, fig.19ا

(:اتصننر اتطثلايرنقاالم  امعال ات ل ارأسا56ا)منحا 
 Huard etعط:اايقاًلااطأمقا.لمعضدابمريالمرين  تالم

Grmek, Le premier, fig.24.ا
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ا

 

ا
(:اتصننر اتطثلايرنقاالم  امعال اطرضالمطعد ا57ا)منحا

الم يابمريالمررود اولمرين ا.
ا.Huard et Grmek, Le premier, fig.25عط:اايقاًلاا

(:اتصننر اتطثلايرنقاالم  امعال اطرضالم ردا58ا)منحا 
اعط:اايقاًلالمة رد .ا

Huard et Grmek, Le premier, fig.26.ا

ا

 

ا
ا.(:اتصننر اتطثلايرنقاالم  امةضاورمالم رد59ا)منحا

لوزن ءاف اتص ونراتأسط ءاشنح اأحطدادي  ،ا:اعطايقاًلاا
ا.:6ا،امنحاتلمط  ني ت

ا

(:اتصننر اتطثلايرنقاالم  امعال اطرضا:5ا)منحا 
  ,c Thoraci"Batırel & Yuksel:عطايقاًلا.الممنصا

Şerefeddin Surgery Techniques of 

fig.1. ".Sabuncuoğluا

ا

 

ا

ايقاًلا(:اتصننر اتطثلايرنقاالم  امعال الم ح  .ا;5ا)منحا
اعط:

ا.Huard et Grmek, Le premier, fig.30ا

(:اتصتتننر اتطثتتلايرنقتتاالم تت امعتتال الوسفمتتق ءا58ا)منحتتا 
 هراطظتتتتعتتتط:اغتتت د اعرتتتدالممتتتالمايتتت ج اف يتتتد،اايقتتتاًلاا.لمأحتتت 

ا.569،امنحاتلمح   الإلجفط ع ا
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ا

 

ا

(:اتصننر اتطثلايرنقاالم  امعال السفمق ءا55ا)منحا
اعط:ايقاًلاالمقدم.

ا.Huard et Grmek, Le premier, fig.32ا

(:اتصننر اتطثلايرنقاالم  امعال الإلس   .ا55ا)منحا 
اعط:اايقاًلا

Huard et Grmek, Le premier, fig.33.ا

ا

 

ا
تصننر اتطثلايرنقاالم  امعال ارنلسيراا(:55ا)منحا

اعط:اايقاًلاالمطقعد .
Huard et Grmek, Le premier, fig.34.ا

(:اتصننر اتطثلايرنقاالم  امعال المثآميلابعدا56ا)منحا 
لوزن ءاف اتأسط ءاشنح اأحطدادي  ،اعط:اايقاًلا.اح ع  

ا.;6،امنحاتتص ونرالمط  ني ت

ا

 

ا
  امعال اي صنرالمطقعد .ا(:اتصننر اتطثلالم57ا)منحا

اعط:اايقاًلا
Huard et Grmek, Le premier, fig.36.ا

ا

ا(:اتصننر اتطثلايرنقاالم  امعال اوج الم ل .58ا)منحا 
اعط:اايقاًلا

Huard et Grmek, Le premier, fig.38.ا



 م5466-5465هػ/878السؤرخ بعام العالج بالكي في ضهء تراوير مخطهط جراحية الخانية 

 

587 
 

ا

 

ا
(:اتصننر اتطثلايرنقاالم  امعال اضع ا59ا)منحا

اعط:اايقاًلاولسفرخ ءالمطث يا.ا
Huard et Grmek, Le premier, fig.39.ا

ا.(:اتصننر اتطثلايرنقاالم  امعال ارردالمرحظ:5ا)منحا 
لوزن ءاف اتص ونراتأسط ءاشنح اأحطدادي  ،اعط:اايقاًلا

ا.78،امنحاتالمط  ني ت

ا

 

ا
(:اتصننر اتطثلايرنقاالم  امعال ات ل اطظصلا;5ا)منحا

اعط:ايقاًلا.المنرك
ا.Huard et Grmek, Le premier, fig.41ا

.ا(:اتصننر اتطثلايرنقاالم  امعال اوج المظ ر68ا)منحا 
 Aygen & others, "The first Anatolian عط:ايقاًلا

Contribution to Treatment of Sciatica by 

Serefeddin Sabuncuoglu", fig.1. 

ا

 

ا

(:اتصننر اتطثلايرنقاالم  امعال الرفدلءا65ا)منحا
اعط:ايقاًلالمحدبا.ا

 Ganidagli & others, "Approach to Painful ا

Disorders, 168, fig.3. 

(:اتصننر اتطثلايرنقاالم  امعال المظقرسا65ا)منحا 
اعط:اايقاًلااوأوج عالمطظ صل.

Huard et Grmek, Le premier, fig.44.ا
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ا

 

ا
ا(:اتصننر اتطثلايرنقاالم  امعال المظفص.65ا)منحا

اعط:اايقاًلا
Huard et Grmek, Le premier, fig.45.ا

ا(:اتصننر اتطثلايرنقاالم  امعال المنث .66ا)منحا 
اعط:اايقاًلا

Huard et Grmek, Le premier, fig.47.ا

ا

 

ا
ا(:اتصننر اتطثلايرنقاالم  امعال الم  لم.ا67ا)منحا

اعط:ايقاًلا
 Huard et Grmek, Le premier manuscritا

chirurgical turc, fig.48.ا

ايقاًلاا.تصننر اتطثلايرنقاالم  امعال الم درا(:68ا)منحا 
اعط:

  zKasım E-Ebu'l ,Sînâ i-İbn, Aciduman'-ا

.Sekil.2.42, Zehrâvîا

ا

 

ا

ايقاًلا.ا(:اتصننر اتطثلايرنقاالم  امعال المررص69ا)منحا
اعط:ا

Huard et Grmek, Le premier, fig.50.ا

ا ن.(:اتصننر اتطثلايرنقاالم  امعال الممري:6ا)منحا 
اعط:اايقاًلا

Canda, "Türkiye‟de nöropatolojinin gelişimi 

“Dünden bugüne", resim.IIII-2.ا



 م5466-5465هػ/878السؤرخ بعام العالج بالكي في ضهء تراوير مخطهط جراحية الخانية 

 

589 
 

ا

 

ا
ايقاًلاا.(:اتصننر اتطثلايرنقاالم  امعال المدريلا;6)منحا

اعط:ا
Huard et Grmek, Le premier, fig.52.ا

ايقاًلا.ا(:اتصننر اتطثلايرنقاالم  امعال الآلرلا78)منحا 
اعط:ا

Huard et Grmek, Le premier, fig.53.ا

ا

 

ا
ا(:اتصننر اتطثلايرنقاالم  امعال المطم طير75ا)منحا

اعط:ايقاًلالمطعتنسااولمغيراطعتنسا.ا
ا.Huard et Grmek, Le premier, fig.28ا

ايقاًلا(:اتصننر اتطثلايرنقاالم  امعال المظ فض.ا75ا)منحا 
اعط:

  z'Kasım E-Ebu'l ,Sînâ i-İbn, Aciduman-ا

  ekil.2.43a. S Zehrâvî,ا

ا

 

ا
(:اتصننر اتطثلايرنقاالم  امعال المرثرالمح دلا75ا)منحا

اعط:ايقاًلااف المردن.
ا.Huard et Grmek, Le premier, fig.56ا

(:اتصتتتتتننر اتطثتتتتتلايرنقتتتتتاالم تتتتت امعتتتتتال المظتتتتتأ ا76امنحتتتتتا) 
اعط:ايقاًلالمح دلاعظداح  الممرن ن.ا

 Terzioğlu, "Serefeddin Sabuncuoglu   Fatihا

221.            ", nlü Yürk HekimiÜ  Döneminin

ا 
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ا

ا 

اا

(:اتصننر اتطثلايرنقاالم  امعال احم س اا77ا)منحا
اعط:ايقاًلاالم لدا)لورأنط (.

ا.Huard et Grmek, Le premier, fig.57ا

(الم  االآلس اا78ا)منحا 
 لمف اعل اشتلاورحاالآلس

https://gallica.bnf.fr/

ark:/12148/btv1b842

7201w/f54.image 

(الم   تاا79ا)منحا
لمطمط رناالمطثلثا.ا

https://gallica.bnf.fr/

ark:/12148/btv1b842

7201w/f66.imageا

ا

 

ا
لم   تالمأنفني االمطثلثااوف اوس  ظارلبعا،اا-(اأ:7ا)منحا

عط:اايقاًلالم  االمدلئرناالم رير .ا- 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b842720

1w/f85.item.zoomا

(المطتنل المدلئرناالمف اتف نناططاثالثااأحدل ام  ا;7ا)منحا 
عط:اايقاًلاعرعالمظم .ا

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b842720

1w/f87.item.zoomا

ا

 

ا
(المطتنل المطمط رناالمف اررأس  ابعضالمفقريا88ا)منحا

  عط:ايقاًلاوف اوس   ايفنءاصغير.ا

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b842720

1w/f40.item.zoomا

ايقاًلا(المطتنل المطمف دطااف اك الم رداولم ح  .ا85ا)منحا 
عط:ا

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b842720

1w/f71.item.zoomا

 

 

ا
ااف اك السفمق ءالمقدطيطالمطتنل المطمف دط(ا85ا)منحا

ولمم حيط.ا
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b842720

1w/f73.item.zoomا

لمطتنل المطمط رناالمطمف دطاام  المظفصاا(85ا)منحا 
عط:اايقاًلاالمح دلاف المة ط.

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b842720

1w/f93.item.zoomا

ا

ا 

(المطتنل المظص ادلئرناالمطمف دطااف اك اففصا86ا)منحا
عط:اايقاًلالور  ا.ا

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b842720

1w/f91.item.zoomا

ا 

ا

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8427201w/f54.image
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8427201w/f54.image
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8427201w/f54.image
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8427201w/f54.image
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8427201w/f66.image
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8427201w/f66.image
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8427201w/f66.image
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8427201w/f66.image
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8427201w/f85.item.zoom
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8427201w/f85.item.zoom
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8427201w/f87.item.zoom
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8427201w/f87.item.zoom
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8427201w/f40.item.zoom
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8427201w/f40.item.zoom
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8427201w/f71.item.zoom
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8427201w/f71.item.zoom
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8427201w/f73.item.zoom
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8427201w/f73.item.zoom
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8427201w/f93.item.zoom
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8427201w/f93.item.zoom
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8427201w/f91.item.zoom
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8427201w/f91.item.zoom

