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 طبأثر ابن سينا وتأثيره في صناعة ال
 

لقد آّون ابن سينا حلقة أساسية في تاریخ تطور الطب ضمن المسار الحضاري اإلنساني ، بل یمكن 

 في الدراسة الطبية لكان الناس اليوم على غير )نسبة إلى ابن سينا ( القول جازمين إنه لوال اإلسهام السيناوي 

حقيقة اعترف بها العالم واستفاد منها وهذا ليس موقفا تمجيدیا بل . ما هم عليه من مستوى البحث العلمي 

 رآيزة أساسية تؤمِّن له المضّي قدما في سماء العلوم عامة والعلوم - في مواضيع شتى -والزال یعتمدها 

 )1(. . .الطبِّية خاصة 

إن الدراسة المعّمقة للقوانين الطبيِّة السيناویة والثقافات السابقة والالحقة لها ، هي الكفيلة بإبراز 

 .منزلة الحقيقية التي تنتزلها الثقافة الطبِّية السيناویة في تاریخ الطب ال

 وهو علمي بحث طالما غفل عنه -إن الغایة األساسية من هذه الرسالة هي الكشف عن جانب 

      النظریات السيناویة في إثراء العلوم الطبِّية عامة وطّب الكسورا من الجوانب التي أسهمت فيه-الدارسون 

 .الخلوع خاصة و 

 :ویبقى طرح هذا البحث بهذا الشكل یكمن في مقصدین اثنين
 

أن طّب ابن سينا ليس وليد الصدفة بل هو نتاج مشترك بين علوم متوارثة سابقة ، دون أن :  أوال  -1

رف یكون عالة على الماضي ، إذ أن دور ابن سينا یكمن في تطویر هذه العلوم وسيرها نحو التقدم ، ألن المعا

والعلوم تتراآم بهذا الشكل ، ليس فقط بالنسبة البن سينا في عالقته مع الموروثات السالفة بل عند جميع العلماء 

ولعل الشيء الجدید الذي مّيز العصر السيناوي آامن في ترویجه لطبٍّ متفتح ال . وهذه هي القاعدة العامة 

يم على الطّب خاصة ، والعلوم المجرّدة عامة ، ألنه یسمح بوجود المحظور والممنوع ، مّما عاد بالفضل العظ

ح بالتجدید التدقيق ورفع المحظور والغابر وسمحافظ على ما اختاره منها إلى حّد آبير وأمعن البحث و

 . واالآتشاف ، وسن مشروعية التجریب و التطبيق 
 

ر مجرى األمور الطبِّية تغيًرا أن اهتمام الشيخ الرئيس بصناعة الطّب اهتماما بالغا ، غّي:  ثانيا  - 2

جذریا تمثل في إفراز معارف ال ُیستهان بها صمدت عصوًرا أمام التطورات الضخمة التي عرفها المجال 

الطبي والصحي عامة ، وأثبتت مصداقيتها وقدرتها على استيعاب التكنولوجيا ، وهذا ال یستثني أن بعض 

 . طبية اآلنية أطروحاته آلت إلى التضعيف أمام الصناعات ال
 

 : إن المقصدین الدارجين آنفا قد فرضا علينا تقسيم هذا البحث إلى قسمين 
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 قسم أول ؛ سيتطرق إلى منتوج ابن سينا في طّب الكسور و الخلوع ونظریاته العالجية في هذا  -1

 . المجال  
 

 أي طب - الجزء سيعمل على مقارنة الطّب السيناوي في هذاو  قسم ثان ؛ وهو القسم التحليلي منه  -2

مع االستناد إلى آراء األطباء والعلماء من آل العصور  بالماضي والحاضر - الكسور والخلوع

 .واألزمنة ، هادفين إلى تبيين أوجه النقص والقوة في طب الكسور والخلوع عند ابن سينا
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   اإلنسان، الطبيب و العالم :ابن سينا
 

 التي تقع اآلن في -قریة قرب بخارى وهي و أبو علي الحسين بن عبد اهللا ابن سينا ، ولد في أفشنة ه

 ميالدیة ، فيلسوف وطبيب مسلم یلقب بالشيخ 980/ هجریة 370 سنة - السوفياتية سابقا نأوزبكستاجمهوریة 

یاضيات والفلسفة ولم یبلغ الفلك والر والعقلّية وأصبح حجة في الطّب والرئيس ، درس العلوم الشرعّية

 (2).العشرین من عمره 

ثم رغبت في علم الطّب ، : "  یقول ابن سينا في ما ذآره عن نفسه ، ونقله عنه أبو عبيد الجوحزاني

فال جرم أني برزت فيه في أقل مدة . وصرت أقرأ الكتب المصنفة فيه ، وعلم الطب ليس من العلوم الصعبة 

وتعهدت المرضى فانفتح علّي من أبواب المعالجات المقتبسة . ن علّي علم الطّب حتى بدأ فضالء الطب یقرؤو

عن التجربة ماال یوصف ، وأنا مع ذلك أختلف إلى الفقه وأناظر فيه ، وأنا في هذا الوقت من أبناء ست عشرة 

 )3."(سنة 

. ي النهار بغير العلم تفرغ ابن سينا للدرس وانقطع للعلم ، فلم ینم ليلة واحدة بطولها ، وال اشتغل ف

آان جيد الحفظ سریع التأليف ، إذا عزم على السفر حمل أوراقه قبل زاده ، وإذا دخل السجن طلب الكاغد "

وآان إذا تعب من القراءة والكتابة . والمداد قبل الطعام والشراب ، فجوع العقل آان ینال منه قبل جوع المعدة 

 )4."(فتنتال عليه المعاني وینطق بالحكمة جلس یفكر ویقلب في خاطره وجوه الرأي 

آان سلطان بخارى في " اتصل باألمير نوح بن منصور ، الذي استطّب ابن سينا فشفي على یدیه ، و

 القراءة ، فأجروا ذآري ىبالتوفر علذلك الوقت ، واتفق له مرض تلج األطباء فيه ، وآان اسمي اشتهر بينهم 

وتوّسمت بخدمته فسألته یوًما اإلذن لي بالدخول .  وشارآتهم في مداواته بين یدیه وسألوه إحضاري ، فحضرت

في دار آتبهم ومطالعتها وقراءة ما فيها من آتب الطّب ، فأذن لي فدخلت داًرا ذات بيوت آثيرة ، في آل بيت 

 ) 3"( . . .صنادیق آتب منضدة بعضها على بعض 

 ، خرج بعدها إلى أصفهان حيث اتصل بعالء سجنه ابن شمس الدولة بعد أن استوزره لبضعة شهور

وظل ینتقل بين قصور األمراء ، یشتغل بالتعليم وبالسياسة وتدبير شؤون الدولة حتى توفي ودفن في . الدولة 

 )2. (همذان 

 ، بين آتب ورسائل تدل على سعة ثقافته وبراعته في العلوم الفلسفية وغير نالمائتيتجاوزت مصنفاته 

" القانون"و" تسع رسائل في الحكمة والطبيعيات " و" جامع البدائع"و " النجاة " و " الشفاء  " الفلسفية ومنها

الذي ترجع إليه شهرة ابن سينا في الطّب ، إذ ظلَّ عمدة األطباء طوال العصور الوسطى ، آما ظلَّ ابن سينا 

 . م 1500م إلى 1100أعظم عالم بالطّب منذ 
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 (ROBERT THOM)   يلسوف الدولة العربية اإلسالمية و طبيبها لراسمها  ابن سينا ، ف
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ومن المدهش حقا أنه آان یمارس ما یعرف بالطّب التجریبي ویطبقه على مرضاه ، آما تحّدث عن 

وسمَّاها » االنكلستوما « وآان ابن سينا أول من آشف عن طفيل . إلنسان تلوث البيئة وأثره على صحة ا

وآان أول من وصف االلتهاب .  سنة 900بنحو » دوبيني « الدودة المستدیرة وهو بذلك سبق اإلیطالي 

السحائي ، وأول من وصف السكتة الدماغية الناتجة عن آثرة الدم وفّرق بين الشلل الناجم عن سبب داخلي في 

 .لدماغ والناجم عن سبب خارجي ا

فان " آما آشف ألول مرة عن طرق العدوى لبعض األمراض آالجدري والحصبة ، وهو ما اآتشفه 

وقد آان ابن سينا سابقا . في القرن الثامن عشر والعلماء المتأخرون من بعده ، بعد اختراع المجهر " ليونهوك 

 فدرس االضطرابات العصبّية والعوامل النفسّية والعقلّية لعصره في آثير من مالحظاته الطبّية الدقيقة ،

وأشار إلى تأثيرها في أعضاء الجسم و وظائفها ، وقد لجأ إلى التحليل . آالخوف والحزن والقلق والفرح 

 .النفسي لمعالجة مرضاه في بعض األحيان 

متبعة حدیثا ، وذلك  وقد اتبع ابن سينا في فحص مرضاه وتشخيص المرض وتحدید العالج الطریقة ال

في " ليوبول اینبرجر"  وهي طریقة ُنسبت إلى -عن طریق جس النبض والقرع بأصبعه فوق جسم المریض 

 . وآذلك االستدالل بالبول والبراز - 18القرن 

 ویظهر ابن سينا براعة آبيرة ومقدرة فائقة في علم الجراحة ، فقد ذآر عدة طرق إلیقاف النزیف ، 

وتحّدث عن آيفية استخراج السِّهام من الجروح ، وحذر المعالجين .  بإدخال الفتائل أو بالكي سواء بالربط أو

وقد قام بعمليات . ضرورة المعرفة التامَّة بالتشریح إلى  وهو هنا نبَّه من إصابة الشرایين أو األعصاب ،

آما . . . رة والقصبة الهوائية جراحية دقيقة مثل استئصال األورام السرطانية في مراحلها األولى وشق الحنج

ویعتبر ابن سينا أول من اآتشف . توّصل إلى طریقة مبتكرة لعالج الناسور الشرجي ال تزال تستخدم حتى اآلن 

ووصف عضالت العين الداخلية ، وهو أول من قال بأن مرآز البصر ليس في الجسم البلوري وإنما هو في 

 .العصب البصري 

يعيات فتمثلت في دراسته لمجموعة من الظواهر آقوس قزح وتشكل الصورة، أّما إسهاماته في الطب

وأجرى تجاربه وقياساته لحساب الكثافة . وناقش فكرة الماالنهایة ، وسرعة الضوء ، وعالقة الزمن بالحرآة 

 .النوعية للعدید من المواد ، وابتكر ميزانا للحرارة یقوم على تمدد الغاز المحصور 

هرة العریضة التي حققها ابن سينا آطبيب ، والمكانة العلمّية العظيمة التي وصل إليها وبالرغم من الش

حتى استحق أن یلقب عن جدارة بأمير األطباء ، فإّنه لم یسع یوما إلى جمع المال أو طلب الشهرة ، فقد آان 

وقد آان المعجبون به على  . " یعالج مرضاه بالمجان ، بل إنه آثيًرا ما آان یقدِّم لهم الدواء الذي یعده بنفسه
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الجملة أآثر من محبِّيه ، ألنه رزق أسباب الحسد من جميع نواحيه ، فكان رجال عظيم االعتداد بالنفس ، عظيم 

 .النشاط ال مفر له في اجتناب مراتب الرفعة ، ألنه طبيب مشهور وفيلسوف مشهور

 أن ما على "الفراعنة إلى القرن الثاني عشر تاریخ الطّب من عهد "وقد قال األستاذ آمستون في آتابه 

اإلنسان إال أن یقرأ جالينوس ثم ینتقل إلى ابن سينا ليرى الفارق بينهما ، فاألول غامض والثاني واضح آل 

الوضوح ، والتنسيق والمنهج المنتظم سائدان في آتابة ابن سينا ونحن نبحث عنها عبثا في آتابة 

 ) 5."(جالينوس

ابن سينا رغم عقليته الفذة في الطّب وسائر العلوم، لم یكن من المهتمين بصحتهم، ومن المؤسف أن 

ففي آخر حياته آثرت عليه األمراض ، وحاول بعض خدمه التخلص منه لنهب أمواله ، وشعر هو بضعف 

ة ميالدی1037/  هجریة 428صحته وعرف أن قوته قد سقطت فامتنع عن مداواة نفسه حتى أدرآته المنّية عام 

 .بهمذان 

  :وفاتهوقد قال بعض حاسدیه یشمت بعد 

 ل       رأیت ابن سينا یعادي الرجا

  الممات أخسوفي الحبس مات 

 فلم یشف ما ناله بالشفاء              

 ولم ینج من موته بالنجاة 

 ،  وهو أغلب الظن سبب موته،(L'occlusion intestinale)   انحباس القولنجوالحبس هنا مقصود به 

 .أما الشفاء والنجاة فكانت من أهم مؤلفاته 

 للتعمق والدراسة في  والتي ال یسعنا البحثبحثه،ود لمؤلفاته في شتى ميادین علمه وفيما یلي جر       

 .التحليلمحتویاتها لذا اآتفينا بجردها دون 
 

 :في الطب 

 . 19 حتى القرن طبع عدة مرات وظل یدرس في جامعات أوروباآتاب القانون الذي ترجم و 

 .آتاب األدویة القلبية  

 .اإلنسانيةآتاب دفع المضار الكلية عن األبدان  

 .آتاب القولنج  

 .رسالة في سياسة البدن وفضائل الشراب  

 .رسالة في تشریح األعضاء  
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 . رسالة قي الفصد  

 .رسالة في األغذیة واألدویة  
 

 :طبية الفي األراجيز 

 .التشریحأرجوزة في  

 . لمجربات في الطب أرجوزة ا 

  .األلفية الطبية المشهورة 
 

 :في الریاضيات 

 .رسالة الزاویة  

  .إقليدسمختصر  

 .مختصر علم الهيئة  

 .مختصر المجسطي  

 .رسالة في بيان علة قيام األرض في السماء  
 

         

 :في الفلسفة       

 .اإلشارات و التنبيهات 

 . الشفاء 

 .النجاة 
 

 :في الموسيقى 

 . جوامع علم الموسيقى مقالة 

 .مقالة الموسيقى 

 . مقالة في الموسيقى  
 

 :في الطبيعيات و توابعها 

 . رسالة في إبطال أحكام النجوم 

 .رسالة في األجرام العلویة و أسباب البرق والرعد 
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 2-اللوحة 

 .سينا   ابن– جالينوس –أبقراط :  أقطاب الطب الثالثة :   األعلى-
 

 .اليونانيةآتاب القانون في الطب لمؤلفه الشيخ الرئيس ابن سينا في نسخته :  األسفل -                       
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 الفصل الثالث

 القانون في الطب
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 آتاب علم العالم : القانون في طب ابن سينا 
 

ما یصّح ویزول عن الصحة ليحفظ الصحة  علم یتعرف منه أحوال بدن اإلنسان من جهة إّن الطب" 

 )6) ."(بالطب العالجي(، ویستردها زائلة ) بالطب الوقائي(حاصلة 

الذي حظي بشهرة واسعة في العالم بأسره ، وظلَّ المرجع " القانون " هكذا یبدأ ابن سينا آتابه 

آان حيث وروبية منها األساسي للطّب طوال عصور ، واستمر یدّرس في جامعات و آليات الطب ، خاصة األ

 .فيها هو المرجع العلمي األول 

فقد التمس مني بعض خلص أخواتي، ومن یلزمني إسعافه : "  یقول ابن سينا في سبب تأليف الكتاب 

بما یسمح به وسعي أن أصنف في الطب آتابا مشتمال على قوانينه الكلية والجزئية اشتماال یجمع إلى الشرح 

 ) 6."(ألآثر حقه من البيان اإلیجاز فأسعفته بذالكاالختصار وإلى إیفاء ا

رأیت أن أتكلم أوال في األمور : "ثم یسترسل الشيخ الرئيس في وصف آلي للكتاب ومنهجية بنائه قائال 

العامة الكلية في آال قسمي الطب ، أعني القسم النظري والقسم العملي ، ثم بعد ذلك أتكلم في آليات أحكام قوى 

ثم في جزئياتها ، ثم بعد ذلك في األمراض الواقعة بعضو عضو ، فأبتدئ أوال بتشریح ذلك  فردة ،األدویة المن

ثم إذا فرغت من تشریح ذلك العضو ابتدأت في أآثر المواضع بالداللة على آيفية حفظ . العضو ومنفعته 

ليها وطرق معالجتها صحته ، ثم دللت بالقول المطلق على آليات أمراضه ، وأسبابها وطرق االستدالالت ع

ودللت أوال في أآثرها . فإذا فرغت من هذه األمور الكلية أقبلت على األمراض الجزئية . بالقول الكلي أیضا 

أیضا على الحكم الكلي في حده وأسبابه ودالئله ، ثم تخلصت إلى األحكام الجزئية ثم أعطيت القانون الكلي في 

زئية بدواء بسيط أو مرآب ، آما تقف أیها المتعلم عليه إذا وصلت إليه ، المعالجة ، ثم نزلت إلى المعالجات الج

لم أآرر إال قليال منه ، وما آان من األدویة المرآبة أن من األحرى به أن یكون في األقراباذین الذي أرى أن 

األمور أعمله أخرت ذآر منافعه وآيفية خلطه إليه ، ورأیت أن أفرغ من هذا الكتاب إلى آتاب أیضا في 

 .الجزئية ، مختص بذآر األمراض التي إذا وقعت لم تختص بعضو بعينه، و نورد هنالك أیضا الكالم في الزینة

وهذا آتاب ال یسع من یدعي هذه الصناعة ویكتسب بها إال أن یكون جله معلوًما محفوظا عنده ، فإنه 

مضبوط ، وإْن أّخر اهللا تعالى في األجل  رغي مشتمل على أقل ما ُبد منه للطبيب ، وأّما الزیادة عليه فأمر

 )6."(فإني أجمع هذا الكتاب وأقسِّمه إلى خمسة آتب . . . وساعد القدر انتصبت لذلك انتصاًبا ثانًيا 
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 3-اللوحة 
 سينا ابنالرئيس  للشيخالكتاب األول " الطب في القانون" مخطوط من صفحة

 



 

 

تشخيص و عالج آسور و خلوع الطرف العلوي عند ابن سينا
 

 :فكان على هذا المثال 
  

 ) 6"(.في األمور الكلية في علم الطب  " : األول الكتاب -

 بحث هذا الكتاب في تعریف الطّب وشرح أعراضه ، آما تكلم فيه عن األمزجة واألخالط 

 .أسبابها وعالجها  وقد ورد فيه ذآر لبعض األمراض و. وتشریح الجسم ووظائف األعضاء 
 

 )6"(.  في األدویة المفردة:"  الكتاب الثاني -

األدویة المفردة ویحتوي عدًدا آبيًرا من النباتات الطبِّية أآثرها فارسي  علم العقاقير أو وهو خاص ب

 .المنشأ ، وبعضها من أصل یوناني أو هندي أو صيني أو عربي 
 

عضاء اإلنسان عضًوا عضًوا ظاهرها أ في األمراض الجزئية الواقعة ب: " الكتاب الثالث -

 ) 6"(.وباطنها

راض التي تصيب أعضاء الجسم المختلفة ، وذآر أسبابها وأعراضها وعالماتها  تكلم فيه عن األم

 .وأحيانا انزعاجاتها وإنذاراتها 
 

 ) 6" (في األمراض الجزئية التي إذا وقعت لم تختص بعضو ، و في الزینة : "  الكتاب الرابع -

والجذري ، وتحّدث  تحّدث فيه عن عدة مواضع ، آالكسور و الخلوع وبعض الحمِّيات آالحصبة 

 .في القسم األخير من هذا الجزء عن السموم ومضاداتها 
 

 )6"(.  في ترآيب األدویة وهو االقراباذین: "  الكتاب الخامس -

  .دواء تحّدث فيه عن األدویة المرآبة وقد ورد في هذا الجزء ذآر لتحضير ما یفوق عن ثمانمائة 
 

ة من العربية إلى الالتينية وضاع أصلها ، وأعيدت ترجمتها إلى ُنقلت هذه الموسوعة الطبِّية التاریخّي

ترجم وقد في سویسرا ، آما " بال " ميالدیة ، ونسخها الخطِّية موجودة في متحف 1527العربية في روما عام 

  المتعلق بطبإلى العبریة وإلى الترآية وهي موجودة في المكتبة السليمانية في اسطنبول ، آما ترجم القسم

 . إلى اللغة األلمانية - وهو الكتاب الثالث -العيون 
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 4-اللوحة 

 البن سينا" الكتاب الخامس " صفحة من آتاب القانون 
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ك الطبعات في  م وتعّددت بعد ذل1593  عام  م ، وفي روما1492طبع آتاب القانون في ایطاليا عام 

أوروبا لبعض أجزاء آتاب القانون ، وبلغات متعددة ، ولقد جاوز انتشاره بالد المشرق العربي ، ووصل إلى 

حتى ) مونبولي ولوفان( وظل یدّرس في جامعتي . المغرب العربي واألندلس ، وتناوله العلماء بالدرس والنقد 

 .م  1909جامعة بروآسيل حتى في  م و1650 عام
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 5 -اللوحة 
 

 :الترجمة الالتينية لكتاب القانون 
 

  فنون الطبالعلماء بتعلمالرسم یوحي أن اآللهة تأمر  :األعلى  في-
 
 

      الذي یحمل  (  أحدهما یمارس الطب اإلآلينيكي طبيبين ، مناظرة بين :  األسفلفي  -                        
  .واآلخر یمارس الطب النظري) قفازا                                            
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 : البن سينا بالعدید من الشروح منها " آتاب القانون في الطب" وقد حظي

 . البن نفيس" شرح التشریح  " -

 . لإلمام فخر الدین الرازي " شرح القانون  " -

 .لقطب الدین إبراهيم المصري " شرح القانون  " -

 .لقطب الدین الشيرازي" البن سينا شرح الكليات  " -

 . لداوود األنطاآي " شرح القانون  " -

 :لّخصه آل من وقد آما 

 " موجز القانون "  ابن النفيس في -

 " مقتطف من القانون "  محمود الكغميي في -

ل الفترة  عدة مرات إلى الالتينية خال- بيتا 1314 -و آذلك اختزل الكتاب ونظم شعًرا ، وترجمت األرجوزة 

 .من القرن الثالث عشر إلى السابع عشر 

 

من أشهر آتب الطب اإلسالمية وأهم آتب الشيخ الرئيس ، وقد طبع " القانون في الطّب " ویبقى 

 . مؤخرا في طبعة محققة تقع في ثالثة مجلدات آبيرة ، ومجلد رابع خاص بالفهارس العامة للكتاب 

 العلمية ، رغم أنه وضع منذ ما یقارب عشرة قرون من الزمن أهم الكتب" القانون" ولطالما اعتبر 

وقبل اآتشاف العدید من النظریات العلمية والتجریبية والمختبرات الحدیثة ، فهو ال یزال المرجع الهام والقاعدة 

 األساسية في االستشفاء وترآيب األدویة وفي بعض أساليب التطبيب آما هي واردة في القانون منذ ما یقارب

 .األلف عام  
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 6-اللوحة 

مثل والذي ی العبریةآتاب القانون في الطب لمؤلفه الشيخ الرئيس ابن سينا في نسخته 
 النظر عن اختالف العمر والجنس  تستدعي تدخل الطبيب بغضمجموعة من الحاالت المرضية التي

 .الطبقة االجتماعيةو
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 الفصل الرابع

 في التشریح
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 :سيناعلوي عند ابن تشریح الطرف ال
 

لما آان علم التشریح هو الرآيزة األساسية للطبيب والتي تسمح له بفهم ميكانيزمات األمراض ، رأى 

، إذ اعتبره الدعامة " القانون"ابن سينا نظًرا لموضوعية و منهاجيته ؛ أن یجعل من هذا العلم أول آتابه 

وفي بحثنا هذا سنكتفي بما ذآره ابن . سهل معه الفهم و اإلدراك األساسية للفهم الطبي ، فقّسمه تقسيًما منطقًيا ی

 . سينا في تشریح الطرف العلوي موضوع الرسالة 

 : سينقسم هذا الفصل إلى

 .آالم في العظام والمفاصل :  أوال  -1

 .آالم في العضل والعصب والوتر والربط :  ثانيا  -2

 .آالم في الشرایين واألوردة :  ثالثا  -3
 

 : آالم في العظام والمفاصل - )1
 

 : آالم آلي في العظام والمفاصل -) أ

 ) Ossa(  :  في العظام •

یبدأ ابن سينا الكالم بتعریف أحوال العظام وقياساتها وفوائدها ، ثم یقسِّمها حسب أدوارها إلى ثالثة 

 : أقسام 

 . قسم یلعب دور التثبيت والصالبة ، ویكِسب الجسم المتانة -1

 یلعب دور الحمایة والوقایة ، وذالك بتكوینها جدرانا صلبة للتجاویف التي تحتوي على أعضاء  قسم-2

 .نبيلة 

 . قسم یشكل مرآز ربط وتثبيت العضالت ، فتقوم بوظيفة رافعة في نظام البكرات في المفاصل-3
 

حتاج إليه لتحریك وما آان من هذه العظام إنما یحتاج إليه للدعامة فقط والوقایة وال ُی: " ثم یقول 

ن ابن سينا أن  وهنا یبي) .6." (األعضاء فإنه خلق مصمتا ، وإن آانت فيه المسام والفرج التي ال بد منها 

   األضالع ،( Os Sacrum) عظام العجزالعظام التي تلعب دور الدعامة هي عظام غير مجّوفة ، وهو یقصد هنا 

(Costa) ، عظام القص Os Sternum )  (لجمجمة اعظام  أو حتى ( Cranium ) على حّد قوله - ، فهي ُخلقت - 
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      لوقایة األعضاء النبيلة من التأثيرات الخارجية؛ وهو ال ینفي وجود مسام وثقب البد منها لخروج العروق 

 .و األعصاب 

جویفه في وما آان ُیحتاج إليه منها ألجل الحرآة أیضا فقد زید في مقدار تجویفه ، وجعل ت: " ثم یقول 

الوسط واحًدا ، ليكون جرمه غير محتاج إلى مواقف الغذاء المفرقة فيصير رخًوا ، بل صلب جرمه وجمع 

وهو هنا یوضح أن العظام المعّدة للحرآة ال بد لها من تجویف متواصل ) 6. "(غذاؤه وهو المخ في حشوه 

 یكمن في غذاء - على حد قوله -دون فوارق ، ووسط جسم العظم یوجد حشو ، قصد به النخاع ، ودوره 

ثم یبين أن هذا النخاع هو موجود ) 6." (وفائدة المخ فيه ليغذوه على ما شرحناه قبال وليربطه دائما . " العظم

 ( Ossa spongiosa) العظام المشاشيةأیضا في 

ائدة توحيد ففائدة زیادة التجویف أن یكون أخف ، وف: " ثم یفصِّل ابن سينا آالمه في التجویف فيقول 

أي في ) 6."(عند الحرآات العنيفة ، وليكون وهو مجّوف آالمصمت التجویف أن یبقى جرمه أصلبا ، ال ینكسر

ثم . ویقول أیضا في التجویف إنه یكثر إذا آانت الحاجة إلى الخفة أآثر والعكس صحيح . الصالبة والقوة 

ن العظام وبين العظم الذي یليه مسافة آثيرة ، بل والعظام آلها متجاورة متالقية ، وليس بين شيء م: " یقول

 .وهو  ما سيأخذنا للكالم عن المفاصل  )6." (شبيهة بالغضروفية  تملؤها لواحق غضروفية أو
 

   )Articulationes (  : في المفاصل •

 :یجعل ابن سينا المفاصل ثالثة أنواع 
 

والمفصل السلس هو الذي ألحد عظميه  : " ، یقول فيه ابن سينا معرِّفاالمفصل السلس األول وهو -1

 )6."(أن یتحرك حرآاته سهال من غير أن یتحرك معه العظم آمفصل الرسغ مع الساعد 
 

والمفصل العسر الغير : "یقول ابن سينا في هذا النوع و ، الموثق الغير المفصل العسر الثاني وهو -2

ة المقدار مثل المفصل الذي بين الرسغ الموثق هو أن تكون حرآة أحد العظمين وحده صعبة وقليل

  Articutio) المفصل الرسغي السنعيوهذا الوصف یوافق ما یعرف اليوم باسم ) 6."(والمشط

Carpometacarpea)    " المفصل و المعروف حاليا باسم  ) 6 . " (عظام الرسغ أو مفصل ما بين عظمين من

  (Articulatio Mediocarpea)  البين الرسغي
 

وأّما المفصل الموثق فهو الذي ليس ألحد : "  ، ویقول فيه ابن سينا المفصل الموثقأما الثالث فهو  -3

  إلى - الثالث النوع - وهو یقسِّم المفصل الموثق (6)" . مثل مفصل عظام القص البتةعظميه أن یتحرك وحده 
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 : ثالثة أجزاء فرعية ومنها 

مين زیادة وللثاني نقرة ترتكز فيها تلك الزیادة ارتكاًزا ال فهو ما یوجد ألحد العظ : "  المرآوز-)أ

 )6."(یتحرك فيها مثل األسنان في منابتها 

فهو الذي یكون لكل واحد من العظمين تحازیز وأسنان آما للمنشار ویكون أسنان  : " المدروز -)ب

 )6."(مفاصل وعظام القحف آال  في تحازیز ذلك العظم ، وهذا الوصل یسمى شأنا و درزامهندمةهذا العظم 

ومنه ما هو . . . منه الملزق طوال مثل مفصل بين عظمي الساعد " ومنه نوعان ،  : الملزق -)ت

ثم أبدى استثناًءا في الفقرات العليا من فقار ) 6." ( من فقار الصلب السفلىملزق عرضا مثل مفصل الفقرات 

 .الصلب فقال إنها مفاصل غير موثقة 
 

 :ظام ومفاصل الطرف العلوي عند ابن سينا  تشریح ع-) ب
 

 )Clavicula  (  :  تشریح الترقوة  •

الترقوة عظم موضوع على آل واحد من جانبي أعلى القص ، یتخلى عند النحر : " یقول ابن سينا 

 شيبتحدبه فرجة تنفذ فيها العروق الصاعدة إلى الدماغ والعصب النازل منه بتقعير ، ثم یميل إلى الجانب الوح

 )6." (ویتصل برأس الكتف فيرتبط به الكتف و بهما جميًعا العضد 
 

   ) Scapula( : تشریح الكتف •

ألن یعلق به العضد واليد، : " یبدأ ابن سينا الكالم عن الكتف ببيان منفعته فيقول عن المنفعة األولى 

) 6."(لى األخرى و تضيقفال یكون العضد ملتصقا بالصدر فتنعقد سالسة الحرآة آل واحدة من اليدین إ

ليكون وقایة حریزة لألعضاء المحصورة في الصدر ویقوم بدل سناسن الفقرات و أجنحتها ، حيث : " والثانية 

بالنتوء  الشوآي و النتوء وهو ما یسمى حاليا  )6." (ال فقرات تقاوم المصادمات وال حواس تشعر بها 

  ( processus spinosus et transvesrsus ) المستعرض

ثم یكمل . وإذن ، فإن ابن سينا قد حّدد دورین للكتف ؛ أحدهما ميكانيكي حرآي واآلخر وقائي داعم 

والكتف یستدق من الجانب الوحشي و یحدث على طرفه نقرة غير غائرة ، :" ابن سينا واصفا الكتف فيقول 

الحفرة  لتشریح اليوم باسموهذا الوصف یطابق ما یعرف في علم ا) 6."(فيدخل فيها طرف العضد المدور 

  )L'acromion(  األخرمولها زائدتان ؛ إحداهما إلى فوق وخلف و تسمى  . " ) ( Cavitas Glenoidalis  الحقانية

رباط  و بها ( processus coracoideus)   بالنتوء المنقاريوهو النتوء المسمى حاليا  )6. . ."(ومنقار الغراب 
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وقد   . )ligamenta Acromioclavicularis ( الترقوي الرباط األخرميو ما یوافق وه) 6" (.الترقوةالكتف مع 

 .فوقحدَّد ابن سينا دور هاتين الزائدتين في قدرتهما على منع انخالع العضد إلى 

ثم ال تزال تستعرض آلما أمعنت في الجهة اإلنسية ليكون اشتمالها الواقي : " ثم یسترسل قائال 

 والتي - على حّد قوله -ثالثية الشكل ؛ قاعدتها إلى الجهة الداخلية لوقایة األعضاء الشریفة أي أنها ) 6(".أآثر

 قاعدته إلى الجانب الوحشي وزاویته إلى آالمثلثوعلى ظهره زائدة :"ثم یقول . تحتاج أآبر مساحة داعمة 

وهذه الزائدة بمنزلة : " ل وبيَّّن دورها فقا (Spina scapulae) شوآة الكتفوالمعروفة باسم  )6(".اإلنسي

لو آانت إلى اإلنسي : "وعن سبب وجودها بذلك الشكل یقول  ) 6." (السنسنية للفقرات ، مخلوقة للوقایة 

 )6." (لشالت الجلد ، وآلمت عند المصادمات 

ونهایة استعراض الكتف عند غضروف یتصل بها مستدیر :" ثم ینهي آالمه عن الكتف فيقول 

 )6."(بها للعلة المذآورة في سائر الغضاریف الطرف، واتصاله 
 

  ) Humerus(  : تشریح العضد •

عظم العضد ُخلق مستدیًرا ليكون أبعد عن قبول اآلفات وطرفه األعلى محدب یدخل : " یقول ابن سينا 

ویوضِّح مضار ومنافع هذه الرخاوة في المفصل ، فيقول في ) 6."(في نقرة الكتف بمفصل رخو ، غير وثيق 

والمنفعة في : "وأما عن المنفعة فيقول ) 6."(وبسبب رخاوة هذا المفصل یعرض له الخلع آثيًرا : " لضرر ا

أما الحاجة؛ فسالسة الحرآة في الجهات آلها ، واألمان ، فألّن العضد وإن .حاجة وأمان : هذه الرخاوة أمران 

 انتهاكثر عليه وتدوم حتى یخاف آان محتاًجا إلى التمكن من حرآات شتى إلى جهات شتى ، فليست تك

أربطته، وتخلعها ، بل العضد في أآثر األحوال ساآن ، وسائر اليد متحرك ، ولذلك أوثقت سائر مفاصلها أشد 

 )6." (من إیثاق العضد 

أحدها مستعرض : ومفصل العضد تضمنه أربعة أربطة : " ثم یتحول للكالم عن أربطة العضد فيقول 

 ) 6."(ما في سائر المفاصل غشائي محيط بالمفصل آ

أحدهما مستعرض الطرف یشتمل على طرف العضد ، : ورباطان نازالن من األخرم : " ثم یقول  

والثاني أعظم وأصلب ینزل مع رابع ینزل أیضا من الزائدة المتقاربة في حز معّد لهما ، وشكلهما إلى 

 على المنضدةلعضد فيتصال بالعضل العرض، خصوًصا عند مماسه العضد ، ومن شأنهما أن یستبطنا ا

 ) 6." (باطنه
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والعضد مقعر إلى اإلنسي محدب إلى الوحشي ، ليكن بذلك ما :"وینتقل للكالم عن جسم العضد فيقول 

یتنضد عليه من العضل والعصب والعروق ، وليجود تأبط ما یتأبطه اإلنسان ، وليجود إقبال إحدى اليدین على 

 )6. " (األخرى  

فإنه قد رآب عليه زائدتان متالصقتان ، والتي تلي :" عن الطرف السفلي للعضد فيقول ثم یتحدث 

وهو ما یدعى حاليا ) 6. "(الباطن منهما أطول وأدق وال مفصل لها مع شيء ، بل هي وقایة لعصب وعروق 

صل المرفق بلقمة فيها أّما التي تلي الظاهر ، فيتم بها مف"، و ( Epicondylis medialis ) اللقيمة اإلنسية باسم 

ثم  )( Capitulum humeri اللقمة العضدیةوهي  المعروفة حاليا باسم ) 6"(على الصفة التي نذآرها

وبينهما ال محالة حز في طرفي ذلك الحز نقرتان من فوق إلى قدام ، ومن تحت إلى خلف ، والنقرة :"یقول

والنقرة الوحشية هي الكبرى منهما ، وما یلي منهما اإلنسية الفوقانية منهما مسواة مملسة ال حاجز عليها ، 

النقرة اإلنسية غير مملس وال مستدیر الحفر بل آالجدار المستقيم حتى إذا تحرَّآت فيه زائدة الساعد إلى الجانب 

 )6." (الوحشي ووصلت إليه وقفت 
 

 )L'Avant bras (  :  تشریح الساعد •

وهو یقسم الساعد إلى ) 6." (ن طوال و یسميان الزندین مؤلف من عظمين متالصقي: " یقول ابن سينا 

والمدعو في التشریح الحدیث  )6."(والفوقاني الذي یلي اإلبهام منهما أدق ویسمى الزند األعلى :"قسمين فيقول 

 الزند األسفلوالسفالني الذي یلي الخنصر أغلظ ویسمى :" ، وعن اآلخر یقول  )Radius(الكعبرة باسم 

Ulna)()".6( 

ومنفعة الزند األعلى أن تكون به حرآة الساعد على :" وینتقل للكالم في منفعة آل منهما فيقول 

 االنبطاح الساعد إلى ومفعة الزند األسفل أن تكون به حرآة . . . (Prono-supination)  االنبطاح و االلتواء

وُدقق الوسط من آل : "یقول وفي خاصية مشترآة بين العظمتين ) 6"( (Flexion-extension)  االنبساطو

 عن الغلظ المثقل ، وغلظ طرفاهما لحاجتهما إلى آثرة - بما یحفه من العضل الغليظة - الستغنائهواحد منهما 

ثبات الروابط عنهما لكثرة ما یلحقهما من المصاآات والمصادمات العنيفة عند حرآات المفاصل وتعرِّیهما عن 

زند األعلى معوٌج آأنه یأخذ من الجهة اإلنسية ، وینحرف یسيًرا إلى وال: "ویقول ) 6."(اللحم والعضل 

والزند األسفل مستقيم إذ آان ذلك  . . . االلتواء لحرآة االستعدادالوحشية ملتوًیا ، والمنفعة في ذلك حسن 

 )6   ." (واالنقباض لالنبساطأصلح 

 
 



 

 

تشخيص و عالج آسور و خلوع الطرف العلوي عند ابن سينا
 

 ( Articulatio cubiti )   :  تشریح مفصل المرفق •

أّما مفصل المرفق فإنه یلتئم من مفصل الزند : " سينا مفصل المرفق من ثالثة أجزاء فيقول یكّون ابن 

في طرفه نقرة منهدمة فيها لقمة : " وفي الزند األعلى یقول ) 6."( ، ومفصل الزند األسفل مع العضد األعلى

رآة المنبطحة ك النقرة تحدث الحوبدورانها في تل. من الطرف الوحشي من العضد ، وترتبط فيها 

         الحفيرة المفصلية الكعبریةوهذا الوصف یوافق ما یعرف اليوم في التشریح باسم ) 6."(الملتویةو

 )Fossa radialis  (.  

وهذا الحز محّدب : " ویقول  . Cویشبه ابن سينا الزائدتان في الزند األسفل بحرف سين اليونانية 

العضد الذي هو مقّعر ، إال أن شكل قعره شبيه بحدبة دائرة ، فمن السطح ليتهندم في الحز الذي على طرف 

 ) 6."(تهندم الحز الذي بين زائدتي الزند األسفل في ذلك الحز یلتئم مفصل المرفق 

فإذا تحرك الحز بين زائدتي الزند : " ویشرح ابن سينا بعد ذلك ميكانيكية الحرآة في المرفق فيقو ل 

 مفصل المرفق ، فإذا تحرك الحز إلى خلف وتحت انبسطت اليد ، فإذا اعترض الحّز األسفل في ذلك الحّز یلتئم

 ، االستقامة ، فوقف العضد والساعد على نبساطالاالجداري من النقرة الحابسة للقمة حبسها ومنعها عن زیاد 

لجانب اإلنسي وإذا تحرك أحد الحزین على اآلخر إلى قدام وفوق انقبضت اليد حتى یماس الساعد العضد من ا

وطرفا الزندین من أسفل یجتمعان معا آشيء واحد، :"ثم یصف الطرف األسفل للساعد فيقول ) 6 ." (والقدامى

 وما یفضل عن اإلنتقار یبقى محدبا مملسا ليبعد عن األسفلوتحدث فيهما نقرة واسعة مشترآة أآثرها في الزند 

  النتوء اإلبريدة طولية وهي المعروفة حاليا باسم وینهي آالمه باإلشارة إلى زائ )6." (منال اآلفات 

Processus styloideus)( في الزند األسفل . 
  

  ( Carpus )  :  تشریح الرسغ •

صف یلي : " یحدد ابن سينا عظام الرسغ في سبعة عظام أصلية وواحد زائد ، ثم یجعلها في صفين 

  الصف الثاني أربعة ، وألنه یلي المشط "وهو أدق على حد قوله ، و) 6."(الساعد و عظامه ثالثة 

وأما العظم الثامن ، فليس مما یقّوم صفي الرسغ بل : "ویقول ) 6."(واألصابع فكان یجب أن یكون أعرض 

والصف الثالثي یحصل له طرف من اجتماع رؤوس عظامه فيدخل في النقرة  ُخلق لوقایة عصب یلي الكف ،

والزائدة المذآورة في الزند األسفل تدخل  . . .االنقباض و االنبساطفي طرفي الزندین فيحدث من ذلك مفصل 

 )6 (" . واالنبطاح االلتواءفي نقرة في عظام الرسغ تليها فيكون به مفصل 
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  ( Ossa metacarpalia )    :تشریح مشط الكف •

د القبض على مؤلف من عظام لئال تعمه آفة إن وقعت ، وليمكن بها تقعير الكف عن: " یقول ابن سينا 

وهذه : "ثم یفصِّل في وصف مفاصلها ودورها فيقول ) 6."(أحجام المستدیرات ، وليمكن ضبط السياالت 

العظام موثقة المفاصل مشدود بعضها ببعض لئال تتشتت فيضعف الكف لما یحویه ، ومع ذلك فإن الربط یشد 

  :ویقول ) 6."( یؤّدي إلى تقعير باطن الكفبعضها إلى بعض شدًّا وثيقا ، إال أن فيها مطاوعة ليسير انقباض

وهنا یقول في ) 6."(وعظام المشط أربعة ألنها تتصل بأصابع أربعة ، وهي من الجانب الذي یلي الرسغ"  

ومفصل الرسغ مع المشط یلتئم بنقر في أطراف عظام الرسغ ، یدخلها :" المشطي واصفا _المفصل الرسغي

 : باألصابع فيقول – أي عظام المشط –أّما عن اتصالها ) 6."(ریف لقم من عظام المشط قد ألبست غضا

 )6. " (ليحسن اتصالها بعظام منفرجة متباینة "
 

   ( Ossa digitorum manus )    :  تشریح األصابع •

 وهو یشرح ماهية وجودها ثالثية .األشياءیوضح ابن سينا أن األصابع هي آالت تعين في القبض على 

ة عظام وهو ما یزید ث وال أقل من ثالال أآثر مما یضعفها ویجعلها أقل ضبطا ووثاقة ،" ياتالسالم"العظام 

وخلقت من عظام قواعدها أعرض ورؤوسها أدق ، : " الوثاقة ویقل الحرآة ، ویقول فيها ابن سينا واصفا 

 نسبة ما بين الحامل إلى والسفالنية منها أعظم على التدریج حتى إن أدّق ما فيها أطراف األنامل ، وذلك لتحسن

المحمول ، وخلقت عظامها مستدیرة لتوقي اآلفات ، وصلبت وأعدمت التجویف والمخ لتكون أقوى على الثبات 

 )6."(الظاهر ليجود ضبطها لما تقبض عليه وخلقت مقعرة الباطن محدبة. . . في القبض والجر 

عل لبعضها عند بعض تقعير أو تحدیب ولم ُیج: " أما عن اتصالها في األصبع الواحد فيقول فيه 

غير أنه استثنى اإلبهام و الخنصر من هذا الوصف فكان لهما تحدیب في ) 6."(ليحسن اتصالها آالشيء الواحد 

أّما باطن األصابع فقد ُجعل لحميا .  عند انضمام األصابع االستدارة یشكل هيئة - على حّد قوله-الجنبة ، وهذا 

ولم تكن آذلك من الخارج لئال . . .  آالمالصق االلتقاءلتنهدم جيًدا عند " نامل ليدعمها وخصوًصا في األ

 )6." (تثقل

وُجعلت الوسطى أطول مفاصل ، ثم السبابة ، :"ثم رتبها حسب طول المفاصل وبيَّن منفعة ذلك فقال 

احة على المقبوض حتى تستوي أطرافها عند القبض وال یبقى فرجة ، مع ذلك لتتقّعر األصابع األربعة والر

 )6."(عليه المستدیر 

واإلبهام عدل لجميع األصابع األربعة ولو وضع في :" وقد خص ابن سينا أصبع اإلبهام بحدیث فقال 

فإذا اشتملت األربع من جهة على شيء وقاومها اإلبهام من جانب آخر أمكن . . . غير موضعه لبطلت منفعته 
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ُوصلت :" ي آالمه عن مفاصل األصابع فإن ابن سينا یقول وف) 6."(أن یشتمل الكف على شيء عظيم 

سالميات األصابع آلها بحروف ونقر متداخلة ، ویشتمل مفاصلها على أربطة قویة ، وتتالقى بأغشية 

 ) 6. " (غضروفية 

ویحشو :" وینهي ابن سينا تشریحه لألصابع باإلشارة إلى سبب آخر لزیادة وثاقة األصابع فيقول 

 .) 6 ("(Ossa sesamoidea)    السمسمانيةمفاصلها عظام صغار تسمى الُفَرج في 
 

 :منفعة الظفر   •

لتكون سنًدا لألنامل وليتمكن األصبع من لقط األشياء الصغيرة، : حدّد ابن سينا منفعة الظفر في أربع 

 .ثم لتقوم بالتنقية والحك و أخيًرا للدفاع 

وخلق من عظام لينة … تدیر الطرف لما یعرفوخلق الظفر مس : " ویصفها أي األظافر فيقول

 )6." (تعرض لإلنحكاك واإلنجراد تآانت  وخلقت دائمة النشوء إذ. لتتطامن تحت ما یصاآها فال تنصدع 
 

  :  آالم في العضل والعصب والوتر والرباط-) 2
 

ء العصب والعقب واللحم الحاشي والغشا "عّرف ابن سينا العضلة على أنها وحدة مؤلفة من

لما آانت الحرآة اإلرادیة إنما تتم لألعضاء بقوة تفيض إليها من الدماغ : " ویقول في الحرآية  ) 6."(المجلل

آانت العضلة وهي التي إذا تقلصت جذبت الوتر الملتئم من الرباط والعصب النافذ منها … بواسطة العصب

 )6."(وتر فتباعد العضو وإذا انبسطت استرخى ال، فجذب العضو ، إلى جانب العضو ، فتشنج 
 

   :  آالم في تشریح العضل  -) أ
 

 :تشریح عضل حرآة العضد   -

 :هي مجموع العضالت المحرِّآة لمفصل الكتف، وهي منظمة في مجموعات على منهاج ابن سينا

 . . .ومنها عضالت ثالث تأتيها من الصدر وتجذبها إلى أسفل: "   المجموعة األولى -1

تحت الثدي وتتصل بمقدم العضد عند مقدم الترقوة وهي مقربة  عضلة منشؤها من -)أ •

یسمى حاليا  وهذا الوصف یوافق ما )6. " (للعضد إلى الصدر مع استنزال یستتبع الكتف 

  Muscle pectoralis minor ) (  العضلة الصدریة الصغيرةباسم 

الصدر   وعضلة منشؤها من أعلى القص وتطيف أنسي رأس العضد وهي مقربة إلى-)ب •

 ) 6. "(مع استرفاع یسير 
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والثالثة عضلة عظيمة منشؤها من جميع القص تتصل بأسفل مقدم العضد " :   ویقول-)ت •

إذا فعلت بالليف الذي لجزئه الفوقاني أقبلت بالعضد إلى الصدر شائلة به ، أو بالجزء 

 وهو ما )6"(.االستقامةاآلخر ، أقبلت به إليه خافضة ، أو بهما جميعا ، فتقبل به على 

 ( Muscle pectoralis major ) العضلة الصدریة الكبيرة  یسمى حاليا باسم 

 

 .یؤلفها ابن سينا من عضلتين تأتيان من ناحية الخاصرة : المجموعة الثانية  -2

وإحداهما عظيمة تأتي من عند الخاصرة ومن ضلوع الخلف ، : " أّما في األولى فيقول -)أ •

العضلة  یعرف حاليا باسم   وهو ما) 6 . " (باالستقامةخلف العضد إلى ضلوع ال وتجذب

  ( Muscle latissimus dorsi)  الظهریة العریضة
 

والثانية دقيقة تأتي من الجلد الخاصة ال من عظمها أميل إلى :"  وعن الثانية یقول -)ب •

ولى الوسط من تلك ، وتتصل بوتر الصاعدة من ناحية الثدي غائرة ، وهذه تفعل فعل األ

 )6"( .على سبيل المعاونة ، إال أنها تميل إلى خلف قليال 
 

 .مؤلفة من خمس عضالت خاصيتها أنها آلها منشؤها من عظم الكتف : المجموعة الثالثة  -3

عضلة منها منشؤها من عظم الكتف ، وتشغل ما بين الحاجز والضلع : "   األولى -)أ  •

أس العضد الوحشّي مائلة یسيًرا إلى ذ إلى الجزء األعلى من رف وتناألعلى للكتف ،

             العضلة فوق الشوآية اليوم باسم  وهو ما یعرف) 6." (اإلنسّي

(Muscle supraspinatus)  
 

إحداهما ، عظيمة ترسل ليفها إلى : منشؤهما الضلع األعلى من الكتف " وعضلتان -)ب •

 ما بين الحاجز والضلع األسفل وتتصل برأس األجزاء السفلية من الحاجز ، وتشغل

والتي تعرف حاليا باسم ) 6."(العضد من الجانب الوحشي جًدا فتبعد مع ميل إلى الوحشّي 

واألخرى متصلة بهذه : " ویقول   ،(Muscle infraspinatus ) العضلة تحت الشوآية

 تتعلق بأعلى الكتف األولى حتى آأنها جزء منها وتنفذ معها وتفعل فعلها ، لكن هذه ال

وهذا ) 6."( على التوریب بظاهر العضد وتميلها إلى الوحشّيواتصالهاتعلقا آثيًرا ، 

              المدورة الصغيرة  بالعضلةالوصف یوافق العضلة المسماة حاليا 

 ( Muscle Teres minor ). 
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ن عظم الكتف ، ویتصل وترها باألجزاء الموضع المقّعر م"  وعضلة رابعة في -)ت  •

) 6."(الداخلة من الجانب اإلنسّي من رأس عظم العضد ، وفعلها إدارة العضد إلى خلف

 .)(Muscle Subscapularis العضلة تحت الكتف وهذا الوصف یوافق حاليا ما یعرف باسم 
 

ووترها منشؤها من الطرف األسفل من الضلع من األسفل للكتف ، "  واألخرى -)د  •

یتصل فوق اتصال العظيمة الصاعدة من الخاصرة ، وفعلها جذب أعلى رأس العضد إلى 

              العضلة المدورة الكبيرةوالمعروفة في علم التشریح الحدیث باسم )  6."(فوق 

) Muscle Teres major (. 
 

أسفل "سين ، ویقول فيها إنها تأتي من آوَّنها ابن سينا من عضلة واحدة ذات رأ:  المجموعة الرابعة -4

الترقوة ومن العنق وتلتقم رأس العضد ، وتقارب موضع اتصال وتر العضلة العظيمة الصاعدة من 

ویقول إن رأسها األول من داخل واآلخر من خارج على ظهر الكتف عند أسفله وتميل إلى ) 6."(الصدر

عضلة صغيرة تأتي من الثدي ، وأخرى : من زاد عضلتين ومن الناس : " ثم ینهي آالمه فيقول مشككا . خارج

 )6."(مدفونة في مفصل الكتف ، وربما جعل لعضل المرفق معها شراآة  
 

  :تشریح عضل حرآة الساعد -
 

یقسم ابن سينا عضالت حرآة الساعد حسب نوعية الحرآة ، فمنها ما یقبضه ویبسطه في العضد ، وما 

 .  ، وليست توجد في العضد ( la supination )طحه ما یب و( la  pronation) یكبه
 

أحد فردیه یبسط مع ميل إلى داخل ، ألن منشأه من تحت مقدم العضد : " فأما الباسطة فهي زوج -1

الرأس والتي تعرف حاليا باسم ) 6."(ومن الضلع األسفل ومن الكتف ، ویتصل بالمرفق حيث أجزاؤه الداخلة 

   ( Caput longum + Caput mediale  du triceps brachii ) ضلة  ثالثية الرؤوسالطویل والرأس اإلنسي للع

والفرد الثاني یبسط مع ميل إلى الخارج ألنه یأتي من فقار العضد ویتصل باألجزاء الخارجة من المرفق ، " 

ينا حرآة انبساط وإذا فقد جعل ابن س) 6." (وإذا اجتمعا جميعا على فعليهما ، بسطا على اإلستقامة ال محال 

 . قد تبلغ قوة انبساطهما إلى استقامة مثلى للعضد والساعد اثنتينالساعد منوطة بعضلتين 
 

  :  فقد أعزى ابن سينا إمكانيتها إلى وجود عضلتيناالنقباض أما عن حرآة - 2
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ى منشأة من الزند األسفل من الكتف ومن المنقار ، یخص آل منشأ رأس ، ویميل إل"  األولى -)أ •

وهي التي توافق ما یعرف اليوم ) 6. "(باطن العضد ویتصل وتر له عصباني بمقدم الزند األعلى 

  ( Muscle biceps brachii )     العضلة ذات الرأسين العضدیة باسم 

 لها رأسان لحميان أحدهما من ةوهو عضلظاهر العضد من الخلف ، " والثانية منشأة من -)ب •

مه ، وتستبطن في ممّرها قليال إلى أن تخلص إلى مقدم الزند وراء العضد ، واآلخر قدا

على أن حرآة ) Muscle brachialis)(  لعضدیةاالعضلة وهي توافق العضلة المسماة ) 6."(األسفل

 . للعضلتين معا قد تؤدي إلى استقامة القبض المثلى االنقباض
 

  :عضلتين وفي ما یخص عضالت البطح فقد جعلها ابن سينا أیضا -3

وهي التي ) 6."(موضوع من خارج بين الزندین ، متالقي الزند األعلى بال وتر " أوالهما  -)  أ •

  )  Muscle suppinator( العضلة الطویلة الباسطة توافق ما یعرف اليوم باسم 

ظاهره ، رقيق متطاول ، منشؤه من الجزء األعلى من رأس العضد مما یلى " وثانيهما  -) ب  •

 حتى یقارب مفصل الرسغ ، فيأتي الجزء الباطن من طرف الزند ذالساعد وینفوجله یمر في 

 العضلة  العضدیة الكعبریةوهي توافق العضلة المسماة  )6."(األعلى ویتصل به بوتر غشائي 

(Muscle brachioradialis ) 

 :  أما عن حرآة المكبة ، فأیضا حدَّد لها ابن سينا عضلتين موضوعتين من خارج-4

یبتدئ من أعلى اإلنسّي من رأس العضد ، ویتصل بالزند األعلى دون مفصل " أوالهما -) أ •

              العضلة الكابة المدورة الرأسوهي توافق العضلة المسماة ) 6."(الرسغ

Muscle Pronator Teres )(  

انية ، ویبتدئ من نفس الزند  وطرفه أشد عصباالستعراضأقصر منه وليفه إلى " وثانيهما  -) ب •

العضلة وهي توافق العضلة المسماة ) 6" ( .األسفل ، ویتصل بطرف األعلى عند مفصل الرسغ 

  .)(Muscle Pronator Quadratus   الكابة المربعة
 

  :  تشریح عضل حرآة الرسغ-
 

 نفس وآما أسلف الذآر في عضل حرآة الساعد ، فإن عضل حرآة الرسغ هي أیضا تقسم على

المنوال إلى مجموعات تختص آل واحدة منها بنوعية حرآة مختلفة فنجد منها القابضة والباسطة ، المكبة 

 . والباطحة 
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 : ، فجعلها مجموعة من ثالث عضالت أما الباسطة -1

عضلة متصلة بأخرى آأنهما عضلة واحدة ، إال أن هذه منشؤها من وسط الزند األسفل ،  "-)أ •

العضلة مبعدة وهي توافق العضلة المسماة  )6. "(م وبها یتباعد عن السبابة ویتصل وترها باإلبها

  .( Muscle  Abductor  Pollicis Longus )  اإلبهام الطویلة

منشؤها من الزند األعلى ، ویتصل وترها بالعظم األول من عظام الرسغ ، أعني " واألخرى -)ب •

العضلة ممددة اإلبهام ا یعرف اليوم باسم وهي التي توافق م) 6." (الموضوع بحذاء اإلبهام 

 ).(Muscle Extensor Pollicis Brevisالقصيرة 

معا بسطتا الرسغ بسطا مع قليل آب ، وإن تحرآت الثانية وحدها بطحته، "  : في حرآتيهما یقول  و

 ) .6. "(وإن تحرآت األولى وحدها باعدت بين اإلبهام والسبابة 

على الزند األعلى من الجانب الوحشّي ، منشؤها أسفل رأس العضد ، عضلة ملقاة "  والثالثة -)ت •

ترسل وتًرا ذا رأسين یتصل بوسط المشط قدام الوسطى والسبابة ، ورأس وترها متكئ على الزند 

وهي التي توافق ما یعرف اليوم باسم  )6. "(األعلى عند الرسغ ، ویبسط الرسغ بسطا مع آب 

                                             یة الطویلة و القصيرة العضلة الممددة الرسغ الكعبر

Muscles extenseurs Carpi-radialis Longus et Brevis) .( 
 

 :   وأما القابضة ، فهي مجموعة من عضلتين یؤلفان زوجا ، وعضلة منفردة عنهما یقول ابن سينا  -2

سفل منهما یبتدئ من الرأس الداخل من رأسّي فزوج على الجانب الوحشّي من الساعد ، واأل " -)أ •

) 6."( أعلى من ذلك ، وینتهي هناكیبتدئالخنصر واألعلى منهما و العضد ، وینتهي إلى المشط 

                                 العضلة مثنية الرسغ الزندیةوهي التي توافق ما یعرف اليوم باسم

Muscle Flexor Carpi-ulnaris ) (.  

وعضلة معها تبتدئ من األجزاء السفلية من العضد تتوسط : "أما العضلة الثالثة فيقول فيها  -)ب •

موضع المذآورتين ، ولها طرفان یتقاطعان تقاطعا صليبيا ، ثم یتصالن بالموضع الذي بين 

         العضلة مثنية الرسغ الكعبریةوهي توافق العضلة المسماة  )6."(السبابة والوسطى 

Muscle Flexor Carpi-radialis) (.  

القوابض " ویقول ابن سينا أن حرآت هذه العضالت مًعا تقلص الرسغ وتقبضه ، ثم یفسِّر قائال أن هذه 

 والبواسط هي بعينها تفعل الكب والبطح إذا تحرك منها متقابلتان ، بل العضلة المتصلة بالمشط قدام الخنصر 
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ها عضلة اإلبهام التي نذآرها فيما بعد تمَّمت قلب الكف باطحة ، إذا تحرآت وحدها قلبت الكف ، وإن أعانت

والمتصلة بالرسغ قدام اإلبهام إذا تحرآت وحدها آبته قليال ، أو مع الخنصریة التي نذآرها آبته آبا تاما فاعلم 

 )6." (ذلك 
 

 :األصابع تشریح عضل حرآة -

ي الساعد ، ولو ُجمعت آلها على الكف لثقل منها ما هي في الكف ، ومنها ما هي ف: " یقول ابن سينا 

بكثرة اللحم ، ولما بعدت الرسيغات منها على األصابع ، طالت أوتارها ضرورة ، فُحصِّنت بأغشية تأتيها من 

جميع النواحي ، وخلقت أوتارها مستدیرة قویة ، ال تستعرض ، إلى أن توافي العضو ، فهناك تستعرض ليجود 

ویقول إن جميع العضل الباسطة لألصابع والمحرآة إیاها إلى أسفل ) 6. "(محرِّك اشتمالها على العضو ال

 .موضوعة على الساعد 

عضلة في وسط ظاهر الساعد تنبت من الجزء المشرف من رأس العضد "  فالباسطة عنده هي-1

   ة ممددة األصابعالعضلوهي توافق العضلة المسماة  ) 6 "(.تبسطهااألسفل وترسل إلى األصابع األربع أوتارا 

) Muscle Extensor Digitorum(.  
 :  أما المميلة إلى أسفل فثالث -2

واحدة تنبت من الجزء األوسط من رأس العضد الوحشي ما بين زائدتيه وترسل وترین إلى  " -)أ •

  العضلة ممددة الخنصروهي توافق العضلة المسماة  )6."(الخنصر والبنصر 

 ) (Muscle Extensor Digiti Minimi.   

منشؤها من أسفل زائدتي العضد إلى داخل ، ومن حافة الزند األسفل : "  إحداهما واثنتين -) ب •

وترسل وترین إلى الوسطى والسبابة ، والثانية من أعلى الزند األعلى وترسل وتًرا إلى اإلبهام 

                قصيرة العضلة ممددة اإلبهام الوهي توافق العضلة المسماة ) 6."(المذآورة سلفا 

Muscle Extensor Pollicis Brevis ) (.  

والتي على الساعد ثالث عضالت ، بعضها . أما القابضة فنوعان ، على الساعد وفي باطن الكف  -3

 . منضودة فوق بعض موضوعة في الوسط  

رف فيجب وهو األسفل مدفون من تحت ، متصال بعظم الزند األسفل ، ألن فعلها أش"  األولى -)أ •

أن یكون موضعها أحرز ، وابتداؤها من وسط الرأس الوحشّي من العضد إلى داخل ، ثم ینفذ 

وهي توافق العضلة ) 6."(صبع أ آل وتر باطن یأتيویستعرض وترها وینقسم إلى أوتار خمسة 

              العضلة مثنية األصابع العميقةالمسماة في التشریح الحدیث باسم  
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(Muscle Flexor Digitorum Profondus) " .  فأما اللواتي تأتي األربع ، فإن آل واحدة منها

وأما الثالث . تقبض المفصل األول والثالث منه ، أّما األول فألنه مربوط هنالك برابطة ملتفة عليه 

إنها تقبض مفصله الثاني والثالث ، وأّما النافذة إلى اإلبهام ، ف. فألن رأسه ینتهي إليه ویتصل به 

 ) 6. " (ألنها إنما تتصل بهما 

 والعضلة الثانية من فوق هي أصغر وتبتدئ من الرأس الداخل من رأسي العضد ، وتتصل -) ب •

بالزند األسفل قليال ، وتستمرُّ على الحد المشترك بين الجانب الوحشّي واإلنسّي ، وهو السطح 

 ، فإذا وافت ناحية اإلبهام مالت إلى داخل وأرسلت أوتاًرا إلى المفاصل الفوقاني من الزند األعلى

العضلة مثنية وهي توافق العضلة المسماة ) 6. "(الوسطى مع األربع لتقبضها ، وال تأتي اإلبهام 

     (Muscle Flexor Digitorum Superficialis)  األصابع السطحية

 إلى باطن الكف وتنفرش عليه مستعرضة لتفيده الحس تنفذ بوترها" والعضلة الثالثة فهي  -)ت  •

 )6."(ولتمنع نبات الشعر عليه ولتدعم البطن من الكف 
 

 : ي صفين ففيعدُّها ثمان عشرة عضلة منضوضة ثم ینتقل ابن سينا للحدیث عن العضالت في الكف 

 :صف أسفل وعددها فيه سبعا  - أ

 . . .  للخفض واثنان ، بل خمس لإلشالة وليس شيء من هذه السبعة للقبض:"  یقول ابن سينا 

و هذا  )6. "(خمس منها تميل األصابع إلى فوق ، واإلبهامية منها تنبت من أول عظام الرسغ - 

                          العضلة ممددة اإلبهام القصيرة  حاليا باسمالوصف یوافق العضلة المسماة

Muscle Extensor Pollicis Brevis ) ( . 

والسادسة قصيرة عریضة ليفها ليف مورب ورأسها متعلق بمشط الكف حيث تحاذي الوسطى  " -          

        العضلة مبعدة اإلبهام الطویلة وهي توافق العضلة المسماة) 6."(ووترها متصل باإلبهام تميله إلى أسفل 

(Muscle Abductor Pollicis Longus).  

وهي توافق ) 6."(صر تبتدئ من العظم الذي یليها من المشط فيميلها إلى أسفل والسابعة عند الخن " -        

 ( Muscle Abductor Digiti Minimi )    العضلة مبعدة الخنصرالعضلة المسماة 

والصف األعلى تحت العضلة المنفرشة على الراحة فهي إحدى عشرة عضلة؛ ثمان منها ، آل  " - ب

 مفاصل األصابع األربع ، واحدة فوق أخرى لتقبض هذا إثنين منها تتصل بالمفصل األول من

 ) 6 (".المفصل ، أّما السفلى منها فقبضها مع حط وخفض ، وأّما العليا فقبضها مع یسير رفع وإشالة
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  .)( Muscles Lumbricales  العضالت الخراطينية وهي التي توافق ما یعرف اليوم باسم 

العضلة مثنية اإلبهام  لقبض اإلبهام وهي التي توافق ما یعرف اليوم باسم وقد خّص ثالثا منها لإلبهام ، واحدة

 . واألخرتان هما السالفتان ذآًرا  )Muscle Flexor Pollicis Brevis (  القصيرة
 

 : آالم في تشریح العصب -) ب
 

 هو منها ما هو خاص بالذات ، ومنها ما: "یبدأ ابن سينا الكالم في العصب بذآر منفعته فيقول 

والذي بالعرض ، فمن ذلك . بالعرض ، والذي بالذات إفادة الدماغ بتوسطها لسائر األعضاء حسا وحرآة 

وآالم ابن سينا في األعصاب مشروح مطوال ، ولكن سنكتفي في هذا البحث ) 6."(تشدید اللحم وتقویة البدن 

 .بالتعرف على آالمه في األعصاب الخاصة بالطرف العلوي 

ثم یصف ) 6"( العصب النابت من النخاع السالك من فقار الرقبة ثمانية أزواج: " لرئيس یقول الشيخ ا

 جعل ما یخّص الطرف العلوي منها ینطلق من (Plexus brachial)  الضفيرة العضدیةما یعرف حدیثا باسم 

. ..تفرع أیضا فرعين وی:"  فيقول ) .أي الفقرتين ( الزوج الخامس الخارج من الثقبة التي بين الرابع والخامس 

 : والفرع الثاني ینقسم إلى شعبتين 

خالطه شيء من  شعبة هي المتوسطة بين الفرع األول وبين الشعبة الثانية یأتي أعالي الكتف وی-أ        

            .السادس والسابع

 )6."(الحجاب  والشعبة الثانية تخالط شعبا من الخامس والسادس والسابع ، وتنفد إلى وسط -ب       

  .أما الزوج السادس والسابع والثامن فإنها تخرج من سائر الثقب على الوالء "  و-ت       

 ) 6. " ( والثامن مخرجه في الثقبة المشترآة بين آخر فقار الرقبة وأول فقار الصلب -        د

 : الشدید ، ثم یقول االختالطویؤآد ابن سينا أن خاصية هذه األعصاب هي 

أآثر السادس یأتي السطح من الكتف ، وبعض منه أآثر البعض الذي من الرابع وأقل من البعض الذي "  -

 )6. . . "(للخامس یأتي الحجاب ، لكن الصائر من السادس إلى ناحية اليد ال یجاوز الكتف 

ة لشعبة السابع أآثره یأتي العضد ، وإن آان من شعبه ما یأتي عضل الرأس والعنق والصلب مصاحب" و-

 )6."(الخامس ، وتأتي الحجاب 

 والمصاحبة یأتي جلد الساعد والذراع وليس منه ما یأتي الحجاب وهو یجيء االختالطأما الثامن فبعد "  و-

 )6."(للساعد من الكتف مخلوطا بأول النوابت من فقار الصدر 

 : ن سينا فيه أّما فيما تعلق بتشریح عصب فقار الصدر بما یخّص الطرف العلوي فيقول اب
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األول من أزواجه ، مخرجه بين األولى والثانية من فقار الصدر وینقسم إلى جزأین ، أعظمهما  " -

فيرافق ثامن عصب العنق  یتفرق في عضل األضالع وعضل الصلب ، وثانيهما یأتي ممتًدا على األضالع

 ) 6." (ویمتدان إلى اليدین حتى یوافيا الساعد والكف 

ثاني یخرج من الثقبة التي تلي الثقبة المذآورة فيتوجه جزء منه إلى ظاهر العضد ویفيد والزوج ال" -

الحس وباقيه مع سائر االزواج الباقية یجتمع فينحو نحو عضل الكتف الموضوعة عليه المحرِّآة لمفصله 

منه تأتي عضل وعضل الصلب ، فما آان من هذا العصب نابتا من فقار الصدر ، فالشعب التي ال تأتي الكتف 

 )6." (الصلب 
 

 

 : آالم في الشرایين و األوردة - ) 3
 

 : آالم في الشرایين  -) أ

العروق الضوارب ، وهي الشرایين خلقت : "  الباب بالكالم في صفة الشرایين فيقول ایبدأ ابن سينا هذ

ف األیسر من تجویفي القلب ومنبت الشرایين هو التجوی. إال واحدة منها ، ذات صفاقين ، وأصلبهما المستبطن 

 )6."(ألن األیمن منه أقرب من الكبد ، فوجب أن یجعل مشغوًال بجذب الغذاء واستعماله 
 

 : آالم في األوردة -)ب

: أما العروق الساآنة ، فإن منبت جميعها من الكبد وأول ما ینبت من الكبد عرقان: " یقول ابن سينا 

فعته في جذب الغذاء إلى الكبد ویسمى الباب ، واآلخر من الجانب أحدهما من الجانب المقّعر ، وأآثر من

 )6."(المحّدب ومنفعته إیصال الغذاء من الكبد إلى األعضاء ویسمى األجوف 
 

 :وفي تشریح األوردة الخاصة بالطرف العلوي  ←

رق في الجلد أما الكتفي وهو القيفال ، فأول ما یتفرع منه إذا حاذى العضد شعب تتف"  :یقول ابن سينا 

     :وفي األجزاء الظاهرة من العضد ، ثم بالقرب من مفصل المرفق ینقسم ثالثة أقسام 

 أحدها حبل الذراع وهو یمتد على ظاهر الزند األعلى ثم یمتد إلى الوحشّي مائال إلى حدبة الزند األسفل -1

 .ویتفرق في أسافل األجزاء الوحشية من الرسغ 

  .أآحلإلى معطف المرفق في ظاهر الساعد ویخالط شعبة من اإلبطي فيكون منهما یتوّجه :  والثاني - 2 

 .یتعمق ویخالط في العمق شعبة أیضا من اإلبطي :  والثالث -3 
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 یفرع شعبًا تتعمق في العضل وتتفرق في العضل التي هناك وتفنى فيه إال شعبة وأما اإلبطي فإنه أول ما یفرع

 :غ اإلبطي قرب مفصل المرفق انقسم اثنين منها تبلغ الساعد ، وإذا بل
 

 أحدهما یتعمق ویتصل بالشعبة المتعمقة من القيفال وتجاوره یسيًرا ، ثم ینفصالن فينخفض أحدهما -1          

إلى اإلنسي حتى یبلغ الخنصر والبنصر ونصف الوسطى ، ویرتفع جزء ینقسم في أجزاء اليد الخارجة التي 

 .تماس العظم 
 

 :  والقسم الثاني من قسمي اإلبطي فإنه یتفرع عند الساعد فروًعا أربعة -2         

 . واحد منها ینقسم في أسافل الساعد إلى الرسغ - أ

 .  والثاني ینقسم فوق انقسام األول مثل انقسامه -ب

 .  والثالث ینقسم آذلك في وسط الساعد -ت

وعا تضم شعبة من القيفال فيصير منها األآحل ،  والرابع أعظمها وهو الذي یظهر ویعلو فيرسل فر-د  

واألآحل یبتدئ من اإلنسّي ویعلو الزند . وباقيه هو الباسليق ، وهو أیضا یغور ویعمق مرة أخرى 

األعلى ثم یقبل على الوحشي ویتفرع فرعين على صورة حرف الالم اليونانية فيصير أعلى جزئه إلى 

ویتفرع خلف اإلبهام ، وفيما بينه وبين السبابة وفي السبابة طرف الزند األعلى ، ویأخذ نحو الرسغ 

 : والجزء األسفل منه یصير إلى طرف الزند األسفل ویتفرع إلى فروع ثالثة 
 

الموضع الذي بين الوسطى و السبابة ویتصل بشعبة من العرق الذي یأتي السبابة لى فرع منه یتوّجه إ  - أ

  . ..من الجزء األعلى ویتحد به عرقا واحدا 

 . . .ویذهب فرع ثان منه وهو األسليم فيتفرق فيما بين الوسطى والبنصر  - ب

  )6. "(ویمتد الثالث إلى البنصر والخنصر وجميع هذه تنقسم في األصابع   - ت
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 : تشخيص آسور الطرف العلوي عند ابن سينا -) 1
 

 : آالم آلي في الكسور -) أ
 

الكسر هو تفرق االتصال الخاص بالعظم ، وقد یقع منه : " بن سينا مقالته الثانية في الكسر فيقول یبدأ ا

متفرقا ، ویسمى إذا صغرت أجزاؤه جدا رضًّا ، وقد یتفق غير متفرق ، وغير المتفرق قد یقع مستوًیا و قد یقع 

یقع مبيًنا وقد یقع غير مبين ، والواقع متشبًعا؛ والمستوي قد یقع عرًضا وقد یقع طوًال ، والواقع عرًضا قد 

المتفرق و منه : وهنا یلخص ابن سينا الكسور في نوعين )  7."(طوًال وهو الصدع ، والفصم ال یقع مبينا 

 .الرض ، و الغير متفرق و فيه المستوي عرًضا مبينا وغير مبين  ، والمستوي طوًال وهو الصدع 

كن أن یبقى العظمان على ما یجب بينهما من المحاذاة على سنن  االنكسار ، لم یموإذا ثم" :ثم یقول 

ضرورة فيما یحيط به   االتصال الطبيعي ، بل یزیالن ضرورة عن المحاذاة ، وآذلك من الزوال یحدث النخس

وهنا یبيِّن ابن سينا أن انكسار العظام موجب لأللم والورم، ) 7."(من الحجب و اللحم ، فيحدث وجع یتبعه ورم 

 له وهو ما یجب على الطبيب أال ى أساس أن الكسر ليس متفردا بل یسبِّب في أضرار لألعضاء المجاورةعل

وإذا آانت البينونة مدورة بال شظایا انقلب العضو بسهولة ، وألن : " و في نفس السياق یسترسل قائال . یغفله 

لى داخل ، أي ألن ما یالقيه من یميل العضو المكسور إلى خارج على ما قال أبقراط خير من أن یميل إ

 )7 ." ( العصب هناك أآثر فيؤلم

ذا وقع الكسر عند المفصل، وإ:" ثم ینتقل إلى نوع خاص من الكسور وهي الكسور المفصلية فيقول 

ت الحواجز والحروف التي تكون على نقر العظام البالغة للفم الفاصل وحفائرها ، صار المفصل مستعدا فانرض

وهنا إشارة واضحة إلى أن خطورة هذا النوع من الكسور یكمن وراء إمكانية الجمع بين ) 7(." لالنخالع 

وإذا وقع الكسر عند المفصل و انجبر ، بقيت الحرآة عسرة "  :ویقول مسترسال . الكسر والخلع في آن واحد 

 یكون المفصل في وأصعب ما یقع ذالك في مفاصل العظام الصغار و من ذلك أیضا حيث. . . بسبب الصالبة 

 .مشيًرا إلى خطورة حدوث تيبُّس في الكسر الذي یشمل خط المفصل ) 7." (الخلقة أضيق 

ن انقطاع المخ مهلك فمعنى ال وما یقال من أ" : إحدى النظریات الشائعة فيقول ذثم یقوم ابن سينا بتفني

 ) 7." (لين لزج ليس ینقطع فإن المخ ذائب : " جازما بالقطع و مبررا موقفه قائال ) 7."(حاصل له 

وینتقل إلى األعراض المرافقة للكسر مشيًرا إلى ضرورة االهتمام بها وعالجها ، مبيًنا أنها تؤثر 

    وقد تعرض مع الكسر أعراض ، مثل الجراحة:" بالسلب أو باإلیجاب في مستقبل العظم المكسورة فيقول 
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 )7."(لذي إن لم یدبَّر بما یمنع العفن النزف و الورم و الرض ، لما یطيف به اللحم ا و

وموضع الكسر من الكبار یعرف بالوجع ، ومن : " ویلتفت إلى آيفية معرفة عالمات الكسر فيقول 

وهنا على ) 7."(موقع السبب الكاسر وبمس اليد ، وأما من الصبيان الصغار فيظهر بالوجع والورم والحمرة 

  .وجه التعميم فقط

 

 :طرف العلوي عضًوا عضًوا عند ابن سينا  تشخيص آسور ال-)ب
 - حسب رأیه-بعد آالمه الكلي في الكسور ینتقل ابن سينا إلى نوع من التفصيل في الكسور إذ إنه 

 .وفيما یلي تشخيصه لكسر آل عظمة على حدة . یؤخذ الطب تفصيال ال تلخيصا 
 

 :فصل في آسر الترقوة  •

قل محمول ، وإما لسقطة عظيمة وإما لضربة شدیدة ، ثم إن الترقوة تنكسر إما لث: " یقول ابن سينا 

وأما رباطات الترقوة ، فقد قالوا إن الترقوة ال تنفك من الجانب . . . الترقوة یصعب جبرها وتحتاج إلى لطف 

الداخل ، ألنها متصلة بالصدر غير منفصلة عنه و لهذا ال تتحرك من هذا الجانب ، وإن ضربت من خارج 

أما طرفها الذي یلي المنكب ، وتنفصل .  ، ونبرت فإنها تسوى بالعالج الذي یعالج به إذا انكسرت ضربة شدیدة

وليس تتحرك . ویمنعه أیضا رأس الكتف . منه ، فليس ینخلع آثيًرا ألن العضلة التي لها رأسان یمنعها من ذلك 

طه ، ولهذا صارت الترقوة لإلنسان أیضا الترقوة حرآة شدیدة ، ألنها إنما صيرت لتفرق الصدر فقط ، و تبس

إثر حادث  وفي هذا أي الفصل أآد لنا ابن سينا ، أن الترقوة تنكسر على (7)."وحده من بين سائر الحيوان 

ة ، وأن اعتبارها منفردة في اإلصابة هو ضرب من الجنون إذ أن خطورة آسر عظمة یشترط فيه القوة والشد

 فصعوبته - دون عوارض مرافقة -أما انكسارها . لتي تصيب الرباطات الترقوة مرتبط بالعوارض المرافقة ا

 .تكمن في أن انجبارها ليس باألمر الهيِّن 
 

 :فصل في آسر الكتف  •

أما الكتف فقلما ینكسر الموضع العریض منها ، وأآثر ما یعرض من الكسر لها : " یقول ابن سينا 

 أي -رة منه إلى أن هذه المنطقة من الجسم اإلنسان إشا) 7."(فإنما یعرض للحروف والجوانب والشظایا 

وإذا " :ثم یسترسل قائال .  خاصيتها في الكسور هي إمكانية حدوث الكسور المتفتتة -حوض الطرف العلوي 

عرف وبما یتبعه من النخس ، لكن قد یعرض لها آثيًرا شّق تدل عليه خشونة ، تعرف باللمس عرض فباللمس ی

وربما عرض لها انكسار إلى داخل ، فيدل عليه التقصع الحادث ، . . .لنخس إن آان ا والوجع المكاني و
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 -ارض المرافقةثم ینتقل ابن سينا إلى دراسة العو) 7( ."وخشخشة خفيفة ینالها السمع إذا مست مس االستبانة 

 )7."(وخدر یحدث باليد التي تليه و وجع  : "فيقول -بالكتفوهنا الخاصة 
 

 : عضد فصل في آسر ال •

دون أن یغفل ) 7. "(عظم العضد إذا انكسر آان في األآثر إنما یميل إلى خارج : "یقول ابن سينا 

ثم ینتقل مباشرة إلى العالج وهذا ما سنتطرَّق إليه فيما . إمكانية حدوث آسر مفصلي في المرفق أو المنكب 

 . سيأتي في فصل العالج 
 

 : فصل في آسر الساعد  •

قد یتفق أن تنكسر الزندان معا ، و قد یتفق أن ینكسر أحداهما ، وانكسار الزند " : یقول ابن سينا 

  شر وأقبح من انكسار الزند األعلى ، إذا انفرد بالكسر بأحدهما ، ألنه معرى من -وهو الحامل  -األسفل 

دون الزند و الكعبرة ، و هنا یجدر القول أن عظمتي الساعد آانتا تسميان بالزندین ) 7. " (اللحم فانكساره أقبح 

لذلك فإن ابن سينا قسَّم آسور الساعد إلى آسر الزند األسفل معتبرا إیاه األقبح واألخطر ، وآسر الزند األعلى 

 )7. "(قبول األعلى للعالج سهل : " و خّصه قائال 
 

 : فصل في آسر الرسغ  •

ها سبب أزالها عن باا ، وإذا أصهذه العظام قلما یعرض لها الكسر فإنها صلبة جًد: " یقول ابن سينا 

 تأآيد جازم للشيخ بأن عظام وهنا) 7."(مواضعها ولم یكسرها فتكون غایة العالج فيها نحو ما في الخلع 

 .هي أآثر تعرضا للخلع منه للكسر  لرسغا
 

 : فصل في آسر عظام األصابع  •

ویبدأ في سرد طرق ) 7 ." (هذه أیضا قلما یعرض لها الكسر بل یعرض لها زوال''  :یقول ابن سينا 

و قد تكون اإلبهام :" فيقول  ،  أن یتكلم عن آسر قاعدة إبهام الكف- ولو بشكل عابر -العالج دون أن یغفل 

مؤآدا أن هذه الحالة قد تحدث تشوها لإلبهام نحو األسفل ، ویسترسل بعدها ابن سينا في ) 7."(مائلة إلى أسفل 

                                                                       .باطاتها عالج األصابع المكسورة وآيفية ر
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   : عالج آسور الطرف العلوي عند ابن سينا-) 2

 

 : أحكام االنجبار عند ابن سينا -) أ
  

فال، دت إلى أوضاعها أمكن في األطالعظام المنكسرة إذا ر '' :یبدأ ابن سينا الكالم في هذا الباب فيقول 

ومن یقرب منهم أن ینجبر لبقاء القوة األولى فيهم ، فأما في سن الفتاء وما بعده فال ینجبر ، بل یجرى عليها 

وهنا یوضح ابن سينا أن آسور األطفال تنجبر بشكل ) 7. "(لحام من مادة غضروفية ، تجمع بين العظمتين 

باًرا هي العضد ثم الساعد والترقوة وأسفل بعد ذلك یؤآد أن أعصى العظام انج. أفضل من آسور البالغين 

واألعضاء تختلف : " ویتحول إلى تحدید األزمنة الالزمة لالنجبار بالنسبة لكل عضو على حدة فيقول . الزند

واألسباب التي ألجلها ال ینجبر : " ثم یقول ) 7."(مثال الذراع في ثالثين إلى أربعين. . . في مدة االنجبار 

وهنا  (7) ."االستعجال في الحرآة أو قلة الدم مطلقا أو يل أو آثرة حل الرباطات وربطها ،العظم آثرة التنط

 .إشارة إلى العوامل المؤثرة في انجبار الكسور سلًبا والمسؤولة عن تأخر الشفاء 

قاعدته مد العضو بمقدار ما : " ثم ینتقل الشيخ الرئيس إلى الحدیث في أصول الجبر والربط فيقول 

والنقصان منه یمنع . . . ، فإن الزیادة فيه ُتشّنج وُتؤلم وتحدث عنه حميات وربما عرض منه استرخاء ینبغي 

ونرى أن ابن سينا في هذا الفصل قد تحدث عن  ) 7." (وهذا في الخلع و الكسر على سواء . . . وجود االلتئام 

    العضو ، وذلك حتى ال یموت العضوطریقة معالجة الكسر بتجبيره ، وهو یحذر من إجراء الشد الشدید على

  . (8) أو یعفن مما یسبب انقطاع الترویة الدمویة عن العضو المصاب وهذا یؤدِّي إلى االضطرار إلى بتره

آثيرا ما یعرض من الشد الشدید ، وإبطال الحل وقلة تعهد ذلك أن یموت ذلك العضو ویعفن وُیحتاج : " ویقول 

 ) 7."(إلى قطعه 

 : سينا إلى الكالم في الكسر المفتوح فيقول وینتقل ابن

وهنا تأآيد على ) 7."(وإذا اجتمع آسر وجراحة فليس یمكن أن یدافع بالجبر إلى أن تبرأ الجراحة " 

أنه یجب االهتمام بالجرح ـ آما سلف الذآرـ ألنه یكون العامل المؤثر في مستقبل الكسر أآثر من الكسر نفسه ، 

الكسر رض آان ذلك مخاطرة في تآآل العضو ، فيجب أن یشرط ليخرج الدم فإن فيه وإن آان مع : " ویقول 

وج لحوق الورم وآفة الجراحة  نزف فيجب أن یحبس ، وآثيرا ما یحخطرا ، وهو أن یموت العضو ، وإن آان

 ) 7." (إلى أن یفعل غير الواجب من عالج العضو ، وقد تحدث من الشد حكة فيحتاج أن یحلَّ

 حالت بين العظام  فأما الشظایا فإنها إذا لم تتهندم'' : ل ابن سينا للكالم في الشظایا فيقول یتحوبعد ذلك 
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ثم یتعرض ابن سينا إلى نقطة هامة جدا في معالجة الكسور وهي آيفية التعامل مع ) 7."(وبين االنجبار 

 یتبين أنه عرف جراحة العظام ، الشظية العظمية المتواجدة مكان الكسر ، وبكالم ابن سينا عن هذا الموضوع

 :یقول ابن سينا ) 8. (آنشر العظم وثقبه ، مما یدلُّ على أن مثل هذه الجراحات آانت معروفة في ذلك الوقت 

فإن آانت مؤلمة موجعة فتعرض لها باإلصالح ، وإن لم تكن مؤلمة فال تبادئها وال تتعرض ، وإن آان مثًال "

ري عليها دشبذ ، وإذا أیس ذلك فحينئذ ال یجب أن یهمل أمرها ، و إذا حدث یسمع خشخشتها فإنه یرجى أن یج

من الشظایا خرق اللحم فليس من الصواب أن تشتغل بتوسيع الخرق عمل الجهال ، ولكن الواجب أن یمد 

أعمد إلى فإذا مّد ف. العظمان إلى الجانبين على غایة من االستقامة ال عوج فيها ، ففي التعویج حينئذ فساد عظيم 

الشظية فردَّها وشدَّها ، فإن لم ترتد فال توسع الخرق بل أحضر لبدا بقدر ما یحتاج إليه و أثقب فيه قدر ما 

 الشظية فيه وأغمر على الجلد ، وأنفذتدخله الشظية ، ورآب عليه قطعة جلد لين بقدره وعليه ثقب آثقبه ، 

ا إلى أصله ، ثم أنشره بمنشار العمل وهو منشار رقيق حاد ، واللبد غمًرا یسلفهما ویبرز العظم في الثقب إبراًز

وربما ثقب أصل ما یحتاج أن تبينه بالمثقب ثقبا متوالية ، تأخذ الموضع الذي یراد منه الكسر ، وليس ذلك 

عادما للخطر حيث یكون وراء العظم جسم آریم ، على أنه ربما آان أسلم من اآلالت الهزازة بتحریكها ولقطها 

 إال على قدر معين ، ذوقد یحتال في أن یجعل المثقب على عارضة من جور ال تدع المثقب أن ینف. عها وقط

فيكون أقل آفة حينئذ من اآلالت الهزازة ولهذا یجب أن یكون عند المجبرین من هذه المثاقب أصناف آثيرة 

الشظية ، وعالج ذلك الصدید بما وربما لم تظهر الشظية لكنه ال بد من صدید یسيل فاستدل بذلك على . معدة 

یجففه ویحبس ، ثم افعل ما ینبغي ، وإن آانت الشظية أو قطعة من العظام متمایزة تنخس العضل ، وتوجع ، 

 ) 7." (فال بد من شق وتدبير إلخراج ما یخرج ، ونشر ما یجب نشره

ا الفصل وصایا جبر فسمي هذوفي فصل آخر یقف ابن سينا على ضرورة الدرایة التامة بأصول ال

یتأمل ميل العظم المكسورة ، فإنه یجد عند الجهة المميل إليها " ر ، وهنا یوضح أنه على المجبر أن المجب

حدبة، وعند الجهة المميل عنها تقعيًرا ، وأآثر ما یتفطن لذلك باللمس ، وأیضا فإن الوجع یشتد في الجهة التي 

   وهنا دليل موجب على ضرورة فحص مكان الكسر جيًدا) 7"(.إليها الميل ، والخشخشة أیضا تدل على ذلك 

 بالمراقبة ، ألنه تبقى دائما فرضية بتعهدهابدقة متناهية ، وأیضا بعد أن یسوي طرفي العظمة المكسورة أن و

وال یجب أن یغترَّ باالستواء المحسوس بالبصر قبل تمام : "  فيقول -أوعوارض مرافقة -وجود إصابات 

 وهو ینصح بالمسارعة في معالجة الكسر ، (7) ."إن الورم قد یخفي آثيًرا من السمج واالعوجاج العافية ، ف

ما  و یجب أن یبادر المجبر إلى جبر: " وهو یقول  . (8)   تأخرت المعالجة أصبح رد الكسر أصعب فكلما

 صوصا في العظام التي انكسر ویجبره في یومه ، فإنه آلما طال آان إدخاله أعسر ، و اآلفات فيه أآثر وخ
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 )7." (یطيف بها عضل و عصب آثيرة 

آل عضو جبرته فيجب أن تكون له : " بعد أصول الجبر یتكلم ابن سينا عن نصبة المجبور فيقول 

إال أنه آانت له تحذیرات في أنواع النصبة ) 7."(نصبة موافقة تمنع الوجع ، مثل أن تكون في اليد إلى الرقبة 

علت نصبة العضو بحيث یكون أرفع مما یجب ، أو أخفض لوي العضو و عوجه بحسب إمالة وإذا ج:" فيقول 

 )7." (ورفع العضو المجبور یبقى مرجوا مالم یمنع مانع  . . .العالقة والنصبة 

 ...یجب أن تكون خرق الرباط نظيفة: "الرفائد فيقول ابن سينا  أما عن فصله في آيفية الرباطات و

ثم یعيد الكالم في عدم تشدید الرباط مخافة التعقيدات اآلنف ) 7."( یثقل على العضو األلم وتكون خفيفة لئال

أما عن الرفائد .ذآرها ، وأن الرباطات تختلف في خواصها وطولها وعرضها باختالف العضو المراد تجبيره 

تسویة تقع للعضو وتجتهد أن فيه  الغرض. . .  قد یسترفد بها في معونة الرباطات على اللزوم الرفائد:" فيقول 

وهنا یبين ضرورة استخدام الرفائد ) 7." (ال یقع بين طاقاته فَرج ، واآلخر الغرض فيه أن یغطى به الرباط 

ة الربط بالتفسير والتفصيل و یسترسل ابن سينا بالكالم في األربطة بفصل یشمل آيفي. لتغطية األربطة 

وحيث الكسر أشد یجب  ... المكسور ، ومنه حيث یميل إلى العظمیجب أن یبتدئ بالربط من الموضع:" فيقول

وباألمان من ":ویجرُّ االنتباه إلى ضرورة االحتياط من التورم الجرحي فيقول) 7." (أن یكون الربط أقوى 

التورُّم یؤمن من تعفن العظم أیضا على أن ذلك ال ینفع من صدید إن تولد في نفس العظم إلى المخ، فأفسد المخ 

وهو هنا یؤآد احتمال وقوع اإلنتان ) 7."(  عنه والتطریق للفتح ليخرجنوالتبييوالعظم ، واحتيج إلى الكشف 

وال یغفل ابن سينا اإلشارة إلى آيفية إنجاز األربطة وأیضا . في العظم المكسور ، التي توجب حل الرباطات 

وال ینسى أن . نقصت  ر زادت و إن نقص مرتبطة بالكسر فإن عظم الكس- على حد قوله -عدد اللفات التي 

وال ینبغي :"  أنه یجب التنبيه إلى عدم الشد المبالغ الذي یؤذي العضو فيقول- وهو ال یمل من التكرار -یؤآد 

و هذا ال یعني أنه ) 7(".أن یبلغ بشد الرباطات والجبائر مبلغا یمنع وصول الغذاء والدم فذلك مما یمنع االنجبار

 )7."(تعفى عن الربط في غير وقتهریح ووال ینبغي أیضا أن ت:"  فيقول ةت دون دوافع ملزمیجب حل الرباطا
 

وبعد األربطة ینتقل ابن سينا إلى الكالم في الجبائر في فصل یبدؤه بالحدیث عن صفات الجبائر 

ویجب . . . نى یجب أن یكون الجوهر الذي یتخذ منه الجبائر یجمع إلى صالبته ليونة ، ولينا مثل الق:" فيقول

وینبه ابن سينا من أن یغفل المجبر ) 7." (أن یكون أغلظ ما فيه الموضع الذي یلقي الكسر من الجانبين 

وال خسران في أن یأخذ من قرب المفصل إلى المفصل من غير أن :" المفصَل لكي ال یحدث تيبس فيقول 

 )7."(یغشى المفصل نفسه 
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الوقت الذي یجب أن :" عمال الجبائر بالتفسير و التفصيل فيقول وینتقل الشيخ الرئيس إلى آيفية است

وآثيرا ما یجلب االستعجال في ذلك آفات . . . توضع الجبائر هو بعد خمسة أیام فما فوقها إلى أن تؤمن اآلفات 

           وهذا التأخير إلى حين تحسن الحالة الموضعية للعضو من تورم) 7."(من األورام و الحكة ونفاطات 

یثبت  أو جراحة ولكن هذا دون التأخير ، ویجب خالل فترة االنتظار أن یوضع الطرف المكسور على الشد أو

لكن إذا أخرت الجبائر فيجب أن یكون هناك ما یقوم مقامها عن جودة الربط :" یقول ابن سينا . بجبيرة 

 )7." ( لو في أول األمر بالعصائب ، ومن جودة النصب ، فان لم یمكن ذلك فال بد من الجبائر و

وإذا احتيج آسر وجراحة فليرفق المجبر بالجبر رفقا شدیدا، :" وفي فصل الكسر مع الجراحة یقول 

وقوم یأمرون بأن یبتدئ . . . وليبعد الجبائر عن موضع الجراحة ، وليضع على الجراحة ما ینبغي من المراهم 

ان الجرح ليس على الكسر نفسه ، ثم یجب أن یكون عليها بالشد من جانبي الجرح مكشوفا ، وهذا یحسن إذا آ

وذلك أن تجعل على الجبائر ثقبا بحذاء ذلك ليصل الدواء ، ویمكن إخراج  . . .ستر آخر یغطيه من الهواء 

وهنا تنبيه صریح للشيخ الرئيس بضرورة تجنب وضع الجبائر فوق الجرح ، بل توضع ) 7."(الصدید عنها 

ویغطى بستر آخر بحيث یكشف متى أراد المجبر ليضع عليه الدواء أو ليخرج منه الصدید المراهم فوق الجرح 

ف، لم یسل عنه الصدید وال وصل إليه الدواء ، وإن ترك مكشوفا تعفن وبرد مكشوإذا لم یكن له :" فيقول 

 )7. "( إلى أوجاع و حميات ویتأذىوعرض موت العضو ، 

سر العثم وهنا یقصد بكسر العثم هو االندمال المعيب في الكسر بعد ذلك یتحول ابن سينا للكالم في آ

 وهو أن یلتحم الكسر بوضعية غير مناسبة و مشوهة للطرف ، فينصح بإعادة آسر الطرف إال إذا آان الدشبذ

لذالك ینصح بوضع ملينات الدشبذ قبل . قویا ، فإن محاولة الكسر قد تسبب آسر العضو في غير مكانه األول 

ربما : "  ابن سينا في هذا السياق ل یقو(8) .  إجراء الكسر ثم إعادة جبر العضو بالوضعية السليمة محاولة

آان الكسر قد جبر ال على واجبه ، فيحتاج أن یعاد آسره ، فيجب أن یكون المجبر یتعرف حال الدشبذ لجبر 

ا فيجب أن یتقدم فيلين حتى یسترخى فإن لم یجد بت. . . العثم ، وإن آان عظيما قویا لم یتعرض لكسره ثانيا 

 )7(".الدشبذ

االطلية منها :" وفي حدیث آخر ، یخصص ابن سينا فصال في أطلية الكسر و ما یجري مجراها فيقول 

لمنع الورم وإصالح الحكة ، ومنها لتصليب الدشبذ و تقویته ، ومنها لتعدیل الدشبذ العظيم ، ومنها إلزالة 

بعدها تحدث ابن ) 7." (بعد الجبر و منها إلزالة استرخاء إن وقع في المفاصل صالبة المفاصل التي تحدث 

سينا في فصل آامل عن االطلية وما یجري مجراها والمصلحة للحكة ، وهنا ینصح باستعمال قيروطيات 

  ثتوربالشراب العفص فوق مكان الكسر ، ولذلك فهو ینصح بصب المياه الفاترة ألن فيها تحليل المواد التي 
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 ) 8.(الحكة و جذب المادة الغذائية 

األشياء النافعة في ذلك هي : " أما حدیثه في فصله عن االطلية لتصليب الدشبذ فيقول ابن سينا فيها 

،  ، إن احتيج إلى دهن ودهن الحناءالنطوالت القابضة اللطيفة ، و األضمدة التي تشبهها مثل طبيخ األس ودهنه

و َحبِّه ، و طبيخ أصل الدردار ، وطبيخ ورقه ، فإنه ملحم مصلب والضماد المتخذ والطالء بماء ورق األس ، 

یحاني جيد وقشور الطلع جيدة من الماش ، خصوصا إذا جعل معه زعفران ومر ، و عجن بشراب ر

 .وهي آلها نباتات آانت تستخدم قدیما لتصليب الدشبذ ) 7."(أیضا

بض المذآورة ، أما في األول فالقوا " :تعدیل الدشبذ فيقول بعد ذلك ینتقل ابن سينا للحدیث عن تدبير 

و تصغر حجمه ، وأما بعد ذلك إذا أفرط ، وخصوصا بالقرب من المفصل، فال بد من شق  وتشده فإنها تجمعه

 ) 7."(عنه وحك حتى یعتدل وجميع هذا مما قد قيل فيه 

حدث ابن سينا عن استخدام تصل فينة لصالبة المفن الترتيب الجيد و األدویة الملِيوفي فصله ع

 وأحيانا بعض أنواع الدهون و ذلك من أجل تليين ، المعاجينعالجات موضعية تشمل العدید من المراهم أو 

 ) 8(.المكسور ت الطویل للعظم يالمفاصل المتصلبة الناجمة من التثب

 على القوا بض اللطيفة، االعتماد في معالجته:" وفي فصله في المقویات لالسترخاء فيقول ابن سينا 

بض الكثيفة ، وقد خلط بها مثل الزعفران ، وجميع ما قيل في  ، أو على القوامثل األبهل والسرو ونحوه

وفي فصل استعمال الماء الحار والدهن فيبيِّن ابن سينا أن استعمال الماء الحار والدهن  ) 7."(تصليب الدشبذ 

 ، لكن یصلحان قبله فإنهما معدان لالنجبار ، ویصلحان بعده ألنهما ال یصلح عند الجبر ألنهما یمنعان الجبر

 ) 8( . و التيبس الذي تورثه الرباطات في األعصاب الدشبذیحلالن ما یبقى من الورم والصالبة 

سقيه ، وفيه ینصح و وینهي ابن سينا آالمه الكلي في أحكام االنجبار بفصل في تغذیة المجبور

 الكسر ، وهو بنفس الوقت ینبه إلى ضرورة تقليل الغذاء التئامتغذیة جيدة وذلك لدعم بضرورة تغذیة المكسور 

دًما ثخيًنا ، ال یجب أن یكون غذاؤه مما یولد :"  فيقول (8)عند وجود جراحة أو ألم مخافة حدوث اإلقياءات 

جتنب آل ما یرقق الدم وی . . .، بل ثخيًنا لزًجا ليتولد منه دشبذ قوي ، ليس بيابس ضعيف فينكسر  یابًسا

ویسخنه ویبعده عن االنعقاد مثل الشراب الرقيق ، و األشياء المتوبلة جًدا ، وبالجملة تدبيره التغليظ للدم ، إال 

أن یكون هناك مانع عن جراحة تقتضي تلطيف الغذاء حسب ما یكون عليه من عظمه وصغره ، وعند خوف 

 االحتياط بدأ بالتدبير الملطف ، آالفراریج اء وفي الشراب ، ومن أحبالغذاأللم ، وأما إذا أمن ذلك فليتوسع في 

والدجاج ليأمن غائلة الورم ، وذلك آما أنه قد یحتاج أیضا إلى أن یفصد ، ویسهل ثم بعد أیام قالئل یستعمله ، 

 )7(. " وعلى أنه قد یحتاج أیضا أن یترك هذا التدبير إذا أفرط الدشبذ في العظم واحتيج إلى منعه 
 

 



 

 

تشخيص و عالج آسور و خلوع الطرف العلوي عند ابن سينا
 

 :  عالج آسور الطرف العلوي عضًوا عضًوا عند ابن سينا -) ب 
 

 .هذا القسم من البحث سنخصصه للكالم عن عالج آسور آل عضو على حدة آما سنَّه ابن سينا 
 

 :  في عالج آسر الترقوة -

مدققا باعتبار الترقوة عظمة یصعب جبرها ، فإن ابن سينا یتناول طریقة رد الكسر وتثبيته تفصيال 

وإذا اندقت الترقوة بنصفين فأجلس العليل على آرسي ویضبط خادم العضَد الذي فيه الترقوة :" فيقول 

المكسورة ، ویمدُّه إلى خارج وإلى فوق أیضا ، ویمد خادم آخر العنق والمنكب المقابل بقدر ما یحتاج إليه ، 

،  فإن احتاج في ذلك إلى مدِّ أآثر. یجبه ، ویجره ویسوي الطبيب بأصابعه ما آان ناتئا یدفعه ، و ما آان متقعرا

وضع تحت اإلبط آرة عظيمة من خرق ، ورفع المرفق حتى یقرِّبه من األضالع ، فإنه یمتد على ما یرید ، 

وإن انقطع طرف الترقوة إلى داخل آثيرا ، ولم یجب بجذب الطبيب ولم یعُل ، ألنه صار إلى عمق آبير ، فألق 

 ، وضع تحت منكبه مخدة محدودبة ، واآبس منكبه إلى أسفل حتى یرفع عظم الترقوة ، ثم سوِّه العليل على قفاه

 )7." (وأصلحه بأصابعك ، وشده 

فإن وجد العليل نخًسا من إمرار اليد عليه فإن شظية :" ثم یتطرق إلى إمكانية حدوث شظية فيقول 

رفق خاصة إن آانت الشظية تحت لئال یخرق تنخسه تحت الموضع ، فشق وانزع الشظية ، وليكن ذلك منك ب

صفاق الصدر ، وأدخل اآللة الحافظة للصفاق تحت العظم ، ثم اآبس العظم فإن لم یعرض ورم حار فِخط 

الشق وألحمه ، وإن عرض ورم حار فبل الرفائد بالدهن ، وإن نزل رأس العضد عند الكسر إلى أسفل ، ینبغي 

  ثم بعد ذلك یحدِّد ابن سينا مدة الشد في شهر ) 7."(ل الى ناحية العنق أن یعلق العضد برباط عریض ، ویشا

 . أو أقل 
 

 :  في عالج آسر الكتف -

وعالجه أیضا تلطيف اليد ، وحسن :" ف في عالج هذا العضو فيقول یدعو ابن سينا إلى ضرورة التلط

وأما :" ثم یطرح مشكل الشظية فيقول ) 7. "(التأنِّي للدفع من قدام والتسویة ، ویسوَّى مع احتراز من مضرته 

شظایا الكتف إذا انكسرت ، فإنها إن آانت قلقة ناخسة مؤذیة فال بد من إخراجها ، وإن آانت ساآنة سوِّیت 

 )7."(وربطت رباطات الترقوة ، ویجب أن ینام صاحب آسر الكتف على الجانب الصحيح ال غير
  

 :  في عالج آسر العضد -

  آثيَر التعرُّض – على حد قوله –ئيس هذا العضو بالتفصيل و التخصيص باعتباره تناول الشيخ الر



 

 

تشخيص و عالج آسور و خلوع الطرف العلوي عند ابن سينا
 

عظم العضد إذا انكسر آان في األآثر إنما یميل إلى :" للتزحزح والميل عن موضع الكسر األولي فيقول 

فعل في رد الكسر إلى وضعه على ما علمت ، وتمسه بيدك وتسویه جب أن یخارج، فيجب أن تفعل ما ی

ریبا منه ، ثم الرباط ه به إن آان قلمنكب تشدتسویة البالغة ، وإربطه بالرباط المتصاعد ، ولو إلى اال

ولو إلى تحت المرفق إن آان الكسر قریبا من المرفق ، ثم إربطه برباط ثالث یصعد من أسفل إلى ...المتنازل

وال یكون معلقا مدلّى فإنه رديء ، وعلق اليد مزوَّى :" ثم یؤآِّد على ضرورة النصبة فيقول ) 7. "(فوق 

واألجود أن یستند العضو إلى الصدر على التزویة في المرفق لئال یتحرك ، وخصوصا إذا آان انكسر بقرب 

وإذا آان  : " وعن آيفية الربط یقول. ویحدد بعد ذلك مدة الشد في أربعين یوًما على األقل ) 7."(المرفق 

بعد واحد من طرفي المفصل ، وإن آان أقرب إلى جانب جعلت الربط الكسر في وسط العضد جعلت الربط ب

 )7."(شدید القرب من طرف بعيًدا من اآلخر ، وإن آان صدع فقط فعالجه عالج الصدع وشد عليه الربط 
 

 :  فصل في عالج آسر الساعد -

ف مبلغ شد ویجب أن یتوآأ عند مد العضو على الكوع ، وهو أصل الكف ، ویتعّر:" یقول ابن سينا 

ما یسيرا و وجعا یسيًرا فإن الرباط معتدل ، وإن لم یكن البتة فهو ط فإنه إن أحدث منه في األصابع ورالربا

 وهذا حدیث أسلف الذآر فيه وفي خطورة الشد (7) ."ىرخو ، وإن آان آثيًرا مفرًطا فهو شدید ، یجب أن یرخ

 األصابع لتتجاوز أصو يفية وضع الجبائر وضرورة أالا آوبعد ذلك یصف ابن سين. الشدید للجبائر و الربطة 

وأما وضع الجبائر ، فليس مما یخفي عليك ، ولكنها یجب أن ال یبلغ بطولها الكف، :" مخافة تيبُّس الكف فيقول 

رسغي ، ولكن حينئذ  أن المحوج إليه قرب الكسر من المفصل الابع ، بل أقصر من ذلك بقليل إالوأصول األص

إذا و:"ورة النصبة وآيفية عملها فيقول ثم یوضح بعد ذلك ضر) 7."( یمس البراجم من األصابع الأیضا یجب أ

، ویجب أن یكون تعليقه خاصة إن آسره إلى أسفل  جبر وربط فيجب أن یعلق من العنق على شكل مزوى

 عن أسائره مبربخرقة عریضة ، تأخذ طول الساعد آله ، فإنه إن آان مالقاة العالقة من قرب الكسر فقط و

 ال محالة ، ومال على ما یوجبه ميل الكف ، بل یجب أن یكون الكف وأآثر الساعد في االلتواءالمستند عرض 

العالقة ، وأما إن آان الكسر إلى فوق فيحب أن یكون التعليق بحيث یبرئ الكسر ، ویقل الطرفين من جانب 

 عوًنا له على استواء الشكل ، وتكون العالقة خرقة لينة الكف ، ومن جانب المرفق ، فإن تبرأ ما بين ذلك یكون

وهو یحدد مدة الجبر في ثمانية و عشرین ) 7." ( عنيًفا بسطاو یكون التعليق بحيث ال تكبه البتة ، وال تبسطه 

 .یوما على األقل 
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 :  فصل في عالج آسر الرسغ -

 الرسغ سهل الرد صعب االلتزام ألن ما إن:"، فيقول  یشرك ابن سينا الكسر و الخلع في عالج الرسغ

رد وهذا ما سنتطرق إليه بتفصيل بعد ذلك یشرح آيفية ال) 7." (یحيط به من األجساد یتورم یمنع جودة االلتئام 

 .ویشدفي فصل الخلع إذ یجب فيه بعد الرد أن یسوَّى ویضمد 
 

 :  فصل في عالج آسر عظام األصابع -

آسر فينبغي أن یجلس العليل على آرسي مرتفع ، ویؤمر أن یضع آفه إن عرض لها :" یقول ابن سينا 

وهنا إشارة إلى ) 7." (على آرسي مستو ، و یمد العظام المكسورة خادم ، ویسویها الطبيب باإلبهام و السبابة 

هام وإن آانت اإلب:" بعد ذلك یشير إلى نوع خاص من آسور األصابع وهي اإلبهام فيقول . آيفية تسویة الكسر 

ثم بعد ذلك ینتقل للحدیث ) .7." (مائلة إلى أسفل ، فينبغي استعمال الرباط من فوق ، فربما عرض ورم حار 

ولمكان استرخاء هذه العظام تجتمع إليها فضلة آثيرة ، وتجمد سریعا فيشتد ، :" عن آيفية الربط فيقول مفصال 

ن یربط الرباط الخاص له ، و أن یربط أیضا مع وإن عرض الكسر لسالمى أو ألصبع إن آان اإلبهام فينبغي أ

الكف لتثبت وال تتحرك ، وإن عرض الكسر لشيء من سائر األصابع إن آانت السبابة أو الخنصر فلتربط مع 

التي تقرب منها ، وإن آان من األصابع الوسطى فلتربط مع التي من جانبيها ، أو تربط آّلها على الوالء 

د وذلك أنها تثبت وال تتحرك ، وتكون حينئذ آأنها قد ربطت مع جبائر أعني بعضها مع بعض ، فإنه أجو

 )7."(العظام المكسورة 
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 بالتحليل – فيما بعد –وهكذا ینهي ابن سينا فصله في آسور تشخيًصا و عالًجا وهذا ما سنتعرض له 

د أمام الحقب الزمنية وما عرفته من والمناقشة لنبين أي من األحكام والمبادئ السيناویة استطاعت الصمو

 .تطور وتحدیث ، وأحكام أخرى تجاوز عنها و لم یستوعبها الطب ما بعد السيناوي 
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 الفصل السادس

 في الخلوع
 

 

 
 



 

 

تشخيص و عالج آسور و خلوع الطرف العلوي عند ابن سينا
 

 :  تشخيص خلوع الطرف العلوي عند ابن سينا -) 1
 

 :  آالم آلي في الخلوع -) أ 
 

الخلع هو خروج : "  فيعرِّفه قائال -ان قد خّصص له مقالته األولى  وآ-یبدأ ابن سينا آالمه في الخلوع 

العظم عن موضعه ووضعه الذي له بالطبع عندما یجاوره خروجا تاما ، فإن لم یخرج تاًما سمِّي زوال المفصل 

 ثم یتحدث عن) 7."(إلى جهة غائصٍة أو بارزٍة یعرف بالجّس ، ویكون زواال غير تام ، وقوم یسمونه الوثي

ومن الناس من هو مستعد جدا للخلع :" قابلية بعض المفاصل للخلوع دون أخرى ویبين أحوالها وأسبابها فيقول 

في مفاصله ، ألن نقر عظام مفاصله غير عميقة والقلم التي یدخلها غير مداخلة ، والربط التي ینظم بينها غير 

             أو قد انصب إليها رطوبات لزجة مزلقة ،وثيقة ، بل ضعيفة في الخلقة رقيقة أو رطبة قابلة للتمدد ،

 )7."(أو انكسرت حروف حفائر العظام المدخول فيها من عظام المفاصل

سهلة االنخالع وصعبة االنخالع وما بينهما ، وقد : بعد ذلك یقسِّم ابن سينا المفاصل إلى ثالثة أنواع 

ابع في رأس قائمة المفاصل الصعبة االنخالع ألنه جعل مفصل المنكب سهل االنخالع بينما یضع مفاصل األص

ومثله ) 7."(ال تكاد تنخلع بل تنكسر قبل أن تنخلع " فإنها - و آما سلف الذآر في فصل الكسور -بالنسبة إليه 

بعد ذلك یشير الشيخ الرئيس إلى إمكانية حدوث آسور وشظایا أثناء الخلع وینبِّه إلى صعوبتها . مفصل المرفق 

وأصعب الخلع ما ینقطع معه رؤوس شظایا العقب الذي یلزق عظما بعظم ، وقلما یرجع إلى حالته " :فيقول 

 ) 7." (الطبيعية 

 یحدث في المفصل انخفاض وغور غير معهود ، مثل ما :" ثم یتكلم في عالمات الخلع الكلية فيقول 

قارنة العضو المصاب على أن التشخيص یتم على م) 7."(یعرض عروضا ظاهرا في خلع عظم الكتف 

) 7."(وهو أن تعتبر العليلة بأختها الصحيحة من المریض نفسه ال من غيره:"یقول ابن سينا . بنظيره السليم 

وإذا رأیت المفصل ال "  :بعد ذلك یوجب ابن سينا أن حرآة المفصل هي ما یؤآد أو ینفي حدوث الخلع فيقول 

یتحرك فاحكم بأن الخلع أتم خلع ، آما أنه تحرك حرآته إلى جميع جهاته ، وبلغ إلى جميع مبالغه فليس به علة 

هو أن ترى تقعيرا مع نتوء من جانب آخر ، أو یفقد :" وفي عالمات الميل فهو یقول  ) 7." (متعلقة بالزوال 

 )7."( ميله مع أن بعض الحرآة ممكنفي الحس نتوءا آان محسوسا للداخل في
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 :  عند ابن سينا – عضًوا عضًوا – تشخيص خلوع الطرف العلوي -) ب
 

 :  في خلع الترقوة -

إن الترقوة ال تنفك من الجانب الداخل ألنها متصلة بالصدر غير منفصلة منه ، : " یقول ابن سينا     

هنا على المفصل الترقوي القصِّي ، ثم یقول عن المفصل وهو یتكلم ) 7."(ولهذا ال یتحرك من هذا الجانب 

وأما طرفها الذي یلي المنكب وینفصل منه فليس ینخلع آثيًرا ، ألن العضلة التي لها رأسان : "الترقوي الكتفي 

وهنا تأآيد من ابن سينا أن خلوع الترقوة هي من الخلوع ) 7." (یمنعهما من ذلك ، و یمنعه أیضا رأس الكتف 

 .يلة الحدوث إذا لم ینعدم حدوثها على حسب رأیهالقل
 

 : في الخلع المنكب -

قد ینخلع المنكب ، وأّما الكتف فقد یشك : " یقّر ابن سينا أن مفصل المنكب قد ینخلع بسهولة فيقول   

ه في انخالعه ، ویستعظم أن ینخلع ، لكنَّه قد یعرض لمفصل المنكب من العضد أن ینخلع بسهولة ، ألن نقرت

 إلىإنما ینخلع : " ثم یتحدَّث عن أحوال الخلع فيقول ) 7."(غير عميقة ، ورباطاته غير وثيقة بل سلسة رقيقة 

) 7(."ألسفل فقد یخرج خروًجا آثيًرا الجانب اإلنسي أو الوحشي ، فيزول إليه زواال یسيًرا ، وأّما إلى الجانب ا

ال ینخلع إلى فوق ألن نتوء المنكب یمنعه ، وال إلى :" يقول ثم یبيِّن األحوال التي یستحيل حدوث الخلع فيها ف

 (7) ." خلف ألن الكتف یمنعه ، وال إلى ناحية البطن فإن العضل ذات الرأسين من قدام تمنعه مع رأس المنكب

 :وینتقل ابن سينا للكالم عن حالة خاصة من الخلوع التي تحدث أثناء الوالدة ویصف عواقبها إذا أهملت فيقول 

وإذا عرض للعضد انقالع في وقت الوالدة المتعسرة آما تعلم، أو عند الشق عن الجنين ، ثم لم یرّد سریعا " 

 )7."(ألنه ال ینتأ بعد ذلك طوال ، ویبقى المرفق رقيقا وإن أصلح
 

 : في خلع العضد -

 ُیرى تجویفًا عند عالمته أن:" یبدأ ابن سينا هذا الفصل فيبيِّن العالمات الخاصة بخلع العضد فيقول 

رأس المنكب ، وترى لرأس العضد المنخلع آریا في جهته تحت اإلبط ، وترى العضد ليس جيد اإللتصاق 

وهو في هذا یؤآد على ضرورة مقارنة الجنب المصاب بالجنب ) 7."(بالجنب جودة التصاق اليد الصحيحة 

إال بعنف ووجع شدید ، وإن حاول أن یرفع یده یدنو إليها : "ویسترسل في شرح عالمات الخلع قائال . السليم 

 ) 7."(إلى فوق ویمسَّ أذنه لم یتهيأ له ، وتعذرت عليه الحرآات األخرى 
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 :  في خلع الكتف في نفسه -

قد ورد ذآر ذلك وهو مّما ليس یتفق وقوعه ، ویعجب منه مثل أبقراط و جالينوس : " یقول ابن سينا 

   (8).  یتكلم عن خلع الكتف الناآس الذي یحدث دون رضوهو هنا) 7."(في هذه الواقعة 
 

 :  انخالع العظم الصغير عند المنكب -

قد یعرض العظم الصغير الذي هو على رأس المنكب أن یزول عن وضعه فيحدث :" یقول ابن سينا 

 للدآتور عبد وفي هذا السياق جاء في تفسير. وهو یؤآد أن نفس التقعير یحدث في الكسر ) 7."(أیضا تقعيرا 

إن هذا النوع من الخلع قد یكون المقصود به آسر النتوء الكبير في رأس العضد ، وهو ما :" الناصر آعدان 

 )8"(. سّماه ابن سينا انخالع العظم الصغير
 

 :  في خلع المرفق -

: قول یجزم ابن سينا في هذا الفصل على أن خلع المرفق من الخلوع النادرة الحدوث والصعبة الرد في

 وقد وهذا العضو یعسر خلعه ویعسر ردُّه لشدة الرباطات المحيطة به ، وقصرها ، ولمعارضته النقرة،" 

وإذا : " ثم یصف عالمات الخلع قائال ) 7."( تام في بعض األوقات انخالع ویعرض له یعرض له زوال قليل

 إن أقبح الخلوع ما انخلع إلى خلف ثم یقول) 7."(انخلع دل على انخالعه بجذب في جانب ، وتقصع في جانب 

 مؤآدا أنه إن حدث خلع في أحد الزندین فهذا – وهو األآثر بعكس الزند األعلى –وما عرض في الزند األسفل

 .موجب لتباعده عن اآلخر 
 

 :  في خلع مفصل الرسغ -

 فإنه إذا مّد مدا إن مفصل الرسغ سهل الرّد صعب اإللتزام ،: " یقول ابن سينا واصفا هذا الخلع قائال 

ألن ما یحيط به من األجساد : "  فيقول التئامهثم یبرِّر صعوبة ) 7."(یسيًرا وحوذي أحد العضوین باآلخر عاد 

ینتقل مباشرة إلى وصف عملية الرّد وهذا ما سنتعرض إليه مفصال في  و) 7 ."(االلتئامیتورم ، ویمنع جودة 

 . فصل العالج
 

 :  في خلع األصابع -

وعالمته إذا انخلعت األصابع مالت إلى الباطن ، فأظهرت هناك نتوًءا في : "  ابن سينا یقول

 وهذا یعني أن ابن سينا شخص خلوع) 7."(الباطن ، وأظهرت تقعيًرا في الظاهر ، وآذلك عظام الرسغ 
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 . األصابع بحدوثها إلى األمام جملة دون تفصيل 
 

 :  في انفكاك عظام الرسغ -

 یتحدث ابن سينا مباشرة عن التسویة ، ألنه أسلف الذآر أن عظام الرسغ في خلوعها في هذا الفصل

 . هي مماثلة في العالمات لخلوع األصابع 
 

 :  عالج خلوع الطرف العلوي عند ابن سينا -)2
 

 : آالم آلي في العالج –) أ
 

: ف الخلوع إلى صنفين ص ابن سينا فصال آامال مفسِّرًا فيه عالج الخلع والميل ، وفيه صنَّخصلقد 

ال یخلو أن یقع الخلع إلى الطبيب مفرًدا ، وإّما مرآبًا مع مرض آخر : " فقال في هذا الباب . مفردة و مرآبة 

 وهو ینصح بأن ُتعالج القرحة أو الجراحة أوال قبل عالج الخلع ، (7)."من قرحة وجراحة وورم وغير ذلك 

    فإن آان األمر سهال: " خلوع اليسيرة التي ترتدُّ بسرعة ، فيقول خصوصا في المفاصل الكبيرة باستثناء ال

وقد ) 7."(أو ليس یهيج منه وجع وال یعسر معه رّد جبرنا الخلع ولم نبال ، وإن حدث وجع فيجب أال نتعرَّض

 بعض وأن: " د العضو فقال ضرب ابن سينا مثال تطرَّق فيه لخطورة الجهل في أمر الخلوع المرآبة مما یهدِّ

هال المجبرِّین اشتغل بتسویة العظم ، وَردَّ عليه اللحم والجلد وضمد وشد ، فعرض أن أنتن اللحم وأفسد الج

أما الخلع المفرد الساذج فالتدبير في إصالحه أن یمد إلى خالف الناحية :" . . . ثم یقول ) 7."(لمجاورته العظم 

) 7(".خر ، ثم یردُّ إلى الموضع الذي خرج منه فيرتّد  طرف العظم طرف العظم اآلیحاذيالتي زال عنها حتى 

وفي الرباط أمان من الورم أو معين على أن : "  ثم یقول ،وهنا إشارة إلى أن عالج الخلع المفرد هو في ردِّه 

یوصي بأن یؤخر المّد والرّد إلى اليوم الثالث و الرابع إال في أشياء "ثم یورد أن أبقراط ) 7."(ال یرم 

 ) 7."(ناةمستث
 

 :  عند ابن سينا – عضوا عضوا - عالج خلوع الطرف العلوي –) ب 
 

 :  في عالج خلع الترقوة -
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وإن عرض لها من صدم أو شيء من هذا فإنه یسّوى ، ویدخل إلى موضعها باليد ، : " یقول ابن سينا 

ن في معالجة هذا الخلع بالردِّ وهو ینصح إذ) 7."(توضع عليها مع الرباط الذي ینبغي فوأما الرفائد الكثيرة 

 .والرفائد الكثيرة 
 

 :  في عالج خلع المنكب -

ویصلح هذا العالج لطرف المنكب : " أشار ابن سينا لعالج خلع المنكب في فصل خلع الترقوة قائال 

غایته مبينا أن عالج المنكب في االنخالع هو مماثل لعالج الترقوة ، و) 7."(أیضا إذا زال ویرد إلى موضعه 

 .الرّد والربط 
 

 :  في عالج خلع العضد -

یشرح ابن سينا طرقا مختلفة إلجراء رّد خلع الكتف ، إال أن آل هذه الطرق تعتمد بشكل أو بآخر على 

المبدأ األساسي في الرّد وهو أن یضع المجبِّر قدمه في إبط المریض ، ویشد على الطرف العلوي وذلك حتى 

أن یدخل المجبِّر : "في هذه الطریقة األولى یقول ابن سينا  و(8). بر بحدوث طقة حدوث الرد بأن یشعر المج

یلزم ، رجله في جانب العليل ، ویمكن عقبه من قرب رأس العضد أو من آرة یابسة ، أو مدهونة، إن آان ورم 

تف ، ویميل بيده  ، آأنه یرید قلعها من الكاالستقامةقرب رأس العضد والعليل مستلق ویجذب اليد بيدیه على 

 األفضل واألقل -  على حد قوله-وهذه هي الطریقة ) 7."(إلى داخل فيدخل ، وهذا أصلب الوجوه آلها وأخفها 

وأیضا یطلب رجال قویا طویال أطول من العليل ، فيدخل : " وفي طریقة ثانية یقول ابن سينا واصفا . ألًما 

عن منكبه ، وقد مدَّ یده إلى إبطه ، فإن آان العليل خفيف منكبه تحت إبط العليل ، ویقله عن األرض معلقا 

الوزن ال یثقل بدنه یده ، علق معه ما یرجحه ، وربما جعل بدل الرجل عموًدا قام على األرض وعلى رأسه 

آرة من خرق وجلود تقوم في العمل مقام منكب الرجل ، ویكون المجبِّر یمدُّ اليد من الجانب اآلخر ، ویرجح 

 )7."(ن احتيج إليه بنقل ، أو بمتعلق به الرجل إ

 وتعّسر أوطالت وإذا تصعب: " وفي طریقة ثالثة یخصِّصها ابن سينا للخلوع األصعب فإنه یقول 

 آلة مثل الهراوة ، وهي عصا تتخذالمدة، فربما احتيج إلى ما هو أقوى بعد التنطيالت واالستحمامات ، وقد 

قل ، على رأسها آرة ، وأسهله أن یكون من خرق وجلود ، یدفع بتلك طولها بقدر طول العضد أو أآثر أو أ

العصا تلك الكرة تحت اإلبط ، ویجب إذا أرید أن یعمل ذلك أن یلزم رجل قوي الهراوة اإلبط دافعا إیاه بها إلى 

 عزمه أن فوق منكبه اآلخر لئال ینهض إذا دفع المنكب ، ویكون المجبِّر قد أخد اليد یمدُّها ویجرها آأنه من

یثنيها من الكتف قلًعا ، ویكون إلى داخل قليال ، وإذا فعل ذلك وقع العضد في مفصله ، ثم یلصق الكرة باإلبط 
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إلصاقا قوًیا معتمًدا إلى فوق رأس العضد ، ویجب أن یكون اعتماد الخشبة والكرة على ما یلي رأس العضد 

 (7)."أن یعاد إلى موضعه لما علمت دون ما تحته لئال ینكسر العضد ، فال یمكن بعد جبره 

یقول ابن .  لدیه یبقى موحًدا و ضروریا التثبيت وهو ، وإن تعّددت وجوه الرّد عند ابن سينا فإن مبدأ 

فإذا رّد الخلع إلى موضعه فمن جيِّد رباطه أن یربط الكرة مع المنكب ربطا بعصائب عریضة تمنع : " سينا 

صب بعينه ، أو عصب آخر عليه على التصليب إلى المنكب اآلخر ، وقد وقع زوال ما رّد ، ویجب أن ینفذ الع

تصليبه على المنكب العليل ، ثم یربط العضد مع الجنب إلى أسفل ، ویربط المرفق وطرف اليد إلى فوق من 

 .وهو یحدد مدة الربط في سبعة أیام فما فوق ) 7."(ناحية العنق 

أما عالج ما هو : "  العضد عند األطفال بعالج مغایر فقال وفي حدیث آخر ، خصَّ ابن سينا انخالع

أسهل من ذلك ، وفي أبدان الصبيان وليِّني األبدان ، فبأن یمدَّ بيد ویدخل تحت اإلبط عند قرب رأس العضد إلى 

ل أسفل ، بل یلزم ذلك القرب ، ویدفعه على فوق ، واليد األخرى تمد العضد إلى أسفل ، وربما أمكن في األطفا

ویبقى مبدأ الربط نفسه دون اختالف بين ) 7."(أن یسّوى رأس العضد بأصبع الوسطى ، وتمد بتلك اليد بعينها 

 .األطفال والبالغين ، ودون اإلشارة إلى المدة الزمنية الالزمة بالنسبة إلنجبار الخلع عند الطفل 
 

 :  في عالج انخالع العظم الصغير عند المنكب -

 ال یجب أن ُیمّد مّد الكسور لكن یضغط ، ویشّد باألصابع ، ویمال إلى مكانه ، ویشد : "یقول ابن سينا 

 ) 7." (آما تشّد الترقوة بالرفائد 
 

 : في عالج خلع المرفق -        

فإّنه یسرع إليه الورم الحار المانع عن : " یوجب ابن سينا ضرورة اإلسراع بالردِّ ویبرِّر ذلك بقوله 

وهذا ما أسلف ذآره في الكالم الكلي في . لى أن االنخالع ال یمكن أن یسوَّى وهناك ورم ع) 7." (العالج 

 ) 7."(والزوال اليسير یتالفاه أدنى غمز بأصل الكف یرده إلى موضعه :" ثم یقول . العالج 

حدهما هذا في ما یخّص االنخالع المفرد اليسير ، أما في ما یخّص الخلع التام فقد قسَّمه إلى قسمين؛ أ

: فعن الرد یقول ابن سينا . ّد إلى القدام واآلخر إلى الخلف وهما باختالفهما هذا قد اختلفا في العالج والر

والذي إلى قدام فإنه یرّد إلى مكانه بضرب آفه المنكب الذي یحاذیه ضربات ، وقد هيأ اليد آما ینبغي ، ویعين "

 فإنه یجب أن یمدَّ مدا شدیدا ، ثم یضربه إلى خلف ، فإن لم وأما الخلع إلى خلف. . . باليد األخرى ، فيدخل 

یجب بذلك ضبط العضد والساعد عدة أقویاء ، ویلطخ المجبِّر یده بالدهن ، ویأخذ في مسح المرفق بشدة حتى 

 تترك المرفق مزوى ، وبقدر ما یحتمله في أول :" ثم یتكلم عن آيفية الربط والنصبة فيقول ) 7."(یدخل 
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  .لالنجباردون تحدید المدة الالزمة ) 7."(، ثم ال تزال تضيق العالقة قليال قليال حتى تضيق الزاویة  الوقت
 

 :  في عالج خلع مفصل الرسغ -

ووجه مّده أن یمدَّ رجل الزند إلى خلف ، ویمّد المجّبر الكفَّ إلى خالف تلك الجهة ، : " یقول ابن سينا 

  ا یبتدئ من اإلبهام ، ویستمر إلى الخنصر فإنه یستوي بذلك ویرتّد، ثم یضّمدبل إلى قدام ، ویمّد إصبًعا إصبًع

 .دون تحدید الفترة الزمنية الالزمة للربط ) 7." (و یشّد 
 

 :  في عالج خلع األصابع -

وال ینبغي أن یمّد : " یؤآِّد ابن سينا أن انخالع األصابع من أصعب المفاصل ردًّا ، ویقول في ردِّها 

تویا ، بل یجب أن تقبض عليها ، وتشيل السبابة من یدك التي یقع تحتها أصلها عندما تقبض عليه إلى مدا مس

 (7)" . فوق ، آأنك تقلعها من أماآنها فترى المنخلع قد دخل وصوت 
 

 :  في عالج انفكاك عظام الرسغ -

 إلى ضد جهته ، ووضع یجب أن یفعل بها الممكن من التسویة ، ودفع آل ميل ونتوء: "یقول ابن سينا 

 .على أن یكون الضماد مقّوى وال یتحرك مؤآدا ضرورة الثبات في عظام الرسغ ) 7." (الجبارة وشّدها عليها 
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وهكذا ینهي ابن سينا فصله في الخلوع تشخيًصا و عالًجا ، وهذا ما سنتعرض له بالمناقشة لتبيين أیا 

صموَد أمام الحقب الزمنية وما عرفته من تطور وتحدیث ، وأحكام أخرى من المبادئ السيناویة استطاعت ال

 . تجاوز عنها ولم یستوعبها الطب ما بعد السيناوي 
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 الفصل السابع

 في فساد العظم والقروح
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 فساد العظام و القروح و عالجاتها عند ابن سينا 
 

 : فساد العظم عند ابن سينا -)1
 

 :ات فساد العظم  فصل في عالم-)أ

إنه إذا عرض للعظم فساد ، رأیت اللحم فوقه ترّهل ویسترخى ویأخذ طریق النتن : "یقول ابن سينا 

. ..والصدید وینفذ إلى العظم أسهل ما یكون ، فإذا وصل إلى العظم ، لم تجده أملس یزلق منه بل یلصق به قليال

وإذا آشفت عنه وجدته متغير . . . تعفن و ربما تخشخش وإذا لم یكن الفساد في أوله فنجد العظم قد تفتت أو 

 (7)" .اللون وآثيرا ما یتقدمه ورم وفساد من اللحم أوال وموت 
 

 :  فصل في عالجه -) ب 

أو آّي المبلغ الفاسد منه . . . عالج فساد العظم هو حكُّه وإبطاله أو قطعه ونشره :" یقول ابن سينا 

ن آان الفساد بلغ و في فساد العظم الغویص أنه البّد من تقویره وإ. . . صحيح لتسقط القشور الفاسدة ویبقى ال

 ) 7."( من أخذ ذلك العظم بمخه المخ لم یكن بد

أّما في العظام الفاسدة تماما فإن الشيخ الرئيس یؤآِّد على الطبيب ضرورة معرفة موضع القطع بكل 

ه إال القطع والنشر لكل عظم أو لطائفة آبيرة منه، فال بّد وإن آان الفساد مما ال یبرؤ:" دقة ، فيقول موضًحا 

 العظم بالغا التصاقمنه فاعرف الموضع الذي یجب منه أن یقطع بأن تدور إلى أن تبلغ الموضع الذي تجد فيه 

والورك  الفخذأّما إذا آان العظم الفاسد مثل رأس : " ویستثنى من القطع بعض العظام فيقول ) 7."(فهناك الحد 

إذا : " ثم یخصُّ نوعا من الفساد فيقول ) 7."( من عالجه أولى بسبب النخاع فاالستعفافومثل خرز الظهر 

.  اللحم عنه هو عالجه وأخذآان فساد العظم متوقعا على أنه تابٌع لفساد اللحم الذي اتفق وقوعه أوال ، فالتبردة 

هذه األطلية الواردة قد ) 7."( عنه أیضا بمثلهاویجب أن تبرد العضو الصحيح باألطلية وآذلك اللحم المكشوف

تحدث عنها ابن سينا مطوَّال وبيَّن آيفية صنع هذه الخالئط من مجموعة أعشاب ونباتات طبية على شكل مراهم 

 .تطلى بها الجروح 

ُیشال اللحم عن الموضع من : " أّما عن طریقة الحك والنشر في العظم الفاسد فيقول ابن سينا موّضحا 

وإذا . وانشره . . . لعظم بأن تلقي في طرفه خيًطا تمدُّ به إلى فوق وخد عصابة فمدَّ بها العضو إلى أسفل ا

احتجت أن تنشر ضلعا أو عظما تحته صفاق أو شيء شریف مثل صفاق األضالع والنخاع فاجعل تحت 

 وفا فانشره ألنه ال ینبت المنشار صفيحة تحفظ بها العضو الشریف ، وإن آان اللحم على استدارته آله مكش
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د ظم الفاسد قریبا من المفصل فيؤآأّما إن آان الع) 7."(اللحم على العظم الذي قد انكشف من جميع جوانبه 

. ا والساق الذي یوجب نزعه آله بتًرعلى ضرورة إخراجه من المفصل ، ثم یعاود آالمه في فساد عظام الذراع

 . فهو یصمِّم على ضرورة االستعفاف عن عالجها أمَّا عن رأس الفخد والورك وخرز الظهر
 

 : فصل فيما یبقى في شظایا العظم و قشوره في القروح المندملة -) 2

بجذب "بل األسلم بنظره أن یقوم الطبيب ) 7." (األجود أن ال تستعجل في إخراجها : " یقول ابن سينا 

 اليد فإن المستخرج آرها ال یخلو عن إحداث یسير لما یخرجها في مدة غير عاجلة وال تحرك باألدویة وعمل

وقد تبرأ فحينئذ یبان وتلحم " فهو یقول بأن الطبيعة هي تتكفل بدفع الشظية إلى الجلد فتخرج ، ) 7" (.قروح

فإنك إن استعجلت وأخرجتها آرًها آان فيه خطر :"  فيقول االستعجالویوضِّح ماهية عدم ) 7." (الجراحة 

و ترآت الشظية ألنها على حد على أن هذه النتائج هي أخطر مقارنة ل) 7."(الحميات التشنُّج واالختالط و

 )7" (.آثيرةفإن تقيَّحت لم یكن فيها مضرة " .قوله
 

 : القروح في قانون ابن سينا - )3
 

 : آالم آلي في القروح -) أ 

لمتفجِّرة وعن البثور القروح تتولد عن الجراحات وعن الخراجات ا: " یعّرف ابن سينا القروح قائال 

ى قرحة ، وإنما یتقيَّح بسبب أن الغذاء الذي یتوّجه إليه یستحيل یسم حم إذا امتد وقاحفإن تفرَّق االتصال في الل

وما آان : " ثم یمّيز بين نوعين من التقّيحات فيقول ) 7." (إلى فساد لضعف العضو وألنه لضعفه یتحلل إليه 

 )7. " (وسخا وهو خاثر جامد أبيض أو إلى سواد    یسمىغليظایًدا وما آان من قبيل القيح رقيقا یسّمى صد

والقروح قد تكون ظاهرة وقد تكون ذات غور ، والقروح التي لها غور ال تخلو إما أن یكون قد :" ویقول 

 ) 7." (ى مخبأ و آهفاافدة في الغور ، أو لم یصل فيسمصلب اللحم المحيط بها فيسمَّى ناصوًرا وهو آأنبوبة ن
 

وما أفضى إلى : " ا عن نفاذ التقيحات إلى األعضاء فبيَّن ابن سينا النتائج المترتبة عليها قائال أم

عصب أوجع شدیًدا وخصوًصا إذا مسَّ أسفله بالميل وربما عسر فعل ذلك العضو وآانت رطوبته رطوبة 

ن ما یسيل منه قریًبا من ذلك لكن الوجع رقيقة لطيفة آما تكون عن المفضي إلى العظم وإذا انتهى إلى رباط آا

والمفضي إلى . ورطوبة ما ُیفضي إلى العظم أرق وأميل إلى الصفرة . في العظمي والرباطي ربما لم یعظم 

 ا إلى الوریدض األحيان یخرج منه إن آان منتهيوفي بع  ،الورید والشریان وآثيًرا ما یخرج عنه مثل الّدردي
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 ) 7." ( والمفضي إلى اللحم تسيل منه رطوبة لزجة غليظة . نزفشریان دم أشقر مع  دم آثير نقي أو إلى ال
 

 :  فصل في قانون عالج القروح -) ب 

علم أن آل القروح محتاجة إلى التجفيف ما خال إ: " یوجد ابن سينا القاعدة في عالج القروح فيقول 

ومع ما تحتاج :" ثم یقول ) 7."(رطب حتاج أوال أن ترخى وتتالكائن من رض العضل وفسخها فإن هذه 

ثم یتكلم عن ) 7. " (القروح في غالب األحوال إلى التجفيف فقد تحتاج إلى أحوال أخرى من التنقية والجالء 

وربما  آلما آانت القرحة أعظم وأغور احتاجت إلى تجفيف أشد وإلى جمع لشفتيها،: " القرحة الغائرة فيقول 

واعلم أن . . . الة نافذة غائصة يبما احتاجت في عالجها على استعمال أدویة سور. . . احتاجت إلى خياطة 

أحدها اإلسالة فيجب أن تكون قوة شّدها عند آخر القرحة ، : القروح تحتاج إلى الرباطات والشّد لوجوه ثالثة 

رحة وليس تحتاج  على القلحملوالثاني لحفظ الدواء الملحم والمنبت . وأرخى شدها عند الفوهة ليحسن عصرها 

ویجب أن ال یكون الشّد فيه رخًوا عند الشفتين بل ضاًما ضمًّا صالًحا ، . والثالث إللحام الشفتين .  شدید إلى شد

وهنا یعير ابن سينا أهمية قصوى للورم وضرورة ) 7."(وال یجب أن تبلغ بالربط من اإلیالم مبلغا یورم 

فال یمكنك مع الورم أن تعالج القرحة، فإن لم یمكنك أن یمنع وظهر :" عالجه؛ أهمية تفوق القرحة عينها فيقول 

ومن الصواب في عالج القروح أن تسكن أعضاؤها وال تحرك ، : " ویقول  (7) " .ورم فاشتغل بالورم 

 بين عضوین متجاورین مثل اللصق الذي یقع بين القروح أن یقع من تجاورها التحامویجب أن تتوقى في 

 )7. . ."(وف األصبعين والكه

 على أنها وآما أسلفنا .حدةوبعدها یفصل ابن سينا حدیثه في آيفية عالج آل نوع من القروح على 

 وفي .اللحم ثم إنبات - مع استعمال األدویة واألخالط -الذآر تتوحد في المبدأ وهو التجفيف والتنقية والخالء 

 ویجب ،ن أال ینبت اللحم حتى ینقىَّ ویجذب إليها الغذاء یجب أ: "  یقول ابن سينا – أي إنبات اللحم -هذا الباب 

 وهو ینصح (7).جفافأن تراعي في استعمال األدویة المنبتة للحم تعهَد ما یظهر من فضل رطوبة أو فضل 

 .اللحم إلنبات – على حد قوله –بمجموعة من المراهم الضروریة 
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 الفصل الثامن 

 في التشریح نقاش 
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 بين الشرح والتفنيد: التشریح عند ابن سينا 
 

م ممارسة التشریح لغایة التدریس ، فإن تزّمت م وجود نص من القران والسنة یحرعلى الرغم من عد

البعض واتهام من یقوم بالتشریح بالزیغ عن الدین والبعد عن الرحمة واإلنسانية ، سبَّب قصوًرا لدى األطباء 

هذا إلى جانب أن المناخ الحار الجاف الذي آان یسود البلدان العربية جعل من .  والمسلمين في هذا العلم العرب

 مارسوا التشریح بصورة - أي األطباء المسلمين -المستحيل تقریبا دراسة التشریح ، إال أن البعض یعتقد أنهم 

لكثير صحيحة عن التشریح، وآذلك من مخالفتهم سریَّة ومحدودة ، ویستدلون على ذلك من آتاباتهم الدقيقة وال

 . آراء اليونانيِّين نم

 اليوناني ومن آتابات جالينوس ، ثم قام التراثویبقى المتفق عليه ، أن ابن سينا درس التشریح عن 

بتشریح الحيوانات واعتمد الوصف الدقيق ، آما أنه استفاد إلغناء هذا العلم من مالحظاته للجروح البشریَّة 

 .التي سبَّبتها الحروب وأیضا من دراسة آثار بعض الحوادث التي آانت تطبيقا علميا لمعلوماته التشریحية 

البن سينا بالمناقشة والتحليل ، " القانون"وفي هذا الفصل ، سنتعرض لما ورد من تشریح في آتاب 

عيون من "  بابه للزهراوي في" التصریف" ابن نفيس وفي "شرح"معتمدین في ذلك على ما جاء في 

على أنها ـ أي المناقشة ـ " الكليات في الطب" ، وأیضا على رأي ابن رشد في هذا المجال في آتابه " التشریح

 .ستكون موازیة لما هو متفق عليه في آتب التشریح الحدیثة 
 

 : في الكالم الكلي عن العظام والمفاصل –) 1
 

 : في العظام -)أ

 وقد وافقه ابن نفيس . ، قام ابن سينا بترتيب العظام استنادا على أدوارها في بدایة آالمه في العظام 

وللعظام أقسام أخر : " تقسيمه هذا ، وشرحه شرًحا مفصال ، غير أنه أآّد وجود أشكال أخرى من األقسام فقال 

إلى خارج ومن ومنها ما هو آالممر ینفذ من داخل . . . بحسب المنفعة ، فمنها ما یمنعها من الميل الداخل 

 )9." (ومنها ما هو لتحسين الِخلقة  . . . خارج إلى داخل ، ویكون بمنزلة الدهليز آعظام األنف 

غير أن هناك وظائف أخرى للعظام أثبت أهميتها بالنسبة  وقد جاء العلم الحدیث ليؤآِّد تقسيم ابن سينا ،

تشكِّل عوامال لصناعة خالیا الدم "  أن العظام لم تتوفر البن سينا الوسائُل للكشف عنها وهيولجسم اإلنسان 

 )10. " (الحمراء آما تشكل خزانات للمعادن والكلور 
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وقد تحدث ابن سينا ـ أثناء تقسيمه ـ عن العظام السمسمانية وأبرز دورها في منع الإلنجراد الذي 

 ،ولجعل األصابع مستقيمةتوجبه مالقاة أحد العظمين المتحرآين لآلخر في حالة عدم وجود غضاریف بينهما 

وهو شيء عارضه ابن نفيس بشدة ونفى وجوده ، وهنا آان الصواب غالبا في رأي ابن سينا وهذا ما أثبته 

 .الطب الحدیث 

وقد . ن ما آانت الغایة من التجویف وال العظام من مصَمت ومجّوف وبيبعد ذلك وّضح ابن سينا أح

أحدهما أن تكون :أّما أن هذا التجویف یكون في الوسط فألمرین :"جاء رأي ابن نفيس مؤیدا وشارًحا فقال 

أن التجویف لو مال إلى جهة لضعف جرم العظم من تلك الجهة فكان یتهيأ :  وثانيهما ؛قسمة الغذاء عادلة 

أّما آون التجویف یقل إذا آانت الحاجة إلى الوثاقة أآثر ، ویكثر إذا آانت الحاجة إلى ) 9."(لالنكسار منها 

 .الخفة أآثر ، فقد أیَّده ابن نفيس والطب الحدیث معا 

وفيما یخّص أعداد العظام بجسم اإلنسان والتي لم یذآرها ابن سينا ، فقد تطرق لها آل من ابن رشد 

والزهراوي ولم یختلفا في العدد اإلجمالي للعظام ، لكن ابن رشد خالف في التقسيم والترتيب وسّمى عظاما لم 

 )11."(وي بأسمائها یذآرها الزهرا
 

 :ـ في المفاصل ) ب

السبب في احتياج البدن إلى المفاصل أنه لو خلق : " ًرا تشریح ابن سينا للمفاصل یقول ابن نفيس مفس

البدن خاليا من العظام البتة لكان شدید الضعف ، وآل مفصل فإّما أن یكون ألحد عظميه أن یتحرك وحده 

سلس آمفصل المرفق والرسغ ، أوال یكون آذلك ، وإّما أن تمتنع حرآة حرآة سهلة ظاهرة ، وهو المفصل ال

أحد عظميه وحده ولو حرآة خفية ، وهو المفصل الموثق ، أو ال یكون آذلك وهو المفصل العسر الذي ليس 

 )9. " (بموثق آمفصل الرسغ مع المشط وآمفاصل عظام المشط هكذا قال الشيخ 

لمفصل الموثق إلى أقسام مع أن ابن نفيس بيَّن خاصية المفصل بعد ذلك یوافقه الرأي في تقسيم ا

وال بّد أیضا وأن یكون عمقها . وإذا آانت الزائدة واحدة فالحفرة أیًضا البد أن تكون واحدة :"المرآوز فقال 

، أوال ى منقاًرا ف الذي تنتهي إليه محّدًدا فيسمعلى قدر ما تقتضيه الزائدة ، وهذه الزائدة إما أن تكون للطر

وهذا العنق إّما أن . یكون محّدًدا بل غليظا مستدیًرا فيسمَّّى ذلك الطرف رأًسا ، والزائدة التي تنتهي إليه عنقا 

فإن آان طویال فالحفرة التي یدخل فيها البد وأن تكون عميقة ، وتسّمى تلك الحفرة . یكون طویال أو قصيًرا 

وإن آان العنق . ل المغرق ، ألن الزائدة تكون مغرقة في حفرته حقا آحق الفخذ ، ویسمَّى ذلك المفصل المفص

قصيًرا ، فالحفرة ال بد وأن تكون أیضا غير عميقة وتسمَّى هذه الحفرة عينا آعين الكتف ، ویسمَّى هذا المفصل 

وهذا الوصف أثبت ) 9."(المفصل المطرف ألن الزائدة لما لم تكن آثيرة المداخلة صارت آأنها في طرف
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غير أن الطب الحالي أّآد أن دور المفاصل ال یمكن فقط في تيسيرها للحرآة ، . اقيته في التشریح الحدیث مصد

              بل إنها تلعب دوًرا أساسيا ووقائيا في إضعاف وتخفيف شدة الضغط المطبق على العظام

 )Amortissement des pressions(   . 
 

 :ریح عظام ومفاصل الطرف العلوي ـ في تش) 2
 

 :ـ تشریح الترقوة ) أ

آان وصف ابن سينا لعظمة الترقوة وصفا دقيقا ، غير أن اتصاله بعظمة القّص بمفصل سلس ـ هنا 

وهذا مشكل فإن المفصل إنما یخلق سلسا إذا احتيج :" ل و ما لم یوافق عليه ابن نفيس فقا ه-نقال عن جالينوس 

هنا وال نشاهد له هذه الحرآة ، فوجب أن  ممَّا الیحتاج إليه هايه وحده حرآة ظاهرة وذلكأن یكون ألحد عظم

 . یكون مفصاله ، وهما اللذان عند طرفيه ، موثقين ليكون الترآيب أقوى وأحكم 

وأّما هيئة هذا العظم فهو آأنه قوس صغير من دائرة عظيمة ، ویكون في أوله عند القص مستدیًرا، 

كتف أخذ في االستعراض ، وهناك یكثر تحّدبه إلى الخارج ، والظاهر أن اتصاله بالقّص بلزاق ، وإذا قرب ال

وهنا إشارة قویة إلى أن ابن نفيس قد مارس التشریح ) 9."(إذ لم أجد فيه زائدة من شأنها أن تدخل في نقرة 

 وجود نقرة في المفصل مفنذا لكل  ، فقد جاء تأآيده لعدمباإلنسانفعليا ، ألنه لما آانت عظمة الترقوة خاصة 

 .الشكوك بشأن ممارسته للتشریح لدى اإلنسان 
 

 : ـ تشریح الكتف ) ب

وبينما حّدد ابن سينا منفعتين للكتف إحداهما حرآية واألخرى وقائية داعمة ، فإن ابن النفيس وجد له 

) 9."(ان یكون سطح الظهر مستهجناوهي تحسين الخلقة ، إذ لواله لبقي موضعه غائًرا جًدا فك: " ثالثة فقال 

 .أّما الوصف السيناوي لعظمة الكتف فقد آان دقيقا وجعل منه أساسا في الطب الحدیث 
 

 :ـ تشریح العضد ) ت

إن في هذا الطرف من العضد زائدتين :" آان البن نفيس تعليق فيما یخصُّ تشریح العضد فقال 

 ، ض آجزء البكرة إال أنه غير عميقيخ بل بينهما جزء مستعرآالرّمانتين ، وليستا بمتالصقتين آما قال الش

ألن هذه ال مفصل لها مع شيء، . واإلنسية منهما أعظم یسيًرا من الوحشية ، وهي في الرؤیة أعظم منها آثيًرا 

إذ الزند األسفل رآب على الجزء الذي بين الزائدتين والزند األعلى یدخل رأسه في حفرة في رأس الزائدة 

وفائدتها توقية العصب والعروق التي . شية فتبقى هذه الزائدة اإلنسية خارجة عن العظمين فتظهر آبيرة الوح

 ) 9."(تمر هناك 
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في تشریَحي ابن سينا و ابن نفيس؛  ( Nerf Radialis) العصب الكعبريولعلها آانت اإلشارة الوحيدة إلى 

وهاتان الزائدتان ليستا على : " فيس مسترسال ثم یقول ابن ن. فلم یهتما به على أساس أنه عضو شریف 

استقامة العضد بل مائلتان جدًّا إلى جهة مقدم العضد حتى لو قطع مقدمه في طوله بسطح لم یمر ذلك السطح 

وفي طرف الجزء الذي بينهما حفرتان یدخل فيهما طرفا تقعير . بشيء من تلك الزائدتين ، بل آان یقع تحتهما 

وهاتان الحفرتان تبتدئان من سعة إلى ضيق بالتدریج ، فال تكونان على هيئة تقعير ، دَّدان الزند األسفل المح

آروي بل على هيئة مخروط ، وأعظم هاتين الحفرتين هي الحفرة على ظهر العضد وليس حفرها بتمام 

العضد حتى االستدارة بل مؤخرها ، وهو األبعد عن الجزء مستقيم آالجدار فيكون شكلها آمخروط قطع منه 

اة  الحفرة التي في باطن العضد فمسووأّما. التختل استقامة اليد فال تضعف وذلك عند الحاجة إلى استقامتها 

 ) 9." (وهي حيث ابتداء الحفرة أآثر استدارة من التي لألخرى  ، مملسة قاعدتها 
 

 : تشریح الساعد -) ج

. فقه عليه ابن نفيس ووازاه التشریح الحدیث للساعد عظمتين وصفهما وصفا دقيقا واقد جعل ابن سينا 

 ، وعظمة الزند األسفل بحرآة االنبطاح و االلتواءوقد خّص ابن سينا الزند األعلى وهو عظمة الكعبرة بحرآة 

 شراآة بين عظمتي واالنبطاح االلتواءفي حرآة )  Kapandji  ( وهذا تماما ما وصفهواالنبساط االنقباض

وهذه الوضعية تسمح     (12)."مك العظمتين من فوق وتحت هما التشریحي من حيث سح بهما شكلالساعد یسم

للنهایة السفلى للكعبرة بالتحرك دائریا حول رأس الزند إلى تقاطع جسميهما ، وبذلك تصبح النهایة السفلى 

ى جهة الخلف ، للكعبرة في الوسط ، ونظًرا ألن اليد مرتبطة بالكعبرة فإن الكف یتجه نحو الجسم حتى یصل إل

 وتسمح الروابط الليفية .( la supination)   وعكسها تماما حرآة البسطpronation (la  (وهذه هي حرآة األخذ

 )10.(البينية بدوران الكعبرة حول رأس الزند دون أن ینفصال

 . وتبيين دوره)  la membrane interosseuse   (بين عظمي الغشاءوهنا نالحظ أنه لم یتم ذآر 
 

 :  تشریح مفصل المرفق -)ح

 شرًحا واالنقباض االنبساطفي هذا الباب قام ابن سينا بوصف مَوفق لمفصل المرفق ، وشرح حرآتي 

 غير أن ابن سينا في تشریحه للطرف األسفل من عظمتي الساعد أشار .(Kapandji)وافقه عليه ابن نفيس و 

أآثرها في   ء واحد وتحدث فيه نقرة واسعة مشترآةوطرفا الزندین من أسفل یجتمعان معا آشي: "  قائال 

وهذا ما خالفه التشریح الحدیث وتحفظ ابن نفيس في إبداء رأیه فيه إذ المعروف حاليا أن ) 6.  " (الزند األسفل 

 .أآثر التقعير هو في عظمة الكعبرة 
 



 

 

تشخيص و عالج آسور و خلوع الطرف العلوي عند ابن سينا
 

  : تشریح الرسغ -)خ

  :فيقول .رئيسالعظام وهو ما أغفله الشيخ أشار ابن نفيس في بدایة تشریحه للرسغ إلى منافع هذه ال

قد خلق مشط الكف من عظام آثيرة المنافع؛ إحداها أن ال یعم ما یعرض من اآلفات ، وثانيتها ليتمكن أن "

وهذه الحرآة خفية جدا ألّن  وذلك بحسب الحاجة إلى التشكل بشكل المقبوض ،. یتقعر تارة و یتسطح أخرى 

. .. وبالعكس من العصب والعروق منفذر الكف إلى باطنهتها ليكون لما ینفذ من ظاهوثالث. . . مفاصلها موثقة 

وخلق من عظام صالب عدیمة المخ وهي مشدودة برباطات قویة بين الغضروفية والعصبية ، وتحدث بينهما 

األسفل ثم نفى أن تكون الزائدة في أسفل الزند ) 9. " (مفاصل موثقة وبعضهم ظن أنها ملتحمة بعضها ببعض 

 آما ورد في تشریح ابن سينا؛ وأآد أن هاتين الحرآتين یسمح واالنقالب االنبطاحهي المسؤولة عن حرآة 

 . في آتابه (Kapandji)بهما المفصل الحادث بين طرفي الزندین من أسفل ، وهذا ما یؤآده 

منفعته ليقي وقد أشار ابن سينا أن وجود العظم الثامن في الرسغ والموضوع نحو الخنصر آانت 

وظاهرة مروره  ( Nerf Ulnaris)للعصب الزندي العصب الذي یليه لئال تناله آفة ، وهي إشارة قویة وصحيحة 

  .(Canal de Guyon)  في ما یعرف بحيز
 

 :  تشریح مشط الكف -) د

د به  وآان البن نفيس تفسير أبع(6)."وهذه العظام موثقة المفاصل : " جاء في تشریح ابن سينا قوله 

یعني بهذا اإلیثاق بالمفهوم اللغوي ال المعنى المصطلح عليه الذي تقدم ذآره ، ألنه قال في : "  فقال االلتباس

والمفصل العسر غير الموثق هو أن تكون حرآة أحد العظمتين وحده صعبة وقليلة : أول آالمه في العظام 

ن عظمين من عظام المشط فلذلك حرآة هذه المقدار مثل المفصل الذي بين الرسغ والمشط أو مفصل ما بي

 ) 9."(العظام أظهر آثيرا من حرآة عظام الرسغ 

أربعة یترآب منها المشط یتصل بأصل عظم : " غير أن ابن رشد جعل مفاصل المشط موثقة فقال 

ت آلمة ابن رشد بتأآيد من الطب الحدیث الذي جعل من مفاصل ذ وقد فن(13) ."الرسغ برباطات موثقة 

 .مشط مفاصل عسرة غير موثقة ال
 

 :  تشریح األصابع -)ذ

آما أسلفنا الذآر فإن ابن نفيس یؤآد عدم وجود العظام السمسمانية ، وهذا ما نفاه الطب الحدیث وأثبت 

 .أما الزهراوي وابن رشد فقد اآتفيا بتعدادها . دورها آما أورده ابن سينا 
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 :  منفعة الظفر -)ر

إحداها التمكن : وأقول إن له منافع أخرى : " ن نفيس منافع أخرى للظفر فقال في هذا الباب أضاف اب

، من حل العقد القویة ، وثانيتها أن یشق به بعض األشياء ویقطع به ما یهون قطعه ، وال یمكن ذلك بلحم األنامل

 (9)."وثالثتها أن تكون زینة ألنه محسن شكل األصابع إذ لواله لكان شكلها مستقبًحا 

 

 :  آالم في العضل والعصب والوتر والرباط –) 3
 

ت بها العظام ليست تتصل بالعظام منفردة لكن بعد أن تختلط واألعصاب التي شد: " لزهراوي یقول ا

وعظم . باللحم والرباط وبعد أن تنقسم أقساًما وتنتسج فيها تلك األقسام فيكون من جميع ذلك ما یسّمى بالعضل 

عضو الذي یراد تحریكه ، ومن أطراف هذا العضل ینبت الوتر ، وهو جسم مرآب من العضلة یكون بمقدار ال

وفي آلمته هذه تلخيص لما جاء في تشریح ابن سينا ، وشرح ابن نفيس ) 14."(عصب ورباط نابت من العظم 

 .ولم یخالفه الطب الحدیث 
 

 : آالم في تشریح العضل والوتر والرباط -)أ
 

اها حسب دورها في الحرآة مع اختصاص آل ت الطرف العلوي مرتبا إییح عضالقام ابن سينا بتشر

فكانت منها عضالت الكتف والعضد والساعد والرسغ والكف ، مع بيان منشئها . منها بعضو على حدة 

ثم شرح حرآية آل مجموعة على حدة وهذا ما تعرَّض له ابن نفيس بشرح وتفسير عميق ، وقد . ومنتهاها 

وقد یكون هذا المبدأ هو نفسه . الغا بفيزیولوجية الحرآات أآثر من اهتمامه بشكل العضلة نفسها أبدى اهتماًما ب

على أن ابن سينا لم یذآر جميع عضالت الطرف العلوي خاصة منها عضالت  . (Kapandji)الذي اعتمده 

 أن اإلبهام هي األهم الكف ، غير أنه أظهر إعجابه بعضالت اإلبهام وآيفية حرآاتها وأوتارها خاصة ، وبّين

 .من أصابع اليد ، وهذا ما أآده ابن نفيس في شرحه واعتمده الطب الحدیث 
 

 : آالم في العصب -)ب

 : العصب عند األوائل ثالث أنواع "جاء على لسان الزهراوي 

 . العصب اإلرادي وینبت من النخاع إلى الدماغ -1

 .لعظام  العصب الرباطي وینبت من الرباطات في مفاصل ا-2

 وهنا إشارة إلى (14) ." العصب الوتري وینبت من األوتار من العضالت الكبار وفيها حس یسير -3
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هذه : "فقال ابن رشد. عتقد من أمر األعصاب ، فجاء ابن سينا ومن بعده ابن رشد وأنكرا هذه الفكرة ما آان ی

 وهو هنا (13)." ُیظن أن منهما تنشأ جميعهااألجسام تظهر متصلة رؤوسها إما بالدِّماغ وإما بالنخاع ، ولذلك

 زوجا ولم یجعلها ثمانية 25غير أن ابن رشد جعل هذه األعصاب . یوافق ابن سينا في منبت أعصاب الجسم 

لكنهم اتفقوا جميعا على أن ما یخصُّ الطرف العلوي من أعصاب . الزهراوي  آما فعل ابن سينا وابن نفيس و

وآما أوردنا في تشریح ابن سينا في هذا المجال فقد جاء في آليات ابن .  الثامن یبدأ من الزوج السادس إلى

والزوج السادس منشؤه فيما بين الفقارة الخامسة والسادسة، والسابع فيما بين السادسة والسابعة ، : " رشد 

ذه آلها فيصير بعٌض والثامن فيما بين السابعة والثامنة ، وهي آخر فقار العنق ، وینقسم الَعصب الخارج من ه

لثامن فإنه ال یأتي الحجاب في عضل الصدر والرقبة ، وبعض في عضل الصلب وفي الحجاب خال الزوج ا

 لى الكتف من الزوج السادس ، وبعض بعضل الكتف وبعض ، وبعضها إلى العضد و إلى الذراع وإيءمنه ش

 یتفرق في جلدة العضد الباقي ، ض إلى العضل الذي في العضد ، وبعبالعضد ، ومن السابع یصير بعض

 ) 13."(وبعض من الزوج الثامن ینبث في جلدة الذراع ، وبعضه یصير في عضل الذراع 

بالظفيرة وآانت هذه بدایة لتشریح مفصَّل ألعصاب الطرف العلوي وهذا ما سمَّاه الطب الحدیث 

   ( le Plexus Brachial) العضدیة
  

 :ة  آالم في الشرایين واألورد-) ت

 : في صفة الشرایين -1

أما العروق الضوارب فهي مؤلفة من :"  أثبت ابن رشد ما قاله ابن سينا في صفة الشرایين فقال 

الداخلة منهما ليفها  " ،(La tunique fibreuse)   لطبقة الليفيةتكلم هنا عن ا) 13."(طبقتين متشابهتي األجزاء

 و نبالصفا قيوهذا ما قصد ابن سينا ) 13."(ها ذاهب بالطول ، والخارجة ليفوأغلظذاهب عرًضا وهي أصلب 

 هذهعلى اعتبار  ( La tunique média ) الوسطى و (L'adventice) بالِغاللة البّرانيةلعلهما ما یعرف حاليا 

 (la tunique intima)  بطانة الشریاناألخيرة صفاقا واحدا بذاته تم یفصله عن ما یسمى اآلن
 

 :في صفة األوردة  -2

، ف دقيق ميسر ألوردة الطرف العلوي وهي ما عرف بالعروق غير الضوارب وقد قام ابن سينا بوص

 . الحدیثووافقه عليها آل من األطباء وأآده التشریح 
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 الفصل التاسع 

  نقاش في الكسور 
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 : مقارنة في طب ابن سينا في مجال الكسور تشخيصا وعالجا 
 

 

باء العرب بطّب الكسور اهتماًما بالغا ، وقد لمع منهم أبو بكر الّرازي الذي ألف في فروع لقد اهتم األط

الخلوع  ، فألف آتابا في الجبر وآيف یسكن ألمه ، وآتابا آخر في العمل  ومن جملتها الكسور والطّب آلها ،

 وجوامع في صناعة الجبر جمال" المنصوري "بالحدید والجبر آما أنه أورد في المقالة السابعة من آتابه 

 . . . والجراحات والقروح 

وقد لمع الزهراوي آأول طبيب عربي جّراح مارس الجراحة ، وهذا ما ظهر واضًحا وجليا في مؤلفه 

وخاصة في المقالة الثالثين منه ، حيث تكلم آالًما مستفيًضا عن " التصریف لمن عجز عن التأليف"الذي سّماه 

 (15)         . حية وعن الكسور وطرق تجبيرها   الجراواآلالتالجراحة 

أّما الوليد ابن رشد فقد جعل طّب الكسور من اهتماماته الثانویة ، غير أنه خصَّص لها باًبا آامال في 

 " . آلياته في الطب"من " فاء األمراضش"آتابه السابع 

أآثر األطباء " القانون " ابع من  وآتابه الر- العالم الموسوعي-وبين هؤالء جميًعا آان طّب ابن سينا 

 . من الفصول قفيما سبالمسلمين اهتماما بطّب الكسور وتجبيرها ، فقد خصَّص لها المقالتين السالف ذآرهما 

أهم ما أحدثه وابتكره ابن سينا في طّب   سنحاول الوقوف على-  في هذا الفصل من البحث-ونحن 

رف على ما آان البن سينا السبق في ابتكاره وما قد أخطأ فيه ولم الكسور مقارنة بين الماضي والحاضر ، لنتع

 .یستطع أن یصمد في وجه الطب الحدیث 
 

 :  في آالم ابن سينا عن الكسور عموما -)1
 

ا طوال فرق في اتصال العظم وجعله یقع إموآما تكلم ابن سينا عن الكسور وعرفها على أنها ت

خر ، اآلن فيه أحد الجزأین قد فارق  بالعرض ما یتبيهالواقع أن الكسرف وعرًضا ، فإن الّرازي قد سبق وعرأ

الكسر أّما عن العالمات السریریة لحدوث  .ال یتبّين فيه تفّرق الجزأین فيكون شبيًها بالشق أنه والواقع بالطول 

 عميق  ثالث خصال من أن الموضع الذي مال عنه العظمنالكسر میعرف موضع : " الّرازي قائال فيعرفها

 ومن الوجع فإنه یكون في. إن لم یتبّين بالعين فباللمس  فوهذا ربما بان بالعين ،. والذي مال إليه أحدب 

 )16" ( . ویعرف ذلك أیضا من خشخشة العظم تحت یدك .العظمالموضع الذي مال إليه 
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 أن عدم وجودها دموجبة لحدوث الكسر فهو أیًضا یؤآا الزهراوي ، فباإلضافة إلى هذه العالمات الأم

 عند جّسك العظم ع اعوجاج ظاهر وال تخشخش وال تحسفمتى لم یكن في الموض: " ینفي وقوع آسر فيقول 

 (17)."اا أو صدًعا یسيًرا أو آسًرا هينيليس هناك آسر بل یمكن أن یكون وثباضطراب وال یجد العليل وجع ، ف

 الفحص السریري في األغلب ینّبه إلى وجود وهنا األطباء الثالثة أجمعوا على مبدأ واحد ، وهو أن

 هو الكفيل بمعرفة خطوط إلشعاعيا غير أن التصویر الحدیث،وهذا ما یوافق عليه الطب . آسر وموضعه 

  . الكسر وعددها

ا عن الكسر المتشظي فكما أن ابن سينا نّبه إلى صعوبة هذا النوع من الكسور ، فقد قام الزهراوي أم

جراحيًّا ، ویتفقان مع الطب الحدیث في التحذیر من إجراء المّد الشدید للعضو المكسور ، بشرح طریقة عالجه 

آثيًرا ما یحدثون بفعلهم ذلك  الشدید والقوي آما یفعل آثير من الجهال ، وواحذر المد: "هنا قال الزهراوي  و

 )17."(ا حاًرا أو زماتة في العضو آما شاهدت ذلك من فعلهم مراًرا ورم

ه إلى خطورة هذا النوع  ونبالكسور المفصلية، سينا إلى نوع خاص من الكسور وهي نشار ابأوقد 

 یحدث وقد أسلف سرد ما قاله في ما. من الكسور التي تكمن في إمكانية الجمع بين الكسر والخلع في آن واحد 

 - على حد قوله -لك غالًبا ما یحدث ذ بسبب الصالبة وعسر الحرآةفي الكسور المفصلية من تيبس للمفصل و

الكسور إذا وقعت عند : " ازي فقد قال وقد ورد نفس التحذیر في آتاب الر .الصغارفي مفاصل العظام 

) 16."(المفاصل قریبة منها عسر بعد جبرها ثني المفاصل ألن غلظ الدشبذ یصير عليه ویحتاج إلى مدة 

وأصحابنا یلزمونه التليين مدة طویلة قد تمتد  ":ویشير إلى ما آان یفعل عند تيّبس المفصل ویعارضه فيقول 

 )16. " (ویأمرون ببسطه و قبضه  . أشهًرا 

وأفضل طریقة لعالجه هي . ومن المعروف حاليا آثرة مشاهدة تيّبس المفصل بعد تثبيت آسر مجاور 

 )8. (منع حدوثه بالتحریك المبكِّر للمفصل ، وإذا حدث فيجري تحریكه تحت التخدیر العام 
 

 :  نقاش في أحكام ابن سينا في اإلنجبار -) 2
 

وأما أن یجتمع على الجزأین المكسورین شيء . . . عظام الصبيان یمكن أن تلتحم : " یقول الّرازي 

وهذا ما لم ) 16."(وسبب ذلك أن العظم یتغذى بغذاء یشاآله فيجمد على طرفي العظمتين . یلزقهما فذلك یكون 

رتكز عليه  ی ماوونا ، غير أنه أآّد أن آسور األطفال هي األسرع في اإلنجبار وهیوافق ابن سينا عليه مضم

 . الطب الحدیث 
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 تتم على مراحل la consolidation osseuse) (إن عملية انجبار العظام آما یعرفها الطب الحدیث باسم 

ث إلى أربعة أسابيع بعد تصلب  یصنع الدشبذ الليفي ثم الدشبذ العظمي في ثال- في األسبوعين األولين -أولها 

 ثم le remodelage osseux)(األول ، بعد ذلك یتم التشكل العظمي في ما یقارب الشهرین وهو ما یعرف باسم  

وقد ذآر ابن . بعد ذلك تتم قولبة العظم وإعطائه شكال قریبا لما آان عليه قبل انجباره في ما یقارب السنتين 

عدم اإلنجبار أو تأخره منها قلة الدم أو األنيميا وهذا ما یوافق عليه الطب سينا بعض األساليب التي تسبب 

 .الحدیث 

 فإن ابن سينا قد وافق الّرازي في طریقته وذلك - وهي أول مراحل معالجة الكسر-أّما في رد الكسور 

آالت ، وآل  ام حبلين أوبأن یتم رّده بالمسك باليدین إذا آان العضو صغيًرا ، أما إذا آان العضو آبيًرا فباستخد

غير أن ابن سينا قد أآد أنه ال ینبغي الزیادة في المّد ألنه على . هذا تيمنا بأبقراط في تمدید الطرف إلجراء الرّد 

والنقصان منه یمنع وجود . . . فيه تشنج وألم وتحّدث منه حميات وربما عرض منه استرخاء "حد قوله 

 )8.  (لى السواء  ، وهذا في الخلع والكسر عااللتئام

وقد نصح ابن سينا بالمسارعة في معالجة الكسر ، فكلما تأخرت المعالجة أصبح رّد الكسر أصعب، 

وآانت في آالمه ضرورة إلى تأخير وضع ) 8.( الحدیثة في معالجة الكسور االتجاهاتوهذا الكالم یتطابق مع 

 وهذا التأخير إنما قصد .والحكة آفات األورام لك منذ في االستعجالالجبائر إلى خمسة أیام أو أآثر لما یجلبه 

به إلى حين تحّسن الحالة الموضعية للعضو من تورم أو جراحة ، على أن هذا التأخير في التجبير یوجب أن 

وهذا ما یجب . یقوم مقامه من جودة الربط بالعصائب والنصب وذلك تفادًیا لوقوع اإلنتان في العظم المكسور 

 وهو خطأ آثيًرا ما یقع فيه المجبرون في البالد العربية حاليا ویكون سبًبا في بتر العضو .باآًرا التنّبه إليه

 . المشدود ، وهذا ما یحذر منه الطّب الحدیث 

آتابه  یدعى اليوم بنظریة التجبير المتأخر والتي تحّدث عنها الطبيب العربي الكبير ابن سينا في أما ما

إحدى دور النشر البریطانية الطبعة السادسة   صدر عن1982 ففي عام ،ي سنها القانون وآان له السبق ف

لمعروفة في العالم في هذا والكسور ، وهو أحد أشهر الكتب ا في جراحة العظام (Apley) لكتاب أبلي

أن  تحدث الكاتب عما سّماه بنظریة التجبير المتأخر؛ والتي تعني باختصار وتبسيط شدیدین حيث ،التخصص

وقد عزا الكاتب . النهائي  اك أنواعا من الكسور وألسباب عدیدة یجب التریث عدة أیام قبل القيام بتجبيرهاهن

 الذي سمي في هذا الكتاب برائد  (George Perkins) هذه النظریة إلى البروفسور البریطاني جورج برآنز

 .ج برآنز بحوالي ألف عامجور ویظهر جليا أن ابن سينا قد سبق البروفسور ،نظریة التجبير المتأخر
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 في الربط ، وقد المبدأالزهراوي قد اعتمدوا نفس  وفي ما یخص النصبة فإن ابن سينا والّرازي و

العليل أن یحرآه في  ثم أِلزم بعد التسویة واإلتقان والشّد ذلك العضو السكوَن وحذر: " لخّصه الزهراوي قائال 

، وجميع حرآاته غایة وسعة ، وأن یتحرى أن تكون نصبة العضو وقت یقظته ونومه وعند تحوله و اضطرابه 

 في حالة نصبة العضو بوجع ویتحّرى مع ذلك أن تكون نصبته أحس نصبة یأمن معها الوجع ، وذلك أنه متى

 .تلك مستویة مستقيمة لئال یحدث في العضو اعوجاج 

ر من إجراء الشدِّ الشدید على وقد أطيل الكالم في وصف األربطة وطریقة وضعها ، إال أن الكل حذ

دمویة عن العضو المصاب المكسور ، وذلك حتى ال یموت العضو أو یعفن مما یسّبب انقطاع الترویة ال العضو

 )8.(ي إلى االضطرار إلى بتره وهذا یؤد

وفي الكسر المفتوح أو الذي تليه قرحة والذي نّبه ابن سينا إلى ضرورة االهتمام بالجرح أوال ، بل 

ومن آان به في آسره : " فقال ، ا له ازي أن وجد عالجا مفصَّال ومقننآثر من الكسر نفسه ، وقد سَبق للّروأ

جرح فينبغي أن یجّبر رقيقا جًدا أو یرصِّف الجبائر على حدودها ویترك موضع الجرح مكشوًفا ثم یعالج بالفتل 

  عنه ذلك غدوةغطية تعّم الجبر والجرح ، ویحلوالمراهم ، وترفد برفائد فوقه ، ثم یغطى آله من فوق الشّد ت

دا من وقد أوصى الزهراوي بذلك وحذر شدی)  16."( رباط الكسر وعشية إن احتاج إلى ذلك ، وال یحل

 و أ آد على ضرورة اعتماد هذا (MALGAINE )  آما و قد اعترف  بذلك مالغين ،خطورة شد الجرح مع الكسر 

وهذا النوع من الجبس الزال یستعمل في عالج بعض ) 18. ( المفتوحة  االبتكار في أغلب حاالت الكسور

 .)(Le plâtre fenêtré  الجبس المفتوح أو فتح الجبار  حاالت الكسور المفتوحة وهو ما یعرف اليوم باسم

 أن یلتحم الكسر بوضعية غير - وهو على حّد قول ابن سينا - المعيب أو الكسر العثم االندمالوفي 

إن محاولة الكسر قد تسّبب لطرف إال إذا آان الدشبذ قوًیا فهة للطرف ، فقد نصح بإعادة آسر امشو ومناسبة 

ال یعطون للجانب الجمالي  تنبون هذه العملية قدر اإلمكان وو األطباء حاليا یج. آسر العضو في غير مكانه 

) 19.(ال مناص منه ویته یبقى حالإعادة تس فكسره و ،ذا آان االنحراف یعوق حرآة العضوأهمية قصوى إال إ

تعالج بالتداخل الجراحي عليها الستئصال الدشبذ العظمي   المعيباالندمالومن المعروف حالًيا أن حاالت 

 )8. (وإعادة تقویم الطرف وتثبيته من جدید 
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 : مقارنة في طب ابن سينا للكسور عضوا عضوا -)3
 

 :  في آسر الترقوة -

ترقوة ، تعّرض ابن سينا لبعض األسباب والطرق العالجية المختلفة ، فهو في حدیثه عن آسر ال

یضعها مع الكسور التي یصعب جبرها ، ویحتاج إلى لطف أثناء التعامل معها ، ثم بعد ذلك وصف ابن سينا 

فإن : " ل  فيقو- والذي سبق ابن سينا -ا الّرازي  أم(8).  من التفصيل ءبشيطریقة ردِّ آسر الترقوة مع تثبيتها 

ان آسًرا  آانكسرت في الناحية التي تلي المنكب نزلت القطعة المكسورة مع العضد فاسترخت إلى أسفل إن

 بعد ذلك یتعّرض (16)." ان آسًرا ذا شظایا غير متبرئ آان نزول العضد أقل وآان الوجع أشد آمندقا ، و إن 

وفي حالة وجود .  من الطرف المكسور إلى خارج الّرازي لطریقة رّد وتثبيت آسر الترقوة وذلك بمّد العضد

وفي موضع آخر یشير . ق صفاق الصدر شق عليها واستئصالها لكي ال تمزشظية عظمية تنخس ، فينصح بال

 (8).ثمانية الّرازي إلى وضع رفادتين مكان الكسر على شكل 

هایة الوحشية              أّما الزهراوي فيذآر أن أآثر أنواع آسور الترقوة التي تحدث تكون في الن

 )(l'extrémité externe  غير متفتتة ، متفتتة مع شظایا ومفتوحة : ، ثم یقسِّم آسورها إلى ثالث. 

 . حواف الكسر إلى بعضها وتثبيت ذلك الرّد باستخدام األربطة  یعالجه بردفاألول -

 .بالرسومحها ام آلة مصنوعة من خشب وضباستخد یسعى إلخراج الشظية المحتبسة  وفي الثاني-

 أن یجمع شفتي الجرح بالخياطة، أما - إن أمن المجبر حدوث الورم الحار - وفي الثالث فهو ینصح -

 . الرفائد على قدر شق الجرح  في حالة إمكانية حدوث الورم الحار فيعالج الجرح بالحشو بالخرق و

ه من ا ارتخى الرباط فيجب إصالحه وشد في آل یوم فإذینصح في هذا الجرح أن یتم تفقد العليل وهو

 )8. (جدید ، ویوصي بعدم حل الرباط من اثني عشر یوما وحتى ثمانية وعشرین یوما 

 والطب الحدیث یعتبر آسر الترقوة أآثره إلى الوحشي؛ في الثلث الوحشي منه وأصعب آسورها 

الغير مفتوح فهو یوافق ما جاء به  عالجها في حالة الكسرأما . المفتوحة منها والتي تهدِّد العروق واألعصاب 

الّرازي ، وفي الكسر المفتوح یوازي ما قاله الزهراوي على أن التطّور الحاصل في جراحة العظام یستعمل 

 .آليات ومبادئ حدیثة 

 من حاليا  آسر الترقوة وعالجها ألن آسور الترقوة تعتبرخصوبذلك یكون ابن سينا قد أخفق في ما ی

 یكتفيأسهل الكسور التي تندمل بشكل جيد وقلما یحدث عدم الشفاء ، آما أنه ال یجب فيها الرّد الدقيق بل 

  .بتثبيتها
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 : في آسر الكتف -

وصف حالة الكسر واإلشارات الدالة على حدوثه من خالل فحص سریري یعتمد على بقام ابن سينا 

ة مكان الكسر باأللم الناتج عن الفحص ، وأیضا اعتمد على اللمس في األغلب منه فيتمكن الطبيب من معرف

 .ن وجدتإه وتثبيته وأیضا یشير إلى ضرورة إخراج الشظية جراحيا ثم یصف طریقة رد. خشخشة یسمعها 

الكتف ال ینكسر منها الموضع العریض ، وإنما یعرض الكسر لحروفها ، وربما بقصع :" ازي فيقول أما الر

 ، ورّبما انكسرت من حروفها شظية ، وإذا انكسر وانقطع إلى داخل عرف من تقعير تحت إلى داخل إذا انكسر

اللمس إذا مرت اليد عليها ، وإن عرض فيه شق فإنه یعرف بالوجع بال تقّصع ، ولكن شبه خشونة وقلة 

ارجة لكن آانت وأّما الشظایا فإن لم تكن خ. استواء، ویعالجان جميًعا بالّرباط وعالج ما یسكن الورم الحار 

 تنخس فليشق عليها ثم تعالج بما ذآرنا ، وليكن ناتئةساآنة الزمة فإنها تلزم بالرباط وتبرأ ، فإن آانت خارجة 

 (16)."النوم على الكتف بالجانب الصحيح 

ا یكون شكل الكسر فرم فعلى حسب م . . .ما ینكسر الكتف في الموضع العریض قل" :أّما الزهراوي فيقول 

 )17 " (.یمكنكه على شكله الطبيعي بكل وجه من الحيلة  وردتسویته

. ویشير الزهراوي أن آسر الكتف یتجّبر في عشرین یوًما أو خمسة وعشرین یوما ، بعدها ینصح بحّل الّرباط 

أّما في حالة وجود شظية عظمية محسوسة تحت الجلد فهو ینصح باستخراجها جراحًيا آما ذآره في آسر 

 )8. (الترقوة  
 

 : في آسر العضد -

     المرفق بحالة عطفمع ه ابن سينا في حدیثه عن آسور العضد إلى ضرورة إجراء تثبيت الكسر نب

 )8.(د فترة التجبير في آسور العضد بأربعين یوًما آحد أدنى وقد حدبسط، وليس بحالة - درجة 90بوضعية  -

يل إلى خارج في األآثر فلّف الرباط على موضع الكسر إنما یمانكسر وعظم العضد إذا : " أّما الّرازي فيقول 

اذهب به إلى فوق ثم ألفف الرباط الثاني أیضا على موضع الكسر ، فاذهب به بعد أن تسوِّیه مرتين أو ثالثا و

ى واحذر أن تكون مدالة وال تحلها فل إلى فوق ، وعلق اليد بشكل مزوإلى أسفل ثم أربط برباط ثالث من أس

والعضد تقوى في أربعين . . . أو العاشر ثم بعد ذلك إذا حللتها وأردت ربطها ثأنية فاستعمل الجبائر إلى السابع 

ن أن األطباء حدیثي العهد وهو بي) 16. "(نع سيل الدم إليه وإیاك أن تشّد الجبائر على العضد بشّدة فيم

 بينما األطباء القدامى آانوا ،الكسریستعملون الجبائر بعد الّرباط من ساعته ليمسك شكل ما یسّوى من 

آما یشير إلى أهمية شّد العضد مع الصدر لئال یتحرك الكسر البتة . یستعملون الجبائر بعد أسبوع ألمنهم الورم 

 )8.(وخاصة إذا آان الكسر قرب المرفق وهو یشفى في أربعين یوما 
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شّد العضد حتى یستوي الكسر، أّما الزهراوي فقد شرح طریقتين لرّد هذا الكسر تعتمدان على إجراء 

، أّما إذا آان  یوًما إذا آان الكسر بسيطا 40ومن تّم توضع عليه الرباطات والجبائر و ذلك حتى یتم الشفاء 

 )8. ( عنه األربطة إلى خمسين یوًما أو إلى شهرین الكسر فاحشا مترضضا فال تحل

 : شكلينأّما الطب الحدیث فقد قّسم عالج آسور العضد إلى 

 .  لمدة قصيرة ، ثم یبدأ بالتحریك في أسرع األوقات حوالي ثالثة أسابيع ربطةواأل آسر بسيط ، یعالج بالرد -

الكسر عند المفصل  آانا إذا  أم والربط ، آان بعيًدا عن المفصل فهو بالرد مترضض ، إذاشآسر فاح -

 . فالجراحة هي األفضل 

 . والربط إلى الصدر في مدة تجاور األربعين یوماالرد فكما جاء في قول ابن سينا فأما جسم العضد
 

 : في آسر الساعد -

 الساعد فيعتبره شًرا وأقبح من آسور أعلى لآسر أسففي آسور عظمي الساعد یتكلم ابن سينا عن 

و یعتبر أن الرباطات  وه.الكسورم األصابع والتي آثيًرا ما تشاهد في هذه  آما أشار إلى مشكلة تورالساعد،

 )8.  (ب ذلك التورم فيجب المبادرة إلى إرخائها  مشدودة جدا تسبال

 ویسّوى شكله ویشد. . . سفل فشر إن انكسر األعلى فهو أسهل وأسلم ، وان انكسر األ:" ازي فيقول أما الر

) 8(". ، ویشد في ثالثين ليلة ثم ُیحلواالستلقاءویعلق ویكون شكل اإلبهام فوق ، أي بوضعية الوسط بين الكب 

وإن لم یجد العليل من الرباط . إذا ربطت فال تحل إال في آل ثالثة أیام إال أن یعرض له وجع أو ورم :" ویقول 

 ، فإن الرباط السهل جًدا ردئ ال ینفع ،فإن آان الورم والوجع مفرطين فحل الرباط ولينه ، وإذا البتةوجعا 

ت سبعة أیام فاجعل شد الرباط أرخى قليال لئال یمنع فإذا مض. ورمت الكف ورما یسيًرا فالرباط الشدید جيد 

 )16."(عن العضو غذاءه واستعمل بعد ذلك الجبائر 

الزند  هوالذي انكسر فإن آان العظم : " وقد شرح الزهراوي طریقة رّد الكسر في الساعد فيقول 

فإن آان الزندان جميًعا هما الصغير األعلى فينبغي للطبيب عند جبره أن یجعل مده یسيًرا برفق حتى یسّویه ، 

المكسورین فينبغي أن یوضع شكل اليد عند جبره ، ومده ممدودا على وسادة ، ویكون اإلبهام إلى فوق أرفع 

من جميع األصابع ، وتكون الخنصر أسفل سائر األصابع ، والعليل قاعًدا متربًعا على نفسه ، ولتكن الوسادة 

يل مشقة ، ثم یمّد خادم الذراع من أسفل إما بيده وإما برباط ، وخادم آخر یمّد  لئال یتكلف العلاالرتفاعبإزائه في 

وقد نّبه الزهراوي إلى ) 17." (من فوق آذلك ، ثم یسوِّي الطبيب العظم حتى یرّده على أفضل شكل یمكنه 

) 8.(لتورم ضرورة تجنب اإلفراط في الشّد على الساعد وإلى ضرورة تعليق اليد إلى العنق وذلك حتى یخف ا

  )17. "(نحوها   فال ینبغي أن ُیحّل إال بعد عشرین یوما أو: " ویقول 
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أما الطّب الحدیث فهو بدوره یشير إلى خطورة التوّرم في آسور الساعد ویحذر من شّد الجبائر وهو 

  .(syndrome de loge )  ما یعرف باسم
 

 : في آسر الرسغ -

 ما تتعرض للخلع أآثر منه للكسر، هذا الكالم ال یتوافق مع الطّب د ابن سينا أن عظام الرسغ آثيًراأَآ

 ، والتى تشكل  )Os scaphoideum(  هو أن أآثر آسور العظم الزورقي  االعتقادوقد یكون سبب هذا . الحدیث

ع من هنا آان اعتقادهم في السابق بأن الخل. الغالبية العظمى لكسور الرسغ ، ال یمكن تشخيصها إال شعاعيا 

 )8. (یحدث في الرسغ أآثر بكثير من الكسر 
 

 :  في آسر عظام األصابع -

في هذا الفصل تكلم ابن سينا عن آسر یصيب قاعدة اإلبهام والذي إذا حدث تبدل اإلبهام إلى أسفل، 

  .)Bennet(وهو ما یعرف حاليا بكسر 

ألصابع المجاورة السليمة وقد نصح ابن سينا لمعالجة آسور األصابع بربط األصبع المكسورة إلى ا

  .)(la syndactylisation  األخرى ، وهذا ما یعرف حاليا باسم
ا ما تكسر ، بل هي تصاب بالخلوع في أآثر ها نادرقد بين أن األصابع بسبب صغر عظامازي فأما الر

ستو ویمّد ليبسط العليل یده على آرسي م: " أما عن عالجها فيقول . األحوال وهو نفس اعتقاد ابن سينا 

إليه ، وأما أصابعه خادم ویسوي الطبيب ما نتأ من ذلك ، فاتكأ عليه ویضع الجبيرة في الجانب الذي مال 

 )16. " (ها  ع منع الذي یليها ليقومها ویشدى برباط ماألصابع فلتمتد وتسو

ي داخل أما الزهراوي فهو ینصح بإجراء الرّد ثم تثبيت اليد بوضعية ثني األصابع مع وضع خرق ف

 ثم تثبيت األصبع مع األصبع الصحيحة  السالميات فهو ینصح بإجراء الردوبالنسبة لكسور. الكف بشكل الكرة 

 . التي تليها وذلك حتى یتم الشفاء 
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 الفصل العاشر

 نقاش في الخلوع
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 : تشخيًصا وعالًجا : مقارنة في طب ابن سينا في الخلوع 
 

  : في آالمه الكلي- ) أ
 

 :فيقول " قانونه" یشرح  قد أورد ابن سينا في أرجوزته في الطّب ما

 ه حتى إلى موضعه ترّدهوالخلع طّبه بما یمد"

  زمانا تحدُّهه تترك ذاكتشّدوبعدما ترّده 

 زمه من الدواء قابضا تطعمه من الطعام حامضاتل

 حتى تراه سالما من ورم وال تخاف االجتماع من دم

 )20 " (.عشر وربما یتم ذاك أقل ما تبریه فيه شهر

المدخل " ابن طملوس في آتابه جأبو الحجابالشرح ، " األرجوزة في الطب" ن تعّرضوا لهذه وآان مم

ید أن الخلع لما آان خروج یر: " ا باب الخلع عند ابن سينا في جزئه الثاني ، فقال شارح" طق لصناعة المن

ه ليه ، وینبغي أن یكون عالجه بردا تشتمل عا أو ما یشبهها ممالتي یرتكز فيهقرة طرف العظم المهندم من الن

حاذي  الجهة التي خرج إليها حتى یلذي خرج منه ، وذلك یكون بأن تمد العضو إلى خالفإلى الموضع ا

 الرباطات ؛ أعني ا یحوج إلى أن تكون األعضاء المحيطة بها آان مده مم، ولم موضَعه الذي خرج منه ثم یرد

ن قبل ذلك بالدهن والماء الحار، وحينئذ تمد ، ا تقبل المّد وذلك یكون بلينها فينبغي أن تليَّما عليها ممواألوتار و

 یبرأ ، وأقل ما یجب أن ترك إلى أنط وتوضع األدویة القابضة عليه ویربوإذا ارتد إلى موضعه فينبغي أن ی

 .ما إلى مدة أطول یترك الملزم عليه شهرا ورب

ن من الجملة فيعالج بالعالج الذي یؤمجعل من الحامض والقابض ، وبلغذاء ویوینبغي أن یلطف ا

م عالج الورم والجرح على عالج انت بالعضو جراحة فينبغي أن یقدحدوث الورم ، وإذا حدث الورم أو آ

 أن یكون في ذلك من الخطر العظيم ، ویستحبالخلع ، وال یتعرض لعالج الخلع البتة والعضو قد ورم لما 

 ) 21. ( خلع بين یومين أو ثالثةال

فهو . هراوي مبدأ ابن سينا في الخلوع ، ونستدل بمقولته التالية على سبيل التوضيح وقد وافق الز

م الموضع وربما  ألحد فك فينبغي أن یبادر إلى رده وال یؤخره البتة ، فإنه إن أخر تورفمتى مرض: " یقول

 آثيرا ما یحدث على  في حين تورمه ، ألنهؤخر وال یحرك وال یمدیعسر معه رد الفك ، فلذلك ال ینبغي أن ی

 المبكر وهي الرد؛ وهذه القاعدة ال تزال تعتبر الذهبية في معالجة الخلوع ) 17.(ج وأوجاع مؤذیة  العليل تشن

 )8.(للخلع وعدم تأخيره مطلقا  
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 : عضًوا  مقارنة في تشخيص وعالج خلوع الطرف العلوي عند ابن سينا عضًوا -) ب
 

 : في خلع الترقوة -

ال یحدث ألن )  ( Articulatio sternoclavicularis المفصل الترقوي القصين خلع بأ یقول ابن سينا

القص بدون تمفصل، ازي ألنه وقتئذ آان یعتقد أن الترقوة متصلة بمتصلة بالصدر وآذلك آان رأي الرالترقوة 

المفصل الترقوي ا أم  ، ه الطّب الحدیث رغم نذرتههذا ما أقرقال بإمكانية حدوثه وهراوي في حين أن الز

فقد جعله ابن سينا قليل االنخالع لوجود رأس الكتف والعضلة (Articulation Acromio clavicularis) الكتفي 

. الغليظة  ، وجعال آالهما عالج هذا الخلع الردَّ باليد والرفائد الكثيرة و ذات الرأسين وهو ماوافقه عليه الرَّازي

ونصح الزَّهراوي من أجل إجراء الرّد الضغط على موضع الخلع باليد ، وهي نفس الطریقة التي تعالج بها 

خلوع الترقوة حاليا ، غير أنه تجدر اإلشارة إلى أن الخلوع الشدیدة أو التي تقع عند الریاضيين یتم رّدها 

 .وتثبيتها جراحًيا 
 

 : في خلع المنكب -

 نفى ابن سينا إمكانية حدوث الخلع إلى أعلى أو إلى خلف أو إلى األمام ، وهذا الرأي في هذا المفصل

یعتبر حاليا خاطئا بمقارنته بما یعرف عن خلوع الكتف ، وذلك بعد االستعانة بالتصویر الشعاعي آوسيلة 

سفل وهذا نادرا ما  وللخلف ولألعلى ، ولأل- وهو الشكل األآثر شيوعا -استقصائية ، فقد یحدث الخلع لألمام 

 (8). یحدث 

هراوي ، فقد اعتمدا في تشخيص لخلع ووافقه عليها الزوقد آان ابن سينا موفقا في وصفه لعالمات ا

 ف بوجود تقعير في رأس المنكب وجسفالخلع یعر. وقوع الخلع بمقارنة الطرف المصاب والطرف السليم 

  وهذا إلى حد في جميع االتجاهات ،أو تحریكها ده رأس العضد تحت اإلبط ، وعدم تمكن العليل من رفع ی

 .یطابق ما جاء به الطب الحدیث آبير 

هراوي ها على وصف أبقراط ، غير أن الزواهتم األطباء ثالثتهم بوصف طریقة رّد الخلع اعتمدوا في

فع خادم ه أن یرورد: "قة تمثال الحریة حيث یقول آان أول من وصف أهم الطرق وهي ما یعرف اليوم بطری

موضعه ، والخادم یرفع یده إلى فوق ثم تجعل أنت إبهامي یدیك تحت إبطه ، وترفع المفصل بقوة إلى فوق إلى 

آما واتفق ابن سينا والزَّهراوي والطب ) 17."( بها إلى أسفل فإنه یرجع بسرعة یده ثم یمدها إلى فوق ثم یحط

 وتعليق اليد إلى العنق لمدة معينة أقلها سبعة أیام ، ردلى ضرورة الربط بعد العالحدیث وسبقهم فيه الرَّازي 

 : فقال الزَّهراوي(La raideur)   التيبس ما یهابه األطباء وهو ث تحریك اليد تدریجًيا لكي ال یحدیجري بعدها
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 مراًرا آثيرة حتى یلين ذلك  في العضو وأبطأ في الحرآة ، فليستعمل العليل الحمامإن عرض بعد البرء جس"

 التي نسبت إلى ةالفيزیائي وهنا إشارة إلى ما یعرف حدیثا بالمعالجة (17)"  .لجس ویعود إلى طبيعته األولىا

 )22" . (غاي دوشولياك"

 الذي أنكر وجوده أبقراط ) Les fractures récédiventes( لكسر المنكب الناآسوقد تعّرض ابن سينا 

، وهي تعالج   الناآسة شيوعا التي تحدث في جسم اإلنسانوجالينوس إال أنه یعتبر حاليا من أآثر الكسور

 ) 8. (جراحًيا 
 

 : في خلع المرفق -

درة الحدوث ، غير إن ما یتوافق مع الطّب الحدیث من آالم ابن سينا عن خلوع المرفق أنها خلوع نا

  . إذا لم یترافق الخلع بكسر أنها سهلة الرد

د ابن سينا على ضرورة اإلسراع وقد شد. الخلف إلى تي تقع ن أآثر خلوع المرفق حدوثا فهي العا وأم

شكل الورم الدموي الذي یعيق  وهذا مخافة ت، الخلع وهو ما وافقه عليه الزَّهراوي والطب الحدیث إجراء ردب

اوي ، والتي ال تزال معتمدة  اعتمدها الزَّهرالتي التي نصح بها هي قریبة من الطریقة وطریقة الرد . الرد

 .  باستعمال الربط ونصبة الذراع في عنق العليل - ابن سينا و الزهراوي- آما نصحا،اآلن
 

 : في خلع مفصل الرسغ -

ا مدققا اعتمده أیضا الزَّهراوي لمستعملة في خلوع مفصل الرسغ شرحقام ابن سينا بشرح طریقة الرّد ا

          العظم الهاللي خلوع أساسي  حالًيا في خلوع المعصم التي تشمل بشكلةوهي نفس الطریقة المستعمل

)os lunatum. (  
 العليل شيئا وال یضر" متوسط بسبب خلوع الرسغ وقد اهتم الزَّهراوي بالضرر الذي یلحق العصب ال

فحينئذ تعلم أن العصب انقطع أو ترضض فال حيلة فيه إال أن . . . إال إن استرخت اليد ولم تستطع على قبض 

وهنا إشارة هامة إلى خطورة هذا النوع من الخلوع )  17 . " ( نفع ورّبما لم ینفع ذلك شيئایشّد بالكي فرّبما 

 .والتي أثبتها الطّب الحدیث وأغفلها ابن سينا 
 

  : األصابع في خلوع -

  وهي طریقة الزالمام ثم شرح آيفية رّد هذه الخلوع ،األد ابن سينا أن خلع األصبع یحدث إلى أَآ

 .غير أن ابن سينا لم یحدد مستویات الخلوع في نفس األصبع . طّب الحدیث یعتمد عليها ال
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 الفصل الحادي عشر

 نقاش

  في فساد العظم و القروح
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 : في فساد العظم –)1
 

، إال  أنه في یوم جاءه رجل به داحس: " الشهير على لسان أحد تالميذه  مما یروي ابن ملكا البغدادي

: فحين رأى ذلك بادر إلى سالمية أصبعه فقطعها قال : صا ، وآان یسيل منه صدید ، قال أن الورم آان ناق

یا سيدنا لقد أجحفت في المداواة ، وآان یغنيك أن تداویه بما یداوي به غيرك ، وتبقي على أصبعه ، : فقلنا له 

 آخر مثل ذلك سواء ، فأومأ ومضى ذلك اليوم ، وجاء في اليوم الثاني رجل: قال . ولمناه وهو ال ینطق بحرف 

فداویناه  بما یداوى به الداحس ، فاتسع المكان :  "ل وقا. لوا في هذا ما ترونه صوابا افع: إلينا بمداواته ، وقال 

وما ترآنا دواء إال وداویناه به ، . وذهب الظفر وتعّدى األمر إلى ذهاب السالمية األولى من سالميات األصبع 

ناه ، وال لطوخا إال ولطخناه ، وال مسهال إال وسقيناه، وهو مع ذلك یزید ویأآل األصبع وال عالجا إال وعالج

وفشا هذا المرض في تلك السنة : قال " . فوق آل ذي علم عليم"أسرع أآل ، وآل أمره إلى القطع ، فعلمنا أن 

 ) 21(".سهم أمر بعضهم إلى قطع اليد ، وبعضهم إلى هالك أنففتأذىوغفل جماعة منهم عن القطع 

وهذه الحالة من فساد العظم هي جّد واردة الحدوث ، لعوامل عدة ، خاصة في الحاالت المرضية عند 

األشخاص المصابين بمرض البول السكري الذي ینتج عنه موت األنسجة نتيجة لضعف الدورة الدمویة، وقد 

 أو الحروق أو تصلب تموت أنسجة األطراف أیضا بسبب اإلصابة بميكروب معدي أو بسبب الصقيع

لذلك فقد وجبت على آل طبيب الدرایة التامة بعالمات فساد العظم والتي عّرفها الشيخ الرئيس . الشرایين

إنه إذا عرض للعظم فساد ، رأیت اللحم فوقه ترّهل ویسترخى ویأخذ طریق النتن والصدید وینفذ إلى :" قائال

 قد   العظموإذا لم یكن الفساد في أوله فنجد:" شخيص فهو یقول وفي حالة تأخر الت) 7. "(العظم أسهل ما یكون 

وإذا آشفت عنه وجدته متغير اللون وآثيرا ما یتقدمه ورم وفساد من اللحم . . . تفتت أو تعفن وربما تخشخش 

على أن هذا األخير أآّد على  ، وهذا الوصف هو صحيح إلى حٍد وافقه عليه الزهراوي) 7."(أوال وموت 

أن یتجنب الطبيب الغرر في الجراحة ، بدون ترو أو حذر مهما آانت المغریات من مال أو غيره ، ضرورة 

وهو یوصي بأن یكون الحذر في الجراحة أشد من الرغبة فيها والحرص عليها ، وهو نفس مبدأ ابن سينا حيث 

      بالغنغرینةان یعرف ینصحان بعدم الشطط في الجراحة خاصة إذا تعلق األمر باستئصال أو بتر لوقف ما آ

  (La gangrène)  على أن الزهراوي ألّح على ضرورة تعلم علم التشریح بكل دقائقه وذلك  .وهو تعفن العضو

ویحذر من أنه من لم یكن عالما في التشریح لم یخل أن یقع في خطأ یقتل الناس . لمن أراد أن یعمل بالجراحة 

ه في زماننا هذا ، ألن صناعة الطب طویلة ، وینبغي لصاحبها أن ال یوجد صانع محسن بيد: " فقال . به 

 ) 14. " (یرتاض قبل ذلك في علم التشریح  
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أّما إذا آان :" أما عن موانع العالج بالجراحة والتي جعلها ابن سينا رهينة بموضع الفساد الواقع فقال 

وقد ) 7.( من عالجه أولى بسبب النخاع ففاالستعفا والورك ومثل خرز الظهر ذالعظم الفاسد مثل رأس الفخ

حذر الزهراوي هو آذلك في آتابه التصریف من ممارسة البتر عندما تمتد الغنغرینة إلى ما فوق الرآبة أو إلى 

ما بعد الكوع ألن إجراء عمليات من هذا النوع ال یمكن أن ینجح في ذلك العصر ، فكان العضو المراد بتره 

 هذا العضو بعد بتره ، وفي بعض األحيان آان ى آما آان یكووق مكان البتر ،یربط في موضعين أي تحت وف

یتم ذلك خالل العملية ، باإلضافة إلى ذلك فقد أوصى الزهراوي بالقطع في األنسجة السالمة عن بعد من 

 . األنسجة المریضة وهو ما توصي به الجراحة الحدیثة اآلن 

دیثة فأصبح باالستطاعة إعادة ربط األعضاء المقطوعة وقد تطورت أساليب البتر في الجراحة الح

وتسمى هذه الطریقة الجراحة الميكروسكوبية ألن الجّراح یقوم بإعادة توصيل . آأصابع اليد والقدمين 

 .األعصاب واألنسجة وأوردة الدم المقطوعة باستخدام الميكروسكوب 

غني في مواضع آثيرة ل الجراحة والتي قد تغذاء حتى قبولم یغفل ابن سينا ضرورة مالزمة األطلية وال

 . وهو مبدأ أشاد به الزهراوي ،عنها 
 

 :  في القروح  –) 2
 وأآّد على ضرورة اإلسراع في ومضاعفاتها،في هذا الفصل قام ابن سينا بوصف أشكال التقرحات 

لمن آتاب التصریف " آما وقد شرح آيفية العالج وهو ما وافقه عليه الزهراوي الذي ذآر في . معالجتها 

تفاصيل صرف الخراج ، مكان وطریقة الفتح ، تعبئة الجرح ، تهيئة  - ثالثونالمقالة  - "عجز عن التأليف 

 . أطراف الجلد ، واستعمال الضغط البطيء المستمر التدریجي لتفریغ التجاویف الكبيرة 

   تقنية  ما یعرف اآلن باسم وأما الطب الحدیث فإنه اعتمد على سنن ابن سينا في عالج القروح وهو

 )La technique de Papineau(  التجفيف والتي تعتمد على )L’Assèchement( إلحام طرفي الجرح              

 )la consolidation(  إنبات اللحم و ) (La couverture  وهذه المراحل هي التي أدرجها ابن سينا في عالجه

              الرئيس قد أشار في عالجاته إلى ما یعرف حدیثا باسم الشيخآما وأن ، للجراحات والقروح

cicatrisation dirigée) (la.  

ومن : " فقال L’immobilisation) (المصاب وقد نصح ابن سينا بضرورة عدم تحریك العضو 

 ابن سينا  أیضا الطب الحدیث یوافقوهنا) 7(. . ." الصواب في عالج القروح أن تسكن أعضاؤها وال تحرك 

  .المبدأ 
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 الفصل الثاني عشر

 من فضائل ابن سينا المسلوبة
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ارتأینا أن نخصص هذا الفصل لمقارنة بين ما وجدناه في هذا البحث من أعمال ابن سينا ومكتشفاته 

وذلك فيما یخص ، عض هذه المنجزات ألطباء أوروبيينالطبية  ، وبين ما تدعيه المصادر الغربية من نسب لب

 .طب الكسور والخلوع  وقروح العظم دون غيرها من فروع الطب التي أبدع فيها الشيخ الرئيس

وفيما یلي جرد لبعض هذه المنجزات السيناویة مرفوقة بأسماء األطباء الذین نسبت إليهم ظلما أو 

 : مصادفة 
 

سلوبةالمنجزات السيناویة الم األطباء الذین ینسب إليهم هذا اإلنجاز  

Leopaul In Berger (XVIII eme siècle)    
   الفحص السریري للعضو المریض                                  -1

Nicolas Andry (1668_1741) 2-     عزل عالج الكسور وإصابات األطراف عن باقي الجراحات

Theodore de Cervia (1205_1288) 3-تناع رفع اليد في حالة انخالع       وصف تغيير شكل المنكب و ام

Theodor Emil Kocher ( 1841_1917) 4-                                                    رد المنكب المتخلع  

Wilhen Heinrich Erb (1840_1921)   5-                وصف حالة شلل ظفيرة الساعد عند انخالع المنكب  
 

Guy de Chaulac (1300 _1368)                           6-  تدریب المفصل على الحرآة بعد حل الربط  

Victor Moreau (1749 _ 1800)    7-    قطع العظام المتعفنة و إزالة الشظایا العظمية في الكسر المفتوح  

Jacques Desault (1749_1800)   8-در في حالة آسر العضد               ربط العضو العلوي إلى الص  

Jaques Dalchamp (1513 _ 1588) 9-                            آسر العظم وإعادة تسویته في آسر العثم  

Bennet 10-                                  آسر قاعدة اإلبهام                   
 

Papinneau 11-عالج القروح  

George Perkins 12-التجبير المتأخر  
 

 

  1-جدول 

 .جرد لبعض المنجزات السيناویة المسلوبة مرفقة بأسماء األطباء المنسوبة إليهم 
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 الفصل الثالث عشر

 المصطلحات الطبية البن سينا
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 حروف األبجدیةحسب ال قائمة المصطلحات الطبية البن سينا
 

في هذا الفصل سندرج قائمة بالمصطلحات الطبية التي اعتمدها ابن سينا في امتهانه للطب و استعملها بعده 

 . القاسم الزهراوي  أبوالعدید من األطباء و على رأسهم 
 
 

 المصطلح العربي             الترجمة الفرنسية               
Creux axillaire إبط 

Veine salvatelle du petit doigt األسليم 

Doigt أصبع 

Syndactylie األصابعالتحام  

Déformation اعوجاج 

Veine médiane أآحل 

Gangrène آآلة أو فساد 

Cicatrisation اندمال 

Veine basilique باسليق 

Perforation des collections بط 

Rééducation fonctionnelle تدریب على الحرآة 

Clavicule ترقوة 

Anatomie تشریح 

Spasme   tétanie تشنج 

Putrification تعفن 

Cal disgracieux ظمتعقد في الع 

Solution de continuité  االتصالتفرق 

Rétraction تقلص 

Attelle جبيرة 

Chirurgie جراحة 

Plaie جرح 

Induration أجس 

Raideur articulaire جسا المفصل 

Veine céphalique du pouce  الذراعحبل 

Diaphragme حجاب 

Abcès خراج 

Panaris داحس 

Abcès profond دبيلة 

Furoncle دمل 
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 المصطلح العربي             الترجمة الفرنسية               
Ligament رباط 
Syndactylisation   ارتفاق األصابع 
Carpe الرسغ 
Ecrasement الرض 
Os de l'avant-bras الزندان 
Cubitus / ulna الزند 
Phalanges سالميات األصابع 
Chirurgien صانع اليد 
Peritoine-aponévrose صفاق 
Veinules العروق الرقاق 
Artère عرق نابض 
Veine عرق غير نابض 
Muscle عضلة 
Humérus ظم العضدع 
Malade عليل 
Périoste ظمغشاء الع 
Cartilage غضروف 
Vertèbre فقار 
Mèches فتل 
Saignée فصد 
Métacarpes فصوص اليد 
Cathéter قثاطير 
Voûte crânienne قحف 
Epaule آتف 
Acromion أخرم/رأس الكتف 
Fracture الكسر 
Fracture fissuraire يالكسر الشعر 
Fracture pénétrante الكسر النافد 
Lame de bistouri  محجم 
Moelle jaune osseuse ظممخ الع 
Cavité résiduelle d'abcès مخبأ 
Spatule مدس 
Métacarpes مشط الكف 
poignet معصم 
Fistule ناصور 
Oedeme نفاخ 
Fracture incomplète ou 
hématome sous périoste وثي 

Tumeur inflammatoire ورم حار 
  

 :  2-جدول      
 الطبية السيناویة حسب التسلسل األبجدي قائمة المصطلحات 
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 ةـاتمــالخ
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رین على من خالل ما ذآرناه في بحثنا هذا والذي لم یكن إال بمثابة نظرة خاطفة لطب ابن سينا ، مقتص

 و دون أن نغفل رأیه في تشریح الطرف العلوي ، قد  ،والخلوع  تشخيصا وعالجا إنجازاته في مجال الكسور

 فهو یبدأ بحدیث عام ، في طرح المواضيع منهجيتهإلى أن أآثر ما ميز طب العظام السيناوي هي خلصنا 

وهذه المنهجية هي المتبعة حاليا في الكتب الطبِّية التعليمية . یسميه آالما آليا ، ثم یتعمَّق بعدها في التفاصيل 

ف العالجية التي أغنت الميراث الطبي إضافة إلى مصداقية الطب السيناوي في العدید من المواق الحدیثة ،

س في جامعات و آليات  المرجع األساسي للطب طوال عصور ، واستمر یدراإلسالمي منه و العالمي ، وظل

 ذلك جليا خصوصا عندما نسبت بداالطب ، خاصة األوروبية منها آان فيها هو المرجع العلمي األول ، وقد 

 .  أوروبيين  ، أزال بحثنا هذا الشطط عن بعضها  أغلب مكتشفات الشيخ الرئيس إلى أطباء
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  الملحقالملحق
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 قائمة بالتفاسير و األعالم حسب تسلسلها في النص 
  

بقيت محفوظة آمخطوطة فهو تلميذ ابن سينا و الذي أآمل ترجمته الذاتية : أبو عبيد الواحد الجوزحاني  •
 ظ7- ظ4ورقات  : في المتحف البریطاني

 

المدخل لصناعة " أحد الفضالء في صناعة الطب من مؤلفاته .یوسف بن أحمد : أبوالحجاج ابن طملوس  •
 . هجریة 620توفي سنة " .شرح ألفية ابن سينا "الذي ترجم لإلسبانية ، و أیضا له " المنطق 

 

الثاني  فيلسوف اشتهر في القرنأبو البرآات هبة اهللا بن علي بن ملكا البغدادي ، طبيب و: البغدادي  •
 وآتاب اختصار التشریح في آالم جالينوس ،  من مقاالته .لقب بأوحد الزمان. عشر الميالدي 

 .التشریح اختصار الدواء ، ومقال األقراباذین ، ومقال في
 

 له المغلق الذي ال جوف: المصمت  •
 

 التقعير: التجویف  •
 

 الحفرة الصغيرة: النقرة  •
 ة المدققةالخياط: الدرز •

 

 التهيج و اإلزعاج: النخس  •
 

 الفرق: التقصع  •
 

 سن الشباب: الفتاء  •
 

 هي تصبغات نقطية قد تظهر على الجلد فوق مكان الكسر: نفاطات  •
 

 شراب شدید المرارة وهو یجمع أجزاء اللسان ویقبضه: العفص  •
 

  90° بوضعية عطف : مزوى  •
 

 ام تبحالة بسط : مدلى   •
 

 الراسب في أسفل أي في القعرالكدر : الدُّرديِّ  •
 

 هو الكسر الذي تنفصل عنه قطعة عظمي : الكسر المتشظي  •
 

 ورم حار في طرف األصبع: لداحس ا •
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  أشكال توضيحية أشكال توضيحية 

لبعض المفاهيم الواردة في لبعض المفاهيم الواردة في 

  النص النص 
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 الكتف بين قانون ابن سينا و التشریح الحدیث  1-الشكل 
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 بن سينا و التشریح الحدیثأسفل العضد بين قانون ا  2–الشكل 
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 الساعد بين قانون ابن سينا و التشریح الحدیث  3-الشكل 
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 اليد بين قانون لبن سينا والتشریح الحدیث  4الشكل  
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  بين قانون ابن سينا و التشریح الحدیث)Guyon(حيز   5-الشكل 
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 مقابلة اإلبهام بين قانون ابن سينا والطب الحدیث 6-الشكل 
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  ملخصاتملخصات
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 ملخص
 

 

إن الدراسة المعّمقة للقوانين الطبيِّة السيناویة  ، هي الكفيلة بإبراز المنزلة الحقيقية التي تنتزلها الثقافة 

فقد آّون ابن سينا حلقة أساسية في تاریخ تطور الطب ضمن المسار . الطبِّية السيناویة في تاریخ الطب 

أهم الكتب العلمية ، رغم أنه وضع قبل اآتشاف العدید من " القانون" ر الحضاري اإلنساني ، ولطالما اعتب

النظریات العلمية والتجریبية الحدیثة ، فهو ال یزال المرجع الهام في االستشفاء وترآيب األدویة منذ ما یقارب 

 .األلف عام 

سام العضالت بوصف أعضاء اإلنسان وصفا آان صحيحا ، وذآر أق" قانونه"  لقد قام ابن سينا في 

 ، على أن التشریح الحدیث وافق ابن سينا  اليونانيالتراث  درس التشریح عنعليه أنهیبقى المتفق و. والعظام 

 .في مواطن عدة وخالفه في بعض منها آما هو مبين في البحث  

الكسور أما في مجال الكسور فقد تحدث عن الكسر المتشظي وصعوبته  ، آما وقد أشار إلى  

وفي أحكامه في اإلنجبار شدد ابن سينا على ضرورة .، ونّبه إلى إمكانية حدوث تيّبس للمفصل ةيالمفصل

 وعالج آسور األصابع بما Bennet) (وتحدث عن ما یعرف حاليا بكسر. المسارعة في معالجة الكسر ورده 

 (la syndactylisation)یعرف حاليا باسم 

وقوع الخلع بمقارنة الطرف المصاب  والطرف السليم  ،  وفي الخلوع  ، اعتمد ابن سينا في تشخيص 

وشّدد ابن سينا على ضرورة اإلسراع بإجراء رّد الخلع مخافة تشكل الورم الذي یعيق الرّد  ، یجري بعده 

 . وقد عرف ابن سينا الكسر الناآس الذي ُأنكر وجوده من قبل   .  تحریك اليد تدریجًيا لكي ال یحدث التيبس

، وهو  تفاصيل ذلك عن القروح أآّد ابن سينا على ضرورة اإلسراع في معالجتها وتكلم فيوفي آالمه 

  . ) Papineau(ما یعرف حاليا بتقنية  

 وهكذا نخلص إلى أن ابن سينا أو الشيخ الرئيس آما لقبه العالم وبفضل منهاجيته الطبية  ، استطاع أن 

 . الواقعة لدى اإلنسان   والخلوعیكون مرجعا موثوقا منه في تشخيص وعالج الكسور 
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RESUME 

L’étude approfondie des lois médicales avancées par Avicenne constitue l’unique moyen 

pour mettre en valeur la place centrale qu’occupe la culture médicale avicennienne dans 

l’histoire de la médecine. Il a constitué un véritable chaînon dans l’évolution de la médecine au 

sein de la civilisation humaine. Son ouvrage céleste  «Al Qanon  » est considéré depuis toujours 

comme une œuvre scientifique majeure. Bien qu’il soit suivi de théories scientifiques et 

d’expériences modernes de grande envergure, il reste la source principale de la thérapeutique et 

de l’industrie médicale depuis plus de 10 siècles.  

Avicenne a décrit dans son ouvrage de manière détaillée l’anatomie humaine avec les 

différentes classes des os et des muscles. Et il s’est avéré qu’il a puisé les connaissances 

anatomiques dans la culture grecque, et que le vécu anatomique moderne reste en parfait accord 

avec la plupart des constatations avicennienne, bien qu’il ait délaissé quelques unes d’entre elles 

comme démontré dans la thèse. 

En matière de fractures, il a parlé des fractures communitives et leurs complexités, il a 

également mentionné les fractures articulaires avec la possibilité de survenue d’une raideur .En 

outre Avicenne a insisté sur l’obligation  d’une réduction urgente des fractures. Il  a aussi parlé 

de la fracture de type Bennet, et soigné les fractures des doigts par syndactylisation. 

En ce qui concerne les luxations, Avicenne les a diagnostiqué au moyen d’une 

comparaison entre le membre luxé et le membre sain, et il a insisté sur la nécessité d’une 

réduction rapide de peur d’installation de l’œdème. Il a aussi recommandé de faire une 

rééducation progressive et graduelle du membre pour éviter la raideur. Il a pu définir la luxation 

récédivante après en avoir nié l’existence auparavant. 

A propos des ulcères des membres, Avicenne a insisté sur la nécessité de les soigner en 

urgence en mettant l’accent sur ce qui se désigne actuellement sous le nom de «  la technique de 

Papineau».  

En somme, il est possible d’affirmer, qu’Avicenne ; ce grand  maître ; a réussi à devenir 

une référence incontournable en pathologie de l’appareil locomoteur.   
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ABSTRACT 

The deep investigation into the Avicennan medical Laws can shed light on the real value 

of the Avicenna’s contribution to the history of medical culture. Avicenna has been highly 

regarded and is still recognized as one of the brightest moments in the evolution of human 

civilization. 

The Canon has been often considered as one of the most important scientific textbooks. 

Although it was composed a long time before the emergence of modern experimental research 

(10 centuries ago), it is still regarded as a key reference on therapy, medicine composition and 

therapeutic methods. 

Avicenna’s description of the human organ, in his Canon, has been deemed adequate 

until recently. He classified the bone and muscle types. It has been universally agreed that 

Avicenna studied the Greek heritage on anatomy. Modern research has confirmed some aspects 

of Avicenna’s anatomy and has refuted others, as it is shown in the research. 

As to the fracture treatment, he characterized mal-Union fractures and pointed out to the 

difficulties they involve. He also referred to joint fractures and drew attention the fact that the 

joints can be stiffened. So he stressed the urgent need for a rapid treatment of fractures. He also 

talked about the Bennet fracture and treated finger fractures using what is known nowadays as 

syndactylization. 

In treating dislocations, Avicenna relied on comparing the affected part with the normal 

one. He insisted that dislocation should be treated rapidly so that the resulting swelling would 

not deter successful treatment. After that, the affected limb can be moved gradually so as to 

avoid stiffness. 

In explaining how to treat wounds and their discharge, Avicenna stressed that they 

should be treated rapidly. He also examined surgery method and location and what is known at 

the present time as the” Papineau technique”. 
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We conclude, therefore, that Avicenna, the Elder Master, as he has been known, deserves, 

thanks to his medical methods, to be considered a reliable authority in characterizing fractures 

and dislocations. 
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