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  ملخص 

فقد آّون ابن سينا حلقة أساسية في . الحقيقية التي تنتزلها الثقافة الطبِّية السيناوية في تاريخ الطبإن الدراسة المعّمقة للقوانين الطبيِّة السيناوية، هي الكفيلة بإبراز المنزلة 
أهم الكتب العلمية، رغم أنه وضع قبل اآتشاف العديد من النظريات العلمية والتجريبية " القانون" تاريخ تطور الطب ضمن المسار الحضاري اإلنساني، ولطالما اعتبر 

بوصف أعضاء اإلنسان وصفا آان صحيحا، وذآر " قانونه"  لقد قام ابن سينا في .فهو ال يزال المرجع الهام في االستشفاء وترآيب األدوية منذ ما يقارب األلف عامالحديثة، 
سينا في مواطن عدة وخالفه في بعض منها آما هو ، على أن التشريح الحديث وافق ابن  اليونانيالتراث يبقى المتفق عليه  أنه درس التشريح عنو. أقسام العضالت والعظام

وفي أحكامه . ، ونّبه إلى إمكانية حدوث تيّبس للمفصلةالكسور المفصليأما في مجال الكسور فقد تحدث عن الكسر المتشظي وصعوبته ، آما وقد أشار إلى . مبين في البحث 
 la) وعالج آسور األصابع بما يعرف حاليا باسم Bennet) (وتحدث عن ما يعرف حاليا بكسر.  وردهفي اإلنجبار شدد ابن سينا على ضرورة المسارعة في معالجة الكسر

syndactylisation) وفي الخلوع ، اعتمد ابن سينا في تشخيص وقوع الخلع بمقارنة الطرف المصاب  والطرف السليم ، وشّدد ابن سينا على ضرورة اإلسراع بإجراء 
وفي . وقد عرف ابن سينا الكسر الناآس الذي ُأنكر وجوده من قبل .  م الذي يعيق الرّد ، يجري بعده تحريك اليد تدريجًيا لكي ال يحدث التيبسرّد الخلع مخافة تشكل الور

ا نخلص إلى أن ابن سينا أو   وهكذ.) Papineau( تفاصيل ذلك ، وهو ما يعرف حاليا بتقنية آالمه عن القروح أآّد ابن سينا على ضرورة اإلسراع في معالجتها وتكلم في
 .الشيخ الرئيس آما لقبه العالم وبفضل منهاجيته الطبية ، استطاع أن يكون مرجعا موثوقا منه في تشخيص وعالج الكسور والخلوع الواقعة لدى اإلنسان 

  .لقروحا - رّد الخلع -إلنجبار  ا-تيّبس -   ةالكسور المفصلي- الكسر المتشظي - عالج-تشخيص - لقانونا - الشيخ الرئيس -ابن سينا    أساسيةآلمات
 
Résumé  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 des 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’oedème. 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. 
Mots clés Avicenne-grand maître- AlQanon-fractures communitives- fractures articulaires-raideur-luxations-réduction- 
Ulcères. 
 
Summary 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”. 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. 
Key words  Avicenna - Elder Master - The Canon - fractures - joint fractures – dislocation - stiffness.  
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ثم ينتقل إلى الكسور المفصلية مشيرا إلى خطورة هذا النوع من 
واحد وأيضا الكسور في إمكانية الجمع بين الكسر والخلع في آن 

ينتقل إلى آيفية معرفة  و .خطورة حدوث تيبُّس خط المفصل
عالمات الكسر واألعراض المرافقة له ، منبها إلى ضرورة االهتمام 
بها وعالجها،و مبيًنا أنها تؤثر بالسلب أو باإليجاب في مستقبل 

وبعد ذلك يفصل آسور الطرف العلوي الكسور إذ .العظم المكسورة
وفي ما يخص .   يؤخذ الطب تفصيال ال تلخيصا-  حسب رأيه-إنه 

وهو ينصح . تحدث عن طريقة تجبيرهالعالج فقد قام ابن سينا بال
تأخرت المعالجة أصبح رد الكسر  بالمسارعة في ذلك، فكلما

أصعب، و يحذر من إجراء الشد الشديد على العضو، وذلك حتى ال 
دموية عن العضو يموت العضو أو يعفن مما يسبب انقطاع التروية ال

وينتقل ابن سينا إلى . المصاب وهذا يؤدِّي إلى االضطرار إلى بتره
ونبه صريحا بضرورة تجنب وضع الجبائر فوق ، الكالم في الكسر

الجرح ثم يتعرض إلى آيفية التعامل مع الشظية العظمية المتواجدة 
مكان الكسر، وبكالم ابن سينا عن هذا الموضوع يتبين أنه عرف 

 العظام، آنشر العظم وثقبه، مما يدلُّ على أن مثل هذه جراحة
ويؤآد ابن سينا على  )5(.ك الوقتالجراحات آانت معروفة في ذل

ضرورة الدراية التامة بأصول الجبر ، موجبا فحص مكان الكسر 
جيًدا و بدقة متناهية، وأيضا تعهده بالمراقبة بعد تسوية طرفي 

ثم تكلم . ا فرضية وجود إصاباتالعظمة المكسورة ، ألنه تبقى دائم
عن نصبة المجبور وفي آيفية الرباطات ويبين ضرورة استخدام 
الرفائد لتغطية األربطة وعن صفات الجبائر، ويجرُّ االنتباه إلى 
ضرورة االحتياط من التورم الجرحي وهو هنا يؤآد احتمال وقوع 

ل ابن ويتحو. اإلنتان في العظم المكسور، التي توجب حل الرباطات
بعد ذلك ينتقل . سينا للكالم في آسر العثم وفي آيفية تعديل الدشبذ
  .للكالم عن عالج  آسور العظام تفصيال وتخصيصا 

  تشخيص وعالج خلوع الطرف العلوي عند ابن سينا
الخلع هو خروج العظم عن موضعه : " يعرف ابن سينا الخلع قائال

عض المفاصل للخلوع ثم يتحدث عن قابلية ب) 4."(ووضعه الذي له
بعد ذلك يقسِّم المفاصل إلى . دون أخرى ويبين أحوالها وأسبابها 

سهلة االنخالع وصعبة االنخالع وما بينهما، وجعل مفصل المنكب 
سهل االنخالع بينما يضع مفاصل األصابع في رأس قائمة المفاصل 

بعد ذلك يشير إلى إمكانية حدوث آسور وشظايا . الصعبة االنخالع 
ثم يتكلم في عالمات الخلع الكلية . ثناء الخلع وينبِّه إلى صعوبتهاأ

على أن التشخيص يتم على مقارنة العضو المصاب بنظيره 
في فصل   و ).4(وبعد ذلك يفصل خلع آل مفصل على حدة .السليم

العالج حذر ابن سينا من خطورة الجهل في أمر الخلوع مما يهدِّد 
مفردة وعالجها في : لى صنفينالعضو،  وقد صنَّف الخلوع إ

،و مرآبة و ينصح بمعالجة القرحة أو الجراحة فيها قبل ردها
ه في التجبير آما جاءت في وهو في هذا الفصل يعيد وصايا.الخلع

 .وبعدها استرسل في عالج خلوع الطرف العلوي تفصيال .الكسور
 فساد العظام و القروح و عالجاتها عند ابن سينا

وإذا لم يكن الفساد في أوله فنجد العظم قد تفتت "... : يقول ابن سينا
وإذا آشفت عنه وجدته متغير اللون ... أو تعفن و ربما تخشخش

و عالج فساد ...وآثيرا ما يتقدمه ورم وفساد من اللحم أوال وموت
أمَّا في العظام  )4..."(العظم هو حكُّه وإبطاله أو قطعه ونشره

س يؤآِّد على الطبيب ضرورة معرفة الفاسدة تماما فإن الشيخ الرئي
أما فيما يبقى من شظايا العظم و قشوره في .موضع القطع بكل دقة

القروح المندملة فإن ابن سينا ينصح بعدم اإلستعجال في إخراجها 
 فإنك إن استعجلت وأخرجتها آرًها آان فيه خطر: " مبررا ذلك 

 فيها مضرة فإن تقيَّحت لم يكن...التشنُّج واالختالط والحميات
القروح تتولد عن :" أما القروح فيعرفها ابن سينا قائال  )4." (آثيرة
قد تكون ظاهرة وقد تكون ...احات وعن الخراجات المتفجِّرةالجر

وبعدها يفصل ابن سينا حديثه في آيفية عالج آل ) 4"(ذات غور
على تتوحد في المبدأ العالج وهو . نوع من القروح على حدة

 ثم إنبات - مع استعمال األدوية واألخالط -نقية والخالء التجفيف والت
 .اللحم

 
 
 
 
 
 

 
 المدخل

لقد آّون ابن سينا حلقة أساسية في تاريخ تطور الطب ضمن المسار 
الحضاري اإلنساني، بل يمكن القول جازمين إنه لوال اإلسهام 

وم في الدراسة الطبيِّة لكان الناس الي) نسبة إلى ابن سينا ( السيناوي 
وهذا ليس موقفا . على غير ما هم عليه من مستوى البحث العلمي

 -تمجيديا بل حقيقة اعترف بها العالم واستفاد منها والزال يعتمدها 
 رآيزة أساسية تؤمِّن له المضّي قدما في سماء -في مواضيع شتى 

  )1...(العلوم عامة والعلوم الطبِّية خاصة
 طبأثر ابن سينا وتأثيره في صناعة ال

أولهما، سيتطرق إلى منتوج ابن : تعتمد هذه الدراسة على مرحلتين  
سينا في طّب الكسور و الخلوع ونظرياته العالجية في هذا المجال، 
وثانيهما وهي مرحلة تحليلية سنعمل على مقارنة الطّب السيناوي في 

 بالماضي والحاضر - أي طب الكسور و الخلوع -هذا الجزء 
اد إلى آراء األطباء والعلماء من آل العصور واآلتي مع االستن

واألزمنة، هادفين إلى تبيين أوجه النقص والقوة في طب الكسور 
 .والخلوع عند ابن سينا

 اإلنسان، الطبيب و العالم: ابن سينا 
  ببخارىهو أبو علي الحسين بن عبد اهللا ابن سينا، ولد في أفشنة 

بيب مسلم يلقب  ميالدية، فيلسوف وط980/ هجرية 370سنة 
بالشيخ الرئيس، درس العلوم الشرعّية والعقلّية وأصبح حجة في 

 ،لفلسفة ولم يبلغ العشرين من عمرهالطّب و الفلك والرياضيات وا
الذي ترجع إليه شهرة " القانون"تجاوزت مصنفاته المائتين، ومنها 

ابن سينا في الطّب، إذ ظلَّ عمدة األطباء طوال العصور الوسطى، 
  )2(.م1500م إلى 1100 ظلَّ ابن سينا أعظم عالم بالطّب منذ آما

وقد اتبع ابن سينا في فحص مرضاه وتشخيص المرض وتحديد 
العالج الطريقة المتبعة حديثا، وذلك عن طريق جس النبض والقرع 

و قد . بأصبعه فوق جسم المريض وآذلك االستدالل بالبول والبراز
في علم الجراحة، فقد ذآر عدة ظهر براعة آبيرة ومقدرة فائقة أ

. طرق إليقاف النزيف، سواء بالربط أو بإدخال الفتائل أو بالكي
وتحّدث عن آيفية استخراج السِّهام من الجروح، وحذر المعالجين 
من إصابة الشرايين أو األعصاب، وهو هنا نبَّه من ضرورة 

ض، وفي آخر حياته آثرت عليه األمرا .المعرفة التامَّة بالتشريح
/  هجرية 428فامتنع عن مداواة نفسه حتى أدرآته المنّية عام 

  .ميالدية بهمذان1037
    آتاب علم العالم: القانون في طب ابن سينا

لقد حظي آتاب القانون بشهرة واسعة في العالم بأسره، ، واستمر 
أهم " القانون" يدّرس في جامعات و آليات الطب، ولطالما اعتبر 

 رغم أنه وضع منذ ما يقارب عشرة قرون من الزمن الكتب العلمية،
وقبل اآتشاف العديد من النظريات العلمية والتجريبية والمختبرات 

 .جمعت هذه الموسوعة في خمسة آتب حسب اختصاصاتها. الحديثة
وهذا آتاب ال يسع من يدعي هذه الصناعة " :يقول ابن سينا 

 عنده، فإنه مشتمل ويكتسب بها إال أن يكون جله معلوًما محفوظا
مضبوط،  غير على أقل ما ُبد منه للطبيب، وأّما الزيادة عليه فأمر

وإْن أّخر اهللا تعالى في األجل وساعد القدر انتصبت لذلك انتصاًبا 
قد  و )3."(فإني أجمع هذا الكتاب وأقسِّمه إلى خمسة آتب... ثانًيا

 ومجلد طبع مؤخرا في طبعة محققة تقع في ثالثة مجلدات آبيرة،
آتاب القانون " آما وقد حظي. رابع خاص بالفهارس العامة للكتاب

" شرح التشريح"  الشروح أهمها آانالبن سينا بالعديد من" في الطب
  . البن نفيس

  تشریح الطرف العلوي عند ابن سينا
لما آان علم التشريح هو الرآيزة األساسية للطبيب والتي تسمح له 

ابن سينا من هذا العلم أول ض، جعل بفهم ميكانيزمات األمرا
. و اإلدراك، فقّسمه تقسيًما منطقًيا يسهل معه الفهم "القانون"آتابه

 آالم في -2 آالم في العظام والمفاصل، - 1: فكان على النحو اآلتي
.  آالم في الشرايين واألوردة-3العضل والعصب والوتر والربط، 

. هجيته في طرح المواضيعوآان أآثر ما ميَّز التشريح السيناوي من
 .فهو يبدأ بحديث عام يسميه آالما آليا، ثم يتعمَّق بعدها في التفاصيل

 عالج آسور الطرف العلوي عند ابن سيناتشخيص و
يبدأ ابن سينا مقالته الثانية في الكسور فيعرف الكسر على أنه تفرق 

 و و يبيِّن أن هذا التفرق موجب لأللم)4" (االتصال الخاص بالعظم 
الورم، على أساس أن الكسر ليس متفردا بل يسبِّب في أضرار 

 .لألعضاء المجاورة له وهو ما يجب على الطبيب أالَّ يغفله
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 )5. ( الطرف وتثبيته من جديد

  وفي آسر الترقوة يكون ابن سينا قد أخفق في ما يخّص عالجه 
 ألنه تعتبر حاليا من أسهل الكسور التي تندمل بشكل جيد وقلما

يحدث عدم الشفاء، آما أنه ال يجب فيها الرّد الدقيق بل ُيكتفى 
 .بتثبيتها

وصف حالة الكسر من خالل فحص فقام ابن سينا :وفي آسر الكتف
سريري يعتمد على اللمس في األغلب منه فيتمكن الطبيب من معرفة 

ثم . مكان الكسر باأللم الناتج عن الفحص، وعلى خشخشة يسمعها
ه وتثبيته وأيضا يشير إلى ضرورة إخراج الشظية يصف طريقة ردِّ

 .جراحيا 
نّبه ابن سينا في حديثه عن آسور العضد إلى :وفي آسر العضد

ضرورة إجراء تثبيت الكسر والمرفق بحالة عطف وليس بحالة 
بسط، وقد حّدد فترة التجبير في آسور العضد بأربعين يوًما آحد 

 قول ابن سينا فالرّد والربط أّما جسم العضد فكما جاء في) 5. (أدنى
 .إلى الصدر في مدة األربعين يوما

في آسور عظمي الساعد يتكلم ابن سينا عن آسر : وفي آسر الساعد
أسفل الساعد فيعتبره شًرا وأقبح من آسور أعلى الساعد، آما أشار 
. إلى مشكلة توّرم األصابع والتي آثيًرا ما تشاهد في هذه الكسور

باطات المشدودة جًدا تسبِّب ذلك التورم فيجب وهو يعتبر أن الر
 )5.(المبادرة إلى إرخائها

والطّب الحديث يشير إلى خطورة التوّرم في آسور الساعد ويحذر 
 .(syndrome de loge )من شّد الجبائر وهو ما يعرف باسم

أآَّد ابن سينا أن عظام الرسغ آثيًرا ما تتعرض :وفي آسر الرسغ
وقد . ر، هذا الكالم ال يتوافق مع الطّب الحديثللخلع أآثر منه للكس

يكون سبب هذا االعتقاد هو أن أآثر آسور العظم الزورقي 
)scaphoïde (Leال يمكن تشخيصها إال إشعاعيا  . 

تكلم ابن سينا عن آسر يصيب قاعدة : وفي آسر عظام األصابع
). Bennet(اإلبهام  فتبدل إلى أسفل، وهو ما يعرف حاليا بكسر 

د نصح ابن سينا لمعالجة آسور األصابع بربط األصبع المكسورة وق
 La (إلى األصابع المجاورة السليمة،وهذا ما يعرف حاليا باسم

syndactylisation) 
 تشخيًصا وعالًجا مقارنة في طب ابن سينا في الخلوع

فلذلك ال : " قد وافق الزَّهراوي مبدأ ابن سينا في الخلوع، و يقول
ينبغي أن يؤخَّر وال يحّرك وال يمّد في حين تورمه، ألنه آثيًرا ما 

وهذه القاعدة ال تزال ) 11."(يحدث على العليل تشنُّج وأوجاع مؤذية
تعتبر الذهبية في معالجة الخلوع وهي الرّد المبكر للخلع وعدم 

 )5.(مطلقاتأخيره 
جعله ابن سينا قليل االنخالع لوجود رأس الكتف : في خلع الترقوة و

والعضلة ذات الرأسين وهو ماوافقه عليه الرَّازي و الزهراوي ، 
وجعلوا  عالج هذا الخلع إجراء الرّد الضغط على موضع الخلع 
باليد والرفائد ، وهي نفس الطريقة التي تعالج بها خلوع الترقوة 

ير أنه تجدر اإلشارة إلى أن الخلوع الشديدة أو التي تقع عند حاليا، غ
 .الرياضيين يتم رّدها وتثبيتها جراحًيا

في هذا المفصل نفى ابن سينا إمكانية حدوث :في خلع المنكب  و
الخلع إلى أعلى أو إلى خلف أو إلى األمام، وهذا الرأي يعتبر حالًيا 

 وذلك بعد االستعانة خاطئا بمقارنته بما يعرف عن خلوع الكتف،
لع فقد يحدث الخ ، تصوير الشعاعي آوسيلة استقصائيةبال

وللخلف ولألعلى، ولألسفل وهذا  وهو الشكل األآثر شيوعا؛لألمام
واتفق ابن سينا والزَّهراوي والطب الحديث؛ ) 5.(نادرا ما يحدث

وسبقهم فيه الرَّازي، إلى ضرورة الربط بعد الرّد وتعليق اليد إلى 
ق لمدة معينة أقلها سبعة أيام، يجري بعدها تحريك اليد تدريجًيا العن

وهنا إشارة إلى ما يعرف . La raideurلكي ال يحدث التيبس 
وقد تعّرض ابن سينا لكسر المنكب . حديثا بالمعالجة الفزيائية

الذي يعتبر حاليا )  Les fractures récédiventes(الناآس
لتي تحدث في جسم اإلنسان، وهي من أآثر الكسور الناآسة شيوعا ا

 )5. (تعالج جراحًيا
يوافق الطّب الحديث آالم ابن سينا أنها خلوع نادرة : في خلع المرفق

 وقد شّدد  .الحدوث، غير أنها سهلة الرّد إذا لم يترافق الخلع بكسر
ابن سينا على ضرورة اإلسراع بإجراء رّد الخلع واستعمال الربط 

ل الورم الدموي الذي يعيق لعليل مخافة تشكونصبة الذراع في عنق ا
 .وهو ما وافقه عليه الزَّهراوي والطب الحديث  ، الرّد

 
 

  المناقشة
  بين الشرح والتفنيدالتشریح عند ابن سينا

يبقى المتفق عليه، أن ابن سينا درس التشريح عن التراث اليوناني ، 
لقد قام . ومن تشريح الحيوانات ، ومن مالحظاته لجرحى الحروب

، وأآّد ابن نفيس وجود . ابن سينا بترتيب العظام حسب أدوارها
ومنها ...فمنها ما يمنعها من الميل الداخل:" أدوار أخرى فقال

تشكِّل " والعلم الحديث يضيف أن العظام ) 6." (لتحسين الِخلقة
 لصناعة خاليا الدم الحمراء آما تشكل خزانات للمعادن عوامل
 تحدث ابن سينا ؛ وآان الصواب في رأيه ،عن وقد) 7." (والكلور

العظام السمسمانية وأبرز دورها في منع الإلنجراد وجعل األصابع 
بعد ذلك وضَّح ابن سينا . مستقيمة، وهو ما أحقه الطب الحديث

فأيَّده فيه . أحوال العظام من مصَمت ومجّوف وبيَّن الغاية من ذلك
ّص أعداد العظام بجسم وفيما يخ. ابن نفيس والطب الحديث معا

اإلنسان والتي لم يذآرها ابن سينا، فقد تطرَّق لها آل من ابن رشد 
والزهراوي ولم يختلفا في العدد اإلجمالي للعظام، لكن ابن رشد 
خالف في التقسيم والترتيب وسمَّى عظاما لم يذآرها الزهراوي 

في السبب "أما في تشريح المفاصل فابن نفيس فسر  )8. (بأسمائها
احتياج البدن إلى المفاصل أنه لو خلق البدن خاليا من العظام لكان 
شديد الضعف، وآل مفصل فإّما أن يكون ألحد عظميه أن يتحرك 

وإّما أن تمتنع حرآة أحد عظميه وحده ...وحده حرآة سهلة ظاهرة
وهذا الوصف أثبت مصداقيته في التشريح ) 6."(ولو حرآة خفية

ر المفاصل ال يمكن فقط في تيسيرها الحديث الذي أّآد أن دو
للحرآة، بل إنها تلعب دوًرا وقائيا في إضعاف شدة الضغط على 

ز العظمي بعد ذلك استرسل ابن سينا في وصف الجها .العظام
قد آان موفقا في أغلبه ، فالطب الحديث والعضلي للطرف العلوي و

 القرن لم يقر بوجود تباينات عظيمة بين التشريح السيناوي وتشريح
 .حادي و العشرينال

مقارنة في طب ابن سينا في مجال الكسور تشخيصا 
 وعالجا

لقد اهتم األطباء العرب بطّب الكسور اهتماًما بالغا، ومنهم أبو بكر 
الّرازي الذي ألف آتابا في الجبر ، وآتابا آخر في العمل بالحديد 

 ظهر والجبر ،وقد لمع الزهراوي آأول طبيب عربي جّراح وهذا ما
وخاصة في المقالة الثالثين " التصريف لمن عجز عن التأليف" في 

وبين ) 9.(منه، حيث تكلم مستفيًضا عن الكسور وطرق تجبيرها
هؤالء جميًعا آان طّب ابن سينا أآثر األطباء المسلمين اهتماما بطّب 

 األطباء الثالثة أجمعوا على مبدأ واحد، وهؤالء. الكسور وتجبيرها
حص السريري في األغلب ينّبه إلى وجود آسر وهو أن الف
وهذا ما يوافق عليه الطب الحديث، غير أن التصوير . وموضعه

أّما عن الكسر . الشعاعي هو الكفيل بمعرفة خطوط الكسر وعددها
المتشظي، فكما أن ابن سينا نّبه إلى صعوبته، فقد قام الزهراوي 

الحديث في التحذير بشرح طريقة عالجه جراحيًّا، ويتفقان مع الطب 
أما فيما يخص الكسور  .من إجراء المّد الشديد للعضو المكسور

) 10(المفصلية وخطورتها فقد ورد نفس التحذير في آتاب الّرازي
ومن المعروف حاليا آثرة مشاهدة تيّبس المفصل بعد تثبيت آسر 

وأفضل طريقة لعالجه هي منع حدوثه بالتحريك المبكِّر . مجاور
وقد  )5.(إذا حدث فيجري تحريكه تحت التخدير العامللمفصل، و

، فكلما تأخرت المعالجة نصح ابن سينا بالمسارعة في معالجة الكسر
ه أصعب، وهذا الكالم يتطابق مع إالتجاهات الحديثة في أصبح رّد

وآانت في آالمه ضرورة إلى تأخير وضع ) 5.(معالجة الكسور
لبه اإلستعجال في ذلك من الجبائر إلى خمسة أيام أو أآثر لما يج

وهذا التأخير إنما قصد به إلى حين تحّسن . آفات األورام والحكة
الحالة الموضعية للعضو من تورم أو جراحة، على أن هذا التأخير 
في التجبير يوجب أن يقوم مقامه من جودة الربط والنصب وذلك 

الطّب وهذا ما يحذر منه . تفادًيا لوقوع اإلنتان في العظم المكسور
ويظهر جليا أن ابن سينا قد سبق البروفسور البريطاني . الحديث

 الذي أعزيت إليه نظرية التجبير المتأخر عام -جورج برآنز
في الكسر المفتوح أو الذي تليه قرحة   و .  بحوالي ألف عام-1982

والذي نّبه ابن سينا إلى ضرورة االهتمام بالجرح أوال، ، والذي 
جد عالجا مفصَّال له فهذا ما يوازي ما يعرف في سَبق للّرازي أن و
في الكسر العثم فقد  و .)le plâtre fenêtré( الطب الحديث باسم

ومن المعروف حالًيا أن حاالت . بإعادة آسر الطرفابن سينا نصح 
  االندمال المعيب تعالج

 بالتداخل الجراحي عليها الستئصال الدشبذ العظمي وإعادة تقويم
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 الخاتمة

قد خلصنا إلى أن أآثر ما ميَّز طب العظام السيناوي هي منهاجيته ل
في طرح المواضيع وهي نفسها المنهجية المتبعة حاليا في الكتب 
الطبِّية التعليمية الحديثة،إضافة إلى مصداقية الطب السيناوي في 

 العديد من المواقف العالجية التي أغنت الميراث الطبي اإلسالمي
 ذلك جليا خصوصا عندما نسبت أغلب اوقد بدمنه و العالمي، 

مكتشفات الشيخ الرئيس إلى أطباء أوروبيين ، أزال بحثنا هذا 
 . الشطط عن بعضها 
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قام ابن سينا بشرح طريقة الرّد المستعملة  :في خلع مفصل الرسغ و

في خلوع مفصل الرسغ شرًحا مدققا اعتمده أيضا الزَّهراوي وهي 
نفس الطريقة المستعمل حالًيا في خلوع المعصم التي تشمل بشكل 

غير أن  ). os lunatum(لي  أساسي خلوع العظم الهال
الزَّهراوي حذر من الضرر الذي يلحق العصب المتوسط وخطورته 
في هذا النوع من الخلوع والتي أثبتها الطّب الحديث وأغفلها ابن 

 .سينا
أآَّد ابن سينا أن خلع األصبع يحدث إلى أمام : وفي خلوع األصابع 

ت يعتمد عليها ثم شرح آيفية رّد هذه الخلوع، وهي طريقة الزال
 . الطّب الحديث

 نقاش في فساد العظم و القروح 
 إن حاالت فساد العظم هي جدُّ واردة الحدوث، لعوامل عدة، خاصة 

 أو بول السكري ، أو بسبب اإلصابة بمكروب معدفي مرض ال
 على آل لذلك فقد وجب.  أو تصلب الشرايينالصقيع أو الحروق

د العظم والتي عّرفها الشيخ طبيب الدراية التامة بعالمات فسا
وهذا الوصف هو صحيح إلى حٍد وافقه عليه . الرئيس

 على ضرورة أن يتجنب الطبيب الزهراوي؛على أن هذا األخير أآّد
 في الجراحة، وهو نفس مبدأ ابن سينا حيث ينصحان بعدم رالغر

الشطط في الجراحة خاصة إذا تعلق األمر باستئصال أو بتر لوقف 
، باإلضافة إلى ذلك فقد .  بالغنغرينة وهو تعفن العضوما آان يعرف

أوصيا بالقطع في األنسجة السالمة عن بعد من األنسجة المريضة 
وقد تطورت أساليب البتر . وهو ما توصي به الجراحة الحديثة اآلن

في الجراحة الحديثة فأصبح باالستطاعة إعادة ربط األعضاء 
هذه الطريقة تسمى الجراحة المقطوعة آأصابع اليد والقدمين، و 

اعتمد الطب الحديث فيما يخص القروح فقد أما  .الميكروسكوبية 
 La(على سنن ابن سينا في عالجها وهو ما يعرف اآلن باسم  

technique de Papineau(   والتي تعتمد على التجفيف
)L'Assèchement (إلحام طرفي الجرح )la 

consolidation(  وإنبات اللحم (la  couverture ) وهذه
. المراحل هي التي أدرجها ابن سينا في عالجه للجراحات والقروح

آما وأن ااشيخ الرئيس قد أشار في عالجاته إلى ما يعرف حديثا 
 وقد نصح ابن سينا بضرورة (la cicatrisation dirigée)باسم 

 وهنا أيضا L'immobilisation) (عدم تحريك العضو المصاب
 .افق ابن سينا المبدأ الطب الحديث يو

  من فضائل ابن سينا المسلوبة
فيما يلي جرد لبعض هذه المنجزات السيناوية مرفوقة بأسماء  و

 :األطباء الذين نسبت إليهم ظلما أو مصادفة
 

 )15( بعض الفضائل السيناوية المسلوبة 1-جدول 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 

 
 
 
 

 

المنجزات السيناوية المسلوبة                    األطباء الذين ينسب إليهم هذا اإلنجاز
 يوبول اينبرجر

) 18القرن  (   المريض  الفحص السريري للعضو -1 

Nicolas Andry 
 (1668_1741) 

عزل عالج الكسور وإصابات  -2
 األطراف عن باقي الجراحات

Theodore de Cervia 
(1205_1288) 

وصف تغيير شكل المنكب و امتناع  -3
 رفع اليد في حالة انخالع  

Theodor Emil Kocher 
                 رد المنكب المتخلع  -4 (1917_1841)

Wilhen Heinrich Erb 
(1840_1921)   

وصف حالة شلل ظفيرة الساعد عند  -5
 انخالع المنكب

Guy de Chaulac  
(1300 _1368)    

تدريب المفصل على الحرآة بعد  -6 
 حل الربط  

Victor Moreau 
 (1749 _ 1800)    

قطع العظام المتعفنة و إزالة الشظايا  -7
  العظمية في الكسر المفتوح

Jacques Desault 
(1749_1800)   

ربط العضو العلوي إلى الصدر في  -8
 حالة آسر العض 

Jaques Dalchamp  
(1513 _ 1588) 

آسر العظم وإعادة تسويته في آسر  -9
 العثم   

Bennet 10-      آسر قاعدة اإلبهام 
Papinneau 11- عالج القروح 
George Perkins 12- التجبير المتأخر 


