١

٢

/

ÊOQC’G á«Hô©dG á¨∏dG ™ª› äGQƒ°ûæe
۳

القسم األوَّل 1-
مقدِّمة لتحقيق تراث ابن ماسويه في علم العين
ِّبيّ العربيّ
الباب األوَّل :التُّراث الط ِّ

1-1

ي
الباب الثاني :التَّحقيق العلم ّ

2 -1

الباب الثالث :المنهج العامّ لدراسة أعمال ابن ماسويه

٥

3 -1

الباب األوَّل 1-1
العربي
ُّ
ِّي
التراث الطِّب ُّ
 -1العرب والحضارة قبل اإلسالم1-1-1 :
المؤرخون أن ِّ
ِّ
ِّ
اعتاد
العرب إلى قسمين:
يقسموا تاريخ

الجاهلية.
ما قبل اإلسالم ،أي:
َّ

ومـــا بعـــ  ،أي :عصـــر َّ
العربيـــة التي ي بي ي أ
النهضـــة
َّ
هذه المنطقة من العالم.

ببي ي

فج يير اإلسي ي

في ي

باسييتانا أعمييا مع ي د ( )1ف ي ن تيياريخ العييرب قب ي اإلس ي
الِّ ر ِّ
اسة االهتما  ،على ذلك ف ننا ال نعرف إال القلي عن الحالة العقلية للعرب ف

لييم ين ي حظ ي ميين

عصر الجاهلية ،سبب ذلك أننا ال نأخذ ف حسابنا أمرين اثنين:

يماال
أولهما :صو العيرب إليى أقصيى بي د الشيا الج يير الفراتيية العي ار ش ً

السيريانية
مع بقياهمم عليى صيلة داهمية بميوننمم في الجنيوب ،احتكياكمم بالحضيار ُّ
الت كانت م دهرً في هيذه البل ان كلِّميا م ين قبلميا بالحضيار اآلراميية التي س ياد
المنطقة قب ظيمور المسيحية فيما ،إضاف ًة إلى أن العرب أقاموا د ًال ع ي ً ف هذه

المنانق( ،)2كيما ُّ
احتكاكا شب مستمر بالم ن( )3الم دهر هناك.
احتكوا
ً

ثانيهما :أن العرب كانت ليمم حضار ق يمة ف اليمن ،ل يم ِّ
تغيب ع ين الوجيود
بانميار سِّ مأرب ب استمر مظاهرها ف ك ِّ مناح الحيا العقلية.

أهمما كتاب جواد عل ( :تاريخ العرب قب اإلس ).
ُّ -1

بغ اد .)1960–1950( .الطبعة األ لى .ثمانية أج ا .

الرها الحضر ت مر على سبي الماا .
 -2ف شرق أنطاكية ف ُّ
مااال.
 -3نصيبين حران آم
ً

٦

ِّ
المؤرخ ييون ع يين د ل يية حض ييار في ي ال يييمن دا
م يين غي يير المقب ييو أن يتحي ي
ازدهارهي يا عي ي ق يير ن ،كان ييت عل ييى ص ييلة بمص يير ف ييار الحبش يية ،أن يص ييمتوا
عيين المسييتو الرفيييع الييذ صييلت ف ي مجيياال ع ي ي  ،منمييا إنجازاتمييا ف ي العمييار
السفن على سبي الماا .
ف نظا الرِّ بنا ُّ
 شعب بال ِطب!ميين جمليية المسيياه المسييتو عنميياِّ :
يب في اليييمن قبي اإلسي  ،بي قبي
الطي ُّ
المسيحية ،ألم يتن أله اليمن ِّنب كغيرهم من األمم؟ ِّنب محل ؟ ه تعلم أه
اليييمن شييي ًا ميين علييو ِّ ِّ
الطي ِّ
يب ميين مصيير الق يميية؟ هتييذا تكايير األسي لة الت ي تنتظيير
بحاًا تاريخيا حقيقيا يتسم بالموضوعية.
ميين ناحييية أخيير ف ي ن المي ِّ
يؤرخين يتح ي ثون عيين الوجييود البي نط ي ِّ ف ي الشييا
الوج ي ي ييود الفارسي ي ي ي ِّ ف ي ي ي ي العي ي ي ي ار  ،ع ي ي ي ين الف ي ي ي ي ار ب ي ي ي يوصف حاج ي ي ي ي ًا نبيعيي ي ي يا ب ي ي ييين
اإلمب ارنييوريتين ،يتح ي ثون عي ين الحي ير ب الفارسييية البي نطييية ،عي ين آثارهييا الم ي مر
ف ي مي يجاال ال ِّ ارعيية ِّ
التجييار ِّ
الصييناعا الي يحرف ،يصييمتون عيين مظاهي ير هييذا
النشاط اإلنسان ِّ اليذ ليم تك ين أ ارضي د يلتي المنياذر الغساسينة بعيي عني  ،كم يا
يصييمتون عي ين مسييألة :كي ي تييأثر هاتييان ال ي يلتان بييالفر البي ي نطيين؟ كي ي
تعيياي العييرب ف ي منييانق نفييوذ هيياتين ال ي يلتين مي يع سييتان الييب د الييذين يمالييون
الس يريانية ،أ  :الحضي يار اآلرامييية في ي مرحلتمييا الاانييية()1؟ أ  :الحضييار
الحضييار ُّ
ِّ
الملنستية ف مرحلتما البي نطية المتأخر ؟

ار للحضار اآلرامية ،بع أن اعتنقت هذه المنطقة من العالم المسيحية
السريانية استمرًا
 -1كانت الحضار ُّ
بالسريانية .كانت ِّ
السمة
صار لمجة ُّ
الرها اآلرامية ه اللمجة الساه ف الفتر المسيحية ،س ِّميت ُّ

األساسية لمذه الحضار ه ِّ
الملنستية؛ أ  :الحضار الت شارك فيما الميلينيون (اإلغريق) إلى جانب
شعوب الشر  ،ق استمر هذه المرحلة من تاريخ الحضار حتى ب

هذه الب د.

٧

المرحلة اإلس مية من تاريخ

ِ -2
الطب السرياني قبل اإلسالم2-1-1 :
الس يريان ترجم يوا إلييى لغييتمم بع ي
ميين الاابييت أن ُّ

أهي ِّيم كتييب ِّ
الطي ِّ
يب اإلغريقييية(،)1

الط ييب ،ل ييي بوص ييفمم رث يية ِّ
ه ييذا يعني ي أنم ييم مارسي يوا ِّ
يب الشي يرق ِّ القي ي يم ِّن ي ِّ
الط ي ِّ
يب
أيضا بيوصفمم مطلعين على ِّن ِّ
يب اإلغرييق اليذ
الحضا ار العريقة( )2فحسب ،بي
ً
جا إلى المنطقة مع اإلستن ر المق ن عاش فيما أل عا (.)3
ث ييم أال يعني ي ذل ييك أن ِّ
السي يريان المت ييأخر ،أ ِّ :ن ييب القي يرنين الس يياد
الط ييب ُّ

السابع المي ديين كان معر ًفا للعرب ،مين النياحية
العملية على األقي ِّ  ،إن ليم نقي
َّ
ظريـــة؟ ذلييك نتيج ي ًة ِّ
التصييا العي ِّ
ميين الناحييية َّ
بالس يريان احتك ياكمم بمييم ف ي
الن َّ
يرب ُّ

ريرية ،أ  :الممارسية
الس َّ
الحيا اليومية ف م ن الشا الع ار  ،نعن بيذلك الناحيية َّ

ِّ
الطِّبية اليومية.

هذه أمالة عن موضوعيا

ينبيغ أن يمتم بما الماق

خصوصا.
بتاريخ الحضارِّ العربية
ً

علينا أن نعترف بيأن العمي في مجياال

ي ا ف ب ايات .

عموما ،المعن ُّ
العيرب ُّ
ً

الب يحث ع ين معظيم هيذه القضيايا ميا

الرأسعين (  ) 536من اليونانية إلى

 -1لع أهمما (الملخصا ) ( )Summariaالت نقلما سرجيو
ِّ
اعتمادا على
للط ِّب النظرِّ اإلغريق ِّ ()Theorie
السريانية .ف هذه الملخصا اختصار منمج
ُّ
ً
كتابا ،أربعة منما إلبقراط ،الباقية لجالينو  ،ق أنلق العرب على هذه الملخصا اسم
عشرين ً
(جوامع اإلستن رانيين).

 -2حضار ما بين النمرين ( ،)Mesopotamiaأ  :حضار األكاديين البابليين اآلشوريين ،حضار

ب د الشا  ،أ  :حضار األموريين الكنعانيين الفينيقيين ،الت تظاهر بما يسمى الحضار اآلرامية،
ار لما.
السريانية استمرًا
الت صار الحضار ُّ

 -3القر ن الا ثة قب المي د ،القر ن السبعة بع ه.

٨

 -3األطباء السريان في ب ايات اإلسالم3-1-1 :
الب ي

هذا كُّل عن الحيا العقليية عني العيرب قبي اإلسي  ،أميا بعي ظميور اإلسي ،
ف ي بنييا د ليية الخ فيية ف ي ن (عصيير الترجميية) هي يو ال ي لي القاني يع علييى أن

ِّ
الرجييا الييذين قامي يوا بعملييية البن يا كييانوا يعرفييون أهمييية عملمييم ،أنمييم سييار ا علييى
الطريييق الصييحي  ،هييو نق ي حضييا ار ِّ األم يم السييالفة األم يم المجييا ر إلييى د لييتمم،
ِّ
االن ع على معارف هذه األمم ثقافاتما فنونما علومما ،فمتذا تبنى الُّ .
األمي يم األخ يير

قي ي ص ييار معر ًفي يا الي ييو أن عملي يية ت ي يرجمة العل ي يو م يين لغ ييا
لييم تبي ي أ ف ي العص يير العباسي ي ِّ ب ي في ي العص ي ير األمييوِّ (المر اني ي ِّ )( ،)1أن ترجم يية
ِّ
الطي ِّ
يب إلييى العربييية بلغ ييت ذر نشييانما ف ي عصي ير ح ي ينين( )2أ ب ي ً ا ميين عص يير
المأمون (حتم مين 218-198هي= ) 833-813مر ًار بعصر المتوك (حتم من
247-232هي= ) 861-847بع ه قلي ً .

أيضا أن هذه الحركة لم تكن لتعن مسؤ لية ال لة فحسب ،ب
صار معر ًفا ً
كار قاموا بجمود كبير ف تنشيط هذه العملية.
إن أفرًادا ًا
لقي ي ي ك ي ييان مس ي ييتو ِّ
الط ي ي ِّ
يب ف ي ي ي م ي ي يصر ب ي ي ي د الش ي ييا العيي ي ار

بخاص ي يية في ي ي

عالي يا ،فف ي
يتو
اإلسييتن رية ُّ
ً
الرهييا نصيييبين جن يسييابور أيييا الفييت اإلس ي م ِّ مسي ً
هيذه المي ن -علييى سييبي المايا  -كييان ثميية مي ار تعلِّيم ِّ
الطييب ميين جمليية مناهجمييا
مقرراتمييا األخيير  .أمييا الممارسيية ِّ
الطبييية ف ي الم ي ن الكبيير فيشييم لمييا فيير ع ي د

 -1ب ي أ

علييى ي ي خال ي بيين ي ي ي بيين معا ييية .أعطييت أ لييى ثمراتمييا ف ي حق ي ِّ
الطي ِّ
يب أيييا عميير بيين عب ي

الع ي ي (حتييم ميين 101-99هي ي= ،) 720-717بظمييور الترجميية العربييية لكنيياش أهييرن الق ي

ماسييرجوي البصيير ( .لييم يخيير هييذا الكتيياب للنييا

الع ي ).

 -2منتص

إال ح يوال عييا ( ) 720سيينة فييا عميير بيين عب ي

القرن التاسع المي د  .عاش حنين بين (260-194هي =.) 873-808

٩

علييى ي ي

األنبييا

مق ي رتمم المشييمود لمييا ف ي م ي ن الشييا منييذ ب ي ايا

العصيير األمييوِّ  .ق ي

حفي لنييا التيياريخ أسييما عي د ميين هيؤال األنبييا الييذين عاشيوا أيييا معا ييية بيين أبي

بالسي يريانية أ
ياال ،-كم ييا حفي ي لن ييا أس ييما الكت ييب التي ي كتبم ييا بعض ييمم ُّ
س ييفيان -ما ي ً
بالعربية(.)1

في بي ايا

العصيير العباسي ِّ

السيريان في العصيير األمييو
إن معرفيية األنبييا ُّ
ير ميين ِّ
الطي ِّ
يب اليونييان ِّ حينمييا ترجمييوه إلييى لغييتمم قب ي
الس يريان تعلم يوا كايي ًا
لحقيقيية أن ُّ
اإلس ي  ،لحقيقيية أن ِّ
الطييب النظيير لي ي أهمييية خاصيية ،إذ إن ي ب ي ن معرفيية ِّ
الطي ِّ
يب
النظييرِّ ال يتييون فمييم ِّ
الطي ِّ
يب العمل ي ِّ سمي ي ً أ أني ي ق ي ال يتييون
ممتن يا ،إن معرفيية
ً

السريان لماتين الحقيقتين هو اليذ شيجعمم عليى اسيتمرار الجمي في سيبي
األنبا ُّ
ترجم يية ِّ
يب اليون ييان ِّ إل ييى ُّ
الط ي ِّ
السي يريانية ف ي ي ِّظي ي ِّ اإلسي ي  ،قي ي ك ييان لم يياتين
اللغ ي ية ُّ
القناعتين انعتا
أخذ

إيجاب على رجا ال لة ف ب ايا

الترجما

ِّ
الطِّبية ف ب ايا

العصر العباس ِّ .

العصر العباس ِّ شتلين:

أولهما :ترجمة الن ِّ
السريانية في مرحلة أ ليى ،ثم ترجمت
ص من اإلغريقية إلى ُّ

إلى العربية ف مرحلة ثانية.

ثانيهمـــا :ترجميية اليين ِّ
ص ميين اإلغريقييية إلييى العربييية مباش يرً ثييم ترجميية بي يع
السيريانية في مرحلية ثانييية بنيا عليى نل ِّ
يب عييالِّم
األعميا المختيار مين العربيية إلييى ُّ
ً

يحب أن يحص على الن ِّ
ص بلغت األ على الرغم من أن كان يعرف
سريان كان ُّ
العربية جيً ا ،ب إن بعضمم كان يتقنما.
 -1أح هم عيسى بن حتم المشمور بي(مسي ال ِّ مشق ) الذ عاش ف أ اخر العصر األموِّ
ِّ
كتابا ص إلى أيامنا ،عرف باسم ( ِّ
الط ِّب.
الرسالة المار نية) ف
الرشي ق ل
ً

١٠

لحق

إذا عرفنا ك هذا أدركنا أن حركة الترجمة ِّ
الطبية مين اليونانيية إليى العربيية ليم
يب في بغي اد أييا العباسييين ،ذليك أن ِّ
تكين سيببا في ازدهيار ِّ
الط ِّ
ير
الطيب كيان م دهي ًا
ً
قب ذلك في كي ِّ األقطيار المحيطية ببغي اد ،بي كانيت نتيجي ًة لميذا االزدهيار ،فليو ليم
يتيين أنبييا دمشييق بغ ي اد يعرفييون متانيية ِّ
الطي ِّ
يب اليونييان ِّ  ،مييا اقترح يوا ترجمت ي مييا

ترجموه ،بطبيعة الحا ف ن حركة الترجمة هذه كانت حال ًة خاصي ًة يني ر أن تتكيرر
ف التاريخ ،فق حص العرب ف سنوا قليلة على خ صة افية لك ِّ ما بق مين
ِّ
الطب ي ِّ اإلغريق ي ِّ  ،كتبييوه بلغييتمم ألنمييم أحسيينوا القيييا بعملييية ترجميية نييادر
التُّ ي ار
الماا من حيث دقتما ف تاريخ ِّ
الط ِّب كلِّ ِّ .

 -4مساهمة بالدنا في تطور ِ
الط ِب4-1-1 :
لق ح ثت ف ب ِّدنا خطوا

مممة ف تاريخ ِّ
الط ِّب ،ث

مر :
ا

أ -كانييت األ لييى ف ي اإلسييتن رية ف ي الق يرنين السيياد السييابع المي ديييين لم يا
أدرك أساتذ ِّ
الط ِّب ف م رسة اإلستن رية خطور ُّ
توق عملية التألِّي اإلبي اع في
يؤد إلييى جمييود المعرفيية ِّ
لعي قيير ن ،فمييذا التوقي يي ِّ
ِّ
يب النظييرِّ ِّ
الطي ِّ
الطبييية ،يحي ِّيو

ِّ
الطب مين علم ل تطبيقات العمليية ،إل يى م يمارسة ق ياهمة عليى الحفي
قرر ا أن يبعاوا ِّ
الطب النظير مين رقياده فقياموا بعمليية تلخييص بعي
ِّ
الط ِّ
يب النظيرِّ فيق مينم

جالينو  ،جيعلوا منما مقر ار لتي ري

هيذا اليذ أدركي أساتذ اإلستن رية سبقيوا في زم

تلك األيا ف أثينا ر ما القسطنطينية.

التقليي  ،ليذلك

كتيب إبقيراط

اضي للتعلييم.

هم ف حواضير العيالم األخير

تطييوير ِّ
الطي ِّ
يب

ب -الميير الاانييية الت ي قامييت ب دنييا فيمييا ب ح ي
ه أن سيرجيو نقي هيذه (الملخصيا ) ِّ
السيريانية ،بينميا
الطبيية مين اليونانيية إليى ُّ
أهي ِّيم عمليييا

ظ ي زم ي ه ف ي م ي ن العييالم األخيير عيياج ين عيين فمييم معنييى هييذه (الملخصييا ).
ظلت هذه الملخصا غياهب ًة عن عيالم ِّ
الصغر ،
الط ِّب ف اليونيان إيطاليا آسيا ُّ
١١

السيريانية مين ( أر
بينما انتشر بفضي الترجمية ُّ
بيخاصة نصيبين الي ُّرها

صلت إلى جن يسابور.

العيين) إليى م ي ن الشيا ال يع ار .

الس يريانية
ج -الميير الاالايية كانييت فيمييا عملييية ترجميية هييذه (الملخصييا ) ميين ُّ
إل ييى العربي يية في ي بغي ي اد بفضي ي ح ي ينين ب ي ين إس ييحق( )1ال ييذ أعطاه ييا اس ي يم (جوام ييع
اإلستن رانيين) ،الجواميع هنا بيمعنى (المختصي ار ) ،لكين ه يذه المير كانيت الخطيو
أشم :
فحنييين مييع زم ه ي ت مذت ي  ،ترجم ـوا ه ـ الملخصــات ،كمييا ترجم يوا أصييولما
صحيحا بمقارنة المخطونيا المختلفية التي
اإلغريقية بع أن حققوها تحقيًقا علميا
ً
صلت إليمم ،ثم شرحوا ه األصول.
كتابا إلبقيراط،
ف ك ِّ مر كانوا يعار ن فيما عيلى كتاب ليجالينو يشرح في
ً
كي ييانوا يترجمي ييون شي ييرح جي ييالينو  ،ثي ييم يترجمي ييون األص ي ي الي ييذ كتب ي ي إبق ي يراط ،ق ي ي
ِّ
يلخصون هذا الشرح أ هيذا األص  ،قي يعي ن شيرح هذا األص أ يشيرحون ميا
كتب جالينو .
ب ييذلك اس ييتوعب الع ييرب ِّ
الط ييب اليون ييان بقس ييمي النظ يير العملي ي  ،هض ييموه
تماليوه ،نشيير ه في نيو الييب د عرضييما ،فوصييلت أعميا األسيياتذ اإلغريييق إلييى
أقصى األرض مترجم ًة إلى العربية(.)2
مي ي ين أهي ي ِّيم مي يين سي ي ياهم ف ي ي نق ي ي ِّ
الطي ي ِّ
يب اليوني ييان ِّ تلخيص ي ي ِّ ثي ي يابت بي ي ين قي يير
( 288ه ي ي= ) 901الع ييالم ِّ
الرياضي ي ُّ الفلكي ي ُّ الش ييمير ،ال ييذ ج ييا م يين ح ييران إل ييى
بغ اد هو ف أ شمرت  ،كذلك قسطا بن لوقا ( 3ه.) 9 -
ق استمر عملية تلخيص األعما ِّ
الطِّبية اليونانية ضعما ف قالب عرب
اض إلى أيا أب الفر عب هللا بن الطيب( )3الذ توف بع حنين بأق من قيرن.

 -1عاش حنين بين (260-194هي= .) 873-808عم بشت رهيس ف بغ اد.

 -2يشم ابن سينا (في نمايية القيرن العاشير الميي د ) بأني يعيرف مي
ِّ
الطِّبية اليونانية األص المتتوبة بالعربية ،أيا السامانيين.

 -3عب هللا بن الطيب435 ( :ه=.) 1043

١٢

غنيى متتبية بخيار بميذه الكتيب

السيريان ،شيياركوا في عملييية ترجميية ِّ
العييرب إ ًذا تعلميوا ِّ
الطي ِّ
يب
الطييب العملي ميين ُّ

نقل إلى العربية ،ف قت كان في ِّ
الط ُّب اليونان ُّ ميم ًدا بالضياع .هم بذلك حفظوا
ِّ
الطب اليونان أ صلوه إلى األجيا اآلتية أيا ازدهار العرب بعي ذليك .فعين نرييق

العربييية صي ِّ
يب القي يم الييذ حفظي اإلغريييق في مؤلفيياتمم إلييى أ اسييط آسيييا إلييى
الطي ُّ
قلب شب القار المن ية إلى إفريقيا إلى األن ل .

هتذا برهن العرب عمليا على حقيقة أن العليم تي ار للبشيرية جمعيا -بميا فيي

ِّ
الط ُّب -أن نتا جمود ك ِّ ُّ
الشعوب ك ِّ الحضا ار .
 
إذا كن ييا في ي ه ييذه الص ييفحا
اإلستن رية ِّ
الطبية إلى أهمية بع

أيضا إلى م رسة جنِّ يسابور.
ً



القليل يية ق ي ي أشي يرنا م ي ين بعيي ي إل ييى أهمي يية م رس يية
مي ار الشا  ،ف ن ال ب أن نشير إشارً عابرً

ففي ي ه ييذه الم ين يية تك ييون م ي يرك علمي ي ِّهلينس ييت م ي ينذ أس يير مل ييك الف يير مل ييك
الر م ييان( )1معي ي ع ي ي د كبي يير م يين أه ي ي ِّ العل ييم ِّ
الص ييناعة ِّ
الحي ييرف ،مم ي ين يعرفي ييون
ُّ
اليونانية أ اآلرامية أ يعرفون ُّ
اللغتين.

مع ال من تطور هذا المرك  ،بخاصة حينيما جا إلي أ ًال أتباع نسطوريو

ثانيا حينما لجأ إليي ف سفة م رسة أثينا بع ما أغلق جسيتنيان
من م رسة ُّ
الرهاً ،
هذه الم رسة.

()2

ف ي ي هي ييذا المرك ي ي بن ي ي بيمارسي ييتان كي ي يان أنبي ييا ه -بطبيعي يية الحي ييا  -يعي ي يرفون

اآلرامية ،ربميا اإلغريقية ،في ه يذا البيمارسيتان قيا بعي

 -1اإلمبرانور فاليريان.

األنبيا بعمليية تي ري

 -2جستنيان ( )Justinianعاش بين ( ،) 565-483حتم من (.) 565-527

١٣

ِّ
الطي ِّ
يب س يريريا علييى ف يراش الم يري

لألنبا خار العياد الخاصة.

 ،هييذه أ

ميير ف ي التيياريخ يجيير فيمييا ت ي ريب

ف ي جن يسييابور إ ًذا تحييو ِّ
يب ميين (ممنيية) أ (صيينعة) يتعلممييا الميير ميين
الطي ُّ

أبي  ،إلى (دراسة) ،يتعرف الطاليب فيما على ع د أكبر من األساتذ  ،يت رب على

معالجة ع د أكبر من المرضى.

ف الحقيقية :إن هيذه الخطيو في تياريخ ِّ
الط ِّ
يب ليم تأخيذ حقميا بعي مين البحيث
الِّ راسة ،إال أن بيمارستان بغ اد التعليمي اليذ بِّني أييا الرشيي أسسي أسياتذ مين
جن يسابور

()1

أشرفوا علي  ،على إدارت على التعليم في .

إذا ص ي مييا ذهبنييا إلي ي  ،لي يو ج هي يا ،لح يق لنييا أن نقي يو  :إن خطييوتي ِّن ميين أهي ِّيم
خطوا تطور ِّ
الط ِّب تمتا ف ب دنا:
َّأولهمـــا :ال ِ راســـة ِ
الط َّبيـــة َّ
النظريـــة القاهميية علييى أسييا

ميينم

اض ي

مقيير ار

مح د  ،ذلك ف اإلستن رية.

ـريرية التي ي تي يل الِّ ارسي ية النظرييية ،في ي مشي يًفى تعليم ي ،
السـ َّ
وثانيهمــا :ال ِ راس ــة َّ
ذلك ف جن يسابور.
الخطــوة األولــى ،هي نشيير أسييلوب التعلييم النظيير  ،التي بي أ
أخييذ م ي اها الحقيق ي المي ِّ
يؤثر بع ي أن تييرجم حنييين (جوامييع اإلسييتن رانيين) ،أ مي ين
ميين أر

العييين،

بغ اد.
والخطوة الثانية ،ه نشير أسليوب التعليم السريرِّ الت بي أ
أخييذ م ي اها الحقيق ي المي ِّ
يؤثر بع ي أن بنييى الرشييي المشييفى التعليم ي ف ي بغ ي اد الييذ

من جن يسيابور،

أيضا.
ع ِّرف باسم البيمارستان ،أ من بغ اد ً

 -1جبراهي بن بختيشوع (  .) 827ينظر س كين.)226 ،210/3( :

١٤

الخطوتي ييان اللتي ييان بي ي ي أ زخمممي ييا الحقيق ي ي ُّ مي ي ين بغ ي ي اد ب ي ي أتا في ي ي القي ييرن التاسي ي يع

المي د .

يب ،تاري يخ ِّ
هنا تكمن أهميية القرن التاسيع ف ي تياريخ ِّ
الط ِّ
الط ِّ
يب العيا ِّ ليي

ِّ
الط ِّب العرب ِّ فحسب.

هنييا تكميين أهمييية ِّ
مؤلي

ت ياريخ

ماي ابيين ماسييوي  ،الييذ تعلييم في مشييفى بغي اد ،الييذ

السريانية لغت األ  ،الذ كان يتقن العربية.
رعاه ابن بختيشوع ،الذ كانت ُّ

 -5تأسيس ِط ِب العيون في اإلسالم5-1-1 :
نعييرف اليييو كيي
من كتب جالينو

اسييتخلص حنييين بيين إسييحق الميياد العلمييية في ِّني ِّ
يب العيييون

المختلفة(.)1

نعرف كذلك كي

أضاف الراز إلى ميا كتب حنين خ ص ًة لماد علمية من
اسي ييتن عل ي ي بي ي ين عيسي ييى( )3علي ييى هي ييذه

مصي ييادر مختلفي يية( ،)2نعي ييرف كي ي يذلك كي ي ي
ِّ
قانونيا)( )4ألنبيا العييون
المصادر كلِّما كتب كتاب (تيذكر الكحيالين) اليذ صيار ( ً
العرب نيلة الفتر الت أل اليعرب فيما؛ أ إليى القرن الاامين عيشر المي د (.)5

 -1الفض ف ذلك يعود إلى مايرهوف الذ أحصى ف مق ِّ مت لتحقيق كتاب (العشر مقاال ) ما يقرب
الصناعة ِّ
ِّ
الطبية)،
من العشرين من هذه الكتب؛ منما( :ف منافع األعضا )( ،ف البرهان)( ،ف
الصحة)( ،ف ِّ
ِّ
العل األعراض).
(ف حف
أهمما الترجما
ُّ -2

العربية لكتب اإلغريق ،منمم ر فو

بولص أهرن ...إلخ.

 -3ينظر :هيرشبر  ،تاريخ( :ص .)22تاريخ أنبا العيون العرب.)60/1( :
 -4كان هيرشبر ِّمن أ من قا بأن ( ِّ
قانونا) ألنبا العيون
تذكر ) عل بن عيسى الكحا صار ( ً
العرب.

اعتمادا على تراثمم هو كتاب عب المسي الكحا الحلب (الكام ف
 -5آخر كتاب م ِّمم كتب العرب
ً
ِّن ِّب العين) .ينظر :تاريخ أنبا العيون العرب.)15/2( :

١٥

فالسيريان كييان لمييم
للسيريان فقييطُّ ،
لييم يتيين العييرب اقعييين ت يحت التييأثير ال ِّطِّبي ِّ ُّ
نفوذهم ف ب د الشا كلِّما ،لكن أج ا ممم ًة مين العي ار كانيت يومميا تحيت التيأثير

الفارس ِّ كما نعلم.

السيريان ،قبي أن ينقليوا
على ذلك ف ن العرب نقلوا عين الفر  ،كميا نقليوا عين ُّ

عن اإلغريق.

دليلنا على ذلك أن العيرب حينميا ت يرجموا ِّ
الطيب اليونيان مين ُّ
اللغية اإلغريقيية
إلييى ُّ
اللغ ية العربييية ،اسييتعملوا بعي الكلم يا الفارسييية التي كانييت تعني اسي ًيما ألحي
مفموميا لي عاميية النييا م ين الع يرب الييذين كييانوا علييى اخييت ط بييالفر
األميراض،
ً

ل من نوي  ،جعلوا من هذه الكلمة الفيارسية ،بع أن عربوها (اصط ًحا) أزالوا بي
عجمة االصط ح اليونان .

فعلى سبي المايا  :ص يار (فيرانيط )( )1االصيط ح اليونيان ُّ اليذ يعني ذليك
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ياما) هي ي كلميية
ال ي من (التميياب ال ي ما ) أ (التميياب غشييا ال ي ما )؛ صي يار (سرسي ً

فارسييية يعرفمييا العي يرب جي يً ا قب ي عي يصر الترجميية ب ي من نويي ي  .إذا أردنييا أن نييأت
بماييا آخي ير  -لكيين مي ين حي يق علي يم العييين -ف ي ن اصييط ح (نوقطييالبو ) اليونييان ِّ

الذ ييعن (العشا) أ (العشيا ) أ ( :ال يعمى الليلي ) ،صيار (شيبكرً) هي صييغة
عربية مأخوذ من (شبتور) الت تعني (األعشى) أ (األعميى في الليي ) .فيالعرب
ـاني( ،)2ألن
عربيوا االصييط ح الع يلم الفارسي وأزالـوا ب ـ ُعج َم ـ َة االصــطال اليونـ ِ
االصييط ح الفارس ي كي يان مفمومييًا لعاميية النييا  ،فالني يا أ األنبييا اقترضييوه ميين
الفارسييية ألني اصييط ح شيياهع م يفمو مقبييو  ،ذل يك منييذ زميين نويي قبي عصيير
الترجمة.

 -1لي

قرانيط

(بالقاف) ،كما يتتب كاير من المحققين ،فالصحي هو (الفا ) ،األص إغريق .

 -2تعبير دقيق استعمل األستاذ إبراهيم بن مراد.

١٦

 -6كيف ن رس تاريخ ِ
الطب العربي؟6-1-1

إن م ِّمميية د ارسي ِّية (علييم العييين) عني ي العييرب ه ي ماييا بسيييط ل ارسيية ( ِّ
الطي ِّ
يب)

عموما.
ً

فتأصييي (المعلومييا ) الت ي كتبمييا المؤلِّفييون العييرب بوصييفما (حقيياهق علمي ي ًة)

يسييت ع معرف ي ًة ُّ
باللغي ية اليوني يانية الق يميية -لغيية ذلييك العصيير ،-معيير ف أن لغيية

ير بيي ي ين عصي يير إبق ي يراط (القي ييرن الخي ييام
اليوني ييانيين ق ي ي تطي ييور كايي ي ًا

 ) .عصي يير

أيضا بين عصر جالينو
جالينو (القيرن الاان المي د ) ،كميا تطور
ً
بولص (القرن السابع المي د ).

عصر

ال تقتصر هذه المعرفة المطلوبة عيلى ُّ
إجماال بي تست ع معرفي ًة ُّ
باللغية
اللغة
ً
حاتما ،هي يذا يسييت ع بي ي ره معرف ي ًة مي يا بحقيياهق ِّ
ِّ
الطبييية اصييط ِّ
الطي ِّ
يب ،نظريات ي ،
فالحقاهق ثابتة لكن النظريا

تتغير ،تتغير النظريا

ناجم عن تطور هذه ُّ
اللغة الذ هيو أمر نبيع .

إلى جانيب تغيير ميا في ُّ
اللغية

إذا أردنا أن يأخذ العم العلمي ُّ مي اه الحقيقي ف ني ينبغي أن يش ِّ
يارك فيي إليى

جان ي ِّ
يب الع ييارفين باليوناني يية الق يم يية زمي ي

جي ي د بعض ييمم يع ييرف الفارس ييية الق يم يية،

السريانية الق يمة.
بعضمم يعرف ُّ
الس يريان ِّ ،
فالعي يرب نقل يوا عي ين اإلغريي يق -هييذا صي يحي  -لكيينمم تييأثر ا بالتي ي ار
ُّ

بي ييالت ار الفارسي ي ي ِّ إلي ييى حي ي ي د معيني يية ظل ي ييت مح ي ي د ً بالمقارن ي يية بتي ييأثُّرهم ب ي ييالت ار
اإلغريق ِّ .

ليذلك في ن ب اييية البحيث يجيب أن تكييون مقارنية (الحقياهق!) التي كتبميا العييرب
عمومي يا
(بالحق يياهق!) التي ي كتبم ييا اإلغري ييق ،ه ييذه ح ي ي ها ممم يية تف ييو قي ي ر األفي يراد
ً
١٧

تست ع اهتما (مؤسسا ) معينة ف الجامعيا

ِّ
متخصصة.

أ تست ع

جيود (مراك بحث)

هذا ي عونا إلى أن نشير إليى األعميا المختلفية التي قيا بميا علميا بجمي هم
الفرد ِّ  ،حققوا فيميا بعي

ِّ
الطبي ِّ العربي ِّ  ،التي ينبغي أن يشيار
أه ِّيم كتيب التُّي ار

إليمييا أن يشيياد بمي يا ،ذلييك أنمي يا -حتييى اآلن -ه ي ك ي ُّ مييا يمتيين لنييا أن نعييود إلي ي

ل راسة تاريخ ِّ
الط ِّب العربي ِّ ( ،)1فالمؤسسيا

التي نأمي أن تبي أ عملميا ،ميا تي ا في

مرحلة الوالد .
إذا تجاهلنييا هييذه األعمي يا  ،فلييي

أمامنييا إال أن نعييود إلييى المخطونييا  ،أ

إلى المص ر الحقيق ِّ للمعرفة.
 -7علماء الغرب و ِ
الطب العربي7-1-1 :
ب ي أ العلمييا الغربيييون يتتبييون عيين ( ِّ
الطي ِّ
يب العرب ي ِّ ) مي ينذ أ اسييط القييرن الاييامن

عشر( ،)2أما قب ذلك فق كان الغربيون يترجمون ِّ
الطب العرب ليتعلموا من .

ب ي أ الغربيييون بترجميية ِّ
الطي ِّ
يب العرب ي ِّ لك ي يتييون مص ي ًار علمي يا لمييم منييذ أيييا

قسييطنطين اإلفريقي ( )3في سييالرنو في القييرن الحيياد عشيير.

 -1على سبي الماا  :كتاب (فيرد

صييلت حركيية ترجميية

ِّ
الط ِّب) لعل بين سم (ربن) الطبر  ،أبيو الحسن.
الحتمة ف

تحقيق :محم زبير الص يق ِّ ،
حقق عا (.)1928
 كتابِّ ( :تذكر الكحالين) لعل بن عيسى .تحقيق :غو
(.)1964

محي ال ين القادر الشرف ِّ ،
حقق عا

 -2يمتن أن نع ظمور كتاب لوسيان لوكلير ،الخطو الج ِّ ية األ لى على نريق التأريخ ِّ
للط ِّب العرب ِّ .
الصناعة ِّ
ِّ
الطِّبية) لعل بن عبا المجوس ( .) 10
أهم ترجمات كتاب (كام
 -3من ِّ

١٨

ِّ
ِّ
الط ِّب العرب ِّ إليى ال تينية ذر
نشانما في نليطلة ف القيرن الايان ع يشر( ،)1لكنميا
استمير هنيا هنياك ف ي أ رب يا ال تينيية حتيى أي يا الپاغ يو ( )Andrea Alpagoاليذ
عاش ف الشا ثم عاد إلى پاد ا ( )Paduaب اد علم دسم.

أخييذ االهتمييا األ رب ي ُّ بالتأريي يخ ِّ
للطي ِّ
يب العرب ي ِّ منيياح ع ي ي ً؛ فبعضييمم كتييب
ِّ
الطبية العربية المحفوظة ف المتتبيا األ ربيية ،مينمم مين ذكير
عن المخطونيا

يعا ،مني يمم ميين اهييتم بمحتواهييا ،بعضييمم تييرجم
جودهييا ذكي ًا
ير أ صييفما صي ًيفا س ير ً
بع هذه المخطونا  ،أ ترجم فصيوًال منميا ،بعضيمم اهيتم بالترجميا ال تينيية
لم ييذه األص ييو العربيي يية ،بعضي ييمم قي ييارن محتي ييو بع ي ي الكتي ييب العربيي يية بأص ييولما
اليونانية ،هتذا.

كي ي ي ي ييان هيرشي ي ي ي ييبر ق ي ي ي ي ي لفي ي ي ي ييت األنظي ي ي ي ييار إلي ي ي ي ي يى أن علي ي ي ي ييم (تي ي ي ي يياريخ ِّ
الطي ي ي ي ي ِّ
يب)

الحي ي يث ب ي ي أ ع ييا ( )1696بظم ييور كت يياب دانييي ي ل ييوكلير ()Daniel Leclerc

) (Histoire de la medecineفي جنيي ) .(Genèveتبعي ث ثية كتيب في
كتابا ف القرن التاسع عشر.
القرن الاامن عشر ،ما يقارب العشرين ً
أما كتابة (تياريخ ِّن ِّ
يب العييون) فقي ب ي أ عيا ( )1877بظم يور كتياب هييرش

( )August Hirschلييم يظميير في القييرن التاسييع عشيير إال خمسيية كتييب ميين هييذا
النوع.
أ-

دور هيرشبرغ في كتابة تاريخ ِط ِب العيون العربي:

ِّ ِّ
متاح يا ل ي إال
حينمييا ب ي أ هيرشييبر بتتابيية (تيياريخ نييب العيييون) العييا ِّ لييم يتيين ً
متخصصيية ِّ
ِّ
بالطي ِّ
يب العرب ي ِّ  ،لييذلك اعتم ي ف ي بحا ي عيين المعرفيية علييى
أعمييا قليليية

ظي يا في ي ب يياري  .في ي كاي يير م يين
(المخطون ييا ) التي ي ك ييان قس ييم كبي يير منم ييا محفو ً

 -1أيا جيرار الكريمون .

١٩

األحيان تمتن هيرشبر من الحصيو عيلى الت يرجما

ال تينيية ليبع

كتيب ِّ
الط ِّ
يب

العربييية .فعلييى سييبي الماييا  :تمي يكن مي ين ر يي ية التي يرجمة ال تينييية لكتيياب (الحييا )
للراز ( 4-3هي=.) 10-9
أهمية هيذا الكتاب ،أن غن بالمقتبسا

يوفر في عصيره مين ترجميا
ك ِّ ميا كيان مت ًا
عربية أصيلة.

التي انتقاهيا اليراز  ،قي جمعميا مين

عربيية لكتيب اإلغري يق ،أ مين مؤلفيا

ف الترجمة ال تينية (للحا ) ثمة مقتبسيا

كايير من يسوبة لحنيين ،ق ي كيان

كتاب يا آخيير ف ي العييين
يوبا لجييالينو (،)1
ً
كتاب يا -ف ي العييين -منسي ً
هيرشييبر يعييرف ً
أيضا منسوبا لقسطنطين اإلفريق ِّ ،ك هما مطبوعُّ ،
باللغة ال تينية.
ً
ً
بمقارنيية هذي ين الكتييابين بمقتبسييا

اليراز ع ين حنييين تبييين لميرشييبر أن هييذين

الكتابين ال تينيين م يا هميا إال كتياب حنيين الم يحفوظ ج هييا في (الحيا ) اليذ ليم
يتن هيرشبر ق رآه ِّ
بنص ِّ العرب ِّ .

تمتي ين هيرش ييبر ب ييذلك م يين البرهن يية ع ي يلى أن كت يياب حن ييين في ي الع ييين (العش يير
مقيياال ) كييان ق ي تييرِّجم مييرتين إلييى ال تينييية ن ِّسييب إلي يى قسييطنطين اإلفريق ي مييرً،
بينما نسب آخر ن الترجمة األخر إلى جالينو .
كتياب قسييطنطين اإلفريقي -ف ي العيين -إ ًذا م يا هيو إال ترجميية التينيية لكتيياب

حنييين (العشيير مقيياال ) ،الكتيياب اآلخي ير المنسييوب لجييالينو
ق ترِّجم من العربية إلى ال تينية.
بع ذلك ترجم هيرشبر بع

كييذلك ،كتيياب حنييين،

يب العيين إليى ُّ
أه ِّم األعم يا العربيية ف ي ِّن ِّ
اللغية

األلمانية علق عليما أغناها بم حظا

علمية ش ي األهمية.

 -1ينظر :هيرشبر ( :ص.)34

٢٠

تاريخنا وت ار َثنا؟
رس
َ
ب -كيف ينبغي أن ن َ
إن كتابيية (تيياريخ ِّني ِّ
يب العيييون) عن ي الع ي يرب يجييب أن تب ي أ مي ين حيييث انتم ييى
ؤرخو ِّ
الطي ِّ
العلمييا المستش يرقون مي ي ِّ
يب ،ذلي يك لضيير ار تي يوفير الجمي ي  ،ل سييتفاد
مين أعما هؤال العلما الضخمة من استنتاجاتمم الصحيحة.

ِّ
أعرض هنا المصادر الرهيسة المممة الت تم ِّكن الباحث من أن يب أ حقا من
حيييث انتمييى العلمييا الييذين شي ُّيقوا نريييق هييذا العلييم ،الييذ هييو (كتابيية تيياريخ ِّني ِّ
يب

ِّ
الطبي ِّ العربي ِّ في علييم العييين) مييا يتفييرع عيين ذلييك ميين
العيييون)( ،تحقيييق التُّي ار
(علو ) لما ع قة (باالصط حا ) ِّ
الطِّبية الفنية ،على سبي الماا .

عليى

عرضا نظريا ،ب نتيجة تجربة شخصيية ،ف يق اعتمي
هذا العرض لي
ً
هذه المصادر األربعة ف دراست لي(تاريخ ِّن ِّب العيون العرب ِّ ).
أوًال -هيرشـــــبرغ :كت ي ي يب األس ي ييتاذ هيرش ي ييبر ت ي ي ياريخ ِّن ي ي ِّ
يب العي ي ييون ب ي ي ي ً ا م ي يين
الحض ي يا ار الق يم يية انتم ييا ً بالعص يير الحي ي يث ،خص ييص للع ييرب جي ي ً ا مممي يا م يين

الكتاب.

األسييتاذ هيرشييبر العي يالم بتيياريخ ِّ
الطي ِّ
يب عن ي اإلغريييق قييا بعم ي تيياريخ ( ،)1فق ي
ِّ
تعا ن مع زميلين ل من
المختصين بيالعربية ف ق ار المخطونيا التي تسينى لي

أن يحص عليما ،هما ليبر
 -١كان عمل األ

ِّمتڤوخ(.)2

هو أن تيرجم الجي المتعلِّيق بأم يراض ال يعين مين كتياب

(القييانون) البيين سييينا ،تييرجم كتيياب (تي ِّ
يذكر الكحييالين) لعل ي بيين عيسييى ،ثييم تييرجم

علميية قيمية قي مما إليى أرقيى

أعماال أخر أ ج ً ا مين أعما  ،إلى جيانب مقاال
ً
مخلصيا للحقيقية للح ِّ
يق
يميا في أحتامي ،
المحاف العلمية ف برلين ،ك يان ً
أمينيا ن ً
ً
 -1لخص نب العيون اإلغريق

بين كي

. (E. Mittwoch،J. Lippert( -2

ص إلى العرب.

٢١

للت ي يياريخ ،ب ي ييذلك أنص ي ي

تاريخ ِّ
الط ِّب.

العلم ي ييا الع ي ييرب ب ي ييوأهم المتان ي يية التي ي ي يس ي ييتحقون في ي ي

 -٢كان عمل الااني هو أن كتب ع ين المؤلفيا

العيون ،ثم كتب بع ها (تاريخ ِّن ِّب العيون عن العرب).

العربيية التعليميية في ِّن ِّ
يب

تعيُّ أعمييا هيرشييبر أهييم مييا كِّتييب عيين تيياريخ ِّني ِّ
يب العيييون عن ي العييرب ،لييم

ِّ
الطي ِّ
يؤرخ ميين ِّ
يصي أ ُّ مي ِّ
يب إل يى سييوية ه ييرشبر ف ي اإلحانيية بالموضييوع،
مؤرخ ي
ل ي ي ييذلك فق ي ي ي ي ظ ي ي ي ي عمل ي ي ي ي -حتي ي ي ييى اآلن -العم ي ي ي ي الوحي ي ي ي ي المعتم ي ي ي ي عن ي ي ي ي ك ي ي ي ي ِّ

ِّ
مؤرخ ِّن ِّب العيون.

لييم يتييرك هيرشييبر جملي ًة احي ً كتبمييا ابيين سييينا أ علي بيين عيسييى إال بحييث
عيين أصييلما اليونييان ِّ  ،عييرف ميين أييين أخييذها المؤلِّ ي العرب ي ُّ  ،قييارن بييين عبييار

األستاذ أ األساتذ اإلغريق عبار األستاذ أ األساتذ العرب(.)1

ثانيـا -مــايرهو  :عيياش مييايرهوف جي ً ا ميين حياتي في القيياهر  ،حيييث مييار
ً
ِّ
الطب ِّ العرب ِّ  ،ق اشتغ على
ِّنب العيون ،عم باحاًا ف المخطونا التُّ ار
موضوعا

أخر ف تاريخ ِّ
الط ِّب العرب ِّ -كاألد ية على سبي الماا  -لكن كيان

سعي الح إذ عار ف متتبة (تيميور)( )2ع يلى ع ي د مين المخطونيا

المممية التي

لييم يتيين هيرشييبر يعييرف أميياكن جودهييا ،ال عجييب فمتتبيية (تيمييور) متتبيية خاصيية
ف ذلك الوقت ،لم يتن أح ق كتب عن محتوياتما ف أيا هيرشبر .

ًا
 -1على ذلك فق ب أ من حيث انتمى هيرشبر صر
قادر -بفضل  -على معرفة األص اليونان ِّ
للعبار العربية ف مجا عمل على المؤلِّفين الج د الذين لم يتمتن هيرشبر من ر ية أعمالمم.
 -2أحم تيمور باشا ،أح علما مصر.

٢٢

كتيب (عليم العيين)

مجموعيا في ي بعي
بين مخطونا (تيمور) جي ميايرهوف
ً
أهمم ييا كت يياب حن ييين (العش يير مق يياال في ي الع ييين) كت يياب عم ييار ب يين علي ي الموص ييل
ُّ
(المنتخب ف ع

أيضا كتابيان البين ماسوي (.)1
أمراض العين) ،في ً

نشيير مييايرهوف كتيياب حنييين (العشيير مقيياال

ف ي العييين) تعييرف علييى مص ي ر

المعرفيية عن ي حنييين ،حق يق الكتيياب قي يا عي ين ك ي ِّ مقاليية ميين مقيياال
مييأخوذ ميين الكتيياب الف ن ي لجييالينو  ،أ مي ين ِّ
كتاب ي ِّ اآلخيير ،أ مي ين مجموعيية ميين
الكتيياب :إنمي يا

كتب .

كم ييا ت ييرجم هيرش ييبر (الق ييانون) (الت ي ِّ
يذكر ) إل ييى األلماني يية؛ فقي ي ت ييرجم م ييايرهوف

(العشر مقاال ) إلى اإلنجلي ية ،لكن -على ما يب  -اكتفى بتعليقيا

هيرشيبر عليى

العبييا ار التي كتبمييا العييرب ،أ أن قتي لييم يسييم لي بمقارنيية عبييا ار حنييين بعبييا ار
جالينو  ،فكان تحقيق أق من حيث القيمة العلمية من تحقيق هيرشبر .

ثال ًث ـا -بيرغشترســر :كتييب حنييين رسييال ًة بعن يوان( :مييا تييرِّجم ميين كت يب جييالينو
السريان.
بعلم ما لم يترجم) ذلك بطلب من بع علما بغ اد ُّ
ق ضاعت هذه ِّ
الرسالة ،لكن فيما بيع أعاد كتابتما بالعربية من الذاكر  ،فكانيت
ِّ
الط ِّب.
أهم ثيقة صلت إلى عصرنا حو مؤلفا جالينو ف

حنيين هنيا يعي ِّيرض كتيب جييالينو احيً ا احيً ا يعطي فكيرً عيين أج اهميا ،ثييم
يقو  :كي تعام معما؟ كي ترجمما؟ لمن؟ هتذا...
ق حقق األستاذ بيرغشترسر هيذه ِّ
الرسالة ترجمما إلى األلمانيية ،ه ي مرجيع

األهم.
ممم للتعرف على أعما جالينو  ،لعلما المرجع
ُّ

ابعا -سزكين :كتب األستاذ فؤاد سي كين كتابي عين تياريخ التي ار العربي ِّ  ،جيا
رً
الط ُّب ف المجل الااليث ،فيي شيرح اف لمصيادر ِّ
ِّ
الط ِّ
يب العربي بشيت ال مجيا فيي
( -1دغ العين) (معرفة ِّمحنة الكحالين).

٢٣

للتخميين أ التق ي ير أ االفتيراض ،فاألسيتاذ سي كين يسيتن ع يلى معرفيية عميقية بأعمييا
ك ِّ من اشتغ على تاريخ العلم العرب ِّ  ،نتاه هذه الجمود الت بذلما عش ار العلما

موجود ف كتاب  ،ق عرضما عرض العارف الق ير(.)1

ِ -8طب العيون في القرن التاسع الميالدي8-1-1 :

أيضيا اب ين ماسييوي  ،علي بيين
في القييرن نفسي الييذ اشييتغ فيي حنييين اشييتغ
ً
سم (ربن) الطبر  ،ثابت بن قر .
 -1توف ابن ماسوي عا ( ،) 857كان حنين ق ب أ بمحا لة ل ارسية ِّ
الط ِّ
يب

عن ابن ماسوي  ،لكن هذه المحا لة فشيلت ،ليذلك در حنيين اليونانيية بعي أن غيادر
ِّ
الر  ،در
الطب النظر ف هذه
بغ اد قا برح ت إلى الشا اإلستن رية بي د ُّ
الفتر ف الفتر الت تلتما حينما استقر ف بغ اد ،ب أ بعملية د ارسية تي ار جيالينو
اج ِّ
ِّ
الطب ِّ ترجمت إعاد إخر ِّ
مختصر.
ًا

ال نعيرف متييى كتييب ابين ماسييوي كتابيي في علييم العييين( :دغي العييين) (معرفيية

ِّمحنة الكحالين).

نأم من ار تحقيق هذيين الكتابين أن نتمتن مين تق ير زمن ظميور كي ِّ احي
منمما ،ه جا قب ظمور كتاب حنين؟ أ بع ذلك؟ أ غير ذلك؟
 -2أمييا كتيياب علــي بــن ســهل (رَّبــن) َّ
الحتميية) فمييو كتيياب
الطبــري (فييرد
َ
أشييب بالموسييوعة العلمييية( ،)2لييم يني ي (عي يلم العييين) في ي إال حص ي ًة ض ي يل ًة ،علييى
الرغم من اختصارها فم تش بأصلما ،ذلك أنما ِّ
متأثر بأعما حنين.
على الرغم من أن عليا بن سم قي خصص ج ا مين كتاب ( ِّ
للط ِّب المن )
ً
ف ن هذا الج ال يغن معرفتنا عين ِّن ِّب العين عن المنود.
 -1ق تكر األستاذ س كين فأه ان الكتاب دعان إلى معم ه ف فرانكفور عا ( ،)1982أكرمن
أيما إك ار  ،ضع مجموعة كت ِّب المعم  ،مجميوعت الخاصة من صور المخطونا
 -2يحتو الكتاب على علو ع ي من حق ِّ
مااال.
الط ِّب (علم الجنين) ،من حقو أخر كي(علم الفلك) ً
بتصرف .

٢٤

ِّ
الطي ِّ
يب.
 -3أمييا ثاب ـ بــن ُقـَّـرة فقي ذكيير بنفسي ( )1أني لييم يؤلِّي أ كتيياب ف ي
ِّ
لكن نق ع ًدا من كت ِّب جالينو إلى العيربية بأسلوب
مختصر ،لك
ًا
الخاص نق ً
يضع هذه الكتب بين أي المتعلمين.
 -4حنين:
كي ي

نشره؟

تمت يين حن ييين م يين جم ي يع تي ي ار ج ييالينو

لقي عرف حنين مؤلفا

جالينو

ف ي ي عل ييم الع ييين ،كي ي ي

ِّ
الط ِّ
يب خيير م يعرفة ،ال شيك أن التياريخ
في

لم يترك اسم عالم آخر خبير بت ار جالينو

ف مستو حنين.

كييان حنييين ق ي جمييع ك ي مييا اسييتطاع جمعي ي مي ين مخطونييا

ِّ
الطِّبية ،قارنما بعضما ببع

نس ييق

فعرف أيما يمتن أن يعتم علي .
السريانية أ العربية لبع
ُّ

كتي ِّ
يب جييالينو

أيضا ييعرف الترجما
كان ً
إمييا الهتمييا شخصي بغييرض االني ع ،إمييا بقصي إصي ح الترجميية بتكليي

أحي العلما المعنيين قي علق عليى هذه الترجما

هذه الكتب ،ق قرأها

قيمما نق بعضما.

ميين

الس يريانية أ إلييى العربييية ،بييذلك
أمييا كتييب جييالينو فقي ي تييرجم معظممييا إلييى ُّ
عرف أماكن جود المياد العلميية التي تم ُّيم عليم ِّ
الكحالية ،التي يبحيث عنميا أنبيا
العيون.

 -1آ ار دراسا " :)173/2( :لع أهم ما نج ه ف هذا الكناش [كناش الكشتر ] هو ما أ رده يعقوب
الكشتر عن لسان ثابت بن قر في موضوع نريف ف تاريخ ِّ
الط ِّب.
يقو  :ذكر يعقوب أن لما كان يق أر على ثابيت بن قر المنطق سأل عن هذا الكناش ه هيو ضع
المح ثين ضع
اشا أظن أن بع
للمعتض ؟ فقا ِّ :إن لم أضع هيذا الكناش ال عملت قط كن ً
نحل إل ".

 -ينظر كناش الكشتر ( :ص.)135

 -ينظر آ ار

دراسا " :)161/2( :كناش الكشتر ".

٢٥

ف ي تش يري

عاميا قييا بتتابيية تسييع مقيياال
في هييذه األثنييا  ،علييى م ي ث ثييين ً
العين أ ف ظاهفما أ ف نظرية ِّ
اإلبصيار أ في أد ية العين المفرد  ،هتذا.

عاميا جميع حبيي هيذه المقياال التي ليم تكين
بع ث ثين ً
حجممييا ،كييذلك ميين حيييث دقتمييا العلمييية ،أع يطى هييذه المقيياال
حنييين ،فأضيياف إليمييا مقالي ًة عاشييرً ثييم أخيير الكتيياب الييذ يسي ِّيمي
(العشر مقاال ف العين).

متناسيق ًة مين حييث
إلييى خالي أسييتاذه
ابيين أبي أصيييبعة

يادا علييى معارفي الواسع ية في (علييم العييين) كتييب حنييين
في هييذه األثنييا اعتمي ً
كتاب (المساه ف العين) للمتعلِّمين ،بماابة كتاب ت ريس .

ير العربي يية
يب العي ييون) اإلغريقي ي ُّ مت ييوف ًار لق ي ا
نتيجي ي ًة ألعم ييا حن ييين ص ي يار ( ِّن ي ُّ
ِّ
االن ع على الماد العلميية
كافيا للراغبين ف
بشت منسق بمنم علم  ،صيار ً
النظرية ال زمة للكحا .

لم تع معرفة ُّ
اللغة اليونانية ضر ري ًة ل راسة ِّن ِّب العيون.
أيض يا -اسييتغنى المتعلِّمييون عيين العييود إلييى ترجمييا كتييب اإلغريييق
بييذلك ً -
الق يمة ،الت لم تكن بجود ما كتبي حنين ال من حيث دقتما ال مين حييث شيمولما
ال من حيث أسلوب عرضما.

ف ي ذا أردنييا االشييتغا علييى نييص في ي ِّني ِّ
يب العييين مي ين مؤلفييا القييرن التاسييع،
فيييمتن لنييا أن نعتمي ي علييى أعمييا حنييين لفمييم الموضييوع الي يذ نشييتغ علي ي  ،ففمييم
الموضوع شرط للقيا بالتحقيق.
تتجلييى أهمييية هييذا (الفمييم) إذا كانييت المخطوني يا الت ي نشييتغ عليمييا غي يير
ِّ
اضحة الخط أ تعان مين نقيص هنيا أ هنياك ،أ إذا كانيت بعي الكلميا فيميا
صعبة الق ار  ،بخاصة الكلما ذا ال اللة االصط حية.
لييم يتيين العم ي الييذ قييا بي ي حنييين عم ي ً عادي يا ،لق ي كي يان عم ي ً فري يً ا بت ي ِّ
المقايي .

٢٦

لق تعلم حنين اليونانيية أتقنميا ،صيار حجي ًة فيميا بخاصية في اصيط حاتما

ِّ
الطِّبية ،سيافر إل يى آسييا الصيغر التي ك يانت يوم يما م ين ممتلكيا

بي نطية ،سيافر

كذلك إلى اإلستن رية أغينى معرفت ُّ
اللغوية ،انلع على أماكن جود المخطونا

ِّ
الطِّبية اإلغريقية حص على بعضما.

در هذه المخطونا  ،عرف قيمة ك ِّ مخطونة منما ،حينما ترجمما قيا
بعم ي يشييب تحقيييق الميياد المتييوفر بييين ي ي ي  ،بالنتيجيية صييار علييى معرفيية دقيقيية

بالمحتو العلم -النظرِّ العمل ِّ ِّ -
لطب العيون اإلغريق ِّ .

قا بع ذلك بتنسيق هيذا العلم أعاد تبويب ثم كتب بأسليوب علمي متمي (.)1

 -1شماد مايرهوف ف كتاب (العشر مقاال ) :مق مة مايرهوف لتحقيق العشر مقاال ( :ص:)29
اهع يا
" كييان أسييلوب حنييين ف ي الترجميية ر ً

عن

أيضا
تراجم المتق مين تراجم هو ً

ُّ
تمام يا ،كييان ينتق ي ف ي
ً
افي يا بييأغراض علييم اللغييا الح ي يث ً
لما كان شابا ،ق ترجم معظمما من ج ي ."...

(مق مة مايرهوف لتحقيق العشر مقاال )( :ص:)6
"...لق اقتب

حنين بحذ

ممار جميع ما رد ف

أمراضما أنشأ منما هذا الكتاب المؤل

كتب جالينو

من الفق ار

على الطريقة العلمية الذ تغلب في النظريا

الخاصة بالعين

على العمليا .

على الرغم من هذا ف ن هذا الكتاب ق ظفر ب عجاب جميع أنبا العيون العرب سواهم من األنبا

المتأخرين.

إن ب اية نب العيون العربي  ...أظين أن كتياب حنيين المسيمى (المي خ ) كتابي المسيمى (مسياه
ِّ
ِّ ِّ
الط ِّب العا ".
أساسا لمؤلفا
الطب) ق اتخذا ً

٢٧

الباب الثاني 2-1
التَّحقيق العلمي
التَّحقيق ،التَّأصيل ،الشَّرح
مؤرخي ِّ
كان اهتما ِّ
الط ِّب الغربيين بمحتـوى ِط ِب العيون العربي بال رجة األ لى،
بطريقيية ِّ
المؤل ي

لييي
تصني

في ي عييرض الميياد العلمييية ،ال بمق رت ي ُّ
اللغوييية ال ب أري ي ف ي

الماد تبويبما ال بس سة أسلوب ف الكتابة ،ال بأمور أخير مميا يمتين أن

يتون ممما ف تحقيق كتاب ف الفلسفة أ األدب أ غير ذلك.
مين هنا نفميم اهتما هيرشبر بترجمة كتياب عل بن عيسى(ِّ ( )1
تذكر الكحالين)
لي

بتحقيق .
فالمؤرخ ِّ
ِّ
العالم يعرف المياد العلميية للكتياب يسيم علي ي أن يفميم العب يا ار التي

كتبما ِّ
المؤل  ،ذلك أن يعرف مقص الكاتب الذ يتِّقن الماد نفسيما ،اليذ ال مجيا

للش ِّك -عموما -بأن ِّ
يؤل
ً

ف علم ال يتقن .

لما كان هيرشبر يعيرف المصي ر اإلغريق لمذه الماد العلميية ف ني مين السيم

ِّ
المؤلي
عليي أن يعيي كي فكيير علمييية إلييى أصييلما ،أن يقييارن عبييار

يالمؤل ِّ
العربي ِّ بي ِّ

اإلغريقي ِّ  ،أن يصي ر حتم يا مييا إذا كييان ِّ
المؤلي
ً
أسلوبا.
بع األمراض من سلف اليونان ِّ  ،أ إذا كان أبلغ عبارً أ أسم
ً
العرب ي ُّ أقي ر علييى صي

ع مييا ِّ

ق أص ر ما هذه األحتا  ،فالباحث الن يي ف ي تياريخ العليم ييؤمن بيأن العليم

يتطور ،أن الخل

يجب أن يتجا ز السل .

 -1نشر ترجمة الكتاب عا (.)1904

٢٨

ِّ
المحقيق أن بعي عبيا ار المؤلِّي جيا غامضي ًة ف ني يسيتطيع أن
إذا جي
يشي ييرحما مي يين ح ي ي معرفت ي ي بالمي يياد العلميي يية مي ي ين جي ي يمة ،مي ي ين معرفت ي ي لمص ي ي رها

اإلغريق ِّ من جمة أخر .

هذا ف ما يتعلق ب عاد كتابة الماد العلمية المخطونة.
ِّ
يار ال يعيرف أصيلما ،فعليي أن ِّ
أما إذا ج
المحقق أن ثمية أفك ًا
ينقيب عنميا في
مصادر أخر  ،إال ف ن ينبغ أن يعترف بأن لم ينجي ف معرفة أصيلِّما بالتيال
ف ن يشير إلى أنما ق تكون من األفكار األصيلة الت أتى بما المؤلِّ .
اكتش

هيرشبر حينما ترجم كتاب عمار بن علي الموصيل (( )1المنتخيب في

ع ي أم يراض العييين) أن ج ي ً ا ممم يا ميين ميياد الكتيياب العلمييية لييم يتيين ق ي سييبق
المؤلِّ ي إليمييا مؤلِّ ي آخيير ،علييى ذلييك فق ي صي ي هييذه الميياد بي ي(الماد األصيييلة)،
لذلك قا عن عمار إن أكار المؤلِّفين العرب (أصال ًة).
ه ييذا الن ييوع م يين التحقي ييق التأص ييي نفتقي ي ه بعي ي أعم ي يا هيرش ييبر  ،نفتقي ي ه عني ي
ِّ
الطي ِّ
المستش يرقين عن ي مي ِّ
يب ف ي الشيير  .إذا عرفني يا أن هيرشييبر نشيير آخيير
يؤرخ

أعمال قب قرن كام  ،ف ن من المؤس
ِّ
عموما.-
ق ترسخ ج صً عن المحققين العرب ً -

أال نج أن هذا األسلوب العلم الصحي

سييبق أن ذكرنييا أن هيرشييبر حينمييا حقييق( )2الميياد العلمييية المتعلِّقيية بعلييم العييين
ِّ
الطي ِّ
مين كتياب ابيين سيينا (القييانون في
يب) ،بعي ذليك حينمييا حقيق( )3كتيياب علي بيين

 -1ظمر كتاب عمار ف القاهر حوال عا (400هي=.) 1010
دقق هيرشبر الكتاب ترجم إلى (األلمانية) نشر الترجمة عا ( )1905لم يعلن عن مصير
ِّ
للنص العرب .
ال راسة الت أجراها

 -2عا (.)1902

 -3عم على الترجمة مع زميل المستشر ( )J.Lippertنش ار الترجمة عا (.)1904

٢٩

عيسييى (تي ِّ
يذكر الكحييالين) ،أراد أن يي يضع القييار ف ي صييور (مسييتو المعرفيية) الت ي
ِّ
يمالما الكتاب الذ هو بص د دراست  ،كميا أراد أن ِّ
يؤص هذه المعرفة ،أن يعرف
مصادر المؤلِّ ف ك ِّ مر .
لنتسا

اآلن ما هو هذا (التأصي )؟ إن البحث عين المصي ر اليذ أخيذ عني

المؤلِّ هيذه (الحقيقة) العلمية ،مقارنة هذا المص ر بالماد موضع التحقيق ،ذلك
إلثبا أن هذا المص ر بالذا هو الذ أخذ عن المؤلِّ الج ي .
ِّ
عليى
المحقيق أن يتيون منص ًيفا في هيذه المقارنية ،أن يبيين أن الكاتيب حينمييا
ينقي ي ع يين سي ييل ل ي ي  ،فم ييو يق ييو بعم ي ي مشي يير ع نبيعي ي  ،ب ي ي ب ي ي ه  ،فالمعرفي يية

( الحقاهق العلمية) تنتق من السل
مي

إلى الخل .

ِّ
ق ي يج ي
المحقييق أن الكاتييب اعتمي ي علييى مص ي رين أ أكايير اختييار منمييا أ

مادتمييا خيير منمييا بعبييار ج يي  ،هييو بييذلك يبييرهن علييى معرفيية اسييعة بتي ار

السل .

ِّ
قا هيرشبر بمذا العم قيا األستاذ الق ير
المؤرخ ذ االن ع الواسع عليى
تيياريخ ا ِّ
لطي ِّ
يب .أشييار في هيوام الترجميية ،حينمييا نقي عبييا ار ابيين سييينا أ عبييا ار

علي ي ب يين عيس ييى إل ييى المصي ي ر اإلغريقي ي ِّ ال ييذ يقي يِّ ر -ع يين معرف يية -أن المؤلِّي ي

العربي أخييذ عني  ،فنيير مييا ً أن هييذه العبييار مييأخوذ ميين جييالينو
األيجين أ غيره.

أ ميين بييولص

ق ي يتييون األص ي اإلغريق ي ُّ -الييذ كي يان مص ي ًار للمؤلِّ ي
ص إلى عصرنا ،ق يتيون قي ضياع مين زمين نويي أ قصيير ،قي يتيون هيذا
األص ق ص بعبا ار ِّ المؤلِّ ِّ ف كتاب ل  ،أ صي عليى شيت مقتبسيا في
العرب ي ِّ  -معر ًف يا،

كت ييب المت ييأخرين ال ييذين أخ ييذ ا ع ي ين ه ييذا المص ي ي ر ،ال ييذين ص ي يار ا بي ي رهم مصي ي ًار
للمؤلِّ العرب ِّ .
٣٠

أشمر ماا على ذلك هو كناش أهيرن القي ِّ اإلسيتن ران ِّ  ،فميذا الكنياش كِّتيب
ف ي اإلسييتن رية ف ي القي يرن السيياد المييي د ِّ (ُّ )1
باللغي ي ِّة اإلغريقييية( ،)2ذاع صيييت ،
ت ييرِّجم إل ييى ُّ
السي يريانية( ،)3ث ييم نقلي ي ماس ييرجوي البص يير ( )4إل ييى العربي يية ،م ي ين
اللغ يية ُّ
السريانية(.)5
ترجمت ُّ
الس يريانية ،ض ياعت الترجمية
لق ضياع األصي اإلغريقي ُّ  ،ضاع يت الترجم ية ُّ
يب ِّ
الطي ِّ
أيضيا ،لييم يص ي مي ينما إال ب يع االقتباسييا ف ي كتي ِّ
يب العربييية ف ي
العربييية ً
القرنين التاسع العاشر ،أكار هذه االقتباسا ه تليك الموجيود في كتياب اليراز
ِّ
الطي ِّ
يب) .أمييا بع ي عصيير ال يراز ف ي نعييرف مييا إذا كانييت االقتباسييا
(الحييا ف ي
مأخوذ ً مباشرً عن كتاب أهرن أ أنما مأخوذ عن (الحا ).
وه ا مثال آخر:

()6
كتابا في علم العين يعُّ أهم ميا كتبي
كتب ديموساين
)ً )Demosthenes
اإلغريق ف هذا الحق .

لكن هذا الكتاب لم يص إلى العرب ،بالتال لم يعرف المؤلِّفيون العيرب .لكين
الكتاب كيان موضيع اهتميا عي د مين الميؤلِّفين اإلغرييق( )7فنقليوا مقتبسيا مني  ،قي
 -1يرج أن عاش ف أ اخر القرن الساد  ،ربما عاش حتى القرن السابع المي د .
 -2لي صحيحا ما ن ِّق عن ابن أب أصيبعة ،مين أن الكتاب ألِّ
بالسريانية .ينظر :عيون األنبا :
ُّ
ً
(.)109/1
 -3ترجم جوسيو
 -4أ

( )Gossiosهو من أه القرن الساد

المي د  .ينظر :س كين.)166/3( :

مترجم لكتاب ِّنب إلى العربية ،عاش ف أ اه العصر األمو .

 -5أر الكتيياب النييور أيييا عميير بيين عب ي الع ي ي  ،أ قبي ي عييا (101هي ي= .) 720ينظيير :ابيين جلج ي :
نبقا

األنبا ( :ص( )61

 )Demosthenes( -6عاش ف

بع 384ه=.) 994

أيا نير ن ف القرن األ

المي د  ،كان حيا بين (.) 58-54

بقيت أج ا من الكتاب بترجمة التينية.
أهممم أِّهتيو
ُّ -7

اآلم

( .)Aëtiusبولص اإليجين (.)Paulus

٣١

تناقي ي هي يؤال ه ييذه المقتبس ييا لفت يير نويل يية م ي ين الي ي من ص ييلت إل ييى أي ييا ب ييولص
اإليجين (الذ سماه العرب بولص القوابل ) ف القرن السابع المي د .
يادر عليى
ألن هيرشبر مختص بالتُّ ار اإلغريقي ِّ في ع يلم العيين ،ف ني كيان ق ًا

اكتشاف تأثير كتاب ديموساين

تأثير غير مباشر.
ف العرب ًا

وه ا مثال أخير:
كتييب أِّهتيييو اآلمي ( )Aetiusفي الق يرن السيياد
خصص من ج ً ا لعلم العين.
هيذا الكتياب ليم يصي إليى الع يرب في عصير الترجمية بالتيال في ن العيرب لييم
يأخ ييذ ا ش يييًا عني ي  ،لك يين هيرش ييبر حينم ييا در المؤلف ييا العربي يية في ي ِّن ي ِّ
يب الع ييين
استطاع أن يعرف أين تأثر العرب بآ ار أِّهتيو تأثًُّار غير مباشر.
كتابيا موسييوعيا
المييي د ِّ ً

في الحقيقيية في ن (المعييارف العلمييية) تنتقي ميين جيي إل يى جيي عبيير القيير ن،
ِّ
المحق ي ِّ
عل ييى
يق أن ي ي يعرف كيي ي ص ي يلت ه ييذه (المع ي يارف) إل ييى الكات ييب ال ييذ ه ييو
ِّ
موضوع عناية
المحقق.

ِّ
في هي يوام هيرشييبر عي يلى ت يرجمت (التييذكر ) (القان يون) ني يج عبييا ار كايييرً
أخذها هيرشبر من كتاب أِّهتيو .
هييذه العبييا ار ينبغي أن تكييون موضييوع د ارس ية مقارنيية ،ذل يك أن الكتيياب تي ِّ
يرجم
يأخر نقي عني خليفيية ابيين أبي المحاسيين الحلبي ِّ في القييرن الاالييث
إلييى العربيي ِّية( )1متي ًا
عشر ف كتاب (الكاف ف الكح ).
ه ييذا المس ييتو الرفي ييع م يين التحقي ييق التأص ييي ال ييذ نجي ي ه عني ي هيرش ييبر ه ييو
المستو الماال للعم ف تحقيق تي ار ِّن ِّب العيين العرب ِّ –برأينا المتواضع -هو
يست ع ِّ
ان ًعا شام ً عميًقا على كتب الت ار .
 -1ترجم ابن الخمار ف القرن العاشر .ينظر :س كين.)165/3( :

٣٢

إذا أردنييا أن نسييير علييى خطييا هيرشييبر فعلينييا أن نعييرف كي ي
التأثُّر عن المؤلِّفين العرب .كي نق المتأخر عن المتقِّ ؟

كانييت سلسييلة

من ِّمن المؤلِّفين العرب صلت أعمال إلى كتاب (الحا )؟
من هم الذين أخذ ا عن (الحا ) قب عصر عل بن عيسى؟
تأثر المؤلِّفون الذين عاشوا بين عصير اليراز

كي

بالراز  ،بحنين؟

عص ير علي ب ين عيسيى

ه أثر هؤال ف عل بن عيسى؟
لق توف حنين قب نمايية القيرن التاسيع ،ت يوف ال يراز بعي نمايية الربيع األ
ميين القييرن العاشيير ،عيياش الكشييتر ف ي مطلييع القييرن العاشيير ،أخي ير كتاب ي بييين
عييام ( ،) 932-923بع ي ه عيياش ف ي هييذا القي يرن عل ي بيين العبييا المجوس ي ،
أبييو الحسيين الطبيير  ،أمييا عل ي بي ين عيسييى فق ي كتييب كتاب ي (تي ِّ
يذكر الكحييالين) في ي
السنوا

األ لى من القرن الحاد عشير ،أ بع أن غاب ك ُّ هؤال .

ِّ
المحقييق الميياد العلمييية للكتيياب الييذ يعم ي علييى تحقيق ي ف ن ي يتييون
إذا عييرف
ِّ
بمنجى من أن يقع ف خطأ ناجم عن سو كتابة المخطونة ،أ أن
يحصن نفس
ً
ِّ
ض أخطا ُّ
كاير ميا تس ِّيبب إرهاًقيا
ًا
النساخ الت
للمحقيق اليذ يتعبي خيط الناسيخ إذا
كان ردي ًا صعب الق ار  ،أ تضلِّل بع الكلما التي كتبميا الناسيخ ،هي بعيي
ج ا عن الكلمة الصحيحة.

مقاما آخر.
األمالة كاير  ،ال نري هنا أن نذكر شيًا منما ،ف ن لما ً
ميين هن ييا نفم ييم أني ي ِّ
يؤرخ م ي ين م ي ِّ
بالنسييبة لم ي ِّ
يؤرخ العلييو يع ييرف العربي يية ،تك ييون

ِّ
المؤرِّخ أسمي بتاير من تحقيق هذا المخطوط بلغتي
ترجمة مخطوط عرب إلى لغة

األصلية.

٣٣

ق عم هيرشبر الذ يعرف الماد العلمية ،يعيرف كيي

العص ي ييور الت ي ي ي

تطيور مين أقي

صي ي ييلت إل ي ييى الع ي ي يرب ،عم ي ي ي م ي ي يع ليبيي ي يير ( )Lippertم ي ي يتفوخ
أهم األعما العربية ف (علم العين)(.)1
ِّ

( )Mittwochعلى ترجمة بع

حينما توف هيرشبر لم يتن مايرهوف ق نشر (مقاال ) حنين ،ب يالتال في ن

هيرشي ييبر ل ييم يي يير األص ي ي العرب ي ي لكتييياب حن ييين هيييذا ،بينمي ييا كي ييان يعي ييرف ترجمت ي ي

ال تينية ،كما أسلفنا.

س ي ييبق أن قلن ي ييا ك ي ييذلك إن هيرش ي ييبر تحق ي ييق م ي ي ين ص ي ييحة الترجم ي ي ية ال تيني ي يية

للمقتبسا

الت أخذها الراز من كتاب حنين حفظما ف (الحا ).
بلغت ي ي األص ييلية بيييين أي ي ي

البييياحاين ،صي ييار

يص المقييياال
الي ييو  ،صي ييار ني ي ُّ
(الحا ) كذلك ِّ
متوفر فلم يبيق عليى الب ياحاين -اآلن -إال أن يتأكي ا
ًا
بنص العرب ِّ
من حجم المقتبسا الموجود ف (الحا ) ،المأخوذ من كتاب حنين.
أما ماد ِّن ِّب العين الموجود في (الحا ) ،الت لم يأخذها الراز من حنين

فم ماد ج ير باالهتما .

نحن نعرف أن لم تص ر كتب مممة ُّ
باللغة العربية بين زمن حنين زمين فيا

الراز  ،فمن أين أتى الراز بمذه المقتبسا ؟
إن بع ي

هييذه المقتبسييا

يعييود إلييى مييؤلِّفين عاش يوا قب ي عصيير حي ينين ،ميينمم

ماسرجوي البصر على سبي الماا  ،بع
ق يميية ،ترجميية كت ياب أهييرن ِّ
القي التي قييا بمييا ماسييرجوي نفسي علييى سييبي الماييا
هيذه المقتبسا

كذلك ،لكن هناك مصادر أخر .

 -1ترجمة كتاب (القانون) :عا (.)1902
 ترجمة كتاب ( ِّتذكر الكحالين) :عا (.)1904
 -ترجمة كتاب (المنتخب) :عا (.)1905

٣٤

ميأخوذ م ين ترجميا

ربم ييا ك ييان أصي ي ه ييذه المقتبس ييا -أ بعض ييما -م يين ترجم ييا عربي يية لكت ييب
يونانية ال نعرفما ،أ ترجما عربية لكتب سريانية ال نعرفما كانت راهج ًة بين أي
السيريان اليذين عاشيوا قبي
بالسيريانية -بوصيفما لغي ًة للعليم -هيؤال العلميا ُّ
النانقين ُّ
عصر حنين( )1أ بين عصر حنين عصر الراز .
االحتما الاالث أن تكون ترجما

عن الفارسية.

ابع يا أن تكييون مييأخوذ ً مي ين مؤلفييا عربييية لييم تلفييت نظيير
لكيين ثميية احتمي ً
ياال ر ً
الباحاين ،أن يتون أصحاب هذه الكتب ق عاشوا قب عيصر الراز  ،أ حتى قب
حنين( ،)2أن تكون هذه المؤلفا ق ضاعت.
إذا ضعنا هذا االحتما نصب أعيننا ،ف ني مين الممتين أن تكيون بعي هيذه
المقتبس ييا م ييأخوذ ً ع يين أحي ي كت يياب اب يين ماس ييوي الل ييذين صيي إل ييى عصي يرنا في ي
مخطونا لم ِّ
يحققما أح بع .
يؤرخ ِّ
لط ِّ
هذه مممة يجب أال تغيب عين بيا الباحيث اليذ يريي أن ي ِّ
يب العييون
العرب ِّ قب عصر الراز .
  
ف مقِّ مة كتاب (الت ِّ
ذكر ) لعل بين عيسى يذكر المؤلِّ أن جميع معظيم مياد
الكتاب من مؤلِّفين سبقوه ،لكن ال يذكر أسيما هم كلميم( ،)3نحين نسيتطيع أن نقيِّ ر
 -1منمم -1 :اشليمون .ينظر :س كين -2 .)176/3( :سرابيون .ينظر :س كين.)228/3( :
 -2من الذين عاشوا قب

عصير حنين :أ -ماسيرجوي

الجن يسابور

الذ

كان حيا قب

جبرهي بن بختيشوع بن
كتابا (ف العين) .من الذين عاصر ه -1 :ا
(200هي= ) 815الذ أل
ً
جورجي الذ كتب (مقالة ف العين) -2 .جبراهي كحا المأمون.
 -3يذكر عل بن عيسى من هؤال جالينو
اإلغريق :إبقراط ،ديوسقوري

اريباسيو

حنين .ق عرف هيرشبر بال راسة المقارنة بعضمم؛ فمن

 ،لكن جالينو

بولص من المتأخرين.

تأثير ف عل بن عيسى ،منمم كذلك
كان أ سعمم ًا

٣٥

أن الراز كان من جملة هؤال  ،أ من ِّ
أهممم ،لكن من هم اآلخر ن -من المؤلِّفين
العرب.-
إذا ع نا الستعراض أسما المؤلِّفين اليذين عاشوا بيين زمين اليراز

زمين علي

ابن عيسى -أ بين مطلع القيرن العاشير حينميا تيوف ال يراز ( ،)1نمايية هيذا القيرن
يو كتب عل بن عيسى ِّ
تذكرت ( -)2ف ننا نج ث ث ًة من المؤلِّفين الكبار:

األول :هييو الكشييتر ( )3الييذ كتييب كناش ي بييين عييام ( ) 932-923الييذ
يوفر بفضي ي األس ييتاذ
نبيبي يا في ي بغي ي اد ،ال ييذ ص ييار كتابي ي اآلن مت ي ًا
ك ييان أس ييتا ًذا
ً
س كين.
والثــاني :هييو علي بيين العبييا
المتوفى حوال منتص

المج يوس  ،الشييمير صيياحب (الكتيياب الملكي )،

القرن العاشر(.)4

والثالث :هو أبو الحسن ،أحم بن محم الطبر ( )5صاحب كتاب (المعالجا
البقرانييية) (العييين ف ي المعالجيية) ،ف ي الكتيياب األ

خصييص أبييو الحسيين مقال ي ًة

 -1توف الراز عا ( 925أ .) 932
 -2يق ِّ ر هيرشبر أن عليا بن عيسى كتب (الت ِّ
ذكر ) عا (400هي= ،) 1010تيوف علي بين عيسيى عيا
(429هي=.) 1039

 -3يعقوب الكشتر  ،صاحب الكناش.

ق ي نشيير األسييتاذ س ي كين هييذا الكتيياب مصييوًار ،األسييتاذ س ي كين هييو الييذ اكتش ي

كان المعتق أن المخطونة الت ه (كناش الكشتر ) إنما ه من مؤلفا

ينظر :مق ِّ مة األستاذ س كين للكتاب .آ ار
 -4عل بن العبا

المجوس ِّ  ،من أه ِّ
النص

الكتيياب المؤلِّ ي ،

ابن سرابيون.

دراسا " :)161/2( :كناش الكشتر ".
الاان من القرن العاشر .ينظر :س كين.)320/3( :

 -5أبييو الحسيين ،أحم ي بيين محم ي الطبيير  ،ميين أه ي النص ي
(.)308/3

٣٦

الاييان ميين القييرن العاشيير .ينظيير :س ي كين:

حجميا ميين كتابي الاييان الييذ لييم يصي إلييى
ضييخم ًة ألميراض العييين ،لكنمييا أصييغر ً
عصرنا (العين ف المعالجة).
عل ي بيين عيسييى يمتيين -إ ًذا -أن يتييون ق ي انلييع علييى هييذه الكتييب ،أ علييى
بعضييما .هييذه م ِّمميية ج يي للباحييث الييذ يريي أن يؤ ِّ
صي الميياد العلمييية ،هي أخييذ
عل بن عيسى عن أح هؤال ؟
  
ِّ
الطي ِّ
ف ي ح ي د مييا نعلييم ف ي ن أح يً ا ميين مي ِّ
يب –بعي ي هيرشييبر – لي يم ي ي ر
يؤرخ
(تذكر الكحالين) بقص تأصي المعلوما الوارد فيما.
في ي حي ي د معرفتن ييا في ي ن المقارن يية ب ييين الم يياد العلمي يية ال ي يوارد ف ي ي (الت ي ِّ
يذكر )
الماد العلمية الموجيود عني حنيين تظ ِّمير بوضيوح أن علييا بين عيسيى اسيتن عليى
معلوما حنين ،نق عن  ،ق كان النق ف بع األحيان حرفيا.
بق ي علييى البيياحاين أن يح يِّ د ا الميياد الت ي لييم يأخييذها صيياحب (التي ِّ
يذكر ) عيين
حنين ،بع ها يمتن أن نبحث عن أصولما عن الكشترِّ المجوس ِّ الطبرِّ .
بمقارني يية بع ي ي

الموضوعي ي يا

المشي ييتركة بي ي يين هي ي يذه الكتي ييب الا ثي يية يتبي ييين أن

أيضيا علييى حنييين قبي أن يفعي ع يل بيين عيسييى ذلييك بنصي
الكشييتر اعتمي هييو ً
قرن على األق ِّ .
أما عل بن العبا
بين المؤلِّفين لم تنت بع .

المجوس فكان يعرف أعميا حنين بالتأكي  ،لكن المقارنة

أم ييا الطب يير (أحمي ي ب يين محمي ي ) فك ي يان أكا يير اس ييتق لي ًة ع يين حن ييين ،ك ييان لي ي
مص ييادره الخاص يية التي ي ال نع ي يرف عنم ي يا ش ييي ًا ،إض يياف ًة إل ييى أني ي يس ي ِّيم ع ي ي ًدا م يين
الكحالين الذين استفاد منمم ،نحين ال نعيرف شيًا عن معظم هؤال  ،لكين الطبير
حنينا كتاب  ،ج نقً ا للمؤلِّ .
ذكر ً
٣٧

ير بحنيين،
يمتن لنا هنا أن نقيو بشت ميؤك إن الكشتر ف كناش ت يأثر كاي ًا

نق عن .

أمييا أحم ي بيين محم ي الطبيير فق ي كييان لي ي ح ي معرفيية مصييادر أخيير للمعرفيية
ِّ
الطبية ،لكن دراستنا لمذا المؤلِّ لم تكتم بع .
ف هذه الح د األ لية ال نعرف ما إذا كان عل بن عيسيى قي نقي عين غيير
حنين من هؤال المؤلِّفين الا ثة.
  
ِّ
البحث نفس على المياد العلميية اليوارد في (قيانون) ابين سيينا
إذا نبقنا منم

أيضا -ما الطبرِّ  -مصيادره الخاصية ،عليى اليرغم
ف ننا نج أن ابن سينا كان ل ً
من تأثُّره بحنين.
نؤكي أن هيذه الِّ ارسيية المقارنيية ميا تي ا في بي اياتما هي ِّ
مين الممي ِّيم أن ِّ
تبشيير
ض ل ارس تاريخ ِّ
بم ي من االستنتاجا الت ستو ِّ
الط ِّب العرب ِّ من ِّمن الميؤلِّفين
اعتمي ع يلى ميين؟ هن يا يعيننيا في اإلجابيية علييى التسييا هي تييأثر علي ُّ بيين عيسييى
بمؤال المؤلِّفين ،إلى أ م تأثر هؤال بحنين ،ذلك لك تكتم ِّ
السلسلة.
ً
يب ي

لنييا أن خليفيية بيين أب ي المحاسيين الحلب ي ال يذ عيياش ف ي القييرن الاالييث

عشر كان على معرفة أكيي بأهميية أبي الحسين الطبير
ير مين المقتبسييا
تماميا كمييا نقي علي بين عيسييى -عي ًدا كبيي ًا
ً
هو أقرب إلى النق الحرف ِّ .

ابين سيينا فنقي عنمميا -
 -كييان النقي مسيينً ا-

كييان خليفيية ينقي عيين هيؤال الا ثيية ،إلييى جانييب اليين ِّ
ص الييذ يتتبي هييو ،هييو
يقص بذلك أن يغن الكتاب بمصادر ث ثة متمي  ،أن ِّ
يؤك لقار كتابي  ،أن هيذا
٣٨

اعتمادا على مصادر مح د  ،ب إن ِّ
المؤل
الكتاب لم يكتب
ً
من ع  ،يأخذ من أهم فقرات .

يشرف على الت ار كِّل

لق خص خليفة هؤال ال ِّ
مؤلفين الا ثة بمذا الشرف ،على الرغم من أن يذكر ف

مقِّ مة كتاب أسما أكار من عشر مراجع أخذ عنما بشت رهيس .
مرجعا.
نج ف متن كتاب أسما ما يقارب الخمسين
ً

المؤِّل

إلى جانب تق ير خليفة لمؤال الم ِّ
يؤلفين ،في شيك أني كيان يي رك الفير بيين هيذا
ذاك من حيث المصادر الت أخذ عنما ،ق يترتب علينا أن نفمم من موق

خليفة احتما أن ع هم من م ار مختلفة ،هذا أمر يجب أن نتحقق من .

كبير على حنين ،لق
اعتمادا ًا
نستنت من هذا كِّل ِّ أن أنبا القرن العاشر اعتم ا
ً
كان حنين أستا ًذا ،مص ار أساسيا للجميع ،فم كان إلى جانب حنين ِّ
مؤل آخر أثر
ً
ِّ
مؤلف القرن العاشر ،لو ب رجة أق ؟
ف

إن د ارسية ميا كتبي يوحنيا بين ماسييوي  ،يمتين أن يجييب عليى هيذا التسييا  ،إذا
األ لييية

مفموميا ،لكين المعلومييا
تبيين لنييا أن ميا كتبي يوحنيا قي صي إلييى عصيرنا
ً
مؤرخييو ِّ
الطي ِّ
التي يعرفمييا ِّ
يب عيين كتيياب (دغي العييين) ال تي فع إلييى التفييا  ،فالكتيياب
ص مشو ًها.

مييع ذلييك ال بي ميين إخي ار ميياد هييذا الكتيياب ،بعي ها يمتيين أن ني ر الخطييو

المقبلة.

السؤا نفس ينطبق عيلى كتاب ابين ماسويي اآلخر (معيرفة ِّمحنة الكحيالين)،
ُّ
لكن ِّ
صغر حجم هذا الكتاب ال يوح بأن الحالة مع ستكون أفض من الحالة مع

(دغ العين).

على الرغم مين د اع التشا هذه في ب من تحقيق الكتيابين ،أ عليى األقي ِّ
ال ب من استخ ار الماد العلمية منمما ،بع ذلك لك ِّ حاد ح يث.
٣٩

على الرغم مين أن كتياب (دغ العين) كيان موضيع د ارسية م ين قبي ِّ ميايرهوف
پر فر ( )Prüferإال أن قيمت الحقيقية لم تتض بع .
مع ذلك فق قا الباحاان عن ابين ماسيوي إني كيان لي بعي
الخاصة ،الت تختل عن اصط حا حنين .هذا صحي .

االصيط حا

ك ي ي ي يان م ي ي ي يايرهوف -حينم ي ي ييا حق ي ي ييق مق ي ي يياال ح ي ي ي ينين -قي ي ي ي ق ي ي ييا إن بع ي ي ي ي
االص ي ييط حا في ي ي عل ي ييم الع ي ييين يع ي ييود الفضي ي ي في ي ي إيجاده ي ييا إل ي ييى حن ي ييين .ه ي ييذا
أيضا.
صحي
ً
لكن موضوع االصطالحات ما يزال ينتظر دراسات أعمق:
َّ
 -1م ي يا هي ي االصط ح ي يا
حنين ابن ماسوي ؟

التي ي كان ييت معر في ي ًة عني ي الم ييؤلِّفين قبي ي عص يير

ِّ
 -2كي
نفسر أن ابن ماسوي يذكر اصيط حا
ضع هذه االصط حا ؟

حنينيا هييو الييذ
لقي كييان مييايرهوف يعتقي أن ً
هذا ك دقيق؟

كايرً ،يشيرح للقيار سيبب

ض يع هييذه االصييط حا  ،فمي

سـبب
سـبب ضيع هيذه االصيط حا ؟ أ أن
ه نق ابن ماسوي عن حنيين
َ
َ
ضع هذه االصط حا كان معر ًفا للجميع أيا حنين؟
إن الِّ ارس يية األ لي يية لكت يياب اب ي ين ماس ييوي تشي ي ير إل ييى أن المؤلِّي ي ي ييذكر س ييبب
تس ي ي ييمية أج ي ي ي ي ا الع ي ي ييين بم ي ي ي يذه األس ي ي ييما عن ي ي ي ي اإلغ ي ي ي يريق( :القرني ي ي يية ،البيضي ي ي ييية،
البردية ،)...ف ذا نحن لم نجي هيذه االصيط حا عني مؤلِّي أقي مين حنيين فميذا
يعن ي أنمييا ِّ
ضييعت ف ي زمن ي  ،بالتييال فمييو المرش ي األج ي ر ألن يتييون أ ميين
ضعما ،فالقرن التاسع ال يعرف رج ً يتقن اإلغريقية كما أتقنما حنين.
يبقييى التسييا األخييير ف ي هييذا الموضييوع ،هي يو عيين مي يا يجييب أن يسيياهم فيي ي
العييارفون ُّ
الس يريان قب ي القييرن التاسييع كييانوا ق ي ترجم يوا هييذه
الس يريانية ،فلع ي ُّ
باللغيية ُّ
االصييط حا اإلغريقييية إلييى لغييتمم ،بالتييال كاني يوا يعرفييون سييبب تسييميتما بمييذه
٤٠

الس يريان يتونييون أصييحاب الفض ي ف ي
األسييما  ،ميين هنييا ف ي ن ه يؤال المتييرجمين ُّ
تمميي الطريييق لحنييين البيين ماسييوي لفمييم معنييى االصييط ح ِّ
الطِّبي ِّ اإلغريقي ِّ بلغيية
اإلغرييق ،بالتييال ضيعوا ل ي اس ًيما سيريانيا مناسي ًيبا ،هيو الييذ أ حيى بوضييع االسييم
العرب ِّ .
ف ي السيينوا

األخييير تييوفر لني يا كن ي ميين اصييط حا

عصيير مييا قب ي حنييين،

نعني ي ي ب ي ييذلك اص ي ييط حا عيس ي ييى ب ي ي ين حت ي ييم في ي ي (رس ي ييالت المار ني ي يية)( ،)1ه ي ييذه
االصط حا كبير األهمي ِّية مين ج يمة نظير (تياريخ ظميور االصيط ح) في ُّ
اللغية
العربية.
ف ي ي هي ييذه االصي ييط حا

ال نج ي ي أسي ييما أجي ي ي ا العيي ي ين الت ي ي ألمحني ييا إليي ي يما:

(القرنية ،البيضية.)...
هذا ي ِّ
يرج أن هيذه االصيط حا

ِّ
ضيعت بعي أييا عيسيى بين حتيم ،يرشي

حنين ألن يتون اضعما .هذا ما ذهب إلي مايرهوف.
دراستنا المقارنة هيذه بين حنين يوحنا بن ماسيوي  ،ال تعي
أيض ي يا سي يياهم ف ي ي
إلي ييى أن ابي يين ماسي ييوي يمتي يين أن يي ي يكون هي ييو ً
االصط حا .

أن تكيون
تلميحيا
ً

ضي ي ِّيع بع ي ي

هي ييذه

ِّ ( -1
مؤخر تحقيًقا علميا عا (.)2002
ًا
الرسالة المار نية) :تم تحقيقما

تحقيق .)Suzanne GIGNDET( :المعم الفرنس للشر األ سط .دمشق.
 -ج نا ف (الهارونية) اصط حا

تتعلق بالعين أمراضما ،منما:

الح قة بمعنى المقلة ،الجربِّ ،
الحتةِّ ،حتة األجفانِّ ،غشا العينِّ ،غشا البصر ،ن

ف العين ،الق ح ،الشعر ال اه  ،الظفر  ،ال

الما

المنعقي ف العين ،البياض ،الكمنة ،العم  ،الرم ،

ظلمة البصر ،ظلمة العين ،األكا  ،رنيوبة العيين ،القير ح ،الباور ،الخيشونة الت

ف

العيون،

ِّ
الحاجب ،األجفان الت
ال معة ال اهمة ،سقوط شعر
الس  ،ر العين ،الحمر  ،اآلثار ،الغما ِّ ،
الص بان ،جع العين ،جع البصر ،نقص البصر.
ُّ

ق استحر  ،ينبت شعر األجفان ،االحت ار ،

٤١

لكننا نعرف أن ابين ماسيوي ليم يتين بحيا مين األحيوا في مسيتو حنيين مين
اللغة اليونانية ،هذا ما يعي التفكير في أن حنينيا كيان أ ليى بيأن ِّ
حيث إتقان ُّ
يفسير
ً
للقار معنى هذه االصط حا باليونانية سبب اعتمادهيا في ُّ
اللغية العربيية ،أ ليى
من ابن ماسوي

من غيره.

يظ ي ُّ االحتمييا األخييير الييذ ذكرنيياه ،هييو أن يتييون أح ي المتييرجمين أ أح ي

السريان هيو اليذ سيبق فسير معنيى االصيط ح اليونيان ِّ  ،بالتيال سيبب
المؤلِّفين ُّ
اعتم ي ِّ
يادِّه اص ييط ًحا باليوناني يية ،ب ييذلك يت ييون ه ييذا العمي ي ه ييو الخط ييو التي ي س ييملت
لحنين البن ماسوي أن يتتبا (التفسير) ا
لقر العربية.

لكيين ...ه ي كييان حنييين يحتييا إلييى ميين يمي ِّيون علي ي ممميية فمييم االصييط ِّح

اإلغريق ِّ ؟

تظ ي ُّ هييذه األس ي لة قاهم ي ًة إلييى أن نج ي نص يا س يريانيا يسي ِّيم اإلجابيية ،فم ي نج ي
ما هذا الن ِّ
ص؟
األرج أن تكون ما هذه اآلما ع يمة الج
النصوص ِّ
الحال  -هو أن معظم ُّ
السريانية ف حتم المفقود .
الطِّبية ُّ

 ،ذلك أن المعتق -ف الوقت

علييى أ ِّ حييا ف ي ن معرفيية نريقيية ضييع هييذه االصييط حا
يخص (المعجم التاريخ ُّللغة العربية) .
أمر ممما ف ما
سيتون ًا
ُّ

٤٢

زميين ضييعما

الباب الثالث 3-1
المنهج العام لدراسة ابن ماسويه
سنحا

هنا تحقيق ميا جيا في مخطونيا

إذا قلنا (تحقيق) فنعن بذلك التحقيق النق

الذ

(معرفية ِّمحنية الكحيالين) الا ثية،
صفناه عن هيرشبر .

سنسعى إلى مقارنة ك ِّ فقر بما يقابلما –من الناحية ِّ
العلمية -عن حنين ،لك

تمام يا ،فييالعلم هييو العلييم ،ق ي عيياش
تكييون الميياد الت ي كتبمييا ابيين ماسييوي اضييح ًة ً
الرج ن ف عصر اح  ،كانا على صلة شخصية.
ف المخطونا

نقصا ف الماد الت جا
إذا ج نا ً
اعتمادا على الحجم الذ كتب حنين.
نشير إلى النقص
ً

 -ق ج نا -فسوف

ف ي ذا اتضييحت م مي ي اليين ِّ
ص فسييوف نقارني ي بي ِّ
ينص (دغ ي العييين) الييذ نقييو
بتحقيق ف الوقت نفس بالطريقة نفسما ،هيذا ِّ
يسم فمم النصين تحقيقمميا ،ألن
ِّ
الكتابان من حيث غرضمما.
الكاتب اح إن اختل
الم ِّمي ُّيم هييو معرفيية الميياد ِّ
العلمييية التي جييا في الكتيياب في المرحليية األ لييى،
تماما كما فع هيرشيبر حينميا فميم الينص قبي أن ِّ
يحققي  ،اختيار -لسيبب ميا -أن
ً
ِّ
يترجم النص ال أن يحقق ينشره بالعربية.
الفر أن هيرشبر تعام م يع مخطونية ال عييب فيميا ،أ أنميا قليل ية العييوب،
بينم ييا نتعامي ي م ييع مخطون ييا ص ييلت إل ي يى عصي يرنا بعيي ي كي ي البعي ي ع يين ِّ
نص ييما
ً
األصل ِّ  ،ذلك أنميا تعيان -إضياف ًة إليى الينقص– م ين سيو فميم الناسيخ للمياد التي
يتتبما ،فكتب بع

الكلما

مشوه ًة ف أماكن ع ي .

بع أن ننتم من (إعاد كتابة) الن ِّ
ص سنقارن مرً أخر من حيث الحجم بما
كتب حنين ،ذلك أننا ال نيملك مين مؤلفا ذلك القرن إال ما كتب هذان الرج ن.

٤٣

بع ي ي ذلي ييك سي يينقارن االصط حي ي يا الت ي ي اسي ييتعملما المؤلفي ييان ك همي ييا ،كمي ي يا
سنحص ي ي االصط حي ي يا الفنيي يية في ي ي كتي يياب (مي ي يعرفة ِّمحني يية الكحي ييالين) مي يين أجي ي ي
عصير الترجم ية .إذا صيلنا إليى هيذا

استخ امما ف دراسة مقبلة عن اصط ح يا
تفمييم الميياد العلمييية ،الشييت الييذ د ِّ نييت ب ي فسيينعود إلييى البحييث ع يين
الح يِّ ميين ُّ

األصي ي اإلغريقي ي ِّ  ...هي ي ذك يير اب يين ماس ييوي ش يييًا ل ييم ي ي يذكره اإلغري ييق؟ في ي ذا ك ييان
الجواب باإليجاب فعلينا أن نبحث عن مص ره :مؤلِّي مجميو  ،أ اجتمياد مين ابين
ماسوي ؟ عن ها سنعُّ ذلك مساهم ًة أصيل ًة من المؤلِّ ف تطور ِّ
الط ِّب تقُّ م .
من اآلن نقو  :إن االعتقاد الساه اليو بعي كتابا

هيرشبر مايرهوف هيو

أن ابن ماسيوي كيان أ مين تيرك ص ًيفا للسيب القرني ِّ  ،ربميا عرفي غييره مين قبي ،
لكن أق ت ين ل جا على ي ه.
ف ييو ذل ييك :إن اب يين ماس ييوي ه ييو أ

م يين أش ييار إل ييى ع ي يملية قط ييع الملتحم يية

لمعالجة السب ِّجراحيا ،هذه العملية الت ال ت ا تجر حتى اليو لمعالجية أميراض
أخر  ،السب من بينما.
ميين ناحييية االصييط ح الفني ِّ نقييو ميين اآلن مييا قالي مييايرهوف بعي أن در
(دغي العييين) :إن اصييط حا حنييين المتعلِّقيية بأسييما أجي ا العييين كانييت معر في ًة
من ِّقب ابن ماسويي  ،بينما استعم ابن ماسوي ع ًدا قلي ً من االصط حا التي
لم يستعملما حنين أبً ا.

في ي حقي ي االص ييط حا  ،بعي ي أن نحصي ي م ي يا ج ي يا في ي كت ييب حن ييين اب يين
ماسوي سوف نقارنما بما جا ف رسالة عيسى بين ح يكم الِّ مشيق ِّ التي أر ُّ
النيور
المعر فيية في

أيييا الرشييي  ،ميين هييذه المقارنيية سييوف نعييرف م يا ه ي االصييط حا
الوسط ِّ
الطِّب ِّ في دمشق قبي أن تب أ عملية الترجمة ف بغ اد ،هذا أمر ممم آخر

٤٤

ف مجا تياريخ ظميور االصيط ح ال ِّطِّبي ِّ  ،سيوف يتيون موضيع اهتميا المشيتغلين
على (المعجم التاريخ ِّ ُّللغة العربية).
إذا قارن يا اصييط حا عيسييى بيين حتييم بتلييك الت ي جييا ف ي التُّي ار العرب ي ِّ
المتتييوب قب ي عصيير عيسييى بيين حكييم فسييوف نعييرف مييا هييو حجييم االصييط حا
المسييتعملة قب ي أن تأخييذ عملييية الترجميية م ي اها ف ي بغ ي اد .نقص ي بييالتُّ ار المتتييوب
قبي ي عص يير عيس ييى ب يين حك ييم ت ي يلك المقتبس ييا المنس ييوبة إل ي يى الم ييؤلِّفين األقي ي مين،
ماسي ييرجوي البصي يير ( )1علي ييى سي ييبي الماي ييا  ،هي ييذه المقتبسي ييا الت ي ي تي ي يحتو علي ييى
اصط حا موضوعة أ معر فة ف أ اهي الق يرن الاام ين ،ه يذه المقتبسيا ينبغي
البحث عنما ف (الحا ).
إذا أخي ي ي ييذ هي ي ي ييذه الِّ ارسي ي ي ييا م ي ي ي ي اها الصحيي ي ي ي ي  ،في ي ي ي ي ن ينبغي ي ي ي ي أن تجمي ي ي ييع
االصط حا العلميية مين ِّ
الشيعر الجياهل ِّ مين الحي يث النبيوِّ الشيريف ،بيالطبع
من القرآن الكريم الذ ن بلغة العرب ،فمصطلحات كانت مفموم ًة عن العرب ف
الوقت الذ حص في التن ي .
إذا تأملن ي ييا المش ي يير ع فم ي ييو مش ي يير ع كبي ي يير ،ل ي ي يذلك سب ي ي يق أن ألمحن ي ييا إل ي ييى د ِّر
المؤسسييا  ،أب ي ينا ك ي احت ي ار إعجيياب لألف يراد الييذين قيياموا بج ي ميين هييذا العم ي
نياب ًة عن المؤسسا .

النتيياه التي يؤمي أن يصي إليمييا البحييث م ِّمميية متعيِّ د الجوانييب ،نشي ير هنييا
إلى نتيجتين منما:
 -1فالعلمييا العييرب اليييو يسييعون إلييى كتابيية (المعجييم التيياريخ ِّ ُّللغيية العربييية)

هذا المعجم يحتا إليى جميود مين يعيرف االصيط ح تاريخي
اللغة ،هنا ف (لغة ِّ
ُّ
الط ِّب).

نريقية ضيع في

 -1ظم يير الكت يياب أي ييا عم يير ب يين عبي ي الع يي ي (حت ييم م يين 101-99ه ي ي= ) 720-717أ حي يوال ع ييا
(.) 720

٤٥

لم يتتب بع  ،ميا جيود االصيط ح إال

 -2تاريخ العلم العرب ِّ قب اإلس

دلي ي علييى جييود العلييم ،فيياألمم الت ي تصيينع العلييم اليييو تصيينع مع ي اصييط حات ،
كان هذا شأن العرب أيا ِّع ِّهم.
مين المعير ف أن الميؤلِّفين -بي ً ا مين منتصي
(الخييام المجيير ) -صييار ا يسييتن ن ف ي مؤلفيياتمم عي يلى أعمييا األسيياتذ العييرب،
في مجا ِّن ِّب العيون ص يار المصي ر حنيين ،أ ال يراز  ،أ ع يل بين عيسيى ،أ
القييرن الحياد عشير المييي د

ابيين سييينا بال رجيية األ لييى ،ف ي أحيييان مح ي د أحم ي بيين محم ي الطبيير  ،هييذا ال
يشير إلى أن كان ف درجة أق من األهمية أ مين العليم ،بي يشيير إليى أن كتابي
لم يلق االنتشار الذ لقيت كتب اآلخرين ،لسبب ما.

صي ييار المؤلِّفي ييون يعتم ي ي ن علي ييى م ارجي ييع عربيي يية لي ييي

مترجم يية ،ه ييذا يعني ي أن المؤلف ييا

علي ييى م ارجي ييع إغريقيي يية

العربي يية ص ييار م يين حي ييث الكا يير  ،م يين حي ييث

األهمية ف متانية سيمحت لميا بيأن تحي محي الترجميا
بييذلك غابييت أسييما األسيياتذ اإلغريييق أ كيياد

القرن الحاد عشر بع ذلك.

العربيية للكتيب اإلغريقيية،

في المؤلفييا

المتييأخر في أ اخيير

إذا ج نيا اسما لعيالم إغريقي أ لكتياب إغريقي فياألرج أن الم يؤلِّ المت ِّ
يأخر
ً
أخذ االسم االقتبا من مرجع عرب  ،هذا المرجع العربي ُّ ه يو اليذ تيوفر للمؤلِّي ِّ

ِّ
المتأخر؛ أ أن كان المص ر المباشر ل .

ِّ
الط ِّ
يب
في

معنى ذلك أن معرفة ُّ
اللغة اإلغريقية لم تعي ضير ري ًة أبيً ا للتيألي
ِّ
الط ي ِّ
يب العربي ي ِّ ظم يير المؤلف ييا
بعي ي انتم ييا الق ييرن العاش يير حي ييث ج ي ير تأس ييي

المممة في .

ِّ
الط ي ِّ
في ي
يب الع ييا ِّ ص ييار كت يياب علي ي ب يين العب ييا

ِّ
الص ييناعة
المجوسي ي (كامي ي

ِّ
مرجعا ممما ب ً ا من نمايية القيرن العاشير ،يير كايير
الطِّبية) أ (الكتاب الملك )
ً
٤٦

ِّ
من ِّ
الط ِّب أن هذا الكتاب ب أ يفق أهميت بظمور كتاب اب ين سيينا (القيانون)
مؤرخ

ف منقلب القرنين العاشر الحاد عشر ،أن فق ان هذا الكتاب أهميت جا بشيت
ت ريج .

هييذا يعني أن الكتيياب (الملكي ) ينبغي أن يعي احيً ا ميين هييذه الم ارجييع الممميية
الت ذكرناها إلى جانيب كتيب حنيين ال يراز  ...إليخ .السيبب في ت ارجيع أهميية هيذا

الكتاب أما (القانون) هيو حس ين تبوييب (القيانون) ،هيذا الي أر الشياهع بيين ِّ
مؤرخ ي
ِّ
الط ِّب اليعرب ِّ الغربيين ينبغي أن يتيون موضيع امتحيان مين قبي الم ِّ
يؤرخين العيرب،

ِّ
المؤرخييون الغربيييون حتييى اآلن -اعتمي ي
ذلييك أن ثميية مؤلفييا عربي ي ًة -ال يعرفمييا
على الكتابين (الملك ) (القانون) بالق ر نفس  ،بخاصة ف م رسة دمشق ِّ
الطبيية
ف ي الق يرنين الاييان عشيير الاالييث عشيير ،نكتف ي هنييا ب ي يراد ماييا

اح ي علييى ج ي

السلم ُّ ( )1في دمشيق
السرعة ،هو كتاب (امتحان األنبا لكافة األلبا ) الذ كتب ُّ
ُّ
ف القرن الاان عشر.

أنبا القرن العياشر اعتم ا بشتي أساسي عليى مؤلفيا
الترجما

القيرن التاسيع ،عليى

الت تمت ف هذا القرن أ قبلي بقلي  ،ال نعيرف ترجميا

بعي منتص

القيرن التاسيع -أ بعي

حنين ف أ

نشان العلم ِّ  -إال ترجما

مممي ًة ظمير

فيا ابين ماسوي ي  ،في الوقيت اليذ كيان فيي
حنين.

السلم  ،المتوفى عا (604هي= .) 1207ينظر :ابن أب
 -1موفق ال ين عب الع ي بن عب الجبار ُّ
أصيبعة /عيون األنبا  .)191/2( :حو

الكتاب ينظر :فمر

متتبة سام

ح اد– بير .

(ص .)81-80هذا الطبيب هو ال سع ال ين أب إسحق إبراهيم بن عب الع ي الطبيب الشمير
المتوفيى سنة (644هي) .ينظر حول  :ابن أب أصيبعة /عيون األنبا .)192/2( :

٤٧

ير بيأن يعتمي عليي العلميا اليذين بنيوا
فمي كيان ميا ألفي أهي القيرن التاس يع جي ًا
صييرح ِّني ِّ
يب العيييون العرب ي ِّ  ،نعن ي بمييم -بع ي القييرن التاسييع -المجوس ي أحم ي بيين

محم الطبر إلى جانب الراز العظيم؟
ش

أ أن العرب كانوا ق ترجموا ك ما قع ف أي يمم من ت ار إغريق  ،لم يبق
يمتن أن يتون موضوع ترجمة؟

األرجي أن االحتمييا الاييان ه يو الصييحي  ،فقي جمي العييرب مييا اسييتطاعوا ميين

أج جمع الت ار اإلغريق ِّ ف العلم بقص ترجمت ِّ
اإلفاد من  ،هم بذلك لم ينقلوا
هذا الت ار إلى لغتمم فحسب ب أنقذ ه من الضياع.

كي ي ُّ ه ييذه الِّ ارس يية س ييوف تلقي ي م يي ي ا م يين الض ييو ع ي يلى الجان ييب ِّ
العلمي ي ِّ م يين
ً
شخصية ابن ماسوي  ،لق كان ابن ماسوي احً ا من أبرز رجياال بغي اد علماهميا

ف زمان  ،هو يستحق أن ن ر مساهمتي ف حق (علم العين).

٤٨

القسم الثاني 2-
ابـن ماسويـه :حياتـه ومؤلَّفاتـه
الباب األوَّل :حياة ابن ماسويه

1-2

الباب الثاني :مؤلَّفات ابن ماسويه

2-2

الباب الثالث :طِبُّ العيون عند ابن ماسويه 3-2

٤٩

الباب األوَّل 1-2
حياة ابن ماسوي
حِّف ي التيياريخ اسييم يي يوحنا بيين ماسييوي بوصييف اح يً ا ميين أهي ِّيم األنبييا المي ِّ
يؤلفين
مؤرخو ِّ
الط ِّ
الذين أنجبمم القرن التاسع المي د (الاالث المجر ) ،يتفق الباحاون ِّ
يب
ِّ
الط ِّ
يب العربي ِّ  ،فقي كيان اهتمامي منصيبا علييى
عليى أن ابين ماسيوي أحي أه ِّيم مؤسسي
ع ي د كبييير ميين فيير ع ِّ
الط ي ِّب المختلفيية ،تييرك مؤلفييا فيمييا كِّلمييا ،كمييا أن ي شييارك ف ي
العملية التعليمية ف بيمارستان بغ اد( ،)1علم ف مجلس الخاص.

()2

ِّثقيوا بي أغي قوا

نبيبا لليب ط العباسي  ،فقرب ي الخلفيا
ق صيار ابن ماسويي
ً
علي ( )3كيذلك أ كليوا إليي رهاسية بييت الحتمية ،فص يار بيذلك مين أه ِّيم أعي
عصره ،من الشخصيا

المرموقة ف المجتميع العلم العراق (.)4

بغي اد في

كمييا صييار ابيين ماس ييوي أحي ي أهي ِّيم األنب ييا العي يرب ف ي الت يياريخ ،فق ي كييان أحي ي
()5
الممالين البارزين ِّ
السريانية.
السريان ِّ في المرحيلة اإلس مية من تاريخ الاقافة ُّ
للط ِّب ُّ

 -1البيمارستان الذ أمر الرشي ب نشاه ( .حتم الرشي من193-170 :هي=.) 809-786
 -2المأمون :أبو جعفر ،عب هللا المأمون( ،حتم من198-218 :هي=.) 833-813
المعتصم :أبو إسحق ،محم المعتصم باهلل( ،حتم من227-218 :هي=.) 842-833
الواثق :أبو جعفر ،هر ن الواثق باهلل( ،حتم من232-227 :هي=.) 847-842
المتوك  :أبو الفض  ،جعفر المتوك على هللا( ،حتم من247-232 :هي=.) 861-847
 -3بخاصة الواثق (أبو جعفر هر ن الواثق باهلل).
 -4ينق ابن ال اية (يوس بن إبراهيم) صاحب كتاب (أخبار األنبا ) ( نحو265ه:) 878-
" أقبلت ب السعاد إلى أن صار ن يم الخلفيا سيميرهم عشييرهم ،حتيى غمرتي الي نيا ،فنيا منميا ميا
لم يبلغ أمل  ."...ينظر :عيون األنبا .)178/1( :
السريان ) (.)1922
 -5با مشتارك (تاريخ األدب ُّ
Anton Baumstark „Geschichte der Syrischen Literatur mit Ausschluß der
christlich- palästinensischen Texte“ Bonn 1922غراف (تاريخ الت ار المسيح ) (.)1946Georg Graf „Geschichte der christlichen arabischen Literatur“; Bd. I-V; Rom
1944-1953.

٥٠

ابن ماسوي في المصادر:
يي ييورد ابي يين الن ي ي يم( )1في ي ي ( ِّ
الفمرسي ييت) (عي ييا 377هي ي ي) اسي ييم ابي ي ين ماسويي ي ي بي ييين
(المتطببين).
أما ابين جلجي ( )2ف ي (نبقيا األنبيا الحتميا ) (ع يا 377ه ي) فييورد اسيم
ِّ
الط ِّب الفلسفة).
بين (حتما اإلس ممن برع ف
نبيبا مقي ًما عني
يذكر عن ابن الن يم ف ترجمت القصيير أن كان (فاض ً ) ( ً
الملوك) (عالما) ( ِّ
مصنًفا) ،أن (خ ) المأمون المعتصم الواثق المتوكي  .عليى
ً
الييرغم ميين قصيير هييذه الترجميية فق ي جي يا فيمييا أسييما ع ي د ميين كتييب ابيين ماسييوي
المممة.
أما ترجمة ابين جلجي -عليى قصيرها -ف نميا تسيبب مشيتل ًة للم ِّ
يؤرخين( ،)3ذليك
أن نييص ابيين جلج ي في ي خطييأ بييين "قل ي ه الرشييي ترجميية الكتييب الق يميية ،ممييا ج ي
أمينيا علييى الترجمي ية،
بأنق ير عم يورية ب ي د الي ُّير حييين سييباها المسييلمون ،ضييع
ً
ضييع لي كت ًابيا حييذاًقا يتتبييون" " ،خي هيير ن األمييين المييأمون ،بقي علييى ذلييك
إلى أيا المتوك .)4("...
 -1الفمرست (بتحقيق فلوغ ) (( .)1872-1871ص.)296-295 ،286

 -2بتحقيق فؤاد سي (عا  .)1955نبقا

األنبا ( :ص.)66-65

 -3أثار هذه المسألة األستياذ فيؤاد سي حينما حقق كتاب ابن جلج عا ( ،)1955ثم أثارها بع ذلك
بربع قرن األستاذ رشي حمي حسن الجميل ف أنر حت الجامعية حو (حركة الترجمة ف المشر
اإلس م ف القرنين الاالث الرابع للمجر ).

 -4ال نعرف ما إذا كان ابن جلج هو الذ

قع ف هذا الخطأ ،أ أن الناسخ كتب (الرشي ) كان علي

أن يتتب (المعتصم).
يما ،ذلك أن أح أصحاب كتب التراجم ف
إذا كان الخطأ من الناسخ ف ب أن يتون هذا الخطأ ق ً
القرن الحاد عشر (نعن ب صاع األن لس ) نقي هيذا الخطأ عن كتاب ابن جلج  .كذلك فع
أصحاب كتب الطبقا

التواريخ ف القرن الاالث عشر (القفط  ،ابن أب أصيبعة ،ابن العبر ).

٥١

الحقيقية أن أنقير عموري ية تييم فتحمميا أي يا المعتصييم اليذ حتيم بييين (-218

227ه= .) 842-833لييذلك ف ي ن الييذ "قل ي {ابيين ماسييوي } ترجميية الكتييب" ،ال ب ي

أن يتون المعتصم أ الواثق ،لي
المؤس

الرشي .

أن المصادر المتأخر نقلت عبار ابن جلج د ن تمحيص(.)1

فالقفط ( )2ينق م يا يتعليق بيابن ماسيوي عين ابين جلجي د ن أن يسيمي  ،لكني

أيضيا عيين ابيين الني يم مسيينً ا االقتبييا
ينقي
ً
كما ينق عن مصادر أخر .

بقولي  " :ذكيير محمي بيين إسييحق الني يم"

أم ييا اب يين أبي ي أص يييبعة( )3في ييذكر مص ي ي ره حينم ييا ينق ي ي الم يياد المتعلق يية ب ي يابن

ماسوي  ،يسين هيذا النقي " :قيا سيليمان بين حسيان" يقصي ابين جلجي " ،ق يا ابين
الن يم البغ اد الكاتب" –يقص صاحب الفمرست.-
لكن ابن أب أصيبعة يمتلك مصادر كايرً أخر ؛ منما:
 -1ص يياع األن لس ي ي في ي (التعريي ييف بطبق ييا

األمي ييم) (

ع ييا 462ه ) 1070-ظمي يير الكت يياب عي ييا

(460ه.) 1068-
 -القفط ف (إخبار العلما بأخبار الحتما ) (

عا 646ه.) 1248-

 -ابي ي يين أب ي ي ي أصي ي يييبعة ف ي ي ي (عيي ي ييون األنبي ي ييا ف ي ي ي نبقي ي ييا

األنبي ي ييا )( .

عي ي ييا 668ه) 1270-

(ظمر الكتاب عا 667ه.) 1268-
 -ابن العبر ف (مختصر تاريخ ال

) (المتوفى .) 1286

مباشر ،بعضما نق عن بعضما اآلخر.
ًا
 بع هذه المصادر نقلت عن ابن جلج نق ً -2ينظيير :القفط ي  ،إخبييار العلمييا  :بتحقيييق ليبيير عييا (( .)1903ص .)391-380يسييمى الكتيياب
أيضا( :تاريخ الحتما ).
ً

)(Julius Lippert

 -3ينظر :ابن أب أصيبعة :بتحقيق مولر عا ( .)1884-1882عيون األنبا .)183-175/1( :
)(August Müller

٥٢

الرهييا
ُّ

الرهييا ( ،)1في ي نق ي
 -1كتيياب (أدب الطبيييب) الييذ ألف ي إسييحق بيين عل ي ُّ

ماسوي .

عيين الطبيييب عيسييى بيين ماس ي ( )2أكايير ميين ر اييية( ،)3إح ي اها تتعلييق بييابن

منما -2 :كتاب (أخبيار األنبا ) الذ ألفي ي يوس

ب ين إب يراهيم( )4المعير ف

أيض يا ر اييية تتعلييق بييابن ماسييوي نقلمييا يوس ي
بييابن ال اييية ،فيمييا ً
جبراهي بن بختيشوع ،أستاذ ابن ماسوي .

الرها  ،من أه النص
 -1إسحق بن عل ُّ

ب ين إب يراهيم عيين

الاان من القرن التاسع المي د  ،ينظر حول :

 عيون األنبا .)254/1( : -أ لمان( :ص.)223 ،228

 -2عيسى بن ماسي البصر  ،عاش ف

النص

الاان

مين القرن التاسع المي د

توف

حو

جبرهي  .ينظر حول :
(275ه .) 888-كان على صلة بابن ماسوي  ،كذلك ببختيشوع بن ا
 الفمرست( :ص.)296 تاريخ الحتما ( :ص.)246 عيون األنبا .)184/1( : بر كلمان.)267/1( : س كين.)257/3( : -أ لمان( :ص.)228 ،122

 -3أ لمان( :ص.)228

 -4يوس

بجبرهيي بين بختيشيوع
ا
بن إبراهيم (ابن ال اية) .توف عيا (265ه .) 878-كيان عليى صيلة

بابن ماسوي  .ينظر حول :
 (الواف بالوفيا ) للصف .)54/1( : -حاج خليفة /كش

الظنون.)184/1( :

 س كين.)383/1( : -أ لمان( :ص.)228

٥٣

يفمم من ر اية عيسيى بين ماسي ( )1أن ابين ماسيوي
جا إلى بغ اد –مع أبي – هو صب (.)2

لي في جن يسيابور ،أني

يفمم من ر اية ا
جبرهي هو الذ ز
جبرهي بن بختيشوع( )3أن ا
مجي من جن يسابور إلى بغ اد ،هناك لِّ يوحنا(.)4

ماسوي بع

جبرهي بن بختيشوع هيو الذ رعى يوحنا بن
أيضا أن ا
يفمم من هذه الر اية ً
ماسييوي أثنييا د ارسييت  ،ثييم جعلي رهييي الت مييذ في البيمارسييتان ،ثييم جعلي مسييؤ ًال
عن (.)5
يورد ابن أبي أصييبعة هياتين الير ايتين المتناقضيتين د ن تعلييق .أميا القفطي
ف ن يتتف بسرد الر اية الاانية على لسان ابن بختيشوع.
لذلك ف ن من الطبيع أال تح د المصادر سنة الد ابن ماسوي .
لكن المراجع تق ر أنما كانت حو عا (161ه ي ،)6() 777-هيذا رقيم تقريبي
غير مؤك .
 -1الت كتبما إسحق بن عل الرها .
 -2عيون األنبا  .)172-171/1( :كان مجي إلى بغ اد بع أن حص

 -3الت كتبما يوس

بن إبراهيم.

ال ه على عم هناك.

 -4عيون األنبا .)175-173/1( :

جبرهيي أني ز ماسييوي جاري ي ًة صييقلبية كانييت عني دا د بيين سيرابيون ( ،اسييمما رسييالة) ق ي
ا
 يقييوابتاعما ل بامانم ة درهم هبما ل .

" -5ثم رتبت ليوحنا – هو غ – المرتبة الشريفة"

ت مذت "...

" ليت البيمارستان" " جعلت رهي
عيون األنبا .)175/1( :
 -6بر كلمان سارتون ال يح ِّ دان سنة الدت .

نب العيون عن ابن ماسوي .
 -مايرهوف161( :ه( ) 777-صُّ :)219

 -س كين160( :ه( ) 776-ص.)231

 -أ لمان161( :ه( ) 777-ص.)112

 -سام حمارنة ،فمر مخطونا 162( :...ه( ) 778-ص.)739

٥٤

سامر .
ا
أما سنة فات ( )1فكانت (234ه ) 857-ف
يامر منشيغ ً في الممارسية
ق أمضى ابين ماسيوي حياتي كلميا في بغي اد س ا
ِّ
الطِّبيية التعليييم التيألي  ،في إدار بيييت الحتمية( )2اإلش يراف عليى ت يرجمة (الكتييب
ِّ
الطِّبية الق يمة)(.)3
يقا أيضا إن اهتم بالتشري  ،فشرح ِّ
القرد (.)4
ً
لكي ِّ ذليك عي ابين ماسييوي م ين أه ِّيم الشخصيييا في بغي اد ،بخاصية لع قتي
الممي بالخلفا ( ،)5صار مجل يوحنا بن ماسوي ف بغ اد:
"أعم يير مجلي ي  ...بم ين يية الس ي ي لمتطب ييب أ م ييتكلم أ متفلسي ي  ،ألني ي ك ييان
يجتمع في ك ُّ صن من أصناف أه األدب"(.)6
إذا كانت هذه المصادر الع ي لم تذكر لنا سنة الد ابن ماسيوي

متانميا،

أيضيا لييم تكيين اضييح ًة في مييا يتعلييق بعمل ـ فــي الترجمــة ،هي قييا بالترجميية
ف نمييا ً
 -1ابن أب أصيبعة ،عيون األنبا " :)182/1( :كانت فيا يوحنيا بين ماسيوي بسير مين أر ييو االثنيين
أربعين ماهتين ف خ فة المتوك ".
ألربع خلون من جماد اآلخر سنة ث
هيسا لبيت الحتمة.
 -2ير ال يوه ج ( )1972أن المأمون هو الذ عين ابن ماسوي ر ً
سعي ال يوه ج (بيت الحتمة) الموص ( )1972صفحة.)31( :
كذلك سام حمارنة ،فمر مخطونا ( ...عا ( )1994ص.)739
 -3عبار ابن جلج  ،نبقا األنبا ( :ص:)65
"قل ه (الرشي !) ترجمة الكتب الق يمة ِّ
الطِّبية مما ِّج بأنقر عمورية ب د الر ".
أمينا على الترجمة".
" ضع
ً
" ضع ل كت ًابا حذاًقا يتتبون".
ينظر :أ لمان( :ص.)112
 -4يوافق سارتون على ما قالت المصادر العربية حو (تشري القرد ).
سارتون.)574 /1( :
سمير) للخلفا .
يما) ( ًا
 -5ر اية ابن أب أصيبعة على لسان ابن ماسوي  :صار (ن ً
عيون األنبا .)178 /1( :
 -6شماد شخصية من يوس بن إبراهيم الذ كان يعرف ابن ماسوي معرفة جي .
عيون األنبا .)175 /1( :

٥٥

بنفس ؟ أ أن كيان مسؤ ًال عن عملية الترجمية التي يقيو بميا آخير ن؟ ذليك أن ابين

ماس ييوي نش ييأ ف ي ي بغي ي اد ،فيم ييا ك ييان تحص يييل العلمي ي ( .)1ف ي يم تعل ييم اليوناني يية أ
الفارسية؟

السيريانية لغتي األ  ،كانيت العربيية لغية البي ية التي نشيأ بميا ،لغية
لق كانيت ُّ
()2
السيريانية لغيية أس ياتذت ( )3لغيية
كاييير ميين العلمييا الييذين اخييتلط بمييم  ،بينمييا كانييت ُّ
كب ييار أنب ييا بغي ي اد الذي ي ين كان ييت لي ي ب ي يمم ع ق يية ثيق يية ،ب ي يخاصة أنب ييا ال ييب ط
العباس ِّ (.)4
فما هو م
من أ ِّ ُّ
اللغا ؟

إتقان للعربية؟ بالتال ميا ه ق رتي على الترجمية إلى العربية؟

ك ُّ هيذه معلوميا

ضير رية لمعرفية ميا إذا كيان ابين ماسيوي يتيرجم بنفسي  ،أ

أن كان ي ير عملية الترجمة يشرف عليما ب يوصف أحي كبيار ع يلما بغي اد ،أحي

الذين كانوا موضع ثقة الخلفا (.)5

 -1ف بيمارستان بغ اد الذ أسس الرشي .
 -2أهممم حنين ابن إسحق.
 -3أهممم جبرهي بن بختيشوع.
 -4منمم سلموي بن بنان الطبيب الخياص للمعتصيم .قي كانيت ثقية المعتصيم بي مطلقية ،كيذلك بأخيي
إب يراهيم بيين بنييان .كييان المعتصييم يسييمي (أب ي ) .فلمييا مييا سييلموي "ح ي ن علي ي ح ًن يا ش ي ي ً ا" .عيييون
األنبا .)165/1( :
كان المعتصم ق قا " :سلموي نبيبي أكبير عني مين قاضي القضيا " .هيذه الر ايية نقلميا عيسيى
ابيين ماسي عيين ابيين ماسييوي حفظمييا إسييحق بيين علي الرهييا في كتابي (أدب الطبيييب) .عيييون األنبييا :
(.)165/1
ينق ي إسييحق بيين حنييين عيين أبي ي " :سييلموي كييان أعلييم أه ي زمان ي بصييناعة الطييب" :عيييون األنبييا :
(.)165/1
 -5ينق أ لمان عن مايرهوف أن ابن ماسوي قا بنفس ببع الترجما  ،لكنما لم تصي إليى عصيرنا.
أ لمان( :ص.)115-112

نب العيون عن ابن ماسوي )( :ص.)219
مايرهوفُّ ( )1915( :

٥٦

إذا ع نا إلى المصادر ف ننا ن ح ما يأت :
أوًال– إن (ابن الن يم لم يذكر ابن ماسوي بين المترجمين نقلة العلو )(.)1
ثانيــا -إن ابيين أب ي أصيييبعة لييم يييذكر ابيين ماسييوي ف ي البيياب( )2الييذ سييماه
ً
"نبقييا األنبييا النقل يية الييذين نقلي يوا كتييب ِّ
الطي ِّ
يب غيي يره ميين اللس ييان اليونييان ِّ إل ييى
اللسان العرب ِّ ِّ ،ذكر الذين نقلوا لمم"(.)3
ف هذا الباب زاد ع د النقلة عن الا ثين ،زاد ع د اليذين كيان هيؤال النقلية
ينقلون لمم عن العشر .
فم ي نفمييم ميين ذلييك أن ابي ين أب ي أصيييبعة ال يع يُّ ابيين ماسييوي ميين النقليية ،ال
ممن كان ينق لمم؟
كي نفسر ما قال ابن أب أصيبعة ف ميعرض الح يث عين محم بن عب
()4
أيضيا ممين ن ِّقليت ل ي الكتيب اليونانيية ،ترجميت باسيم
الملك ال يا  ..." :كان ً
جماعة من أكابر األنبا ما يوحنا بين ماسيوي جبرهيي بين بختيشيوع بختيشيوع
ابن جبرهي "...؟
كي

نفمم عبار ابن أب أصيبعة؟

يافيا علييى س يؤالنا( :هي كييان
إن مييا كتبي ابيين أبي أصيييبعة ال ي يعط جو ًابيا شي ً
ابن ماسوي يحسن الترجمة)؟
 -1عبار األستاذ فؤاد سي  ،هذا صحي  .نبقا

 -2الباب التاسع من عيون األنبا ف نبقا

 -3عبار ابن أب أصيبعة.

األنبا ( :ص ،65هام

.)22

األنبا  .عيون األنبا .)203 /1( :

خارجا عن الخلفا  ...منمم
 -4عيون األنبا  ..." :)206 /1( :فأما الذين كان هؤال النقلة ينقلون لمم
ً
محم بن عب الملك ال يا ."...

 محمي ي ي ي ب ي ي يين عبي ي ي ي المل ي ي ييك ب ي ي يين أب ي ي ييان ب ي ي يين حمي ي ي ي  ،أب ي ي ييو جعف ي ي يير المع ي ي يير ف ب ي ي ييابن ال ي ي ي ييا .زير المعتصم الواثق العباسيين ،عالم باللغة األدب .قتل المتوك ف 233هي الموافق . 847

٥٧

نفمم إ ًذا عبار ابن جلج (:)1

فكي

 -1قل ه ترجمة الكتب الق يمة.
أمينا على الترجمة؟
ضع
ً

-2

األق ييرب إل ييى ال ييذهن أن اب ي ين جلجي ي أراد أن يق ييو إني ي كلفي ي باإلشي يراف ع ي يلى
الترجمة ،أ أن عمل كان إداريا.
ييير بع ي

الر اي ييا

حيات (.)2

البيياحاين في ي تيياريخ ِّ
الطي ِّ
يب العرب ي ِّ أن التنيياق

الييذ نج ي ه ف ي

المتعلِّق يية بحييييا اب ي ين ماس ي يوي ال يسم ي ي لني ييا بأخ ييذ صي ييور اض ييحة ع ي ين

ينف ي ييرد في ي يؤاد س ي ييي -ب ي ييين الب ي يياحاين– ب ي ييالقو  :إن "اب ي يين ماس ي ييوي ل ي ي يم يتصي ي ي

بالرشي "(.)3

لكيين معظييم المي ِّ
عالم يا
ير
نبيب يا ق ي ًا
يؤرخين يتفقييون علييى أن ابيين ماسييوي كييان ً
ً
مرموًق ي يا أيي ييا المي ييأمون( ،)4أن المأمي ي يون هي ييو الي ييذ أني ي ياط ب ي ي مسي ييؤ لية إدار بيي ييت

 -1نبقا

األنبا ( :ص.)65

 -2مايرهوف ،بر فر.

على سبي الماا  ،ف بحث لمما عن (نب العيون عن ابن ماسوي ) (.)1915

 -3فؤاد سي ف التعليق على نص ابن جلج ( :ص ،65هام
 -فؤاد سي أق ر من عرف التناقضا

.)22

الت ت خر بما كتب الطبقا

التراجم.

 كان ابن ماسوي صبيا حينما تولى الرشي الخ فة عا (170ه ،) 786-كان عمره يقرب منعاما حينما توف الرشي عا (193هي.) 809-
الا ثين ً
ياال ممميا البين ماسييوي بالرشيي  ،لكين ابين ماسييوي
ليذلك في ن فيؤاد سييي عليى حيق حينميا يسييتبع اتص ً
يمتن أن يتون ق ق ِّ إلى الرشي عن نريق أستاذه جبرهي بن بختيشوع.

 -4حتم المأمون بين (218 198هي=.) 833 813

٥٨

()2

سانعا أيا المعتصم
الحتمة( ،)1أن نجم ظ
ً
عاما سنة (243ه ) 857-أيا المتوك (.)4
يناه الامانين ً
كميييا تحف ي ي المصي ييادر بالتناقضي ييا المتعلِّقي يية بتفاصي ييي حيي ييا ابي يين ماسي ييوي ،

أيضي ي يا بالتناقض ي ييا
ف نم ي ييا تحفي ي ي
ً
الشخصية.

في ي ي

الواثق

()3

حتى فات عين عمير

ص ي ي يف  ،بخ ي ي ياصة ف ي ي ي

صييي

أخ ي ي ي ق

لع أبشع ميا قيي فيي هيو ميا نقلي ابين أبي أصييبعة( :)5إن ابين ماسيوي هيو

الذ كان مسؤ ًال عن فا المأمون بت خ ج ارحي أجيراه أحي ت مذتي بطليب مني ،
كان يعرف أن مرض الخليفية ال يعيال بالج ارحيةِّ .
ير
يعليق ابين أبي أصييبعة مفس ًا
 -1كان ذلك عا (215ه.) 830-
ينظر :فؤاد سي  :نبقا

األنبا ( :ص.)65

أ لمان( :ص.)113-112

 -2حتم المعتصم بين (227 218هي=.) 842 833

 -3حتم الواثق بين (232 227هي=.) 847 842

ضنينا ب ".
يقو ابن أب أصيبعة" :كان الواثق مشغوًفا
ً
 -4حتم المتوك بين (247 232هي=.) 861 847

 -5عن (الصول ) ف كتاب (األ ار ).

 أبييو بتيير الصييول محمي بيين يحيييى بيين عبي هللا ،نسييبت إلييى جي ه "صييو تكييين" ،الييذ كييان أهليملوكيا بجرجييان ،كييان أح ي العلمييا بفنييون األدب ،حسيين المعرفيية بأخبييار الملييوك أيييا الخلفييا
ً
األشراف نبقا

مييآثر

الشع ار  .توف ف البصر سنة 335هي. 946 /

ناد ث ثة من خلفا بن

العبا  ،هم :الراض

المتتف

المقت ر ،كان من أحسن النا

لعبا
ً

بالشطرن  ،حتى عرف بالشطرنج  .ترجم ل ابن الن يم ترجمة مفرد ف الفن الاالث من المقالة الاالاة
ف أخبيار العلما

أسميا ميا صنفوه من الكتب( نبعة نمران( :ص .)168-167نبعة فلوغ :

(ص ،)150كما ترجم ل ال ركل ف األع .
ل ع تصاني  ،منما( :األ ار ف أخبار آ العبا

٥٩

أشعارهم).

يما للم يير
م ييا ق ييا بي ي اب يين ماس ييوي " :كوني ي عي ي ً
ب ين "(.)1
لي

أقي من هذا الحتم ميا قال يوس

أجم خلق هللا بمق ار الي ا

الي يِّ ين األمان يية" " ال لي ي تمس ييك
بين إبراهيم نق ً عين سيلموي " :يوحنيا

ال ا " "...لجمل بمقادير اليعل

الع

"(.)2

هذه األحتا ينقلما ابن أب أصيبعة في الوقيت اليذ ي ِّ
صي
ير بصييناعة ِّ
الطي ِّ
يب لي ي ك ي حسيين تصيياني
نبيب يا ذكي يا فاض ي ً خبيي ًا
بأن ي "كييان ً
مشمور  ،كان مبج ً ح ِّظيا عن الخلفا الملوك"(.)3

فيي ابين ماسيوي

يصييف يوس ي

ش ي ً)(.)4
ييير

ِّ
الح ي ) أن في ي (دعاب ي ًة
بيين إب يراهيم ب ي ي(ضيق الصي ي ر) (ش ي

ابيين أبي أصيييبعة الحتاييية الشييمير في حيييا حنييين بيين إسييحق ،كيي

أن كان يحضر مجل
كي

ابين ماسوي –حينميا كيان صيبيا في أ ليى م ارحي د ارسيت -

أن نرح سؤ ًاال على األستاذ فما كان من ابن ماسوي إال أن غضب انتمره

حنينا إلى مغادر المجل
قاسيا ،هذا ما دعا ً
موجما إلي ك ًما ً
ً

إلى غير رجعة.

يتم لنا ابن أب أصيبعة بقية الحتاية حينما عاد حنين من بي د ال ُّير
ص ييار ض ييليعا ُّ
باللغ يية اليوناني يية ،كي ي أن اب يين ماس ييوي استرض يياه ث ييم ح ييرص عل ييى
ً
()5
ير عيين الصييلة الحسيينة أ
ص ي اقت زمالت ي  ،حتييى أن ي ق ي إلي ي أح ي كتب ي  ،تعبيي ًا
اإلعجاب.

 -1عيون األنبا .)182 /1( :

 -2عيون األنبا .)168-167 /1 :

 -3عيون األنبا .)175 /1( :

 -4عيون األنبا .)176 /1( :
 -5كتاب الفصو .

٦٠

قي

أمييا هييذه الر ايييا

التي ح ِّفظمييا لنييا ابيين أبي أصيييبعة التي تعي بالمبالغييا ،

ينم بعضييما عي ين موق ي
الت ي ق ي يي ُّ

شخص ي مي ين ابيين ماسييوي  ،أمييا هييذه الر ايييا

يحسن بنا اللجو إلى حنين بن إسحق الذ يي ِّ
عرف ابن ماسوي حق المعرفة ،الذ
يش ييم لي ي الت يياريخ ب رج يية عالي يية م يين األمان يية الن اه يية س ي يمو األخي ي

 ،مي يا يعطي ي

فيعا من األهمية.
شمادت ق ًار ر ً
يقو حنين ف رسالت الشمير إليى علي بين يحييى المينجم

()1

 -هيذه الرسيالة تعيُّ

ثيق ًة فري من نوعما ف تاريخ ِّ
الط ِّب العرب ِّ  -يقو عن ابن ماسوي " :إن هذا الرج
ً
يحب الك الواض  ،ال ي ا يح ُّث علي .)2("...
ُّ
لعي هييذا مييا يفسيير لنييا أن ابيين ماسييوي كييان يرغييب أن تتييرجم لي كتييب جييالينو
الس يريانية لييي
إلييى ُّ
اليينص العي يرب لييي
(الوضوح).

فالس يريانية لغت ي األ ،
إلييى العربييية ،ذلييك بحاً يا عيين (الوضييوح)؛ ُّ

أسييم فمم يا ميين اليين ِّ
الس يريان ِّ عن ي ابيين ماسييوي الباحييث عيين
ص ُّ
ً

 -1كان حنين ق كتب هو ف أ
الت ت ِّ
رجمت بعلم  ،عن بع

نشان العلم رسال ًة إلى بع

السريان حو كتب جالينو
العلما ُّ

الكتب الت لم تترجم .ق ضاعت متتبة حنين حين سجن المتوك  ،فلم

تع هذه الرسالة بين ي ي  .بع سنين نلب إلي ص يق عل بن يحيى المنجم – هو أح كبار رجا
ال لة -أن يتتب ل بالعربية ما هذه الرسالة ،فكتبما حنين من الذاكر  ،بع أن ضاعت كتب  ،أيا
نكبت  .ف

هذه الرسالة نج أ ثق المعلوما

عن ت ار

جالينو

ِّ
الطِّب

الذ

السريان إلى
انتق إلى ُّ

العرب .لمذه الرسالة متانة فري ف تاريخ ِّ
الط ِّب حتى أن العلما يعتم ن عليما حينما يقومون بتع اد

الكتب الت ألفما جالينو  ،بخاصة عن ذكر محتواها .كان بيرغشترسر ق حقق هذه الرسالة ترجمما
إلى األلمانية ،ثم نشرها عب الرحمن ب
 -2رسالة حنين إلى المنجم( :نشر ب

بالعربية د ن أن ي ِّخ عليما أ تع ي .

)( :ص.)153-152

٦١

ميين رسييالة حنييين نعييرف أسييما العلمييا الييذين كييانوا يطلبييون ميين حنييين أن يتي ِّ
يرجم
إليى العربيية( ،)1ك يذلك العلميا اليذين كيانوا يرغبيون أن تتيرجم هيذه

لمم كتيب جيالينو

()2

السريانية
الكتب إلى ُّ

من كتب جالينو

لغتمم األ .

السيريانية بعي
الت نلب ابين ماسوي أن تتيرجم لي إليى ُّ

الكتب المختصة بعلم التشري  ،منما:
-ف ع

التشري .

 ف العظا . ف العض . ف العر . ف العصب. فيما قع من االخت ف ف التشري . -1منمم:
أبو جعفر محم بن موسى بن شاكر.
أبو الحسن أحم بن موسى بن شاكر.
 لم تذكر المصادر تاريخ الد موسى بن شاكر كذلك نشأت تلقي العلم ف بغ اد ،ك الذعرف عن هذه األسر أن األب موسى كان ف زمن الخليفة العباس المأميون ف القرن الاالث المجر ،
يتولى شؤ ن الفلك ف ب ط الخليفة المأمون ذلك ف ح د سنة 218-198هي.
اشتمر األبنا الا ثة لموسى بن شاكر ،هم محم أحم الحسن ،باسم بنو موسى ،أ اإلخو
عالما بالمن سة النجو "المجسط "؛ كان أحم متعمًقا ف
الا ثة .ق كان أكبرهم أبو جعفر محم
ً
صنياعة الحي (المن سة الميتانيتية) أجاد فيما ،تمتن من االبتكار فيما؛ أما الحسن فكان متعمًقا ف
المن سة .توف أكبرهم سنة ٢٥٩ﻫـ . 872 -
 -2منمم:
جبرهي بن بختيشوع ،سلموي بن بنان ،يوحنا بن ماسوي .
جبرهي بن بختيشوع ،بختيشوع بن ا
ا

٦٢

اهتماميا خاصيا بعليم التشيري  ،هيذا
هذا ماا اض على اهتما ابن ماسوي
ً
مييا أشييار إليي المصييادر .كمييا أني يؤك ي رغبيية ابيين ماسييوي في أن تنقي لي الكتييب
السريانية لي إلى العربية.
إلى ُّ
ضوحا عيلى رغبة ابن ماسوي ف أن تنق ل الكتب إلى
هناك مااالن أكار
ً
السريانية:
ُّ
الماي ييا األ ( )1ه ي يو كتييياب جي ييالينو
الاان ( )2هو كتاب جالينو (ف الصو ).

(في ي ي حيي يركة الص ي ي ر ِّ
الرهي يية) ،الماي ييا

الكتابييان كانييا ق ي ترجمييا إلييى العربييية ،مييع ذلييك رِّغييب ابيين ماسييوي أن يتييرجم
السريانية.
الكتابان من العربية إلى ُّ

 -1رسالة حنين :بي

بيشيا أن ينقلي
( :ص :)162-161يقيو حنيين ..." :ثيم سيأ يوحنيا بين ماسيوي ح ً

السريانية ،فنقل ل ."...
من العربية إلى ُّ

هو المترجيم الشمير ،ابن أخيت حنين( ،حبي

حبي
أ اخر القرن التاسع المي د  -الاالث المجر ).

بن الحسن األعسم ال مشق )( .توف

بيشيا ترجمية هيذا
 -2رسالة حنين :ب ( :ص :)162يقو حنين ..." :ق كان يوحنا بن ماسوي سأ ح ً
الكتاب من العربية إلى السريانية فترجم ل ".

٦٣

الباب الثاني 2-2
مؤلَّفات ابن ماسويه
ِّ
كتابا.
أ رد ابن جلج قاهم ًة بيأسما كتب ابن ماسوي ع دها عن ه أح عشر ً
كتابا عن ابن الن يم.
لكن ع دها يص إلى تسعة عشر ً
أربعة من هذه الكتب جا ذكرها ف أق المصادر الت صلتنا( )1ه :
 -1الكما التما (.)2
 -2الحميا (.)3
 -3إص ح األد ية المس ِّملة(.)4
ِّ
الحجامة(.)5
 -4الفص
الكتب الا ثة األ لى ذكرها اليراز أخ يذ م ينما مقتبسيا في (الحيا )( .)6أميا
ابين أبي أصيييبعة فقي ذكرهييا جميعمييا ،ذكيير الكاييير غيرهييا( ،)7ب يعضما صييلت م ين
مخطوني ييا كاملي يية أ ناقصي يية ،بعضي ييما لي ييم تص ي ي من ي ي إال بع ي ي المقتبسي ييا ،
بعضما ال نعرف عن إال اسم .
 -1فمجمييوع مييا ذك يره ابيين الن ي يمِّ :
الفمرسييت( :ص ،)354ابيين جلج ي  :نبقييا
كتابا.
يبلغ ستة عشرين ً

األنبييا ( :ص)66-65

 -2ينظر :س كين( :ص ،235رقم .)33
أ لمان( :ص ،113هام

.)4

أ لمان( :ص ،114هام

.)1

أ لمان( :ص ،114هام

.)7

 -3ينظر :س كين( :ص ،233رقم .)2
 -4ينظر :س كين( :ص ،233رقم .)7

 -5ينظر :س كين( :ص ،235رقم .)22

 -6على سبي الماا  :الكما

التما  :جا ف الحا .)271-266-153/2( :

 -7يبل ييغ عي ي د الكت ييب التي ي ذكره ييا اب يين أبي ي أص يييبعة بوص ييفما م يين مؤلف ييا
عيون األنبا .)183/1( :

٦٤

كتابي يا.
اب يين ماس ييوي (ً )42

ي ي ع د كتب ابن ماسوي الت أخذ الراز منما مقتبسا
كتابا ،منما إضاف ًة إلى الكتب الا ثة المذكور :
عشرين ً

 -1الكناش المشجر(.)1
 -2ما الشعير(.)2
 -3المن ِّج ف الت ا

من صنوف األمراض الشتا (.)3

 -4ف الجذا (.)4
 -5الس ر الُّ ار(.)5
 -6الماليخوليا(.)6
الص اع(.)7
ُّ -7

ِّ
النسا ال ت ال يحبلن(.)8
 -8ع
ِّ
 -9األزمنة،
يسمي الراز (ت بير األزمنة)(.)9

 -1ينظر :س كين( :ص ،233رقم .)5
أ لمان( :ص.)113
 -2ينظر :س كين( :ص ،234رقم .)9
أ لمان( :ص.)114
 -3ينظر :س كين( :ص ،234رقم .)14
أ لمان( :ص.)113
 -4ينظر :س كين( :ص ،235رقم .)23
 -5ينظر :س كين( :ص ،235رقم .)36
أ لمان( :ص.)114
 -6ينظر :س كين( :ص ،235رقم .)26
أ لمان( :ص.)114
 -7ينظر :س كين( :ص ،235رقم .)27
أ لمان( :ص.)114
 -8ينظر :س كين( :ص ،235رقم .)25
أ لمان( :ص.)114
 -9ينظر :س كين( :ص ،234رقم .)10
أ لمان( :ص.)114

٦٥

ف (الحيا ) عين

ِّ
يسمي الراز ( ِّمحنة األنبا )(.)1
ِّ -10محنة الطبيب،
ق حقيق األب بيولص سيباط الحلبي بعي

كت ِّ
يب ابين ماسيوي  ،فصيرنا نعيرف

محتواها صار باإلمتان دراسة هذا المحتو  ،منما:
 -1كتاب ما الشعير(.)2
 -2كتاب األزمنة( .)3اللذان سبق ذكرهما.
أيضا:
منما ً

 -3كتاب الفصو الحتمية (النوادر ِّ
الطِّبية)(.)4

 -1ينظر :س كين( :ص ،235رقم .)41
أ لمان( :ص.)115

 -2ح ِّقق عا (.)1939

ينظر :س كين( :ص ،234رقم .)9
ينظر :أ لمان( :ص.)114

ينظر :سام حمارنة( :ص.)751
 -3ح ِّقق عا (.)1933
ينظر :س كين( :ص ،234رقم .)10
ينظر :أ لمان( :ص.)114
ينظر :سام حمارنة( :ص.)752
كتب عن ريتر عا ((Helmut Ritter( .)1950
 -4ح ِّقق عا (.)1934
ينظر :س كين( :ص ،233رقم .)1
ينظر :أ لمان( :ص.)113
ينظر :سام حمارنة /فمر مخطونا ( :...ص.)754

٦٦

 -4كتاب جواهر ِّ
الطيب المفرد (.)1
ق

صلت إلى أ ر با بع

أعما ِّ ابن ماسوي  ،منما:

 -1كتاب ال ُفصول الحكمية:
ترجمي قسييطنطين اإلفريقي إلييى ال تينييية في القييرن الحيياد عشيير ،ظني ميين
تألي

يوحنا الِّ مشق فنسب ل  ،ق نبعت هذه الترجمة ال تينية مرًا
ار(.)2

الح َّميات:
 -2كتاب ُ

ق ي ت ِّ
رجي يم ف ي العصي يور الوسييطى إلي يى ال تينييية ،ترجمي ي بطي ير اإلسييبان

).(Petrus Hispanus
 -1ح ِّقق عا (.)1937
ينظر :س كين( :ص ،233رقم .)6
ينظر :سام حمارنة /فمر مخطونا ( :...ص.)750

 -2سماه.)Aphorismi Johannis Damasceni( :
الطبعة اإليطالية األ لى كانت عا ( ،)1478أعي

الطبعة ف بولونيا /إيطاليا عا (.)1489

)(Bologna
ينظر :سارتون.)574 :1( :
ينظر :شتاينشناي ر( :الترجما

ال تينية عن العربية)( :ص.)39

س كين( :ص ،233رقم .)1
أ لمان( :ص.)113
سام حمارنة /فمر مخطونا ( :...ص.)754

 -3ينظر :شتاينشناي ر (الترجما

العبرية عن العربية) (رقم .)464

ينظر :س كين( :ص ،233رقم .)2
ينظر :أ لمان( :ص.)114

٦٧

()3

المس ِهلة:
 -3كتاب إصال األدوية ُ

ثم ية ترجميية التينييية ل ي أخيير عبري ي ي ية .ك همييا ميين العص ي يور الوسييطى(.)1
ألننا -ف هذا المقيا  -ال نطم ي إليى كتابية ع يرض كامي ع ين أعميا ابين ماسيوي
مؤلفات  ،ف ننا سنعط فكرً سريع ًة( )2عن بع هذه المؤلفا الت ذاع صيتما ف
الي ي من الحي ي يث ألنم ييا ح ِّققي يت أ ألن بعي ي مخطوناتم ييا عِّا يير عليي ي ف ييأتي ب ييذلك
للباحاين أن يعرفوا شيًا عن محتوياتما ،أ أن يي رسوها أن يعرفوا بما عن كاب.

 األزمنة:مقياال ( .)3يبحيث في تيأثير الميياه األمتنية المنياخ
يتكون الكتاب من ث
فصييو السيينة ف ي جسييم اإلنسييان .ق ي أخييذ ال يراز من ي بع ي االقتباسييا سييماه
(ت بير األزمنة)(.)4
يعِّ د س كين أماكن جود مخطونا

هذا الكتاب(.)5

 -1ق ر جعت الطبعة ال تينية ف فلورنسا عا (.)1876
ينظر :شتاينشناي ر (الترجما العبرية عن العربية) (رقم  ،465ص.)718
ينظر :س كين( :ص ،233رقم .)7
ينظر :أ لمان( :ص.)114
ينظر :سام حمارنة( :ص.)757
 -2ينظر :الفمرست– نبعة فلوغ (ص.)296-295
ابن جلج  /نبقا األنبا ( :ص.)65
ابن أب أصيبعة /عيون األنبا .)183-175/1( :
بر كلمان.)266/1( :
سارتون.)574/1( :
س كين( :ص.)236-231
أ لمان( :ص.)115-112
 -3حمارنة /فمر مخطونا ( :...ص.)752
 -4س كين( :ص ،234رقم .)10
 أ لمان( :ص ،114هام .)11 -5بورس (ف تركيا).
 رامبور (المن ). -اإلستن رية (متتبة البل ية).

٦٨

بع أن حقق سباط ( )1933كتب حول هلمو ريتر (.)1()1950
)(Helmut Ritter
ميين الواضي تييأثر ابيين ماسييوي في هييذا الكتيياب بتت ياب إبقيراط الشييمير( ،)2إال
ِّ
أيضا(.)3
أن يمي إلى أن يتون ف موضوع الط ِّب التنجيم ً
 نوادر ا ِلط ِب أو الفصول:

تسمي بع المصادر( :الفصو الحتمية النيوادر ِّ
ِّ
الطِّبيية التي كتبميا يحييى
بن ماسوي إلى تلميذه حنين بن إسحق).
عي ي د هييذه الفصييو ( )4()132فص ي ً  .يتكييون ك ي ُّ فصي ي ميين ع ي د قلي ي ميين
ا ِّلشييفا الت ي بير ،أ بي يآداب ِّ
العبييا ار الفلسييفية الت ي تتعل يق ِّ
الطي ِّ
يب
بالط ي ِّب الع ي
عموما.
باألخ
ً

ترجم قسطنطين اإلفريق إلى ال تينية ف القرن الحياد عشر( .)5نسب إلى
يوحنييا الِّ مشييق ( ،)6يسي ِّيم س ي كين سييام حمارنيية أميياكن جييود مخطونييا هييذا
الكتاب(.)7
 -1ف مجلة ( )Oriensالع د ( 3عا ( )1950ص.)103
 -2كتاب إبقراط يسمى( :كتاب األهوية األزمنة المياه البل ان)
ينظر :س كين( :ص ،36رقم .)8
 -3س كين /حمارنة.
)(Astrologische Medizin
 -4س كين ،233( :رقم .)1
 -5سارتون.)574/1( :
نبع ف بولونيا عا (.)1489
"Bologna
)(Aphorismi Johannis Damasceni
 -6يوحنا ال مشق ل نحو عا  675ف دمشق ،ألسر اسعة النفوذ ف د لة الخ فة األموية ،كان
ال ه سرجون ج ه منصور بن سيرجون مين كبار المسؤ لين ب ً ا من أيا معا ية .يعُّ يوحنا ال مشق
اح ً ا من أهم آبا الكنيسة ،أل ف ال هو الفلسفة نقلت بع أعمال إلى أ ربا.
 -7سام حمارنة /فمر مخطونا ( :...ص ،755هام .)35
كذلك :أ لمان( :ص ،113هام .)11

٦٩

ِ
المفردة:
 -جواهر الطيب ُ

(كتاب ف جواهر ِّ
الطيب المفرد بأسماهما صفاتما معادنما).
حقق بولص سباط عا (.)1937
هييو كتيياب ف ي

األخر العطر (.)1

صي

األد ييية المفييرد  ،بخاصيية األفا ي ية التواب ي

يعِّ د سباط س كين حمارنة أماكن جود مخطونا

النباتييا

هذا الكتاب(.)2

ق كتب عن مارتن ليف (.)3
 ماء َّالشعير:
هو مقالة اح قصير  ،يتبع فيما ابن ماسوي التقلي اإلغريق ف ذكر فواهي
()4
ه ي يذا الي ي ا اس ييتعماالت ِّ
الطِّبي يية ،ممي ين كت ي يب في ي ه ي يذا الموض ييوع س ييابًقا إبقي يراط
ك ييذلك عيس ييى ب ي ين ح ي يكم (مس ييي الِّ مش ييق )( )5ف ي ي كتابي ي ( ِّ
الرسال ي ية المار نيي ية في ي
ِّ
الط ِّب)(.)6

 -1منما المسك العنبر الكافور ال عفران.

 -2س كين( :ص ،233رقم .)6

حمارنة /فمر مخطونا ( :...ص.)750

 -3ف مجلة تاريخ الطب ،المجل ( )1961( 16ص.)410-394

)Martin Levey; Jour. Hist. of Med. and allied Sciences; (1961

 -4ذك ي ي ي ي ي يير اليعق ي ي ي ي ي ييوب (ع ي ي ي ي ي ييا  ) 872أن كت ي ي ي ي ي يياب إبقي ي ي ي ي ي يراط ه ي ي ي ي ي ييذا موج ي ي ي ي ي ييود بترجمتي ي ي ي ي ي ي العربي ي ي ي ي ي يية،
س كين( :ص.)33 ،25
 -5عن سام حمارنة /فمر مخطونا ( :...ص.)751

 -6المرج أن أنج كتابتما عا ( )807ق مما للرشي .
يرج أن عيسى بن حتم توفى عا (.) 841
ينظر :عيون األنبا .)183/1( :

٧٠

قي ي ي حفي ي ي الي ي يراز مقتبس ي ييا

م ي ي ين ه ي ييذا الكت ي يياب في ي ي (الح ي ييا ) بعني ي يوان (م ي ييا

الشعير)(.)1
ق حقق سباط هذا الكتاب نشره عا (.)1939
ي لنا س كين على المخطونتين الوحي تين اللتين صلتا إليى عصرنا من هيذا
الكتاب(.)2
المسهلة:
 -إصال األدوية ُ

هييو كتيياب يبحييث ف ي تركيييب هييذه األد ييية( ،)3أصييو ِّ اسييتعمالما مييع م ارعييا
الفصي ي ي ال ي ييذ حصي ي ي فيي ي ي الم ي ييرض م ي يين فص ي ي يو الس ي يينة ،ك ي ي يذلك م ارع ي ييا م ي ي ي ا
المري (.)4
اقتييب ال يراز ف ي (الحييا ) عيين هييذا الكتيياب ( )52مييرً( ،)5ق ي صييلت إلييى
عم ي ي نا ترجمي يية التينيي يية( )6منسي ييوبة إلي ييى مي ي يؤلِّ آخي ي ير يسي ي ِّيمي األ ر بيي ييون (ماسي ييوي
الصيغير)( ،)7إال أن هييذه الترجميية ال تتطييابق م يع المقتبسيا العربيية( ،)8ذلييك أني لييم
تص إلى عصرنا أ من مخطونا هذا الكتاب العربية.

 -1س كين( :ص ،234رقم .)9
 -2س كين( :ص ،234رقم .)9
 -3س كين( :ص ،233رقم .)7
 -4حمارنة( :ص.)757
 -5س كين( :ص  ،233رقم .)7
 -6نبعت ف فلورنسا (.)1893( ،)1867
 -7هو غير يوحنا بن ماسوي  ،يظن أن ماسوي الماردين .
 -8شتاينشناي ر :ف كتاب ( :الترجما

العبرية عن العربية)( ،ص ،718رقم  )465عن س كين حمارنة.

٧١

قي ي أخ ييذ اب يين البيط ييار ( 646ه ي ي ) 1248-ف ي ي كتابي ي (الجي يامع)( )1ب ي يع
االقتباسا من كتاب ابن ماسوي هذا(.)2
ِ
 دفعمضار األدوية:
ق
مقتبسا

ص من هيذا الكتياب مخطيوط محفيوظ في بيرلين( .)3كم يا أن اليراز أخيذ
من ف (الحا )(.)4

 الجامع ،جامع ِالط ِب:
َ

يسمي ابن أب أصيبعة جامع ِ
ِّ
أطباء فارس والروم.
مما اجتمع علي َّ
الط ِب َّ

ل ييم يص ي ي إلين ييا أ ُّ م ي يخطوط لم ييذا الكت يياب ،إال أن ب ي يع

المقتبس ييا

حفظم ييا

الراز ف (الحا ) ِّ
البير ن ف (الصي نة)(.)5

أهمية هذا الكتاب ه أن يشير إلى ان ع ابن ماسوي عيلى ِّ
الط ِّب الفارس ِّ .

ف ي العص يير نفسي ي كت ييب علي ي ب يين س ييم (رب يين) الطب يير ( )6فصي ي ً في ي كتابي ي
(فييرد الحتميية) يلخييص فيي ي ( ِّ
الط يب المن ي ) .ف ي هييذين العملييين دلي ي اض ي
 -1الجامع لمفردا

األد ية األغذية ،ظمر الكتاب بين (640ه646 -هي).

 -2أ لمان( :ص ،114هام

.)7

 -3رقم ( )6408ف فمر الورد (الفار ).
"Ahlwardt
تقع صفحات بين 144( :ظ( .) 147 ،عن س كين).

 -4س كين( :ص ،235رقم )31

 -5س كين( :ص ،235رقم .)32
أ لمان( :ص.)113

 -6هو معاصر البن ماسوي

لحنين بن إسحق.

يرج أن فات كانت حو (250هي.) 864-
ابن جلج  /نبقا

األنبا ( :ص " :)66-65كتاب المعر ف بالمشجر :كناش ل ق ر".

٧٢

ِّ
بالط ِّ
يب الش يرق (فيار
على اهتما أنبا بغي اد ف القيرن التاسع الميي د
ِّ
بالط ِّب اليونان ِّ .
لمقارنت

المني )

 ُ َّشجر الكبير:
الم َّ
الكناش ُ

أثنى ابن جلج على هذا الكتاب ،كذلك فع الِّقفط (.)1

هييو كتيياب كبييير أِّلي علييى شت ي الكتييب المشييجر  .ح ييث يخصييص متييان معييين
فيي ألسييباب المييرض ،متييان آخ ير ألعر ِّ
اضي ِّ  ،غييره للمعالج يا هتييذا ،ت ارعي هييذه
ِّ
ِّسن .
السنة الذ يظمر في المرض ،كذلك م ا المري
المشج ار فص
أص ي ً ُّ
باللغيية

باب يا ،يعتق ي أن هي يذا الكتيياب أِّل ي
يتييأل هييذا الكت ياب ميين ثمييانين ً
السيريانية ،ثييم تي ِّ
مخطونييا
يرجم إلييى العربييية( .)2قي صي ميين هييذا الكتيياب ثي
ُّ
كان الراز ق اقتيب

مني في (الحيا ) ،قي عيرض سيام خلي

(.)2

حمارنية محتوييا

مختصر(.)3
ًا
عرضا
هذا الكتاب ً
ير
يب أ هذا الكنياش بسيرد األميراض الجل يية التي تتظياهر عليى فير ال أ

الوجي

(دا الاعل ي ي ي ييب ،دا الحي ي ي ي يية ،الحي ي ي ي ي از ،البا ي ي ي ييور في ي ي ي ي ج ي ي ي ي يل الي ي ي ي ي أر  ،الخ ارج ي ي ي ييا
القر ح...إلخ).

 -1ابن جلج  /نبقا

األنبا ( :ص " :)66-65كتاب المعر ف بالمشجر :كناش ل ق ر".

 -2ينظر :س كين( :ص ،233رقم .)5
حمارنة( :ص.)760-758

ينظر كذلك :إبراهيم شبوح (فمر المخطونا

المصور ) /معم المخطونا  /القاهر 1959

(.)213 ،208 ،173/2
ينظر :أ لمان( :ص.)113

 -3حمارنة( :ص.)773–758

٧٣

ذلييك يشييغ األبي يواب األربي يعة األ لييى مي ين الكتيياب .يخصييص األبي يواب (ميين
إلى الساد

الصي اع
العشرين) ألميراض الجمل ية العصيبية المرك ي ية فيميا ُّ

الخام
ِّ
الرعونة الماليخوليا الستتة الفال
النسيان كار النو الصرع االرتعاش ُّ
غيرها.

اللقو

ِّ
ثييم ينتق ي إلييى أم يراض العييين
فيخصييص لمييا البيياب السييابع العش يرين .بع ي ها

تأت أمراض األذن الحلق الحنجير  ...هتيذا عليى أسيلوب ذليك الي من (مين الفير
إلييى الق ي ) أ ميين (القييرن إلييى الق ي ) :القلييب ،الم ِّع ي  ،الكب ي  ،األمعييا  ،الكلييى،
الرِّحم ،مر ار ب ِّ
النق ِّر
ً

أمراض المفاص

أمراض الجل الحميا .

٧٤

الباب الثالث 3-2
ِب العيونِ عند ابنِ ماسويه
ط ُّ
المعر ف اليو ( )1أن ابن ماسوي كتب كتابين ف العين:
األول( :دغ ( )2العين).
َّ
والثاني( :معرفة ِّمحنة ( )3الكحالين).
ق ي جييا ذكيير الكتييابين عن ي ابيين أب ي أصيييبعة( .)4لي يكن أح يً ا مي ين المي ِّ
يؤرخين
المختصين بالمتتبا ليم يعار عليى أ منمما إلى أن اكتش مايرهوف ف متتبة
أحم تيمور باشا ف القاهر ج يود مخطيوط يحت يو عليى ثمانيية كتيب مختلفية كُّلميا
مختصة بعلم العين؛ كتابان م ين هيذه الكتيب ك يانا مين تيألي
هذا اكتشاًفا عظيما ف تاريخ ِّ
الط ِّب العرب ِّ .
ً

اب ين م ياسوي ( .)5كيان

 -1س كين( :ص ،233رقم .)4 3
أ لمان( :ص.)205

حمارنة /فمر مخطونا ( :...ص.)754 ،753-752
السامراه  /مختصر تاريخ ِّ
الطب العرب .)421 ،420/1( :

حمي ان /أع

الحضار العربية اإلس مية.)569/2( :

 -2الق ييامو المح يييط" :)376/3( :الي ي غ محركي ي ًة :دخي ي في ي األم ي ِّير مف ِّسي ي  ،الش ييجر الكاي يير الملتي ي ُّ ،
اشتباك النب ِّت كارت  ،الموضع يخاف في ِّ
االغتيا  ،أدغا دغا ".
ِّ -3محنة :يقص بما :امتحان.

 -4عيون األنبا .)183/1( :

 -5قا بر فر مايرهوف إن القفط ابن أب أصيبعة ذك ار هذين الكتابين.
بر فر مايرهوف ( –)1915نب العيون عن ابن ماسوي ( :ص.)219

ق عاد مايرهوف إلى ذكر هذين الكتابين ف مقالت عن (عصر حنين) عا (.)1926
)(New Light On Hunain Ibn Ishaq and his Period): (Isis

ف مجلة إيسي  ،المجل الاامن ،الع د ( ،4ص.)724-685

٧٥

في ي ع ييا ( )1915كت ييب ب ي ير فر م ي يايرهوف مقالي ي ًة( )1أش ييا ار فيم ييا إل ييى ه ي يذين
الكتيابين ،صييفا فيمييا هييذا المجمييوع الممييم المحفييوظ في متتبيية تيمييور الخاصية في
الق يياهر  ،حت ييى ذل ييك الوق ييت ل ييم تك يين أ س يياط ت ي ياريخ العل ييم تع ييرف ش ييي ًا ع ي ين ه ييذا
المجمييوع ،قي القييت هييذه المقاليية صيً اسي ًيعا في العييالم ،فأشييار إليمييا أخييذ مي ينما
سارتون عا ( )2()1927بر كلمان عا (.)3()1937
سارتون ذكير –نقي ً ع ين بر فير ماي يرهوف -كتياب (دغي العيين) ،بر كلميان
أيضي يا ،نقي ي ً عنممي يا ،كم ييا ذك يير كت يياب (معرف يية ِّمحن يية الكحي يالين)
ذك يير ه ييذا الكت يياب ً
الموجود ف ليننغراد.

جموعا مم ي يياث ً لمجم ي ييوع
ك ي ييان كراتشتوفس ي ييت ع ي ييا ( )1924قي ي ي صيي ي م ي ي ي ً
ظا ف خ انة غريغوار الرابع(– )4بيطريرك أنطاكية– ف متتبة ليننغراد
(تيمور) محفو ً
الشمير .
حينم ييا كت ييب م ييايرهوف مقِّ متي ي لتحقي ييق كت يياب (العش يير مق يياال في ي الع ييين-
لحن ييين ب يين إس ييحق)( )5أش ييار إل ييى ه ييذين الكت ييابين (دغي ي ( )6()...معرف يية )7()...في ي
ليننغ يراد .كمييا ص ي مخطونييا القيياهر المحفوظيية ف ي (مجمييوع -تيمييور) صي ًيفا
دقيًقا(.)8

 -1في مجلية:

„ Der Islam: „ Die Augenheilkunde des Jūḥanna bin Māsawaih

)S.: 217-256.،6/3 (1915

 -2حينما كتب الج األ

من كتاب (مق ِّ مة لتاريخ العلم) (ص.)2( 574

 -3حينما كتب ذي كتاب (تاريخ األدب العرب ) :الذي Supl. )416/1( :

Bibl. Gregoire IV (Gregorius IV) -4
ينظر :س كين( :ص.)233

)(Christ. Vost VII; 20. 425

 -5عا (.)1928
 -6المق ِّ مة( :ص.)6
 -7المق ِّ مة( :ص.)7
 -8المق ِّ مة( :ص.)62 59

٧٦

ف الحقيقة :إن اكتشاف كتاب ابن ماسيوي ع يلى أهميتي يعيُّ اكتشياًفا ثانوييا،
إذا مييا قييورن باكتشيياف كتيياب حنييين (العشيير مقيياال ) المشييار إلي ي  ،ذلييك أن كتيياب
حن ييين ه ييو تلخ يييص ب ييارع( )1لكي ي ِّ م ي يا كتبي ي ج ييالينو في ي ِّني ي ِّب العي ييون في ي كتبي ي
المختلفيية ،قي كييان هيرشييبر يعييرف التييرجمتين ال تينيتييين لمييذا الكتيياب ،لكني تييوف
قب أن يعار أح على الن ِّ
ص العرب ِّ لما كتب حنين(.)2

أهمي ي ية كت يياب حن ييين ال تكم يين فق ييط في ي أني ي نقي ي إل ييى العربيي ية معظ ييم التي ي ار
اإلغريق ي ف ي ِّن ي ِّب العييين( ،)3بي ي ف ي أن ي أحسيين تمُّا ي هي يذا الت ي ار  ،أعيياد تبويب ي

صيينف علييى الطريقيية العلمي ية ف ي الترتيييب الع يرض فجييا بييذلك كتابييا متييتم ً ميين
الناحية التعليمية(.)4

 -1شماد مايرهوف ف كتاب حنين ،ق سبق إلى ما هذه الشماد هيرشبر د ن أن يتون ق أر
النص العرب  ،لكن كان يعرف النص الذ

هيرشبر عن كتاب حنين هذا:

مترجما إلى ال تينية .للتوسع ،ينظر مقالة
كتب حنين
ً

))Über das älteste arabische Lehrbuch der Augenheilkunde
(أق كتب الت ري

العربية ف ِّن ِّب العيون) (.)1903

قي كتييب مييايرهوف أكايير ميين مقاليية عيين اكتشيياف هييذا (اكتشيياف كتيياب حنييين :العشيير مقيياال )

بين أهمية هذا الكتاب ذلك قب أن يحقق
 -2هذا أح اكتشافا

المنسوبة لحنين ف

هيرشبر المممة ف

ينشره عا (.)1928
تاريخ الت ار

الترجمة ال تينية لكتاب (الحيا ) بالكتابين ال تينيين ،أح هما منسوب

لقسطنطين اإلفريق  ،اآلخر لجالينو

بترجمة ديميتريو ؛ فتبين ل أن الكتابين ما هما إال ترجمة

استنادا إلى ص
لكتاب حنين (المقاال ) تأك ل ذلك
ً
ينظر :مقالة هيرشبر (أق كتب الت ري
 -3لييي

ِّ
الطِّب

العرب  ،ذلك أن قارن المقتبسا

هييذا فحسييب ،بي ألني بالييذا

(تي ار

ابن أب أصيبعة لكتاب حنين.

العربية ف ِّن ِّب العيون) (.)1903

جييالينو ) ،في ن معظييم المي ِّ
يؤلفين اإلغريييق المتييأخرين إنمييا أخييذ ا

أيضا عن جالينو  .ق عم هؤال بين القرنين الرابع السابع المي ديين.
ً

ﻲ ﺍﻟﺣﺩﻳﺙ.
 -4ﻳﻘﻭﻝ ﻋﻧﻪ ﻣﺎﻳﺭﻫﻭﻑ :ﺇﻧﻪ ﺃﻗﺩﻡ ﻛﺗﺎﺏ ُ
ﺻﻧﱠ َ
ﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﻠﻭﺏ ﺍﻟﻌﻠﻣ ّ

٧٧

ِّ
فو ذلك ف ن األستاذ
المؤس

ِّ
قانونا)
لط ِّب العيون العرب  ،الذ يعُّ كتاب ( ً

ألنبا العين العرب(– )1نعن بي عل بين عيسى الكحا البغ اد  -كان قي اعتمي
عتمادا شب كلِّ ( )2على كتاب حنين هذا.
ا ً
فحنين هو الذ نق بأسلوب اض ِّ
الطب اإلغريق إلى العرب ،ثم جا عل
ِّ
الط ِّ
يب
بن عيسى قا بتشيي صيرح هيذا البنيا ال يذ اسيتن إليي كي ُّ الميؤلِّفين( )3في
العرب  ،ق سمى عل بن عيسى كتاب ( ِّ
تذكر الكحالين).
ق ي ي قي ييا بع ي ي المي ييؤلِّفين حينمي ي يا أشي ييار ا إلي ي يى كتي يياب (دغ ي ي العي ييين) (كتي يياب
العين)(.)4

ثم ية رسييالة رآهييا سييباط ف ي حلييب تحم ي هييذا االسييم (رسييالة ف ي العييين) لكنمييا
ضاعت(.)5

هنيياك كتيياب آخيير ميين كتييب ح يلب التي ذك يرها سييباط( )6يسيمى (كت ياب تركيييب
العين ِّعللما أد يتما)(.)7
ال ني ر مييا إذا كانييت هيذه األسم يا هي أسيما أخ ير للكتييابين المع ير فين أ
ألح ي هما ،أ أنمييا ش ي آخيير ميين مؤلفييا ابيين ماسييوي لييم تييذكره المصييادر .فام ية

 -1شماد هيرشبر ف كتاب ( ِّ
تذكر الكحالين) لعل بن عيسى.
ِّ
 -2بخاصة ( ِّ
الط ِّب العمل فق أظمر عيل بن عيسى تفوًقا ف تسجي خبرت
الطب النظر ) .أما ف
تجربت الشخصية.
ﻣﺅﺭﺧﻲ ِ ّ
ﺍﻟﻁﺏّ ِ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻋﻣﻠﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺷﺭﻳﻥ.
 -3ﺭﺃﻱ ﻫﻳﺭﺷﺑﺭﻍ ،ﻭﻗﺩ ﻭﺍﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ُﻛ ﱡﻝ ِ ّ
 -4بر كلمان "كتاب العين المعر ف ب غ العين" أ "معرفة العين نبقاتما".

 -5سباط :الفمر  ،19/1( :رقم  )96ف متتبة حتيم.
عن س كين( :ص ،235رقم .)19

 -6رآها سباط ف حلب.

 -7ف متتبة حتيم:

ينظر :سباط :الفمر  ،19/1( :رقم .)95
ينظر :س كين( :ص ،234رقم .)18

٧٨

رس ييالة قص ييير موج ييود في ي إس ييتانبو تحم ي ي اس ييم (كت يياب معرف يية الع ييين نبقاتم ييا
أسماهما مجاريما أصيو تركيبما مساه في عللما امتحيان في كيفياتميا كيفيية
صفا للكتاب أكار مميا هيو اسيم لي  ،هيو غيير منسيوب
تركيبما) ،يب هيذا االسم
ً
البن ماسوي ( .)1لع االسم هيو (معرفة العين) ،م يا تبقيى هيو مطليع الكتياب .قي
تبين لنا أن هذا الكتاب هو (معرفة ِّمحنة الكحالين).
أمي ييا (دغ ي ي الع ييين) المحف ييوظ ف ي ي الق ي ياهر فل ي ي عن ي يوان اض ي ي  :كتيي ياب العي ييين

(المعر ف ب غ العين) ،تألي

يحيى بن ماسوي المتطبب.

أن يعييرف محتواهييا مي ين

لييذلك ف ن ي ينبغ ي أن تفح يص هييذه الكتييب الرسيياه
أج التعرف على اسم الكتاب الحقيق اسم مؤلِّف (.)2
هييذا كُّلي قبي أن ننبيير للق يو إن ابيين ماسييوي قي كتييب شيييًا آخ ير في العييين
غير هذين الكتابين المعر فين(.)3
 -1صف ديتري

ف كتاب ( :Medicinalia Arabica" :ص.)71-70

لييم يتعييرف ديت يري

علييى صيياحب هييذا الكتيياب ،كمييا أن ي لييم يعييرف أن هييذا الكتيياب إنمييا هييو

(معرفة ِّمحنة الكحالين) ،الجي ير باليذكر أن كتياب (معرفية ِّمحنية الكحيالين) المحفيوظ في القياهر يبي أ
بمذه العبا ار  ،لكن العبا ار هناك تب أ بي"هذا كتاب معرفة العين ،"...هو يحم عنوان الكتاب (كتاب
ِّمحنة الكحالين ليحيى بن ماسوي المتطبب).

 -2هيذا مييا فعلنيياه حينميا درسيينا مخطونيية إسيتانبو مجموليية المؤلِّي
الكحالين).
 -3هذه بع

العنا ين الت ينبغ أن ي قق فيما:

 كتاب العين. كتاب معرفة العين نبقاتما. رسالة ف العين. كتاب تركيب العين عللما أد يتما.السامراه  /مختصر تاريخ.)424 ،423 ،420/1( :...

٧٩

فتبيين لنييا أنمييا كتياب (معرفيية ِّمحنيية

م ي ين المؤسي ي

أن كي ي المخطون ييا

التي ي ش يياه ها األب ب ييولص س ييباط في ي
ف علم العين ق اختفت ،بع

حلب( )1الت تحتو على أن ر المخطونا
المخطونا فري  ،لي ل ف العالم كلِّ ما يشبم .

هذه

إذا عي نا إلييى مقتبسييا كتيياب (الحييا ) بحاًيا ع ين كتييب مختصيية في علييم العييين
يمتن أن يتون الراز ق ذكرها ف ننا ال نيج إال أسيما عي د قليي مين الكتيب كُّلميا في
األد ية ،من هذه الكتب:
التما (.)2

 -كتاب الكما

 كتاب األد ية المنقية(.)3المقتبسييا
العين).

المنسييوبة إلي يى هييذين الكتييابين تتعلييق باألد ييية ( بي يعضما ميين أد ييية

لكن الراز ينق ماد عن ابن ماسوي د ن أن ِّ
يسم الكتاب( )4الذ أخذ من .
ً

ثمي يية مقتبسي ييا في ي ي (الحي ييا ) منسوبي ي ية إلي ييى كتي يياب ابي ي ين مي ي ياسوي (الكني يياش
()5
ِّ
الطي ِّ
يب علييى
كتابيا شييام ً ( )6في
المشيجر)  ،فمي سييبق ابيين ماسييوي عصييره ،كتييب ً
نريقة (الكناش المشجر)؟ ه أفرد في فصوًال ألمراض العين؟
 -1ذكرها ف كتاب (الفمر ) ،في أسما المخطيونا
حلب قب عا ( 10( .)1938متتبا

الت شاه ها ف المتتبا

الخاصة ف القاهر

خاصة ف القاهر  83 ،متتبة خياصة ف حلب).

)Al-Fihris (Catalogue de manuscrits arabes

ف ث ثة أج ا

ملحق

القاهر (.)1940-1938

مااال :الحا .)271/2( :
ً -2

مااال :الحا .)437 ،369/2( :
ً -3

مااال :الحا .)116 ،43/2( :
ً -4

 -5الحا  :)76-75/10( )49/8( :عن س كين ،233( :رقم .)5
 -6لم يتتب أح قب ابن ماسوي كتابا يلخص في ك ِّ
الط ِّب العمل بين دفت كتاب .ق سماه (الكناش
ً
المشجر).

٨٠

لق

ص إلى عصيرنا مين هيذا الكتياب ثي

نسيخ كُّلميا موجيود في المني (.)1

ف الكتاب ج ممم مخصص ألمراض العين .هذا عم آخير الب ين ماسيوي في
علم العين يجب أن يؤخذ بعين االعتبار.

ِّج مي حظة تقيو أن ابين ماسيوي كتيب هيذا
ف إح هذه المخطونا
الكتاب ُّ
السريانية ،أن ت ِّ
رجم إلى العربية فيما بع (.)2
باللغة ُّ
هيذا معنياه أن (اصيط حا ) هيذا الكتيياب ليسيت م ين ضيع ابيين ماسيوي  ،بي
من ضع المترجم.
فمييذا الكتيياب إ ًذا ال يفيي نا في التعي ُّيرف علييى االصييط حا الفنيية العربيية التي
اسييتعملما ابيين ماسييوي  ،بي يفيي نا ف ي التعي ُّيرف ع يلى الميياد العلميية التي كتبمييا .أميا
االصييط حا فيجييب أن تي ي ر ف ي الكت ييابين المختص يين (دغي ي العييين) (معرف يية
ِّمحنة الكحالين) اللذين كتبمما المؤلِّ بالعربية.

أم ييا (الكني ياش المش ييجر) فم ييو –بمادتي ي العلميي ية -يمت يين أن يس يياهم في ي ت ييرميم

النقص( )3الموجود ف الكتابين الناجم عن ضياع بع
 -1ص

سام حمارنة نسختين منما :فمر مخطونا ( :...ص.)760-758

كذلك شبوح /فمر المخطونا

(ص ،174-173رقم .)231

المصور ( :ص ،159-158رقم .)208

يقو  :إنمما مختلفتان (ص.)159-158

ينظر -1 :بر كلمان :الذي .)416/1( :
 -2س كين( :ص.)233
 -3أ لمان( :ص.)113

 -4السامراه  /مختصر تاريخ.)421/1( :...

 -5حمي ان /أع

 -2شبوح /فمر المخطونا

الحضار .)574/2( :

المصور ( :ص.)159

حمارنة /فمر مخطونا ( :...ص.)759

 -3أ

األسطر من الين ِّ
ص اليذ

من أشار إلى هذا النقص بر فر مايرهوف ف مقالتمما الشمير .

٨١

ش ييمو مع ي يرفة اب يين

صي ي إلين ييا .كم ي يا أني ي يمت يين أن يعطي ي فك ييرً أ ليي ي ًة ع يين مي ي

ماسوي ألمر ِّ
اض العي ِّن من حيث ع د األمراض الت تنا لما.
لما كان ابن ماسوي حنين ق عاشا ف ال ِّ
من نفس  ،لما كانا أ
ميياد ً غ يييرً في ِّني ِّب العييين ،ف ني ينبغي أن ن ير أ ًال عي د األمير ِّ
اض التي عرضيما
كي ُّ احي منممييا ،لكي نطمي ن إلييى أن ابيين ماسييوي لييم يتيين أقي ان ًعيا ميين حنييين
من كتب

على الماد العلمية الت يحتاج يما المتطبيب ،ذليك أن مطالعتنيا ال يسريعة لكتياب ابين
ماسييوي ف ي العييين تعط ي انطباع يا مف يياده أن ابيين ماسييوي كييان يعييرف ك ي الم يياد ِّ
ً
العلمي ِّة الت توفر ألنبا القرن التاسع ،بمعنى أن لم يتن أق من حنين في هيذا
السريانية.
المجا  ،مجا االن ع على ِّن ِّب العين المترجم عن اإلغريقية أ عن ُّ
لييذلك ف ن ي ينبغ ي علينييا أن نسييتعرض ع ي د األم ير ِّ
اض الت ي

كتابي ي ( :العشيير مق يياال

ف ي الع ييين) (المسيياه في ي العييين)

()1

(المشجر) لنر ه جا ذكر هذه األمراض؟

صييفما حنييين ف ي

يعا في ي
نبح ي يث س ير ً

يقسم حنين أمراض العين إلى قسمين:

أوالً" :األمراض الت تكون ف ما يظمر منما (من العين) ِّ
للح ِّ "(.)2
يعرض ف ما ال يظمر منما (من العين) ِّ
ثانياً" :ما ِّ
للح ِّ "(.)3
 -1ك هما محقق:
األ  :ظمر تحقيق عا ( )1928قا مايرهوف بترجمت إلى اإلنجلي ية.
الاان  :ظمر تحقيق عا ( )1938قا ب سباط مايرهوف ترجماه إلى الفرنسية.

 -2العشر المقاال ( :ص.)127
هيذا التقسيييم اضي  .قي

ضييع حنييين أل

مير  ،ثييم أخييذ عني علي بيين عيسيى الكحييا في كتابي

( ِّ
تذكر الكحالين) فخصص ف الكتاب لك ِّ زمر من ال مرتين مقال ًة خاص ًة:

ينظر :للمؤلِّ  :تاريخ أنبا العيون العرب.)62-60/1( :

 -3العشر مقاال ( :ص.)127

٨٢

ال ُّ مر األ لى من األمراض يمتن أن تقسم إلى ف تين:
"األميراض الحادثيية فيمييا (في العييين) ميين م يا ال يختلي

ف ي كوني ع متي في

العين عن كون ع مت ف ساهر األعضا "(.)1
"ما كون
تح

دالهل ف العين يخال

كون

دالهل ف ساهر األعضا "(.)2

هذه األمراض ف أج ا العي ين المختلفية الظياهر ِّ
لحي ِّ الطبييب ،هي

ستة:
ِّ -1
الحجاب الملتحم.
 -2األجفان.
 -3المأ .
 -4القرنية.

ِّ -5
العنبية.

 -6ف ما بين ِّ
العنبية الجلي ية(.)3
ه ييذه هي ي أمي يراض ِّ
الحج يياب المل ييتحم ،كم ييا ذكره ييا حن ييين

ماسوي ف (المشجر):
 -1الطرفة.
 -2الظفر .

 -1العشر مقاال ( :ص.)127

 -2العشر مقاال ( :ص.)127

 -3العشر مقاال ( :ص.)127

 -4العشر مقاال ( :ص.)127

٨٣

()4

كم ييا ذكره ييا اب يين

 -3الرم .
 -4االنتفاخ.
 -5الجسا.
ِّ -6
الحتة.
 -7السب .
هذه أمراض المأ ( )1ف الكتابين:
 -1السي ن أ ال معة.
 -2الغ .
 -3الغرب أ الناصور.
هذه ه أمراض الجفن:
 -1الشعر ال اه المنقلب.
 -2انتاار األشفار.
 -3القم .
 -4الشعير .
 -5البرد.
 -6القر ح.
 -7الشتر .
 -8هوداني

( ِّ
الشرنا ).

 -1العشر مقاال ( :ص.)133

٨٤

حجر.
 -9الت ُّ
 -10االلتصا .
األمراض السبعية األ ليى يشترك المؤلِّفان في تسيميتما ،حنيين يذك ير (الجيرب)
ال يذ يسي ِّيمي اب ين ماسوي ي (الخشييونة) .حنيين ي يذكر (التح ي ُّجر) (االلتي ا )؛ هييذان
المرضان ال نج هما ف (الكناش المشجر) ،كما ال نج اسم هوداني

( ِّ
الشرنا ).

نج عن ابن ماسوي أسما أخير أ ردها حنين في تصنيف في أمتنة مختلفة،
ه  :الجسا ،االنق ب ،االنتفاخ الورِّدين .
هذا العرض السريع يشير صراح ًة إليى أن جمييع األميراض –تقر ًيبيا -ميذكور عني

ِّ
المؤلفين.

إذا أكملنا االستعراض نظ ُّ ف الصور نفسما.
إن ابن ماسوي لم يمم شيًا ،لم يفت شي

يتيون لميذا االسيتنتا بعي

االعتبيا ار التي سينق

من األمراض الت ذكرها حنين ،ق
عن ي ها بالتفصيي في متيان آخيير

من هذا البحث.
إذا بحانا عن أسما األميراض نفسيما في كتياب ابين ماسيوي المختصيين بيالعين
حجر االلت ا .
ف ننا نج ها موجود ً كلما ف هذا الكتاب أ ذاك ،باستانا الت ُّ
ِّ
فالشييرنا الييذ ال نجي ه في (الكنيياش المشييجر) نجي ه في ( ِّمحنيية الكحييالين) في
(دغ العين).

ِّ
الجرب الذ
يسمي ابين ماسوي ي في (المشيجر) (خشيونة) يأخيذ اسيم العربي
(الجرب) ف (دغ العين) (معرفة ِّمحنة الكحالين).

٨٥

األميراض األخيير التي تظميير ف ي أميياكن أخيير ميين العييين ،أ الت ي تصيييب
جملة العين موجود عن المؤلِّفين:
النت ي ييو  ،االنخي ي ي ار  ،القي ي ير ح ،اجتم ي يياع (كمن ي يية) ا ِّ
األث ي يير ،البيي ي ياضُّ ،
لمي ي ي ،
الس يرنان ،اتس يياع الن ياظر ،ض يييق الن ياظر ،العشي يى ،الح يو  ،ال ييور  ،ض ييع
البصر....،
اليينقص الموجييود في مخطونييا
ضياع بع

كتيياب العييين عني ابيين ماسييوي إ ًذا نيياجم عيين
الفقي ار بسيبب سيمو م ين النسياخ ،أ ميا

األ ار أ عن سقوط بع

ناجم يا عيين نقييص ف ي معلومييا
يشييب ذلييك لييي
ً
تجاه بع الحقاهق العلمية.

٨٦

ابيين ماسييوي ال عيين رغبيية ف ي

القسم الثالث 3-
المادَّة العلميَّة بين التُّراث والحاضر
1-3

الباب األول :العلم الحديث
مقدِّمـة :لـمحةٌ مبسطةٌ في التَّشريـح

0-1-3

الفصل األول :تشريح العين ووظيفتها

1-1-3

الفصل الثاني :االصطالحات العلميَّة

2-1-3

الباب الثاني :بنية العين وفعلها عنـد اإلغريق والعرب

2-3

الباب الثالث :التَّغيّر بين األمس واليوم

3-3

الفصل األول :تغيّر االصطالحـات العلميَّة

1-3-3

الفصل الثاني :تغيّر (الحقائق!) التشريحيَّة

2-3-3

٨٧

الباب األوَّل 1-3
العلم الحديث 1-3
مق ِ مة :لمحة ُمَب َّسطة في َّ
التشريح 0-1-3
هذه لمحة مبسطة جي ا عين (تشيري العيين) ،المقصيود مين كتابتميا هيو تسيمي
فم ِّم التشري الذ كتب العرب ،ذلك أننا نفترض أن ج الق ار يحتاجون إلى تيذكير

بتشيري العييين ملحقاتمييا ،فييالق ار ليس يوا جميعيا ميين العييارفين ِّ
بالطي ِّ
يب ،أ ميين الييذين
ً
يتذكر ن علم التشري كما درسوه ف أيا الِّ راسة الاانوية.
أما األنبا فيعرفون تشري العيين أحسن ميما أعيرف  ،لكن تذكير غير األنبا

بالتشري ضر ر هنيا حتيى ليو كيانوا يتيذكر ن معظيم المعلوميا

مين أييا الِّ ارسية.

متتوب يا –مييا أمتيين– علييى نريقيية الق ي ما  .ثييم
نعييرض أ ًال تش يري العييين الح ي يث
ً

نعرض بع ه تشري العين كما كتب العرب ،بطريقة موج ج ا.

٨٨

الفصل األوَّل 1-1-3
تشريح العين ووظيفتها
نعرف اليو -عليى جي الِّ قية -الكايير عين تشيري ِّ العيين أج ِّاهميا ،ذليك مين
المجمي يير خ مي ي يا جليل ي ي ًة ِ
ِّ
ــــفية( )1و َّ
لعل َمـــــي
ــــيجية( ،)2فق ي ي ق ي ي
الوص َّ
النسـ َّ
الني يياحيتين َ
التشــــريح( )3و َّ
َّ
النســــي ( ،)4كمي ي يا أن االكتشافي ي يا الم ِّممي يية الت ي ي حي ي يصلت في ي ي علــــ
ِّ
ببعضما اآلخر.
الجنين( )5بينت ع قا أج ا العين بعضما
فيالعين تتكيون مين جي ار محتوييا
عليما عض

داخليية ،تأتيميا أعصياب أ عيية ،ترتكي

 ،لما ملحقا .

ج ار العين يتكون ب ره من قمصان ،خارج

متوسط داخل .

أيضا القميص اللِّيف  ،يتكون من جي أين :القرنيـة
القميص الخارج ُّ يسمى ً
ف األما  ،الصلبة( )7ف الخل .

()6

ضا القم يييص العض ييل ال ي يوعاه  ،يتك ييون م ي ين
القم يييص المتوس ييط يس ييمى أي ي ي ً
()9
()8
زحية( )10ف األما .
بي
الق َّ
َّ
اله ِ
َ
المشيمية ف الخل من الجس ُ
.(Descriptive( -1

.(Histological( -2

.)Anatomy( -3

.)Histology( -4

.)Embriology( -5

.)Cornea( -6

.)Sclera( -7

.(Chorioidea( -8

.(Ciliary body) -9
.)Iris( -10

٨٩

القميص ال اخل ُّ هو َّ
بكية(.)1
الش َّ
الصلبة القرنية ،كميا أن هناك ع ق ًة بيين المشيمية الجسم
فمناك ع قة بين ُّ
الم ب الق حية.
الصلبة ذا
ُّ

لون أبي

 ،بينما القرنية شفافة.

شيفوف القرنييية هيو الييذ يسييم لنيا ب ير ية الق ح يي ِّة الملون ِّية الح قي ِّية أ الاقي ِّ
يب
ِّ
أيضا البؤبؤ أ الناظر أ إنسان العين.
الموجود ف مرك ها ،المسمى ً

لييون الق حييية هييو أح ي أشييمر الم م ي الت ي تلفييت نظيير ال اره ي  ،فمييذا اإلنسييان
تبعا للون ق حيت  ،الذ يتاد يمي ه.
لون عيني أسود أ أزر أ بن أ أخضر ً
إذا كانيت الق حيية تظمير مين خي القرنييية الشيفافة ،في ن الجسيم المي ب الييذ
الصلبة غير الشفافة.
يحيط بما إحان ًة داهري ًة ال يظمر للعيان ألن يقع خل
ُّ

ف ييالقميص الخي ييارج ُّ إ ًذا يتكي ييون مي يين عض ييوين ،المتوسي ييط يتكي ييون مي ي ين ث ثي يية
أعضا أ أجي ا  ،أميا القمييص الي اخل ُّ فيتكيون مين عضيو احي هيو الشيبتية التي
ياز داهري يا علييى المشيييمية خل ي الجسييم الم ي ب ِّ  ،يسييمى هييذا
ترتك ي ف ي األمييا ارتكي ًا
االرتكاز ال اهر المنشارية.
صييغيرً إذ إنمييا ال تشييغ إال

الصييلبة ف نمييا تي يب
إذا قارنيا حجييم القرنييية بحجييم ُّ
طا من القميص الخارج ِّ للعين.
ج ً ا بسي ً
ق شِّبمت العين بالكرة( ،)2ق صفنا ج ار (أ غ ف) هذه الكر .
أما محتوياتما فتتكون من ث ثة أج ا :

ف الخل يقع الجس ُ الزجاجي ،يشغ معظم تجويف العين ،أ الكر  ،ف
َِّ ي
تمام يا يمسييما،
األمييا توج ي الع س ـ ُة أ الجس ـ البلــور  ،هي يو يي يقع خلي ي الق حييية ً
.)Retina( -1

 -2الكر = ).)Globus

٩٠

يتعل ييق بأربط يية ِّمجمري يية الحج ييم م يين خ ي ِّيط اس ييتواه ترتكي ي عل ييى محفظتي ي م يين كي ي ِّ

الجما  ،أ أن ارتكازها داهر تماما ،بمذه األربطة يتعلق الجسم ِّ
البليور
ً
في متاني  ،يقييع ارتكيياز هييذه األربطيية في المحيييط خلي الق حييية ،أ علييى الجسييم
الم ب ِّ  ،تسمى هذه األربطة ِ
الم َعلِق.
الربا َ
ط ُ
أيض يا ِّ
الجسييم ِّ
البلييور  ،هي يو متييون ميين ميياد شييفافة تحيييط بمييا
البلييور ُّ يسييمى ً

يتابيت

أيضا ،شت هذا الجسم شت ع سة مح بة الوجمين.
محفظة شفافة ً
أم ييا المس ييافة الواقع يية ب ييين جي ي القرني يية الخل ي يف ِّ

ج ي ي الق حي يية األم ييام ِّ ف نم ييا

تمتلي ي بس يياه أش ييب م ي يا ي ي يكون بالم ييا يق ييا ل ي ي الخلـــ المـــا ي ،ه ييو يمي ي ُّ الوجي ي
األمام ِّ
للبلور من خ

الح قة.

ُّ
الح ق يية "تتض يييق في ي ُّ
الن ييور ،تتس ييع في ي
الظلم يية"( ،)1تبي ي
ِّ
تماما.
الصحة سودا
ً

لل ارهي ي في ي حال يية

البلور ُّ الجسم ال ُّ جاج ُّ ُّ
تتص القرنية كما الخلط الماه ُّ الجسم ِّ
بالشفوف،
هذا ما يسم بي خو ُّ
النيور -كميا صيور المرهييا  -عبير الح قية إليى قطيب العيين
الخلف ِّ  ،تنطبع صور المرهيا ف بقعة ف الشبتية تسمى َّ
الصفراء( )2تقع
اللطخة َّ

ف ي نماييية المحييور البصييرِّ ؛ أ المحييور الييذ يمي ُّير ميين قطييب العييين األمييام ِّ إلييى
قطبمييا الخلف ي ِّ ُّ ،
اللطخيية الص يف ار ه ي المنطقيية الت ي تحتييو علييى الخ يييا الشييبتية
المسييؤ لة عيين اإلحسييا

بالمرهيييا  ،منمييا ينتق ي اإلحسييا

عبيير ألييياف العصي ِّ
يب

 -1استعم الراز هذه العبار ف أ اخر القرن التاسع المي د  ،قي أثيار انتبياه م ِّ
يؤرخ العليم ،اليراز
نقلميا عيين مؤلِّي

ِّ
الطي ِّ
يب) ،أ
مجمييو هييو صياحب كتيياب (اليذخير في

هذه العبار هو مورغان المشرح اإليطال الشمير( .) 1771
.(Macula( -2

٩١

مين لفييت األنظيار إلييى أهمييية

يتم
البصي ييرِّ –م ي ي ا
ار بالتصي ييالب البصي ييرِّ الطريي ييق البصي ييرِّ  -إلي ييى ال ي يِّ ما حييييث يي ي ُّ
اإلبصار أ اإلدراك.

ِّ
تغط ي ي ي ال ي ي يمقلة (كي ي ي ير الع ي ييين) عضي ي ي ي تما ملحقاتميي ييا الطبقي ي يية التيي ي ي تسي ي ييمى

الملتحمــــة( ،)1ه ي ي نبقي يية نص ي ي شي ييفافة ترتكي ي ي في ي ي األمي ي يا عي ي يلى إكلي ي ي العي ييين
ُ
)
2
(
تماما على حي د القرنية -تتج إلى الخل في كي ِّ االتجاهيا سياترً
(اللمب) ً -
مشتل ًة رتجيين :احي ا ف ي األعليى حييث ت ِّ
ِّ
يبطن
المرتك عليما،
الصلبة العض
ُّ
ً
الجفن األعلى ،اح ا ف األسف حيث ِّ
السفل .
تبطن الجفن ُّ
ً
يأت إلى العين من الخل

العصب البصر ُّ  ،الذ هو مجموعة األلياف التي

تتص في العين بخ يا الشبتية ،تأت هيذه األلياف مين الخلي ؛ أ مين (الطرييق

البصرِّ ) ( التصالب البصرِّ ).

ف ك ِّ اح مين العصيبين البصيريين األيم ي ِّن األيس ِّير ،ف ي لمعِّتي ِّ  ،يتوضيع
الشريان العين ُّ ِّ ،
ِّ
فالشريان ف الوسط ،األلياف العصبية تحيط ب من ك ِّ جانب.
م يين الناحي يية الش ييتلية :حينم ييا يغ ي يادر العص ييبان البصي يريان ال ي يعين إل ييى الخلي ي
يتصييالبان ثييم تمضي األلييياف القادميية ميين العييين اليمنييى إلييى جمتي الِّ م يا اليمنييى
اليسر  ،كذلك األلياف اآلتية من العين اليسر  ،فق ترتيب محكم.
الصلبة تحيت الملتحمية س ي ُّت عضي
ترتك على ُّ

تح ِّيرك المقلية؛ أربعية منميا

يتقيما في األعليى في األسف ي  ،ف ي األيمين في األيسير ،تسيمى
تأخذ
ً
اتجاها مس ً
المستقيمية العيلوية السفلية ،األنسية الوحشية.
هيذه العيض  :اليعض
اثنت ييان م يين العضي ي

ترت ي يك ان تتجم ييان بش ييت منح ييرف ،تس ييمى األ ل ييى:

العضلة المنحرفة الكبير  ،األخر  :العضلة المنحرفة الصغير .

.)Conjunctiva( -1

.)Limbus corneo-sclerale) -2

٩٢

العض ي ي ي

المس ي ي يتقيمة تحي ي ي ِّيرك المقلي ي يية؛ ك ي ي ي ُّ اح ي ي ي باتجاهمي ي ييا ،الي ي ي يعضلتان

المنحرفتان تحركان العين باالتجاه ال اهرِّ بشت رهيس .
ف ي الحقيقيية :إن حركيية الع ييين أكايير تعقي يً ا ممييا ص ييفنا ،لكيين هييذا الوص ي
المختصر هو ما يل منا -ف هذا المقا  -لفمم تشري العين عن العرب.
يح ي ِّيرك عضي ي ِّ العي ي ِّ
يين الس ييتة األجفي ييان ألي يياف عص ييبية حركيي يية ت ييأت م يين

الِّ ما  ،أ أنما من األز ا القحفية .معظمما ييأت مين اليعصب الي ِّ
محرك المشترك
بعضييما يييأت مي ين العصييب المحي ِّيرك الوحش ي  ،ك ي ُّ مي يجموعة مي ين األلييياف تحييرك
إح

العض

.

ما يقا عن عض

العين ي يقا ع ين العص يب البص يرِّ الطرييق البصيرِّ ،

فس ييير األلي يياف يحت ييا –ف ي ي الحقيق يية -إل ييى ص ي ي

مفصي ي  ،ك ييذلك ع ق يية ه ييذه

األلياف بالشبتية ،لكن ما قلناه هنيا يتفي لفميم ميا سيماه العيرب (التقيانع الصيليب )
هو ما نقو عن اليو (التصالب البصر ُّ ).
تستن المقلة في الحجا  ،هيو تجويف عظم ف أعلى الجمجمة ف األما ،
يحيييط بمييا نسييي خلييو

شييحم يم ييأل الفي ي ار داخي ي الحجييا

يسمي ي للعض ي

بالحركة.
تغطى محتويا
خ

هذا الحجا –بم يا فيميا المقلية -بيالجفنين ،تب ي

المقلية مين

الفرجة الجفنية.
للجفن تركيب خاص ،فمو غن بالغ د الت تحييط -في سيمك حافية الجفين-

باألهي ي اب المغر س يية ف ي ي جس ييم ش ييبي بالغض يير ف يعطي ي الجف يين ش ييتل الخ يياص،
تغطيي ي ( ِّ
يس ييمى الظفـــر ،للجف يين جي ي ظ يياهر يغطيي ي الجلي ي  ،جي ي ب ييانن ِّ
تبطني ي )
الملتحمة ،تقع غ د الجفن ف سمت .
٩٣

ل حافة تنبت منميا األه اب مصطف ًة بشت نظام خاص بت ي ِّ جفين ،لكي ِّ
ه ب بصلة كاهنة ف سمك الجفن ،تجا ِّ رها غ د خاصة ،دهنية عرقية.
ف ي الناحييية األنسييية م يين حافيية ك ي مي ين الجفن ييين يوج ي ثقييب صييغير يس ييمى
ُّ
النقطة ال معية يتماد مع قنا صيغير تتجي إليى األنسي  ،تجتميع القناتيان العلويية
الي مع،

يب في كيي
السفلية ،تيذهبان إليى األنسي ِّ  ،حييث تشيت ن قنيا ً احي ً تص ُّ
الييذ يسييتن في تجويييف علييى ع يظم األني  ،لمييذا الكييي فتحيية إلييى بييانن األني
يمر فيما ال مع.
ُّ
قي

صي

العييرب (تركيييب) العييين ،تركيييب ج ي ارها محتواهييا ،مييع ش ي

ميين

ِّ
ير
المحركيية لجمي ياز ال مي يع الجفيين جي يا مختصي ًا
التفصييي  ،لكيين صييفمم للعض ي
جي ا ،أمييا الحجييا في ي نكيياد نجي ل ي ذكي ي ًار في الميياد المخصصيية لعلييم التش يري ف ي
المؤلفا العربية.
يتضي ي م يين ه ييذا الع ييرض السي يريع أن أ اض ييطراب في ي ش ييفوف أجي ي ا الع ييين

الشفافة ِّ
كبير في البصر ،كيذلك أ اضطراب يليحق بالشيبتية خاصية
ًا
يسبب أ ًذ
بمرك ها الذ هو ُّ
اللطخة الصف ار  ،الشي نفسي يقيا عل يى الطرييق الطويي اليذ
ِّ
العصب البصرِّ إلى الِّ ما  ،مرك اإلدراك.
تسلك ألياف

٩٤

الفصل الثاني 2-1-3
االصطالحات العلميَّة
ض ي ي ي يع م ي ي ي يعظم ه ي ي ي يذه األسم ي ي ي يا

يج ي ي ييب هن ي ي ي يا أن نعت ي ي ييرف أن الفض ي ي ي ي في ي ي ي
الفنيـة( ))1التي س ِّيميت بميا أجي ا العيين التي نسيتعملما الييو يعيود
(االصـطالحات َّ
()2
ِّ
الطِّبييية الق يميية ،فميين هييذه المؤلفييا أخييذ األسيياتذ -الييذين عرب يوا
إلييى المؤلفييا
كتب ِّ
الط ِّب ف العصر الح يث -هذه االصط حا اعتم ها.
إن أق ي ي اسي ييتعما لمي ي يذه االصي ييط حا ني ي يج ه في ي ي القي ييرن التاسي ييع المي ييي د ِّ
موما اص ييط حا مس ييتح ثة ،كتبم ييا المؤلِّف ييون في ي ه ييذا
(الاال ييث المج يير ) ه ي ي ع ي ي ً
القي ي ييرن عي ي يينمم أخي ي ييذ المتي ي ييأخر ن ،مي ي ي ين الم ِّمي ي ي ِّيم أن نشي ي ييير إلي ي ي يى أن بي ي ي يع
االصط حا

هي ي ي يذه

يمتن أن يتون قي شياع اسيتعمال قبي القيرن التاسيع بيين األنبيا أ

حتى عن عامة النا .
ميين الم ِّمي ِّيم أن نشييير أيض يا إلييى أن األسيياتذ الييذين عرب يوا ِّ
الطييب الح ي يث لييم
ً
يتن بين أي يمم ش من مؤلفا القرن التاسع؛ لذلك في نمم اعتمي ا االصيط حا ِّ
الت

ج ه ي ي يا ف الكتب المتوفر أياممم ،منم ي ي يا (قان ي ي ي ي يون)

()3

ابن سينا

()4

الكتي ي ياب

 -1االصط ح الفن (.(Terminus technicus
 -2ف القاهر (أبو زعب ثم قصر العين ) بين سنت (.) 1887-1827
ف بير

السورية اإلنجيلية) بين سنت (.) 1884-1866
(الكلية ُّ

ف دمشق (المعم ِّ
الطِّب ) ب ً ا من (.) 1919
الط ِّب ،لكن القسم المتعلِّق من ِّ
ِّ
بط ِّ
يب العيين صيار مين الكتيب المعتمي
 -3كتاب (القانون) كتاب عا ف
ل المؤلِّفين ب ً ا من القرن الحاد عشر (الخام المجر ).

 -4توف ابن سينا عا (.) 1037

٩٥

(الملك )( )1لعل بن العبا

المجوس (.)2

أيضي يا أن نب ييين أن اص ييط حا
م يين الم ِّم ي ِّيم ً
العين -كِّتب لما البقا االستقرار فاعتم ها المؤلِّفون ف القرن العاشر ،سار على

الق ييرن التاس ييع -في ي حقي ي عل ييم

خطاهم ك ُّ المتأخرين حتى القرن السابع عشر(.)3

حينما نقو بيأن الفض في ظمور هذه االصط حا

ِّ
الفنية ي يعود إليى ميؤلِّف

القرن التاسع ،ف ن هذا ال يستن إلى حقيقة أنما موجيود في هيذه المؤلفيا
بي يعيود بال رجية األ ليى إل يى أن هيؤال الميؤلِّفين ذك ير ا بشيت اضي سيبب اعتميياد
فحسيب،

مي ين حي ي المعنييى الييذ يحمل ي االصييط ح ف ي

هييذه االصييط حا  ،ف نمييا جييا
اللغيية اليونانييية ،هييذه ُّ
ُّ
اللغيية الت ي ني يق عني يما األسيياتذ العييرب ،ميين قييبلمم األسيياتذ

السريان.
ُّ

بعب ييار أ ضي ي في ي ن حن ييين ب يين إس ييحق -كم ييا ب ييين م ييايرهوف( -)4يوحن ييا ب يين
ماسوي -كما نبين هنيا -يشيران إلى (سيبب التسيمية) أ (تسيمية أجي ا ِّ العيين ه ِّ
يذه
بمذه األسما ).

يقو يوحنا بن ماسوي :
"مسأل ي ية :في ي ن ق ييا قاهي ي  :فلِّ ييم س ي ِّيميت الطبق ييا

ِّعنبية ،زجاجية ،جلي ية ،شبتية؟

الصناعة ِّ
ِّ
الطبية).
أيضا (كام
 -1هو المسمى ً
ِّ
الط ِّب مؤل من قسمين :األ
هو كتاب عا ف

الرنوب ييا  :قرني يية ،بيض ييية،
ُّ

ِّ
ِّ
للط ِّ
يب العملي ِّ  ،مياد عليم
للط ِّب النظر  ،الايان

العين موجود ف القسمين ف مواضع مخصصة لما.
 -2توف عل بن العبا ف الربع األخير من القرن العاشر (الرابع المجر ).
األنبا

 -3عصر ظمور كتاب القوصون (قامو
 -4ف مق ِّ مت لتحقيق (العشر مقاال ف العين).

قامو

٩٦

األلبا ) أهم المعجما

الطبية العربية.

من خلقتما جوهرها ،أنما تشب

قي ل  :إن إنما اشتقت أسما هيذه الطبقا
م ييا س ي ِّيميت بي ي " " ذل ييك أن القرني يية تش ييب الق ي يرن األب ييي النقي ي المص ييقو "" ...فأم ييا
العنب فمو شبي ِّ
ِّ
بالعنبة "... "...أما البردية ف نما تشب حبة البرد ف صفاهما."...
البردية هنا ه الجلي ية(.)1
"فأمييا ال ُّ جاجييية فم ي  ...ألنمييا تشييب ال ُّ جييا المي يذاب في ي صييفاه

رقت ي

قبول ي

لألنوار".
" كذلك البيضية ف نما أشب ما خلِّق بما البيي

"  " ...أميا الشيبتية [" "...أميا

الملتحميية] فييألن فيمييا عر ًقيا دقاًقيا محيطي ًة بمييا م ين كي ِّ ناحييية بسي

أ لحميية."...

األمي يير نفس ي ي نصي ييادف عي ي ين حني ييين في ي ي كتابي ي ي ( :المسي يياه ف ي ي العي ييين) (العشي يير

مقاال ):
الصيلبة:
"الشبتية :إنما تعرف بمذا االسم ألنميا شيبيمة بشيبتة الصييادُّ " ..."...

إنم ييا لقب ييت بم ييذا االس ييم ألنم ييا ص ييلبة جاسي ي ة"" ...العنكبوتي يية ...ألنم ييا تشب ي ي نسي ي
العنبية :ألنما تشيب ِّ
العنكبو  ،أ قشر البصي الرقيقِّ "... "...
العنبية في لونميا "...

" ...القرنية ألنما تشب القرن المبر "(.)2

" ...شييبيمة بال ُّ جييا الييذاهب ...أ ال ُّ جاجييية" " ...شييبيمة ببييياض البييي

...

أ البيضية".
" ...شبيمة بالشبتة ...أ حجاب شبت " " ...شيبيمة بالمشيم ية ...أ الطبقية
المشيمية".
 -1البردية أ الجلي ية بتعبير ابن ماسوي  ،ه الجلي ية عن حنين ،ه ما نسمي اليو الجسم البلور أ
الع سة.

 -2المساه ف العين( :المسألة  ،15ص.)21

٩٧

الص ي ييلب" " ...ش ي ييبيمة ِّ
" ...هي ي ي ص ي ييلبة جاسي ي ي ةِّ ...
بالعنب ي يية ...أ
الغش ي ييا ُّ

ِّ
العنبية".

" ...شبيمة بالذب ( )1ف لونما هي تما ...أ القرنية"(.)2
الذب هو "قشور ص فة الغيلم( )3البحر ".

 -1القامو

السلحفا البح ِّرية أ البري ِّة أ ِّعظا ظم ِّر دابة بح ِّرية."...
المحيط" :)378/3( :الذب جل ُّ

 -2العشر مقاال ( :ص.)75-74-73
 -3القامو

المحيط" :)157/4( :الغيلمِّ ...
السلحفا الذكر".
الضف ع ُّ

٩٨

الباب الثاني 2-3
بنية العين وفعلها عند اإلغريق والعرب
أخذ المؤلِّفون العرب تشري العين عين اإلغريق ،فالعين عني هم تشيب كيرً لميا
نبقييا  :خ يارجية متوسييطة داخلييية،
جي ار محتويييا  ،الجي ار يتكييون ميين ثي
الطبقا ف األما غيرها ف الخل  ،ففي األميا الطبقية الخارجيية هي (القرنيية)،
الطبقة الوسطى هي ( ِّ
العنبية) ،ال اخلية هي (العنكبوتية) ،أما في الخل فالطبقة
الصلبة) ،الوسطى ه (المشيمية) ،ال اخلية ه (الشبتية).
الخارجية ه ( ُّ
الص ييلبة) في ي
تتم يياد الطبقت ييان الخارجيت ييان إحي ي اهما م ييع األخ يير ؛ أ أن ( ُّ

األخ ي يير :

الخلي ي ي تتم ي يياد م ي ييع (القرني ي يية) في ي ي األم ي ييا  ،ك ي ييذلك تتم ي يياد الطبق ي ييا
(المشي يييمية) ف ي ي الخل ي ي مي ييع ( ِّ
العنبيي يية) ف ي ي األمي ييا ( ،الشي ييبتية) ف ي ي الخل ي ي

مي ييع

(العنكبوتي ي يية) في ي ي األم ي ييا  ،أ أن الطبقت ي ييين المتوس ي ييطتين تتمادي ي ييان إحي ي ي اهما م ي ييع
األخر  ،كما تماد

الطبقتان الخارجيتان ،كذلك تفع الطبقتان ال اخليتان.

ِّ
أيضا.
ق سمى العرب (الطبقا ) (األغشية) أ (الحجب) ً
الرنوب يا
أميا ُّ

الرنوبية الجلي ييية)،
فمي ث ثية :اح ي في مركي الكير  ،هي ( ُّ

الرنوبتييان األخي يريان :في ي الخل ي
تمييأل تجويييف الكي ير ُّ

الرنوبيية ال ُّ جاجييية) ،ف ي
( ُّ

الرنوبة البيضية).
األما ( ُّ
في ع يرف اإلغريييق العييرب :الجلي ييية ه ي أهي ُّيم أجي ا العييين ،ذلييك أنمييا ه ي
المكلفيية ِّ
باإلبصييار ،أعضييا العييين األخيير تقييو بوظيفي ِّية حماييية الجلي ييية ترنيبمييا
تغذيتما.

٩٩

الجلي ييية لمييا شييت خيياص قريييب مي ين االسييت ار  ،تقييع الجلي ييية علييى سييط
ال ُّ جاجية األمام ِّ ف موقع يشب الحفر  ،بحيث ترتك الجلي ية هناك حيتى ِّنصفما،
النص األمام ُّ ِّ
ِّ
تغطي البيضية.

نظر ألهميتما (شرفما).
الرنوبة ًا
ق أننب المؤلِّفون ف ص هذه ُّ
ق صفوا بش مين التفصي ج أ ِّ
العنبية :األمام األمل  ،اليذ نس ِّيمي
اليو الق حيية ،الخلفي الخشين ذا الخمي  ،ه يذا (الخمي ) اليذ نس ِّيمي الييو (ال اهي
الم بييية) ،هييذا الخم ي ارتكا ازت ي هي يو الجي ي الخلف ي ُّ ميين ِّ
العنبييية الييذ يشي ِّيت ج ي ً ا
الرنوب يية
مقع ي ًا
ير م يين جي ي ار الع ييين األم ييام ِّ يتجي ي تقعي ييره إل ييى الخلي ي حي ييث توجي ي ُّ

البيضية.

الجلي ية ف المرك  ،ه (آلة ِّ
اإلبصار) ف العين ،هي أه ُّيم (أشيرف) أجي ا
العين ،يب لمن يق أر ص العيي ِّن تركيبما مين خ الجم الت توح بالتشاب

بين القسم األمام ِّ من العين القسم الخلف ِّ منما أن هذين القسمين متناظران ،على
األق ِّ من حيث الحجم( ،)1هذا إذا استانينا الشت الخاص ِّ
للعنبية.
الص ييلبة ف ي ي الخلي ي ِّ ،
العنبيي يية في ي األمي ييا تقاب ي ي
فالقرني يية ف ي ي األم ييا تقاب ي ي
ُّ

المشيمية ف الخل  ،العنكبوتية ف األما تقاب الشبتية ف الخل .

هذا هو تركيب (المقلة) ،أ ما يسمى اليو (كر العين)( ،)2ترتك على هذه

الكيير سييت عضي

احي في جميية المييأ

ِّ
تحركمييا؛ أربعيية منمييا في االتجاهييا

الرهيسيية :ع يلوية سييفلية،

األخيير في جميية اللحيياظ ،أ في ج يمة األني

الص  ،اثنتان منحرفتان (على التوريب).
ُّ

في جميية

 -1ال نعرف نصا عربيا أ إغريقيا اح ً ا يؤك أ يوح أن القسم األمام من العين أصغر من القسم
الخلف ِّ .
.(Bulbus ،Globus ،Eyeball) -2

١٠٠

ِّ
تغطي العييين عضي ِّتما الطبقيية الملتحميية التي (تشييتم ) علييى المقليية علييى

ك ِّ ما ف داخ الحجا  ،أ التجويف العظم ُّ الذ تستن العين.

لم يستعم أنبا العين العرب اصط ح (الحجا ) اليذ نستعمل الييو  ،ليم

أحيانيا ،بي اكتفيوا باإلشييار إلييى
يسييتعملوا اصييط ح (الوقييب)( )1الييذ نسييتعمل اليييو
ً
(تجويف) أ (محجر) أ (جوف) تستن العين.
ال ِّ
تغطي الطبقية

الملتحمة إذ ِّ
الصلبة ما عليميا مين عضي
تغط الطبقة ُّ
ياز داهرييا لكي تم ِّكيين القرنيية الشيفافة مين القيييا
القرنيية ،بي ترتكي ع يلى ح يو ِّافما ارتك ًا
بوظيفتمييا ،ه ي السييماح ُّ
للنييور بييأن (يخيير ميين العييين) أن يي ي خ إليمييا ميين خ ي

البؤبؤ أ الناظر.

اس ييتعم الع ييرب اص ييط ح (الن يياظر) لإلش ييار إل ي يى الاق ييب ال ييذ في ي الق حي يية

( ِّ
العنبية) لم يقولوا (الح قة) ،هو ما نفعل اليو  ،مين النيادر أن نعاير ع يلى كلمية
(البؤبؤ) ف كتب ِّ
الط ِّب.

غاهم يا ،فمييرً (المقليية) هي ي الح قيية ،مييرً (الفرجيية
ظ ي اصييط ح (الح قيية) ً
الجفني يية) هي ي الح ق يية ،م ييرً الطبق يية الجلي ي يية -في ي الم ي يرك  -ه ي ي الح ق يية ،عل ييى
القييار أن يفمييم معنييى (الح قيية) ميين سيييا اليين ِّ
ص ،هييذا يسييت ع أن يعييرف القييار

مباد تشري العين ،ف الح د الت ذكرناها.

الفرج يية ب ييين الجفن ييين لم ييا از يت ييان ،احي ي في ي األنسي ي ِّ -في ي جم يية األني ي -

الصي  -سيموها (الميأ
سموها (المأ األكبير) ،األخ ير ف ي الوحشي ِّ –ف ي جمية ُّ
األصغر).

 -1القييامو المحيييط" :)137/1( :الوقييب :نقيير في الصييخرِّ يجت ِّمييع فيمييا المييا كالوقبي ِّية ...كي ُّ نقيير في
الجس ِّ كنقرِّ العي ِّن الكت ِّ ."...

١٠١

قي اكتفى بيع

المؤلِّفين بقولي (المأ ) يعن بيذلك المأ األكبر( ،اللِّحاظ)

يعن بذلك المأ األصغر.

أيضا (المو )( ،المآ ).
كما قالوا (المأ ) قالوا ً
ص ي المؤلِّفييون العي يرب جفن ي الي يعين العلييو السييفل  ،عرف يوا حركيية الجفيين

العلييوِّ  ،العضييلة المسييؤ لة عيين رفييع هييذا الجفيين ،كم يا عرفيوا (أن الجفيين السييفل ال
يحتييا إلييى حركيية) في ي ن تغمييي

الجفن بوظيفت .

العييين انطبييا الفرجيية الجفنييية يتف ي لقيييا هييذا
الفرجي يية

نعي ييرف الي ييو أن ثمي يية (عضي ييلة م اريي يية) ه ي ي المسي ييؤ لة عييين إغ ي ي
ِّ
المؤلفيي ين فق ي ُّ
الجفنييية ،أمييا ق ي ما
ظن يوا أن العضييلة الم ارييية مي يا ه ي إال عضييلتان
تخفضان الجفن العلو  ،اح من ك ِّ جانب.
العصب البصر عن العرب هو العصب األجوف أ العصب الباصر.
يتص (العصب األجيوف) بقط يب ال يعين الخلفي  ،يوصي إليى العيين (ال ُّير ح
قادمي يا م ي ين الِّ م ي يا  .يت ييون ذل ييك ب ييأن يخ يير
الباص يير) ال ييذ (يج يير ) في ي تجويفي ي
ً
عص ييب م يين كي ي ِّ جم يية م يين جمتي ي الي يِّ ما ( ،)1اليمن ييى اليس يير  ،ي ي يسير العص ييبان
يتصييالبان( ،يتح ي ان) ثييم (يفترقييان) ،مي ين التصي يالب يي يسير (عصييب أجييوف) إلييى

العين اليمنى ،آخر إلى اليسر (.)2

حينما ي خ العصب األجيوف إليى داخي المقلية تتغيير بنيتي " :يتشيقق" مني ميا
يشييب "الخيييوط" ال قيقيية ،تنتس ي ( " ،)3تصييير شييبيم ًة بالشييبتة" .ق ي ني يص المؤلِّفييون
 -1القانون" :)110/1( :من غور البطنين المق مين من ال ِّ ما ".
يسار إلى الح قة اليسر ".
يمينا إلى الح قة اليمنى ،النابت ًا
 -2القانون" :)110/1( :ثم ينفذ النابت ً
الح قة هنا بمعنى (المقلة).
 -3الت ِّ
ذكر ( :ص.)32

١٠٢

الع يرب علييى أن نسييي الشييبتية يي خ فيي إلييى جانييب األلييياف القادميية ميين العصييب

البصر عر

صغير .

هي ي ييذا (االنتسي ي ييا )( )1الي ي ييذ يحص ي ي ي (لخيي ي ييوط)( )2العصي ي ي يب األجي ي ي يوف يي ي ي يجعل

()4
()3
الرنوبة
(
،
)
ا
يض
ر
ع
(
(مت ِّس ًعا)
شبيما بالشبتة)( )5ف داخي المقلة (فيشتم عيلى ُّ
ً
ً
ال ُّ جاجية)(.)6

هتذا تتكون الطبقة الشبتية مين ألياف العيصب البصرِّ  ،هتذا تحيط الشبتية

بالجسم ال ُّ جاج ِّ .

ق نص المؤلِّفون العرب على أن نسيي الشيبتية يي خ فيي إليى جانيب أليياف

العصب البصرِّ "أ رد شرايين" صغير .

ع ييرف الع ييرب الس ييحايا التي ي تغلِّي ي الِّ م ي يا  ،س ييموها (أ الي يِّ ما ) لك يينمم في ي
عصي يير الترجمي يية لي ييم يسي ييتعملوا التعبيي يير العرب ي ي (أ ال ي يِّ ما ) ب ي ي اسي ييتعملوا التعبيي يير
اليونييان عربييوه فقييالوا (ميياننج ) ،عرفيوا كييذلك أن السييحايا تتشييت ميين ِّغشييا ين:

مباش يير بالي يِّ ما  ،ق ييالوا عني ي (الل ييين) ،اآلخ ي ير ه ي يو ال ييذ ي ي يحيط

أح ي ي هما عل ييى تم ييا
ِّ
الصلب) أ (الجاف ).
بالغشا اللين ،يقع تحت عظم الجمجمة هو (الغلي ) أ ( ُّ

ِّ
للعصب األجيوف ِّغشا ين :صلب خيارج  ،لين داخل .
كما حيا الِّ ما  :إن

 -1الت ِّ
ذكر ( :ص.)32

 -2دغ العين :الفص الاالث" :ألن العصبتين يتشقق منمما شبي الخيوط ال ِّ قا ما تشقق البرد ،
فيظمر من ذلك التشقق هذا الحجاب على شت شبتة الصيادين".

 -3القانون.)110/1( :
 -4الت ِّ
ذكر ( :ص.)32
 -5الت ِّ
ذكر ( :ص.)32

 -6القانون.)110/1( :

١٠٣

قالوا كذلك :إن ِّغشا الِّ ما الغلي يتماد مع ِّغشا العصب الغلي  ،إن
غشا الِّ ما اللين يتماد مع غشا العصب اللين.
زاد ا على ذلك:
كمييا يتميياد العصييب البصيير ُّ مييع الش يبتية داخ ي العييين ،ف ي ن غشييا ه اللييين

يتميياد مييع الطبقيية الوسييطى (المشيييمية) ،كييذلك يتميياد غشييا العصييب الخييارج ُّ
الصلبة ف العين.
الصلب) مع الطبقة ُّ
( ُّ

قييالوا :إن منبييت الشييبتية مي ين العصييب ،منبييت المشيييمية ميين الغشييا اللييين،
الصلب.
الصلبة من ال ِّغشا ُّ
منبت ُّ
يستمر إليى األما ِّ ،
التماد
ُّ
فالعنبية على سبي الماا هي التمياد األميام ُّ
ِّ
للغشي ييا اللي ييين للعص ييب كمي ييا للغشي ييا اللي ييين لل ي يِّ ما  ،ألنمي ييا ه ي ي التمي يياد األمي ييام ُّ
للمشيميةِّ ،
فالعنبية منبتما مين المشييمية؛ أ مين الغشيا ين اللينيين :غشيا العص يب
غشا الِّ ما .

الصييلبة منبتمييا مي ين ِّ
الصييلب
الغشييا ُّ
الصييلبةُّ ،
القرنييية كييذلك ...منبتمييا مي ين ُّ
الصي ييلب
الي ييذ يحي يييط بالعصي ييب األجي ييوف ،هي ييذا ب ي ي ره منبت ي ي مي يين ِّغشي ييا ال ي يِّ ما
ُّ

(الجاف ).

الغشيا هيو ِّ
الغشيا اليذ يجلِّي الجمجمية ،فيذلك ِّ
الملتحمة منبتميا مين ِّ
الغشيا
الخييارج ُّ األبعي  ،الملتحميية هي الطبقيية الخارجييية األبعي التي تجلِّي العييين ،تغطي

نبقا

العين تحفظما تحميما.

  

١٠٤

تختل

العيون من حيث لونما:

فمن يياك الع ييين الكحي ي
الليونين :الشييم

الع ييين ال رق ييا  ،ثم يية ل ي يونان متوسط ي يان ب ييين ه ييذين

الشييع  ،العييين عن هييذ شييم

أ شييع

زرقا .

تماميا كمييا نقييو كحي
ً ،

تختل ي ي أل ي يوان العي ييين بي ي يين ُّ
الشي ييعوب؛ (فاألحبي يياش) كح ي ي العيي ييون ،كي ي يما أن
(الصييقالبة) زر العيييون ،السييبب في ذلييك هييو ِّ
المي ا المسيييطر في جسييم اإلنسييان
بسبب ِّم ا الب د الحرار البر د فيما ،عوام أخر .
آلية ح

اللون تتعلق (بتميا

أ كيفييا ) رن يوبا

العيين المختلفية ،قي

توهم يوا فيمييا تغُّييير حجييم

حلييق الخيييا باألنبييا اإلغريييق العييرب فوصييفوا حيياال
تغييير لونمييا أ ِّقواممييا ،ص ي بمييم الخيييا إلييى تصييور
بع ي رنوبييا العييين أ ُّ
الر ح الباصر الذ يخر من العين.
تغي ار تط أر على ُّ
تص

ِّ
مين نري ِّ
الطِّبي ِّ العيني ِّ فصيو أ مقيانع مين فصيو
يف ميا نجي في التي ار
ِّ
الحاد ،فصو أخير عين العيون الجميلة ،عن العيون
العيون ذا البصر

المريضة ،كما نجي فصوًال ف التشري المقارن تستم فكرتما األساسية من أرسطو.

أح هؤال المؤلِّفين الذين بيمرهم غنيى ُّ
اللغية العربيية احتوا هيا عليى كي ِّ هيذه
المفردا هو ابن ماسوي الذ كان أ من نر الموضوع بين المؤلِّفين العرب.
ِّ
المفكيير ن اإلغريييق فمييم آلييية ِّ
حييا
اإلبصييار ،ذهبيوا في ذلييك مييذاهب شييتى،
ِّ
يح ي بمييا ،هييذا
قييا بعضييمم بييأن (ر ًحيا) يخيير ميين العييين يص ي إلي يى المرهيييا
الر ح هو ضرب من (ال ُّير ح النفسيان ِّ )،
ُّ
أ (شعاع) أ ( ِّ
ضيا ).

ص يفوه بأني (ال ُّير ح الباصير) فميو (نيور)

يييأت هي يذا الي ُّير ح ميين بطي يون ال يِّ ما  ،أ ميين تجويف ي  ،يمي ُّير عبيير عصييب
خاص (العصب األجوف) ،هو أ األعصاب الت تخر من الِّ ما .
١٠٥

هييذا ُّ
الشييعاع يسييير خييار العييين كمييا يسييير الضييو علييى خييط مسييتقيم ،حتييى
يص إلى المرهيا  ،ثم يعود منما ي خ إلى العين ،ينق إليما ِّ
الح الذ تؤدي
إلييى ال يِّ ما  ،فييالعين إنمييا تنق ي هييذا ِّ
اإلبصييار) أ ( ِّ
الح ي  ،أمييا ( ِّ
يتم ف ي
اإلدراك) فيي ُّ
الِّ ما .
الر ح ،اليذ
لك ِّ عين عصبما األجيوف اآلت مين الِّ ما  ،الذ ينق إليما ُّ
يخر منما عبر الح قة القرنية الشفافة.
هيؤال المفكير ن الكب يار الييذين ق يالوا ب يمذه اآل ار يتفقييون عليى الم مي العاميية

لمذه (النظرية) ،لكنمم يختلفون ف ك ِّ ما ع ا ذلك.
لع أقلي

بطليمو

أهم ِّ
الرياضيين الذين قالوا بمذه النظرية.
هما ُّ

ف مقاب هؤال قا آخر ن بنظرية معاكسة ،لم يقبلوا فكير خير

شيعاع مين

يادر عل ييى
الع ييين اس ييتبع ا أن يت ييون أ ُّ ش ييعاع -يمت يين أن يخ يير م ي ين الع ييين -ق ي ًا
ِّ
المض ِّ إلى مسافا شاسعة يص فيما إلى ُّ
يبصرها حين يعود إلى العين.
النجو
ضعوا نظريتمم اليخاصة الت تقو ب يأن أشيباح المرهييا

تنطبيع في العيين،

يتم اإلبصار ،فاإلبصار عن هم تابع ل نطبياع ،فصيور األشييا تي خ العيين
بذلك ُّ
أهم مما لمذه النظرية هو أرسطونالي .
تنطبع (تتشب ) هناكُّ ،

ق ي رد ك ي ميين أصييحاب هيياتين النظ يريتين علييى اآلخيير محييا ًال نق ي

آ اره ي ،

ع ي يا ش ييارك فيي ي ف س ييفة ري ي ياضيون

اس ييتمر الجي ي ب ييين الفي يريقين أكا يير م يين أل ي
علما ف الطبيعة ف الفسيولوجيا ِّ
الط ِّب إغريق عيرب ،ل يم يتوقي

إال بانتصار آ ار ابن الميام حينما ت ِّ
رجمت أعمال إلى ال تينية.
لق كانت هذه النظريا

هيذا الجي

ما تبعما مين ضجي موضع اهتما الفي سفة بشيت

خاص ،من جملتمم شراح أرسطو.

١٠٦

ق ي در أِّهتيييو
األ

هييذه النظريييا

زميير ،ذلييك ف ي القييرن

صيينفما ف ي ث ي

المي د :
الزمرة األولى :ه نظريا
والزمرة الثانية :ه نظرييا

أ ِّ ش

القاهلين بخر

ر ح أ نور من العين.

القياهلين باالنطبياع ،اليذين ي يرفضون ف يكر خير

من العين.
والزمـرة الثالثـة :هي نظريية أف نيون التي ه ي م ين النظرييا

ِّ
بالضيا الخارج ِّ فيصير سيل ًة ل .
نور مين العين يتص
ق

ص تصني

أِّهتيو

إليى العرب( ،)1منحوًال إليى پلوتياركو

القاه يلة بخيير
اليذ كتيب

العييرب اسييم (فلييونرخ ) ،ق ي عييرض عبي ي هللا بيين بختيشييوع هييذا التصييني

في

كتابي ي (( )2الر ض يية ِّ
الطِّبيي ية) ،ذل ييك في ي الق ييرن الح يياد عش يير الم ييي د (الخ ييام
المجر ).
أما ِّ
الكن ( )3الذ كيان يعرف ك هذه النظريا
ق ي اصييطل العييرب عي يلى تسييمية القيياهلين بخيير

فق صنفما في أربيع زمر.
الي ُّير ح الباصيير ميين العييين

(أص ي ييحاب ُّ
الش ي ييعاع) ،ق ي ي يالوا ع ي ي ين خص ي ييوممم (أصح ي ي ياب االنطب ي يياع) أ (الق ي يياهلين
باالنطبيياع) .أمييا نظريي ية أف نييون فق ي أنلق يوا عليمييا اسييم (نظرييية اجتميياع ِّ
الضيييا

األف نونية).
 -1سمى العيرب كتاب أِّهتيو ( :في اآل ار الطبيعية الت ترضى بميا الف سفة) ،ق نشر األستاذ عب
الرحمن ب

هذا الكتاب.

الطِّبية) يوج ما يشب المعجم ِّ
 -2ف (الر ضة ِّ
الطِّب  -الفلسف  .لفت مايرهوف األنظار إلي .
الكن  :ينظر :مقالنا( :العلم عن ِّ
ِّ -3
الكن ).

١٠٧

ف ي القي يرن التاسييع المييي د ِّ كتييب حنييين بيين إسييحق ف ي أ اخي ير عم يره كتاب ي

(العشر مقاال

ف العين) ،هو كتياب جميع فيي تلمييذه حبيي

بين الحسين مقياال

اما ،عرضما عيلى حنين فأجازها،
متفرق ًة سبق أن كتبما حنين على مي ث ثين عي ً
ف هذا الكتاب مقالة مخصصة لكيفية ِّ
اإلبصار.
كي

المرجع الرهي

لحنين هو جالينو

فق حنين بين آ ار جالينو

-كما هو معلو  -ف هذا العرض نر

بين نظرية أف نون.

يالنور الييذ يخيير ميين العييين هييو ميين نبيعيية ُّ
في ُّ
النييور المي يوجود ف ي الطبيعيية،

يتصي هيذا (ال ُّير ح) لحظية خر جي مين العيين بيالموا المضي  ،ألنمميا مين نبيعيية
الني ييور الخ ييارج ُّ مس يياعً ا للي يير ح الباص يير في ي الوصيييو إل ييى ك ي ي ِّ
احي ي  ،يص ييير ُّ
المرهيا  ،القريب منما البعي .

ميين المعي ير ف أن أسييتاذ الكحييالين العييرب (أنبييا العيييون) عل ي بيين عيسييى
يؤلفين في ( ِّ
الكحا البغ اد تأثر كاييار بحنين ،ق اعتم ك ُّ الم ِّ
الكحالية) -أ في
ً
ِّن ي ِّ
يب العي ييو ِّن العربي ي ِّ  -عل ييى هذي ي ين األس ييتاذين بال ي ي رجة األ ل ييى ،أم ييا فيم ييا يتعل ييق
ِّ
الطِّبي ي ِّ اإلغريقي ي ِّ  ،فقي ي ك ي يان ه ييو
بالمس يياه النظري ي ِّية التي ي نقلم ييا حن ييين ع يين التي ي ار

المرجع الوحي للجميع ،من جملية المساه الت أخيذها حنين عين اإلغريق (تشري

العيين غراه هيا) ،بتعبيير ذلييك ال ميان (تركييب العيين فعلمييا) ،ليذلك ف ننيا نجي أن
جميييع المييؤلِّفين الع يرب الييذين كتب يوا عي ين (نظرييية ِّ
اإلبصييار) إنمييا كييانوا ينقلييون عيين
حنييين ،ذلييك ألن علييا بيين عيسييى لييم ِّ
يخصييص في كتابي (تي ِّ
يذكر الكحييالين) فصي ً

موس ًعا لمذا الموضوع.

أميا أبييرز األسيياتذ العييرب الييذين عارض يوا أصييحاب ُّ
الشييعاع ف يمم :اليراز
سينا.

١٠٨

ابيين

يق ييو الي يراز  " :قي ي أف ييرد

للنظ ي ِّير في ي ه ييذا الي ي أر مقالي ي ًة ض ييخم ًة ،بين ييت أن

ِّ
اإلبصييار يتييون بتشي ُّيب األشييباح ف ي البصيير" " نقضييت مييا قال ي ف ي هييذا ال ي أر ف ي
كتاب (البرهان) ف ساهر كتب
يافيا"( .)1يقصي ميا قالي جيالينو
ً
نقضا ش ً
(البرهان).

في كتابي

أم ييا اب يين س ييينا فم ييو يق ييو  :إن ه ييذه المس ييألة مس ي يألة فلس ييفية ليس ييت م ي ين ش ييأن
األنبا  ،ال تقع ف حق اهتماماتمم بوصفمم أنبا (.)2
مع يير ف أن ه ييذا الج ي ي ال ي يذ اس ييتمر قر ًني يا ل ييم يحس ييم إال ب ي يع اكتش ييافا
الحسيين بيين الميييام في حقي البصيريا ؛ هييذه االكتشييافا الت ي ضييعت حي ا ألقيوا

(أصحاب ُّ
الشعاع) -كما أسلفنا.-

ِّ
الطي ِّ
يب) ينييأ بنفس ي عي ين (نظرييية
أمييا ابيين سييينا ف ن ي في ي كتاب ي (القييانون ف ي

ِّ
يأنا
اإلبصار) التي يعي ها ش ً

أنفس ييمم بالكتاب يية فيي ي  ،في ي
المخص يص للفلسييفة ( ِّ
الشييفا

مين شيؤ ن الف سيفة ال ينبغي عليى األنبيا أن يجمي ا
كتابي ي ِّ
ِّ
مقابي ي ذل ييك يبح ي يث اب ي ين س ييينا ه ي يذا األم يير ف ي ي
)( ،)3ف ي هييذا الكتي ياب يقتصيير المؤلِّ ي عي يلى القضييايا

العامي يية الت ي ي تمي ي ي ُّم الف سي ييفة حق ي يا ،ال يتطي ي ير إلي ييى تفسيي ي ير الظ ي يواهر الفسي يييولوجية
الپاثولوجية المتعلِّقة ِّ
باإلبصار ،فم من شأن األنبا .
مما يلفت االنتباه أن المؤلِّفين الكبار ف الكح الذين كتبوا بعي ابين سيينا -
بطبيعة الحا بع الراز ُّ -
يعرضون نظرية ِّ
ظلوا ِّ
اإلبصار كميا لخصيما حنيين ،ال

ُّ -1
الشتوك على جالينو ( :ص .)13مق ِّ مة األستاذ (مم
جالينو )( :ص.)13

محقيق) في تحقيقي لكتياب ( ُّ
الشيتوك عليى

 -2القانون " :)235 - 233/2( :تحقيق الصواب من القولين إلى الحتما د ن األنبا ".
 -3ف كتاب (النف ) من ( ِّ
الشفا ) الذ هو بماابة موسوعة ع ي األج ا .

١٠٩

نجي عني هم مييا يشييير إلييى أنمييم عرفيوا شييي ًا عيين أعمييا ابيين الميييام في البصيريا ،
على الرغم من أن أعما ابن الميام ظيمر ُّ
للنور ف ال من نفس الذ ظمير فيي
أعما ابن سينا.
أما ميا يتعلق بصاحبنا ابن مياسوي  ،ف ن يتبنى اآل ار نفسما الت ينقلما حنين

عن اإلغريق.

يادا علييى حنييين ،أ أني كييان يعييرف آ ار
فمي كتييب ابيين ماسييوي مييا كتييب اعتمي ً
اإلغريق ف هذا الموضوع؟
إن ه ييذا سي يؤا مم ييم ل ييي

مي ين أج ي ي محا ل يية تح يي ي زم يين ظم ييور كت يياب اب ي ين

ماسوي فحسب ،بي من أجي التأريخ لحركة الترجمة ،للحالة العلمية ف بغي اد في

القرن التاسع المي د  ،سنعود إلى هذا الموضوع.
وصفوة القول:
لق ي كييان ابيين ماسييوي ميين القيياهلين بخي ير

ر ح ميين ال يِّ ما عبيير العييين إلييى

المرهيييا  ،فمييو إ ًذا ميين (أصييحاب ُّ
الشييعاع) ،علييى نريقيية أف نييون جييالينو
نج ها اضح ًة عن حنين.

الت ي

مين الناحيية ِّ
الطِّبيية يشييترط ابين ماسيوي لحصييو (الر يية) أ ًال سي مة العييين
بتافيية حجبمي يا رني ي ِّ
وباتما ،جي يود الضييو بييين المب ِّ
صي ِّير المبصي ِّير ،خيير (الي ُّير ح
الباصر) من الِّ ما  ،هذا ب ره يست ع س مة (العصب األجوف).

١١٠

الباب الثالث 3-3
التَّغير بين األمس واليوم
الفصل األوَّل 1- 3 -3
تغيُّ ُر االصطالحات العلميَّة
بع

ضييع العييرب اصييط حا

هذه االصط حا

لترجميية أسييما أج ي ا العييين المختلفيية ،كمييا رأينييا،

ما ي ا مستعم ً :

الصييلبة ميين أسييما أج ي ا ج ي ار العييين -ف ي الخل ي -
فالشييبتية المشيييمية ُّ

ظلت على حالما.

القرنيية ميين مقي جي ار العييين الخيارج ِّ (القميييص الخييارج ُّ ) احتفظييت كييذلك
باسمما ،كذلك الملتحمة الت تحيط بالمقلة.
العنكبوتييية غابييت ألن المعرفيية الح يايية ألغييت جودهييا (كطبقيية) مي ين نبقييا

جي ار العيين (القمييص الي اخل ُّ ) فمي في حقيقتميا أربطية يتعليق بميا الجسيم ِّ
البلييور ُّ
(الع سة) ،ليست نبق ًة.
ِّ
العنبية غابت كذلك ،ح محلميا اسمان( :الق حية) (الجس يم المي ب ُّ ) كيان
األق مون ق عُّ ا هذين العضوين ج أين مين ِّ
العنبيية ،فالق حيية هي الوجي األميام ُّ
للعنبية ،الجسم الم ب ُّ هو (خم ِّ
ِّ
العنبية).
الرنوبا
هذا ما يتعلق بأسما (الطبقا ) ،أما أسما ُّ

فلما مصير آخر.

البيضية غابت ألن التشري الح يث أثبت أن الج يسم ال ُّ جياج يميأل كي في ار ِّ

العييين خل ي

الق حييية ،ف ي بيضييية هنيياك ،أمييا المسيياحة الموجييود بييين القرنييية ف ي

األمييا الق حييية في الخلي

بيضية هناك كذلك.

فيملؤهييا سيياه ميياه  ،يسييمى اليييو (الخلييط الميياه ) ،في

١١١

أم ي ييا الجلي ي ي يية أ البردي ي يية فق ي ي ي تغي ي يير اسمم ي ي يا ص ي ي يار (الجس ي ييم ِّ
البل ي ييور ) أ
(الع سة)( )1هذا ترجمة ل صط ح الشاهع ف ُّ
اللغتين الفرنسية اإلنجلي ية.
حي

ال ُّ جاجييية ح يافظت علييى اسييمما ،ص يار كلمتييين( :الجسييم ال ُّ جيياج ُّ ) ،هييذا
سييط بييين االسييم الق ي يم المتييون ميين كلميية اح ي  ،االسييم الح ي يث ف ي ُّ
اللغييا

األ ربية( )2المتون من كلمتين.
نح يين نع ييرف أن ُّ
اللغ ييا
ال تينية ،هذه ُّ
اللغة الت أخذ

األ ربي يية الح يا يية أخ ي يذ

االص ييط حا

م يين ُّ
اللغ يية

اصط حاتما مين اليعربية ع ين نرييق الترجمية التي

جير ف القرنين الحياد عشير الايان عشير في سياليرنو ،ثيم في نليطلية ،حينميا
نيق األ ربيون الي ِّطب مين العيربية إلى ال تينية ،لي من اليونانية إلى ال تينية(.)3
غير الذ ن أر على المسميا
إن الت ُّ

غيير اليذ ني أر عليى
تغيير نفيي  ،أميا الت ُّ

غير الكبير اليذ هو مين نبيعة األمور نبيعية التطيور،
(علم تشري العين) فيمو الت ُّ
فالعلم ف تقُّ

تغير.
تطور ،مفردات ف
ُّ

.(Lens) -1

.(Corpus Vitreous) -2
الطب العرب اليذ ن ِّقي مين العربيية إليى ال تينييةِّ ،
 -3بع أن هضمت أ ربا ِّ
الطيب اإلغريقي اليذ ن ِّقي

من ترجمات العربية إلى ال تينية تمتنت من العود إلى التي ار اإلغريقي ِّ مباشيرً ،لكين بعي أكاير مين
ث ثة قر ن.

١١٢

الفصل الثاني 2 -3 -3
تغيُّر (الحقائق!) التَّشريحيَّة
ظن المؤلِّفيون العيرب  -مين قيبلمم اإلغرييق -أن الجلي يية تقيع في مركي الكير

الت ه العين.

فالج األمام ُّ من الكر الذ تشغل البيضية يناظر الج الخلف منميا اليذ
تشغل ال ُّ جاجية.
ال نجي عني هيؤال م يا يشييير إلييى أنمييم أدرك يوا أن الجلي ييية موجييود في األمييا

أن الج األمام من العين أصغر بتاير من الج الخلف ِّ منما.

كمييا أننييا ال نج ي مييا يشييير إلييى أنمييم عرف يوا أن حي يجم القرنييية أصييغر ميين حجييم

الصلبة ،فالقار يخر بانطباع مفاده:
ُّ

الص يلبة ،بالتييال فم ي تعادلمييا ف ي الحجييم ،ذلييك بسييبب
 أن القرنييية تقاب يُّ

تمرك الطبقا

حو المرك الذ هو الجلي ية.

الرنوبة ال ُّ جاجيية ،كي ُّ اح ي منمميا
الرنوبة البيضية تعاد في حجمما ُّ
ُّ -

تشغ نص

حجم العين.

 العلييم الح ي يث بييين أن الجسييم ِّالبلييور موج يود ف ي األمييا

الكر ( سط المقلة).
 -هيو ال يرتكي

يتابيت في حفير عليى الوجي األميام ِّ للجسيم ال ُّ جياج ِّ  ،بي

يتعلق بأربطة داهرية ،تحيط ب على خيط اسيتواه

الم ب ِّ .

 هو ال ِّتغطي

بيضية.

لييي

في

سييط

ترتكي في المحييط عليى الجسيم

الرنوبة البيضيية في األميا  ،ألني ليي
تحمي ُّ

١١٣

ثمية رنوبية

 المسافة بينمحسوسة بين

بين قطب العين الخلف ِّ مسيافة كبيير  ،بينميا ال توجي مسيافة

بين ج الق حية الخلف ِّ  ،كما ظن األق مون.

 مييا ُّظنييوه نبق ي ًة أماميي ي ًة تتميياد م يع الطبقيية الش ييبتية ف ي الخل ي  ،س ييموه
الرباط المعلِّق ِّ
(الطبقة العنكبوتية) ما هو إال ألياف ِّ
للبليور  ،هيو يشيب حقيا (خييوط
العنكبو ) كما قالوا.
عصبا مجيوًفا (أجوف)؛ ذلك أن التشيري
 العصب البصر ُّ يميكن أن نع هً
يبيِّيين أن ِّ
الشيريان العيني موجييود في لمعتي  ،في ذا نظيير المشي ِّيرح –بييالعين المجييرد -

إلييى العصييب ج ي ه ذا لمعييةِّ ،
الش يريان ل ي لمعيية فارغيية ،تييوح بأنمييا ه ي مجيير

(الي ُّير ح الباصيير) حيييث ال ِّ
يمي ي المش ي ِّيرح –بييالعين المجييرد  -بييين ألي ياف العص ييب
ج ار ِّ
الشريان الرقيق.

( -التقانع الصليب ُّ )

األلياف ف الطريق البصرِّ

صحي ِّ ،
نسمي اليو (التصيالب البصير ُّ ) ،لكين سيير
ما كان من الممتن أن ي ر قب عصر ِّ
المجمر.

 الش ييبتية حقي يا (تنب ييت) م يين ألي يياف (العصي يب األج ييوف) ،ذل ييك أن التشي يريالمجميير بييين ع ق يية هييذه األلييياف بالش ييبتية ،لكيين الشييبتية يتوقيي

ترتك على المشيمية ف ما ِّ
نسمي اليو (ال اهر المنشارية).

األما

امت ي ادها في ي

ال تتماد الشبتية ف األما بج ما من (الج ار ال اخل ِّ ) للمقلة ،الذ ظن
األق مون أن (العنكبوتية).
التفصييي
داهيير ( صي

كاييير  ،ال نريي أن نييذكر منمييا أكايير ممييا ذكرنييا لكي ال نخيير عيين
األقي مين ألجي ا العييين) ،ني خ في عملييية نقي (لتشيري العييين عني

العرب).
١١٤

ِّ
الحقاهق التي ذكرهيا القي ما في (تشيري العيين) يي عو
ف الحقيقة :إن حجم

إلى اإلعجاب ،إذا أخذنا بعين االعتبار الوساه البحاية المتوفر أياممم.
ال نريي أن نبحيث -هنييا -في مصي ر هيذه المعلوميا  ،كيي

حصي العييرب

عليمييا ،فمييذا موضييوع م ِّمييم ج ي ا لكيين متاني ليي ي هنييا ،ذلييك أننييا في ي مجييا َّ
التق ـ ي
للمعلوما التشريحية الت ساقما ابن ماسوي ف كتاب (معرفة ِّمحنة الكحالين).
نحن إذ نقيارن هيذه المعلوما

الت ساقما اب ين ماسيوي بالمعلوم يا

في ي زماني ي فم ييا ذل ييك إال لض يير ار ( َّ
التحقيــــق) ،بخاص يية أن المخطون ييا

المتيوافر
الت ي ي

الركون إليما ،بسيبب أن الناسيخ يمتين
صلت إلى عصرنا من هذا الكتاب ال يمتن ُّ

أن يتون ق كتب كلم ًة ف متان كلمة أخر  ،لذلك بحانيا ع ين هيذه الكلمـات ،كميا
بحانا عن المعلومات ف مؤلفا المعاصرين من األنبا .

١١٥

١١٦

القسم الرابع4-
َعرْض المادَّة العلميَّة في كتاب (معرفة ِمحْنة الكَحَّالين):
الباب األوَّل :غرض المؤلِّف من الكتاب

1-4

الباب الثاني :حَدُّ العين

2-4

الباب الثالث :تشريح العين في كتاب معرفة مِحْنة الكَحَّالين

3-4

الباب الرابع :فعل العين

4-4

الباب الخامس :عِلَل العين

5-4

١١٧

الباب األوَّل 1-4
غرض المؤلِّف من الكتاب
الفصل األوَّل 1 -1 -4
عنوان الكتاب
دالال

يب ي ي أ ابي يين ماس ييوي كتاب ي ي بعبي ييا ار قصي ييير ذا

يم ف إلى:

اضي ييحة ...فالكتي يياب

نبقاتما أ ِّ
ِّ
ِّ
سماهما مجاريما أصو ِّ تركيبما".
العين
" – 1معرفة
 - 2ف الكتاب" :مساه ف ِّعللِّما [العين]".
 " – 3امتحان ف كيفياتما ،كيفية تركيبما."...
ماذا تعن هذه الجملة األخير ؟ يقو المؤلِّ
" ...لِّمن أرد

مستأنفا العبار نفسما:
ً

أن تعلم ه ِّعن ه علم بالعين أ معرفة".

الكتاب متتيوب إ ًذا لألس ِّ
يتاذ المم ِّ
يتحن لكي يعيرف ه ي ناليب العل ِّيم "عني ه عليم

بالعين"؟

الكتيياب ل ي غييرض اض ي إ ًذا - ،ربمييا كي يان ل ي غييرض آخيير ،-هي يذا الغييرض
الواض هيو مساع الساه (الممت ِّحن) ه نالب العلم "عن ه علم أ معرفة"؟.
ِّ
يمتن لي أن يو ِّجمميا
إن يعط الساه أ الممت ِّحن ،نماذ مين األس لة الت

ِّ
أيضا على هذه التسا ال .
لطالب العلم ،يجيب ً
نفمي يم مي ين ذلييك أن الكتيياب يح يِّ د نميياذ ميين األس ي لة الت ي يي يمتن أن ِّ
يوجممييا
يتساهل في توجي ِّ أسي لة
ف ف توجي ِّ أس لة صعبة ،وال
يتع َّس ُ
األستاذ (الساه ) فال َ
ُ
مستو غير ج ير بما ينبغ أن يع ِّرف ال ار .
ذا
ً
١١٨

ِّ
ِّ
اإلجابة يحِّ د أيضا المستو اليذ ينبغي أن يتتف ب المم ِّ
يتحن،
كتابة
لعل ف
ً
ف يتطلب من الطالب أكار من ذلك.
أيضيا بميا
لع عنيوان الكتاب "معرفة ِّمحنة الكحالين" أ " ِّمحنة الكحالين" يوح
ً
ذهبنا إلي من فمم لغر ِّ
ض الكتاب ،فنحن نعال ف الكتاب مسأل ًة مح د ً هي ( ِمحَنـ ُة)
الكحا  ،أ امتحاني  ،الكحيا هنيا هيو مين يتقي المتحيان ينيا -إذا نجي فيي  -لقيب
(الكحا ) أ نبيب العيون.
علييى ك ي ِّ حييا  ،أحييب ِّ
المؤل ي أن يسييتعم كلميية (الكحييالين) لألنبييا الييذين لييم
يحصييلوا علييى اللقييب بعي  ،كمييا نقييو الي يو (دكتييور) لطي ب السيينة األخييير  ،في أيييا
المؤلي ي كان ييت ( ِّ
صي يا معترًفي يا بي ي م يين زم يين نويي ي  ،فجميي ي أن يس ي ِّيم
الكحال يية) ُّ
تخص ً
المتقِّ مين ل متحان (كحالين) ( ،تفا لوا بالخير تج ه).

يقييو ابيين ماسييوي " :هييذا كتيياب مي يعر ِّ
فة العييين نبقاتي يما أسماهي يما "...فمييو كتيياب
يحتييو علييى ميياد علمييية هي "العييين نبقاتمييا ...أصييو تركيبمييا" هييو علييى أسييلوب
(المسألة الجواب) هذا األسلوب المعر ف ف ذلك العصر :يتتب ِّ
المؤل السؤا  ،ثم
يتتب بع ذلك جواب .

كان هذا النوع مين التيألي موج ًميا للمتعِّلميين ...يقير ن الكتياب قبي االمتحيان،
فمو يل ِّخص الماد العلمية؛ لك يق أرها المتقِّ ل متحان ف الساعا األخير .
ِّ
أيضا
أشمر هيذه الكتب كتاب حنين بين إسحق (المساه ف الط ِّب) الذ يسمى ً
ِّ
الطي ِّ
يب للمتعلمييين) كييذلك كتاب ي (المسيياه في العييين) ،المخصييص لعلييم
(المسيياه في
العين ،بينما الكتاب األ مخصص لط ب ِّ
الط ِّب العا ِّ.
بسبب شيوع هذا النوع من الكتب قب العصير العرب ِّ ف أثناه  ،بسبب معرفة
ِّ
المستشرقين ِّ
الط ِّب لميذا النوع م ين الكتيب ُّ
مؤرخ
ظنيوا أن كتياب ابين ماسيوي هيذا لي
هييو أيضيا هييذا الغييرض ،ف يلم يفطنيوا إلييى غر ِّ
ضي اآلخيير ،هييو مســاع ُة الممـ ِ
ـتحن ف ي
ً
ُ
تح ي نوع األس لة مستواها ،مستو اإلجابة.

إن الكتاب يمتن أن يتون ل هذان الغرضان ف الوقت ِّ
نفس ِّ  ،فالطالب ي ِّح ُّب أن
ِّ
أيضا ماذا ينتظره من أس لة.
يعرف ً

١١٩

الفصل الثاني 2 -1 -4
ب المسألة والجواب
أسلو ُ
يقي ييع الكتي يياب في ي ي ع ي ي د مي ي ين المسي يياه  ،بي ي يع ك ي ي ِّ مسي ييألة يي ييأت جوابمي ييا ،ف ي ي
المخطونييا الت ي صييلت إلينييا ميين هي يذا الكتي ياب يصييعب أن نح يِّ د أييين تب ي أ ك ي ُّ

مسألة من هذه المساه  ،ذليك بسيبب التشياب الشي ي بيين المياد العلميية في مسيألة

ما الماد العلمية في المسيألة التي تليميا ،أ في عبيار ميا في العبيار التي تليميا.
إضاف ًة إلى ذلك ف ن الناسخ يتتب كلمية (مسيألة) في بعي
أماكن أخر .

األمياكن ال يتتبميا في

مااال على ما نقص ه:
نعط هنا ً
"مسألة :ف ن قا قاه  :كم عضل ًة ف العين؟
قي ل  :ست عض

.

ف ن قا  :فأين مواضع هذه العض

؟

قي ل  :عضلة منما."...
أنعُّ هاتين الفقرتين مسألتين؟ أ نعُّ هما مسأل ًة اح ؟
هذا ماا آخر:
"مسألة :فِّن قا قاه  :من كم ِّعلة يبط فع العين هو ِّ
اإلدراك؟
قي ل  :من ث ثة أشيا .
ف ن قا  :فما هذه الا ثة األشيا ؟
قي ل  :المرِّس  ،المؤِّد  ،القاب .
ف ن قا  :فما المرِّس ؟ ما المؤِّد ؟ ما القاب ؟ قي ل ."...
١٢٠

ه نحن هنا أما مسألة اح ؟ أ أما ث

مساه ؟

قاميا للفقي ار  ،لعلميا تتطيابق ميع
تسمي ً ل راسة الكتاب تحقيق سوف نضع أر ً
المساه  ،ستكون هذه األرقا بين ع متين [ ] ِّ
لإلشار إلى أنما من ضعنا.

١٢١

الباب الثاني 2 -4
حَدُّ ( )1ال َعيْن
نع ي ييرف أن م ي ييؤلِّف الق ي ييرن التاس ي ييع الق ي ي يرن العاش ي يير(( )2الق ي ييرن الاال ي ييث ال ارب ي ييع

المجيريين) الييذين كتبيوا في (علييم العييين) كييانوا يبي

ن كتييبمم بفصي قصييير جي ا أ

ببضع جم تم ف إلى إعطا القار فكرً عن تعريف العين عن العلما .
كان هذا شأن حنين بن إسحق( )3ف كتابي (المساه ف العيين)(( ،)4العشير
مقيياال ف ي العييين)( ،)5كييذلك عل ي بي ين عيسييى( )6في ي كتاب ي (تي ِّ
يذكر الكحييالين)(،)7

كييذلك أبيو بتيير محمي بيين زكريييا اليراز ( )8في رسييالت (المشييجر في معرفيية أميراض

العين)(.)9

يبي لنييا بتصيف كتيياب يحييى بيين ماسيوي (م يعرفة ِّمحنية الكحييالين) أني كييان
ِّ
المؤلفين الذين اتبعوا هذا التقلي .
من هؤال

 -1القامو

المحيط" :)286/1( :الحُّ  :منتمى الش ِّ  .تميي الش ِّ عن الش

 -2ف هذين القرنين تأس

".

علم (أمراض العين) عن العرب.

سامر .
ا
 -3حنين بن إسحق :توف عا (260ه= ) 873ق عم ف بغ اد
 -4أخر الكتاب األب بولص سباط الحلب
 -5أخر الكتاب ماك

ماك

مايرهوف عا ( ،)1938مع ترجمة فرنسية.

مايرهوف عا ( )1928مع ترجمة إنكلي ية.

 -6عل بن عيسى توف عا (429ه= ) 1038عم ف بغ اد.
 -7ترجم الكتاب إلى األلمانية يوليو

هيرشبر عا (.)1908

 -8محم بن زكريا ،توف عا (313ه= ،) 925عم ف الر

بغ اد.

 -9رسييالة قصييير كانييت موضييوعا ألنر حيية جامعييية عييا ( ،) 1977-1976كلييية ِّ
الطييب ف ي جامعيية
ً
دمشق ،كتبما :عب الوهاب أسع .

١٢٢

قي اسييتعم العلمييا الع يرب كلميية ( َحـ ) الشي  ،بيالمعنى نفسي الييذ نقييو عني
ِّ
اليو (تعريف( ))1الش  .فحُّ
العين بتعبير ذلك ال مان هو تعريفما بتعبير اليو .

تعريف العين ف تلك المؤلفا
األول :هو ص
العنصر َّ

كان يتكون من ث ثة عناصر:

العين بأنما آل ُة ِ
اإلبصار.

والعنصر الثاني :هو صفما بأنما عضو آلي مركب ،فم مين األعضا اآللية ف
جسم اإلنسان ليست من األعضا البسيطة ،ه مركبة من ع د من األج ا .
َّ
تتركب منما.
والعنصر الثالث :هو تع اد ألج اهما الت
يؤك ي المؤلِّفييون العييرب أن العييين ال ِّ
اإلبصـــارِّ :
 -1آلـــ ُة ِ
تبصيير ،ب ي ه ي آليية

لإلبصارِّ ،
ِّ
يتم ف الِّ ما .
فاإلبصار ُّ

 -2العضــــو اآللــــي :يتك ييون جس ييم اإلنس ييان م يين عي ي د م ي ين األعض ي يا  :منم ييا
يتص ب ي  ،ال يقييو ب ي غيرهييا ،العضييو
(أعضييا آلييية) تقييو بعم ي مييا ف ي الجسييم تخي ُّ
داهما مركًبا من عي د من األج ا .
اآلل ُّ يتون ً
اآللة هنا -الت ه العينُ -ت ِحس وتتحرك.
 -3أجـــزاء العـــين :ألن العييين آليية ،ف نمييا ال ب ي أن تتكييون ميين مجموعيية ميين

األج ا  ،ما أي ِّة آلة أخر ف الجسم.

رنيـــة الشييفافة الت ي تب ي
الق َّ
فميين أج ي ا العييينَ :

صاحب  ،يب

للميير حينمييا ينظيير إلييى عييين

من خ لما ليون الق حيية اليذ قي يتيون أزر أ أخضير أ بنييا أ

أسود أ غيره من األلوان.

."Definition -1

١٢٣

مين أجي ا العييين َّ
الطبقـ ُة الملتحمــة التي تحيييط بالقرنيية إحاني ًة داهريي ًة تمتيُّ
إلييى كي ِّ الجوانييب :إلييى األعلييى األسييف إلييى األي يمن األيسيير ،مغطيي ًة الكــرَة الت ي
المقلة.
تتكون العين منما ،أ
ُ

غالبيا مييا تظميير
قي سيمى العييرب ميين قي يم ال مييان القرنييية سيواد العييين ،ألنمييا ً
عني هم بلييون أسييود ،هييو لييون ق حييياتمم ،الييذ يبي ميين خي هييذه الطبقيية الشييفافة،
س ييموا م ييا يح يييط بم ييا بيـــا َ العـــين .أم ييا المنطق يية التي ي تفصي ي ب ييين سي يواد الع ييين
الســـواد ،أ اإلكليـــل ،ألني ي يش ييب اإلكليي ي في ي ش ييتل
بياض ييما فمي ي عني ي هم إكليـــل َّ

ال اهر .

الصلبة ،ليذلك ف نمميا تظميران
بياض العين ما هو إال الملتحمة الت تغط
ُّ

بلون أبي ؛ ذلك أن الملتحمة ليست شفاف ًة شفوًفا كيام ً " على هذه [القرنية] نبقية
أخر ال تغشيما ...يقا لما الملتحمة".
العين عن ابن ماسوي " :مركبة من عصب عض

رنوبا

العييين تتكييون ميين أكايير ميين نبقيية ،كمييا يتييون فيمييا رنوبييا

نبقا ".
أعضييا أخيير ،

صيفما التع يريف بميا ه يو موضيوع العنصير الااليث
الرنوبيا الطبقيا
تع اد هيذه ُّ
ِّ
مين عناصير َح ِ العين ف المؤلفا
الطبية العربية ،هنا ن يج معظيم المعلوميا التي
تتعلق بتشري العين ف هذا الكتاب.

١٢٤

الفصل األول 1 -2 -4
ن آل ُة البصر
العي ُ
يقو ابن ماسيوي " :العيين آلية البصي ِّر ،كميا أن األذن آلية السيم ِّع ،األني

النط ِّق ،كذلك العين آلة الن ِّ
الش ِّم ،اللسان آلة ُّ
ظر".

آلية

ق استعم حنين بن إسحق عبار "العين آلة النظر" في كتابي (المسياه في

العين)( ،)1كما استعم عبار "آلة البصر" في كتاب ( :العشر مقاال

ف العين)(.)2

 -1المساه ف العين( :المسألة -2 :ص" :)17ما العين؟ جواب :العين آلة النظر."...،
 -2العشر مقاال ( :ص" :)193-120-89ق يجب على من يري أن يعرف الحا ف
على التما

االستقصا " "...فاعلم أن األعراض تح

البصر " "...لي

ف

البصر :إما مين آفة ت خ على آلة

يمتن أن يص إلى العلم بأمر آلة البصر على التما

بمذه األمور الا ثة."...

١٢٥

ِ
آلة البصر

االستقصا من ال علم ل

الفصل الثاني 2 -2 -4
العَ ْينُ عضوٌ حاسٌّ متحرِّك
يقو ابن ماسوي " :العين عضو حا (ِّ )1
متحرك".
فالوظيفيية الرهيسيية للعييين ه ي (اإلحسييا ) أ ( ِّ
اإلبصييار) ،بي يحتم هييذه الوظيفيية
ف نما ينبغ أن تكون
قادر على الحركة ،لك تتمتن مين مقابلية المرهييا
عضوا ًا
ً
كانت ،ذلك بأن تتحرك إلى جميع االتجاها (.)2

أينميا

ل ييذلك في ي ن الع ييين "يجي م ييا م يين الي يِّ ما ِّ عص ييبتان"" ،أم ييا الواحي ي ففيم ييا تكي ييون

الر ح النفس ِّان ُّ الذ ب يتون البصر".
حركتما" " ،العصبة الاانية يجر فيما ُّ

يقو عل بن عيسى ف كتاب ( ِّ
تذكر الكحالين)( )3عين (حيِّ العيين)" :أميا حيُّ ها
ف نما عضو حا

آل باصر ،مركب من."...

 -1القامو المحيط" :)207/2( :الحوا ُّ السمع البصر الش ُّم الذ
ل ِّ
أح ُّ بالكسر :رققت ل  ،كح ِّسست بالكسر حسا ِّحسا".
 -حا

على زن ِّ
فاع (ح

) .ف مقاال

اللم

جمع حاسة .حسست

حنين (ص" :)77العين عضيو حسيا

ف المساه ف العين( :المسألة  -3ص" :)17عضو حسا ".

متحيرك"

ِّ
المحققان.
كلمة (حسا ) ه ما كتب
 -2الراز  :الشتوك على جالينو ( :ص" :)10إن العين إنما تحتا إلى الحركة لِّتق ِّاب المحسو  ،كما
أنا نح ِّرك المرآ حتى ن ِّ
قاب بما ما نري تشبُّح فيما ،لذلك ج ِّع لما العض الذ يح ِّركما ِّ
لتقاب
الر ".
المبصر ،متى لم يك ِّفما ذلك ف عت إلى حركة جملة أ
 -3الت ِّ
ذكر ( :ص.)8

١٢٦

ِّ
محقييق كتيياب (تي ِّ
يذكر الكحييالين)

()1

كت يب (حييا )( ،)2بينمييا كتييب ِّ
محققييا كتيياب

حنين بن إسحق(( )3حسا )(.)4
العين ه اآللة الت تح ُّ

تتحرك.

ك ي يانت ت ي يلك العناصي يير الا ث يية الت ي ي يتك ييون ميي ينما (حي يُّ الع ي ِّ
يين) :العيييين آلــــ ُة
اإلبصار ،ه عضو آلي َّ
مركب من نبقا

رنوبا

أعضا أخر(.)5

نص ابن ماسوي على ذلك ،كذلك فعي حنين بن إسحق ،من بعِّ هما علي
ابن عيسى ك ُّ المؤلِّفين الذين جا ا بع ه.
ِّ
تماميا " :هييذا
قي ك يان ح ينين مقتن ًعيا بييأن تعريفي للعييين تعريييف يفي بييالغرض ً

الح يُّ أت ي ُّيم حي ي دها ،أكملم ييا"( .)6كييذلك ك ييان علي ي ب يين عيسييى" :فم ييذا أت ي ُّيم حي ي دها
أكملما"(.)7

 -1األستاذ :غو محي ال ِّ ين القادر الشرف .
 -2على زن (فاع ).
 -3األب بولص سباط ،مياك
ف العين).

ميايرهوف :حققيا (المسياه في العيين) ،ميايرهوف حقيق (العشير مقياال

 -4على زن (فعا ).
 -5صفاقا  ،أغشية ،ربانا  ،عصب ،عض  ،أ رد  ،شريانا .
 -6المساه ف العين( :المسألة  -1ص.)17
 -7التذكر ( :ص .)8

١٢٧

الباب الثالث 3 -4
تشريح العين في كتاب (معرفة مِحْنة الكَحَّالين)
تتركب اليعين مين "عصب عض رنيوبا نبقيا "( .)1ف ي مخطوناتنيا ال
نجي أسييما ألقسييا أخيير ت خي ي ف ي تركيييب المقليية ،لكيين بع ي المييؤلِّفين ذكر هييا،
منم يياِّ " :
صي يفاقا  ،أغش يييةِّ ،ربان ييا  ،أ رد  ،شي يريانا "( .)2عني ي حن ييين ب يين إس ييحق
عل بن عيسى.
ف (دغ العيين) جا الفصي األ

بعنيوان" :حجب العيين رنوباتما".

 -1جا ف (دغ العين)" :الحجب" يعن بما( :الطبقا ).
 -2عن حنين بن إسحق :المساه ف العين( :المسيألة  -1ص .)17علي بين عيسيى :ت ِّ
يذكر الكحيالين:
(ص.)8

١٢٨

أجزاء العين 0 -3 - 4
الفصل األول 1 -3 -4
الطَّبقات والرُّطوبات
يقو المؤلِّ " :ف العيين ثي

جميعا:
المؤلِّفين
ً

رنوبيا  ،سيبع نبقيا " ،كيذلك الحيا عني

مااال:-
حنين ً -
"ث

رنوبا "(.)1

"سبع نبقا "(.)2
عل بن عيسى:
"ث

رنوبا ".

"سبع نبقا "(.)3
يانا اص ييط ح
يستعم ي ي اب ي ين ماسوي ي ي اص ييط ح "نبق ييا " لكني ي يستعم ي ي أح ي ي ً
"حجب".
الرنوبا
فف (دغ العين)( )4جيا " :نذكر أسميا الحجب ُّ

على الحجب أنما سبعة".

يقو أحيانا عن الط ِّ
غشاء.
بقة
ً
ً
 -1المساه ف العين( :المسألة  -47ص.)31-29
 -2المساه ف العين( :المسألة  -15ص.)21
 -3التذكر ( :ص.)13
 -4دغ العين :الفص األ .

١٢٩

اسما نقيو
اسما ً
ً

يذكر المؤلِّ

أسما هذه الطبقا :

ـيمية ،و ِ
َّ
الغشــاء الص ـلب الييذ سيماه المؤلِّفييون في
المشـ َّ
 -فــي الخلــف :الشــبكية ،و َ

الصلبة).
ذلك العصر ( ُّ

رنية ،و ِ
الملتحمة.
الع َّ
الق َّ
 وفي األمامَ :نبية ،و ُ

أحيانا ( َّ
الشبيهة بالقرن).
يس ِّم القرنية
ً

نكبوتيــــة ،م ي يا ييي ي ِّ
رج مي ييا ذهبني ييا إلي ي ي مي يين أن
للع
 ال نج ي ي ف ي ي مخطوناتنيييا ذكي ي ًاَّ
ير َ

المخطونا

الت

صلت إلى أيامنا فيما نقص ف بع

ِّ
البَرديـة ،يب ي
يسم الجلي ية
ً
أحيانيا َ
(البردية) ،يقِّ م على اصط ح (الجلي ية).

لنيا أن المؤلِّي

الفق ار .

ك يان يميي إليى اصيط ح

يقييو المؤلِّي ي  " :أم ييا البردي ي ية ف نم ييا تش ييب حب يية الب ييرد في ي ص ييفاهما ماهيتمي يا،
قبولِّمييا ُّ
النييور الجيياه ميين اليِّ ما  ...بعي النييا يقولييون الجلي ييية ،هي كالمييا

الجام ف صفاهما لونما".
فعب ييار  " :بعي ي

التعبير األ  :البردية.

الن ييا ِّ يقول ييون :"...ت ييوح لن ييا أن المؤلِّي ي

ك ييان يميي ي إل ييى

ف (دغ العين) (الفص األ ) يقو :
الرنوبي ِّة الت تشب الي ُّ جا المذاب] رنوبة تشب البيرد هي التي
" فو هذه [ ُّ

سماها الحتما قريسطالويذ

 ،تفسيرها :الشبي بالجلي ".

الرنوبيية الجامي ي الت ي تشييب الي يجلي " "م ي ر تشييب
ف ي (الفص ي الخييام )ُّ " :
حب ًة من البرد" " تشب الما الذ ق جم

صافيا نقيا".
ثلجا
ً
صار ً

١٣٠

البَردية) 1 -1 -3 -4
 وصف َالجلي ية ( َ
ص ابن ماسوي ف (معرفة ِّمحنة الكحالين) الجلي ية بأنما:
" -ف

سط العين"(.)1

 "م ر ( ،)2ليست بمستحتمة االست ار "(.)3 "بيضا "(.)4 "نير "(.)5 "صافية"(.)6" -كنقطة ف

سط أكر "(.)7

الب َصر:
 -الجلي ية آل ُة َ

المعر ف عن أنبا العين العرب أن "العين (آلة البصر)"( ،)8ليكن البصر ال
يتون بأج ا العين كلِّما ب بج اح منما( ،)9فمذا شأن األعضيا اآللية كلِّما في
 -1الت ِّ
ذكر ( :ص ..." :)73ه ف

سط العين كنقطة توهمناها ف

سط كر ".

 -2دغ العين :الفص الخام " :م ر " "تشب حبة من البرد".

 -3الت ِّ
ذكر ( :ص" :)73مست ير ليست بمحتمة االست ار ".

 -4كذلك ف  :الت ِّ
ذكر .

 -5كذلك ف  :الت ِّ
ذكر .

 -6دغ العين :الفص الخام " :بصفاهما" .كذلك ف  :الت ِّ
ذكر .
 -7ينظر :المام

رقم (.)1

 -8المساه ف العين( :المسألة  -2ص.)17
 العشر مقاال ( :ص.)193-120–89 -القانون.)250/2( :

 -9الت ِّ
ذكر ( :ص ..." :)73كذلك نج العين أنيما مركبة مين أج ا كاير مختلفة ،لي
يتون البصر."...

١٣١

بجميع أج اهما

جسم اإلنسان( ،)1العين عضيو آلي مركيب ،ليذلك ف ي ن تنطبيق عليميا هيذه القاعي
الت تنطبق على األعضا المركبة كلِّما ف الجسم.
فبأي أجزاء العين يت ِ
اإلبصار؟

الجي اليذ "أ ِّعي "( " )2هِّيي "( )3لم يذه الوظيفيية هيو الطبقية الجلي ييية" ،فبميا يتييون

البصر"

()4

"ال بغيرها من أج ا العين"(.)5

يقييو عنمييا ابيين ماسييوي ف ي (دغ ي العييين) " :ه ي آليية العييين"(" ،)6إن اآلليية

الرنوبة البردية"(.)7
األ لى ف العين ه ُّ

ظيف يية أجي ي ا العي ي ين األخ يير ه ي ي أن تس يياع الجلي ي يية ع ي يلى فعلم ييا ،ذل ييك

بخ متما "إما أن ت فع عنما آف ًة"( ،)8أ "تؤد إليما منفع ًة"(.)9

فالجلي ي يية عض ييو متميي ي في ي العي ي ين ،لي ي م ي يكانة ال تص ي ي إليم ييا أجي ي ا الع ييين
األخر ،فم "رنوبة شريفة"(.)10
 -1الت ِّ
ذكر ( :ص" :)73اعلم أن ك عضو من األعضا المركبة ل فع خاص ،ل أ ِّع
يفع ذلك الفع بجميع أج اه ب بواح منما".

أج ا كاير مختلفة ف حاالتما ،لي
 -2الت ِّ
ذكر ( :ص .)73ينظر المام السابق.
 -3الت ِّ
ذكر ( :ص .)73ينظر المام السابق.

 -4العشر مقاال ( :ص .)74الت ِّ
ذكر ( :ص.)16
 -5العشر مقاال ( :ص .)74الت ِّ
ذكر ( :ص.)18

 -6دغ العين :الفص الخام .

 -7دغ العين :الفص الخام

 -8العشر مقاال ( :ص.)74

العشر ن.

 -9العشر مقاال ( :ص.)74

 -10العشر مقاال ( :ص.)74
 الت ِّذكر ( :ص " :)16باق أج ا العين إنما أ ِّع
 -القانون" :)250 /2( :أشرف أج ا العين".

١٣٢

الرنوبة الشريفة".
لتخ هذه ُّ

هي  ،ل

يقو عنما ابن ماسوي " :هذه الجوهر النفيسة"(.)1
ما يراه حنين من بع ه عل بن عيسى من أن "باق أج ا العين" إنما خلِّقت
أيض يا ،فف ي (دغ ي العييين) يتتييب " :هييذان"
لك ي تخ ي الجلي ييية ،ي يراه ابيين مي ياسوي ً
[ ِّ
جميع ي يا
الرنوبي يية الت ي ي تشي ييب بيي يياض البي ييي ] إنمي ييا "يخ ي ي مان
الحجي يياب الشي ييبت ُّ ،
ً
الرنوبي يية البرديي يية] "ه ي ي الحجي ييب
البرديي يية"( ،)2كي ييذلك " األعضي ييا الت ي ي تخ ي ي مما" [ ُّ

سيياهر أج ي ا العييين" ،يعي ِّيرف ابيين ماسييوي الحقيقيية الممميية " :البردييية

الرنوبييا
ُّ
تخ الِّ ما "(.)3

 الرطوبة الزجاجَّية 2 -1 -3 -4"خل

ه ي رنوبيية "تشييب ال ُّ جييا المييذاب في ي صي ِّ
يفاه ِّ رقت ي ِّ قبي يول لألن يوار" تقييع

الجلي ية".

في (دغي العييين)

صي

()4

عن اليونانيين (إيالويذا )(.)5

ِّ
مناف ِّعميياِّ ،ذكير السييمما
الرنوبيية،
مفصي ل يمذه ُّ

البيضية 3 -1 -3 -4
 الرطوبةَّ
ه ي أشييب مييا خلِّييق "ببييياض البييي
"تجويف" الطبقة ِّ
العنبية.

الرنوبيية الجلي ييية" ،ف ي
" ،تقييع "ق ي ا " " ُّ

 -1معرفة محنة الكحالين( :المسألة .)48
 -2دغ العين :الفص الحاد

العشر ن.

 -3دغ العين :الفص الخام

العشر ن.

 -4دغ العين :الفص الرابع.
 -5عن :العشر مقاال ( :ص.)74

١٣٣

في ي (دغي ي الع ييين)( )1يس ييتعم المؤلِّي ي

العب ييا ار عينم ييا ،ي ييذكر من ييافع ه ييذه

الطبقة ،كما يذكر االسم اليونان لما (أ يذا )(.)2
 َّرنية 4 -1 -3 -4
الق َّ
الطبقة َ

ق ِّ
سميت بميذا االسم "ألنميا ت ِّ
شب القيرن األبي
"في ي لونم ييا هي ت ي يما" ل ي يذلك س ي ِّيميت ب ي يمذا االس ي يم "ش ييبيمة ب ييالقرن" " بعي ي الن ييا "
()4
يشبمونما بيالذب  ،يس ُّمون هيذا ِّ
ِّ
الغشا "الذبل " ،الذب ( )3هو "قشور ص فة الغيلم
النق المصقيو " "الصياف "

البحر ".

ف (دغي العي ين)(" )5يش ِّيب القيرن اليذ يقشير ينحيت حت يى يبيي

()6

يير "،

أيض يا ذكيير ل سييم اليونييان لمييذه
" يشييب بييالقرن ،لص ي بت  ،رقت ي  ،بياض ي " ،في ي ً
الطبقة (قيرانويذي )(.)7
 َّالطبقة الصلبة 5 -1 -3 -4

ص ي يفما المختص ي ير "صي يلبة ج ِّ
اسي ي ة"

ض ي ياع اس ييمما م ي ين مخطوناتن ييا ،ي يبق
" ل ييذلك تس ييمى ِّ
الصي يلب" تك ييون خ ييار الطبق يية المش يييمية" ،خ ي يل
الغش ييا ُّ
الاانية" أ خل

المشيمية "على العظم".

ق ضاع ص

[الطبق يية]

أيضا.
هذه الطبقة من (دغ العين) ً

 -1دغ العين :الفص الساد .

 -2عن :العشر مقاال ( :ص.)74
 -3القامو

 -4القامو

السلحفا البح ِّرية أ البري ِّة أ ِّعظا ظم ِّر دابة بح ِّرية."...
المحيط" :)378/3( :الذب جل ُّ

السلحفا الذكر".
المحيط" :)157/4( :الغيلمُّ :

 -5دغ العين :الفص الاامن.

" -6حتى يبي

" :أ حتى يصب شفاًفا ،البياض هنا هو ( ُّ
الشفوف).

 -7عن :العشر مقاال ( :ص.)75

١٣٤

الطبقة ِ
 َّنبية 6 -1 -3 -4
الع َّ
سي ي ِّميت ه ي يذه الطبق يية بم ي يذا االس ييم ألنم ييا تشب ي ي حب يية ِّ
العن ي يب التي ي ق ِّسم ي يت إل ييى
نصييفين( ،)1ف ي سييطما ثق يب "نص ي ِّعنبيية" "ف ي س يواد ِّ
العنييب ،خمل ي ما ي خم ي
العنبة ،أ خل الطبقة ِّ
ِّ
ِّ
العنبية.
العنب" ،تتوضع البيضية ف نص
ف ي (دغ ي العييين)

()2

صي

اف لمييذه الطبقيية ،بوجممييا األمييام "األمل ي "

جممي ييا ال ي ي اخل "الخشي يين" ،في ي ي ذكي يير لوظي يياه
(راغويذي

خيطون)(.)3

هي ييذه الطبقي يية السي ييمما اليوني ييان

 َّالمشيمية 7 -1 -3 -4
الطبقة
َّ
ه نبقة "تشب المشيمة" ق ضاع من مخطوناتنا صيفما ،كمي يا ضياع منميا

أيضا المقطع الذ يفترض أن يذكر بالتفصي سبب تسميتما.
ً

كذلك ضاع من (دغ العين) ك ُّ ما يتعلق بمذه الطبقة.
لكننا نعيرف م ين (مسياه حنيين)( )4أنم يا س ي ِّميت بالمشييمية تشبي ي ًما لم يا بالمشييمة
"ألنمييا تشييتم علييى الشييبتية علييى مييا تحوي ي " .المقصييود بمحتييو الشييبتية هنييا هييو

الرنوبة ال ُّ جاجية ،ق ذكر حنين( )5االسم اليونان لمذه الطبقة.
ُّ
 -1دغ العين " :هو بخلقت يشب عنب ًة ق ق ِّطعت باثنين".
 -2دغ العين :الفص السابع.

 -3عن :العشر مقاال ( :ص.)80-75

 -4المساه ف العين( :المسألة  -15ص .)21دغ العين :الفص الاالث.

يبيما
 -5العشي يير مق ي يياال ( :ص .)74العش ي يير مق ي يياال ( :ص " :)92-91انتسي ي ي [العص ي ييب] فص ي ييار ش ي ي ً
بالشبتة".

 المساه ف العين( :المسألة  -15ص" :)21شبيمة بشبتة الصياد" "لكار ما فيما مين العيرمشبكة بعضما ببع

".

 -دغ العين :الفص الاالث" :على شت شبتة الصيادين".

١٣٥

األ رد

 ِالطبقة َّ
بكية 8 -1 -3 -4
الش َّ
ه نبقة "تشب الشبتة" لذلك "يقا لما الشبتية".

ق ضاع من مخطوناتنا ص هذه الطبقة ،ضاع كيذلك قسيم مين البحيث
الربيع
المخصص لما ف (دغ العين) ،اختلط ما بق من بماد الفصلين الااليث ا
من الكتاب ،إال أن ما بقي مني يشيير إليى أن المؤلِّي يقيو بيأن أصي هيذه الطبقية
ِّ
المبصرتين"( )1على هييأ "شيبتة الصيياد"(" ،)2فيميا عير
من "العصبتين المجوفتين
دقا "(.)3

فحينمييا يص ي العص يب األجييوف إلييى العي يين "يتشييقق" من ي مييا يشييب "الخيييوط
ال يِّ قا " "ما ي تشييقق الب يرِّد  ،فيظميير مي ين ذلييك التشييقق هي يذا ِّ
الحجيياب" عي يلى شييت
"شبتة الصيادين"(.)4
ف ي ي موضي ييع آخي يير م يين (دغ ي ي الع ييين)" :فأمي ييا ِّ
الحجي يياب األ ال ي ي اخ ف ي يمو

الشييبت  ...هييو مركييب ميين آخيير العصييبتين اللتييين يجيير فيممييا البصيير" في ي ذكيير
السم ُّ
باللغة اليونانية (امفيبلي نر يذي )(.)5
َّ
الملتحمة 9 -1 -3 -4
 الطبقة ُالطبقة الملتحمي ية "ال تغش " القرنية "كميا تغش " الطبقيا األخير " ،بعي ي ي ي يضما
بعض يا" ق ي ضيياع ص ي هييذه الطبقيية ميين مخطوناتنييا إذا اسييتانينا هييذه الكلمييا
ً
()6
المختصر الواضحة .
 -1معرفة ِّمحنة الكحالين" :فألن فيما عر ًقا ِّدقاًقا محيط ًة بما من ك ِّ ناحية".
 -2دغ العين :الفص الاالث.

 -3دغ العين :الفص الرابع.
 -4دغ العين :الفص األ .

 -االسم باليونانية عن :العشر مقاال ( :ص.)80

 -5دغ العين :الفص التاسع " :هو لحم عصب في عر

ِّ
لناظرها".
كاير صغار تر

 -6دغ العين :الفص التاسع " :ال يحو الحجاب على الحجاب الذ يسمى قيراتويذ
"لي هذا مبسوط على السواد ،ب ي ِّ
غش العين كلميا ،خي سيط العيين موضيع السيواد" "نير
ظاهر".
ًا
العين

١٣٦

المقصود القرنية".
سيط سيواد

في موضييع آخيير -حيييث ضيياع صي
ه ييذه الطبق يية تحت ييو عل ييى ع يير

هييذه الطبقيية -بقي مييا يشييير إلييى أن

"تب ييين" عني ي "الغض ييب" " عني ي غلب يية ال ي ِّيري عليي ي "

المقصود "ريي السب "(.)1

في (دغي العييين)( )2يسي ِّيم الملتحميية "الحجيياب األبييي

الخييار " يييذكر اسييمما

اليونان (افيفافيقو )(.)3
ميين المتعييذر أن نج ي مييا الييذ أراده ابيين ماسييوي حينمييا اسييتعم كلميية "كييي
العين" ،ه أراد الشيبتية! أ أراد الملتحمية! ،فالكاتيب في المخطونيا
الناسخ لي

المسيتعملة هيو

المؤل  ،يمتن أن يتون الناسخ ق أخطأ ف الكتابة.

إضييافة إلييى ذلييك في ن معنييى "الكييي " يمتيين أن يسييتعم لوصي
يمتيين أن يسييتعم لوصي

الشييبتية .فالملتحميية كييي

الملتحميية ،كمييا

يحت يو علييى المقليية كلمييا ،بينمييا
العين ،فالشبتية هنا (كيي ) بمعنيى

كيسا يحتيو عليى رنوبيا
الشبتية يمتن أن تعي ً
(نبقة) من نبقا العين على حي تعبير بع المؤلفا " :رنوبا

 -1دغ العين :الفص التاسع " هو لحم عصب في عر
 -2دغ العين :الفص األ .

 -3عن العشر مقاال ( :ص.)80

١٣٧

العين نبقاتما".

كاير صغار تر لناظرها".

الفصل الثاني 2 -3 -4
َعصَبتا العين

العييين ِّ
يحركمييا أكايير مي ين عصييب ميين األعصيياب
نعييرف اليي يو أن عض ي
ِّ
القحفية ،ق قا األق مون عن هذه األعصاب القحفية (األعصياب التي تخير مين
الي يِّ ما )ُّ ،
يتص بتحري ييك الع ي يين ،س ييموا ه ييذا
ظني يوا أن عص ي ًيبا احي يً ا ه ي يو ال ييذ يخ ي ُّ
العصب (العصب الم ِّ
حرك)(.)1
مي ي ا بوضييوح بييين العصييب الم ي ي ِّ
حرك بييين العي يصب البصيير الييذ س ييموه
(العصب ُّ
النور )( )2أ (العصب األجوف)(.)3
يقييو ابيين ماسييوي عيين العصييب األجييوف" :لييي في ي الب ي ن عي يصب أجي يوف
ِّ
يخصص لوص هذا العصب فقرً مطول ًة نسبيا.
غيره"،

يقو " :كم عصب ًة ف العين؟" ،الجواب" :عصبتان".
()6
العصــــبة األولــــى( :ص ييلبة)( ،)4ت ي يأت م ي ين (م ييؤخر الِّ م ي يا )( ( )5تع ِّ
ص ييب)
ََ
()7
ِّ
تحركما .
العين)
(عض
 -1الت ِّ
ذكر ( :ص.)32
 -2الت ِّ
ذكر ( :ص.)32

 -3يوحنا بن ماسوي ف ( :معرفة ِّمحنة الكحالين).
 -4العشر مقاال ( :ص" :)77أما الواح فصلبة."...

الصلبة فمن مؤخ ِّر ال ِّ ما ".
 -5ابن ماسوي  :معرفة ِّمحنة الكحالين" :أما ُّ
 المساه ف العين( :المسألة  -70ص.)39 الت ِّذكر ( :ص" :)35من خل

منشأ ال

األ

الذ يؤد إلى العين ِّ
الح ).

تفرق ك ُّ عصبة ف عض العين
 -6المساه ف العين( :المسألة -70 :ص" :)39ف ذا صارتا إلى العينين َّ
الت تأتيما ،فأ صلت إليما قو الحركة".

العبييار نفسييما يتتبمييا علي بيين عيسييى في (تييذكر الكحييالين)( :ص .)33-32كييذلك ابيين ماسييوي :
"فبما تكون حركتما".

 -7العشر مقاال ( :ص" :)77بما تكون حركتها".

١٣٨

الع َصبة الثانية" :لينية"(" ،)1ميجوفية"( ،)2ت يأت مين "مق يم الي ِّ م يا "(" ،)3يجر "
و َ
الر ح الباصر"(.)6
الر ح النفسيان "( )5أ " ُّ
في تجويفما " ُّ

()4

فالعصييبة األ لييى هي ي الت ي تكييون بمييا حركيية العييين( ،)7العصييبة الاانييية ه ي
الت "يتون بما البصر"( ،)8األ لى للحركة الاانية للح ِّ .
الصلبة فمن مؤخر الِّ ما  ،بما
يقو ابن ماسوي عن هاتين العصبتين" :أما ُّ
".

الحركة" "تنبث ف العض

الر ح النفسان الذ بي يتون البصر".
" العصبة الاانية مجوفة يجير فيما ُّ
"فأما المجوفة فمن مق الِّ ما  ،فيميا سيلوك الير ح النفسيانية التي بميا يتيون

البصر".

الر ح الباصر الذ يخر مين الِّ ما  ،يجر في العصب األجيوف يصي ي ي ي
ُّ

إلى العين هو من "جن

الر ح النفسان "(.)9
ُّ

 -1العشر مقاال ( :ص" :)77لينة .مجوفة".

 -2العشر مقاال ( :ص" :)77لينة .مجوفة".

 -3المساه ف العين( :المسألة  -57ص.)34-33
 الت ِّذكر ( :ص ..." :)35الوعاهين اللذين ف مقَّ م ال ِ ماغ".
 -كذلك ابن ماسوي " :أما المجوفة فمن مق ال ِّ ما ".

 -4المساه ف العين( :المسألة  -57ص" :)34 -33إن هاتين العصبتين يجر فيمما النور."...

الر ح النفسان  ،ليتون ب البصر".
 -5العشر مقاال ( :صُّ ..." :)77
الر ح النفسان  :ينظرِّ :
تذكر الكحالين( :ص.)35
لمعرفة كيفية تول ُّ
 -6العشر مقاال ( :ص" :)91يجر فيمما من ال ِّ ما إلى العينين من جوهر الر ح الباصر".
الصلبة ...بما الحركة".
 -7معرفة ِّمحنة الكحالين" :أما الواح فبمما تكون حركتما" "أما ُّ
 -8العش يير مق يياال ( :ص" :)89الي ي
العينين ،يوص إليمما ح

األ

البصر".

م يين أز ا الي ي ِّ ما ال ييذ منشي يؤه م يين الي ي ِّ ما ينحي ي ر إل ييى

 -9العشيير مقيياال ( :ص " :)98أمييا الي ُّير ح الباصيير فمنفعتي ف ي فعي البصيير أبلييغ منفعيية ...جنسي ميين
جن

الر ح النفسان ".
ُّ

للم ي  :ينظر كذلك :الت ِّ
ذكر ( :ص.)36-35

١٣٩

الر ح
ق سماه المؤلِّفون العيرب أسميا كايرً؛ منيماُّ " :
الر ح النير"(ُّ " ،)1
النفسان "(" ،)2قو البصر"(.)3
استعم ابين ماسوي تعبير" :يسلك ُّ
النور ف

العصب األجوف"" ،سلوك

الر ح" ،ق استعم غيره كلمة "يجر "( ،)4كما ذكرنا سابًقا.
ُّ
ق عالجت كتب ِّ
الط ِّب كيفية ُّ
تولِّ (األر اح) ف جسم اإلنسان.
فالر ح النفسان
ُّ

الر ح الحيوان " ،الذ
يتول من " ُّ

ب ره يتون ق تول من

الر ح الطبيع "(.)5
" ُّ

الر ح النير ف ن ب يتون البصر".
 -1العشر مقاال ( :ص " :)80أما ُّ
الر ح النفسان ليتون ب البصر".
 -2العشر مقاال ( :ص ..." :)77لما احتاجت إلي العين من ُّ

 -3العشر مقاال ( :ص " :)120أما قو البصر ف نما تنبعث من ال ِّ ما ف العصبة المجوفة".

مااال :حنين بن إسحق :المساه ف العين( :المسألة  -57ص" :)34-33يجر فيهما ُّ
النور".
ً -4

 -5الت ِّ
ذكر ( :ص.)35

١٤٠

الفصل الثالث 3- 3-4
عضالت العين وعضالت الجفن
نعرف اليو أن العين تح ِّركما ُّ
ست عض

 ،أن الجفنين تح ِّركمما عضلتان.

البحث األول 1 -3 -3 -4
عضالت العين
الصيلبة) في األعليى،
 -1العضلة المستقيمة العلوية ،ترتك على المقلة (على ُّ

ِّ
تحرك العين إلى األعلى.

الص ييلبة) في ي
 -2العضلــــة المستقيمــــة السفليــــة ،ترتكي ي ع ي يلى المقل ي ية (ع ي يلى ُّ

األسف  ،تحرك العين إلى األسف .

الصيلبة) في الجمية
 -3العضلة المستقيمة األنسية ،ت يرتك عليى المقلية (عليى ُّ

األنسييية ،تحييرك العييين إلييى األنس ي  .ق ي قييا العييرب :إنمييا تي ي ِّ
حرك العييين إلييى جميية
المأ  ،أ إلى جمة األن .

الصيلبة) في الجمية
 -4العضلة المستقيمة الوحشية ،ترتك عيلى المقلة (على ُّ

الوحشييية ،تحييرك العييين إلييى الوحش ي  .ق ي قييا العييرب :إنمييا تحييرك العييين إلييى جميية
ِّ
الص .
اللحاظ ،أ إلى جمة ُّ
 -6 -5العضلة المنحرفة الكبيرة ،والعضلـة المنحرفـة الصـغيرة ،هم يا عضيلتان

از مياه ً  ،هميا تحركيان ال يعين باتجاهيا
الصلبة) ارتك ًا
ترتك ان على المقلة (على ُّ

غيير

تلك الت تحركما إليميا العضي

المسيتقيمة ،فالعض ي

ه تحرييك المقلية إلى االتجاهيا

الماهلية ،أ تحريتميا حركي ًة داهريي ًة ،ذليك باالشيتراك

الجما

مع عض

المسيتقيمة تحيرك العيين إليى

األربعة :العليا السفلى اليمينى اليسر  ،ف حين أن ظيفة هاتين العضلتين
العين األخر .

١٤١

قا ابن ماسوي عن هاتين العضلتين :إنمما "ت يران

()1

أسف " " ،يلح بما ف جميع المواضع".

 -1العشر مقاال ( :ص " :)81اثنتان فيمما عو من فو

العين إلى فو

من أسف ي يران العين".

 الت ِّذكر ( :ص )31عن :المساه ف العيين( :المسيألة  -48ص" :)32تي يران العيين إليى فيو
أسف  ،يمنة يسر ".

 -القانون " :)90/1( :عضلتان إلى التوريب ...تحركان إلى االست ار ".

١٤٢

إلى

إليى

البحث الثاني 2 -3 -3 -4
عضالت الجفنين
ــن العلـــوي ،ه ي ي التي ي ت ي يرفع الجف يين العل ييو إل ييى
الع َضـــل ُة الرافعـــ ُة الجفـ َ
َ -1
األعلى ،تفت الفرجة الجفنية(.)1
 -2العضــلة الم اريــة لألجفــان ،ه ي العضييلة الت ي تقي ِّيب

الفرجيية الجفنييية،

تغلِّقما ،أ أنما ه العضلة الت تح ِّرك الجفن العلو إلى األسف .
ِّ
حركة االنقباض(.)2
أما الجفن السفل ُّ ف يحتا إال إلى

أ أننييا اليييو نعييرف أن ي ال توج ي للجفيين السييفل عضييلة خاصيية ِّ
تحرك ي إلييى

يتم
األسف  ،هذا ما كان يتوهم المؤلِّفون اإلغرييق العيرب ،فحركية الجفين السيفل ت ُّ
بوسانة العضلة الم ارية.
ِّ
المشرحين ق الحظوا جيود العضيلة الم اري ية ُّ
كان ق ما
ظني يوا أنميا عضيلة
تخفي ي

الس ييفل  - ،ظ يين بعض ييمم أنم ييا عض ييلتان( -)3ل ييذلك ق ييالوا :إن ثم يية
الجف يين ُّ

عضل ًة تخف

السفل ف مقاب
الجفن ُّ

جود عضلة ترفع الجفن العلو .

 -1العشر مقاال ( :ص " :)81اح [ ِّ
تحرك ] إلى فو ".
 القانون " :)90/1( :أما فت الجفن ...تكفي عضلة تأتحرف الجفن ،ف ذا تشنجت فتحت".

سط الجفين ،فينبسيط نيرف ترهيا عليى

 -2العشر مقاال ( :ص " :)81أما الجفن األسف ف حركة ل ".
 -3العشيير مق يياال ( :ص " :)81الجف يين األعل ييى يتح ييرك ب ييا
اح إلى فو ".

١٤٣

عض ي ي

 :اثنت ييان ِّ
تحركاني ي إل ييى أس ييف ،

لكيين ابيين سييينا يشييرح المسييألة ف ي (القييانون)(- )1ألنمييا جييا مختصييرً عن ي
()2
يتم بحركية
حنين " :-فالجفن األسف غير محتا إلى الحركية ،إذ الغيرض يتيأتى ي ُّ
التح يق".

[الجفن] األعلى ح ه" "فيتم ب التغمي

عن ي ابيين سييينا :العضييلة الم اريي ية ه ي "عضييلتان نابتتييان ميين جميية المييؤقين،
تجذبان الجفن [األعلى] إلى أسف ".
عض

ج ييا في ي مخطون ي يا
":

(معرف يية ِّمحن يية الكح ييالين) أن عض ي ي

الع ييين "سي ييت

" -1عضلة ت ِّ
مسك الجفن األعلى".
" -2عضلة ممستة للجفن األسف ".
" -3عضلة ف مأ العين" :أ ف الجانب األنف .
ِّ
الص غ .
" -4عضلة ف
ذنب العين" :أ ف الجانب ُّ
 " -6 -5عضلتان ت يران العين".
يتبين لنا من هذا الن ِّ
ص أمران:
طا بين عض
ا َّ
ألول -أن ثمة خل ً

العين عض

فالعض ييلتان األ ل ييى الااني يية هم ييا م ي ين عضي ي

الرابعة هما من العض
العين.

ِّ
تحرك العين.
الت

الجفن.
الجف ي ين ،العض ييلتان الاالا يية

العض ييلتان الخامس يية السادس يية هم ي يا العض ييلتان المنح ي يرفتان اللت ييان ِّ
تحرك ييان

السفلية.
الثاني -أن ال ِّذكر للعضلتين المحركتين العلوية ُّ

 -1القانون.)90/1( :

 -2ينظر :العشر مقاال ( :ص .)82-81المساه ف العين( :المسألة .)49-48

١٤٤

كي

ِّ
نفسر هذا الخلط؟

هي ي ي نصي ي يِّ

أن اب ي ي ين م ي ي ياسوي ال يف ي ي ِّير ب ي ييين ال ي ي يعض

ِّ
المحركة للجفن؟

العض

نستبع

ماسوي ال ب

ذلك شأن ك ِّ

ِّ
المحرك ي يية لل ي ي يعين

أن يتون ِّ
المؤل هو الذ قع في ه يذا الخطيأ ،فمؤلِّي
العيين ِّ
أن يتون عارًفا بعض
الجفنيين ،شيأن في
السيتة بعضي
علما عصره.

مين زن ابين

كيف وقع الخطأ؟

في مخطونييا (معرفيية ِّمحنيية الكحييالين) التي بييين أيي ينا ال نجي إجابي ًة علييى
هذا التسا  ،فم نج اإلجابة ف كتاب ابن ماسوي اآلخر (دغ العين)؟
صفا للعض
الجواب :نعم ،نج ف موضعين مين الكتاب
ً
ِّ
تحرك المقلة إلى األعلى إلى األسف إلى األنس (المأ األكبر) (ناحية األني )،
الص ).
إلى الوحش (المأ األصغر) (اللِّحاظ) (ناحية ُّ
المستقيمة الت

ف الفص الساد
" ألن العض

العشرين من الكتاب ،يقو ابن ماسوي :
ِّ
تحرك العين ه ست ،كما صفنا:
الت

ِّ
تحرك العين إلى فو ...
 ...العضلة الت
ِّ
العين...
 ...العضلة الت أسف
 ...العضلة الت ف المأ الصغير...
 ...العضلة الت ف المأ الكبير...
 ...العضلتين اللتين ت ِّ ران العين."...
وفي الفصل الثاني يقول:
" هذه العض

ِّ
الست الت تصير ف ك ِّ عين:

اح منما ِّ
تحرك ...األعلى...
١٤٥

ِّ
تحرك ...األسف ...
األخر
الاالاة ف مأ العين.
الرابعة ف ذنب العين هو المأ الصغير.
ِّ
تحركانميا إليى ف يو
الخامسة السادسة ت يران العين،
يسر  ،إلى ك ِّ جانب."...
موصييوفة عني حنييين في (المسياه )

()1

إليى أسيف

إليى يمنية

في (العشير مقيياال )(،)2

هيذه العضي
كذلك ف ( ِّ
تذكر الكحالين)( )3لعل بن عيسى ،ف (قانون)( )4ابن سينا.

ابن ماسوي إ ًذا يعيرف عض ِّ العي ِّ
ين المستقيمة األربعية ،ي يعرف العضيلتين

المنحرفتين.

ال شك أن الخطأ يقع على الناسخ.
ال نستطيع هنا أن نقِّ ر كي
أمييا أن يي ِّيرد ف ي

نقِّ ر أن ابن ماسوي

اعتقادا
السفل ) كان
ُّ
ً

ارتكب الناسخ هذا الخطأ؟

السييفل " فمييذا مييا
المخطونييا جييود "عضييلة ممسييتة للجفيين ُّ
مسؤ عني  ،ذليك أن جيود هيذه العضيلة التي (تح ِّيرك الجفين
ساهً ا عن جميع األنبا المؤلِّفين اإلغريق منمم العرب.

 -1المساه ف العين( :المسألة  ،48ص" :)32-31كم ه العض
 ...اح من فوقما [العين] تحركما إلى فو .

ِّ
تحرك العين؟
الت

اح من أسفلما تحركما إلى أسف .
اح ف ناحية اللِّحاظ ِّ
الص .
تحرك العين إلى ناحية ُّ

اح ف ناحية المأ الذ يل األن  ،ه تحرك العين إلى ناحية األن .
اثنتان فيمما ِّعو  ،ت يران العين يمن ًة يسر  ،إلى فو إلى أسف  ،تعينان تلك األربع عض

 -2العشر مقاال ( :ص :)81نج النص السابق نفس بتعبير آخر.
 -3الت ِّ
ذكر ( :ص.)31

 -4القانون.)90/1( :

١٤٦

".

الباب الرابع 4 -4
فعل العين في كتاب (معرفة ِمحْنة الكَحَّالين)
الفصل األوَّل 1 -4 -4
القَرنيَّة الشَّفَّافة
القرنييية تسييم بميير ر ُّ
النييور ميين العييين إلييى الخييار  ،كييذلك" :القرنييية تسييتر
العين تقيما من اآلفا "(.)1
قادمي يا م يين
ألنم ييا ش ييفافة فمي ي تس ييم بم يير ر "ن ييور البص يير" ال ييذ "يجوزه ييا" ً
الِّ ما  ،كما "تجوز النار بضوهما القن ي ".
القرنييية الشييفافة تسييم كييذلك ب ي خو " ُّ
النييور ميين خييار " "ك ي خو الضييو ميين
جاما

الحما ".

ف (دغ العين) " :يشب هذا ِّ
الحجاب على العين ال ُّ جا الذ يجع عليى
الكو  ،يجع -داخ ً ف الكو ِّ -
الس ار ليخر نور ِّ
السي ار ِّ إليى خيار يير مين
ال ُّ جا ".

السر ] من ِّ
الري
 -1دغ العين" :ألن الُّ جا يسترها [يستر ُّ

١٤٧

المطر".

الفصل الثاني 2 -4 -4
آليَّة اإلِبصار
يتم عمليية
ت ُّ

حا ع د كبير مين المفكرين ،بخاصة اإلغرييق أن يفمموا كيي
ِّ
من يا نييوي ً  ،كايير
اإلبصييار ،قي ي جي يا هييذه المحييا ال مبتييرً جي ي ا ،اسييتمر ز ً
الج بين أصحاب اآل ار المختلفة.

ف ي القييرن التاسي يع المييي د (الاالييث المجيير ) كييان العييرب يعرفييون ك ي هييذه
النظريا  ،ق قا ِّ
الكن بتصنيفما إليى أربع زمر ،كما أسلفنا.
أيضا عرض حنين بين إسحق آ ار جالينو
ف القرن التاسيع ً
خصص لما مقال ًة كامل ًة ف كتاب ( :العشر مقاال ف العين).

ف ِّ
اإلبصار،

في الي من نفسي عييرض اب ين ماسييوي رأيي ف ي الموضييوع ،ذلييك ف ي كتابيي :
(دغ العين)( ،معرفة ِّمحنة الكحالين).
كان حنين ق عرض آ ار جالينو :
ِّ
ِّ
يتم عيين نريييق خيير شييعاع ميين العييين يتصي
بالضييا الخييارج ِّ
فاإلبصييار يي ُّ
الشييعاع هييو ميين نييوع ِّ
عني خر جي ميين العييين ،هييذا ُّ
الضيييا الموجييود في الطبيعيية،
من جنس  ،ف ذا اتص ب صار ا ِّ
لضيا سيل ًة لوصيو ُّ
يعاع إليى المرهييا  ،أ
الش ِّ

أن هذين ِّ
النيور الخ يار مين العيينُّ ،
الضيا ين يجتمعان؛ ُّ
النيور الموجيود بيين العيين
المرهيا .
ب ارسيية كتيياب ابيين ماسييوي يمتيين للقييار أن يتعييرف علييى آ ار هييذا المؤلِّ ي :
يتض ي موق ي ابي ين ماسويي ي ميين هييذا األميير بسييمولة ميين خ ي مييا قال ي ف ي ( ِّمحنيية

الكحالين) :رأي أر (أصحاب ُّ
الشعاع) ،عبارات صريحة:

١٤٨

"نييور البصيير" يييأت "م ين اليِّ ما " " يسييلك ف ي العصييب األجييوف" إلييى العييين،

مني يما "يص ييير إل ي يى خ ي يار " "ليسييتقبل " "الض ييو ال ي يذ ه ي يو ميين ش ييتل " "فيق ييو بي ي "،

يتون "اتصال ب " " بجميع األنوار من خار ".

النييور ِّ
"الي ُّير ح النفسييان الييذ بي ي يي يكون البصيير" "فال يِّ ما " "يرس ي " " ُّ
الضيييا "
الطريق " ِّ
النور ِّ
المؤد " لمذا " ُّ
الضيا " هو "العصب األجوف".
" الجلي ي يية" في ي الع ييين ه ي ي "القابي ي " ال ي يذ يقبي ي ُّ
الني يور " ،يت ييون ب ي يما إدراك

األشخاص".

النور اآلتي "م ين اليِّ ما " " ُّ
تقب ُّ
النيور ال يذ أف يادها الميوا م ين خيار " " ،بميا

يتون البصر".

هذه اآل ار نفسما نج ها ف (دغ العين):
 ِّح ُّ البصر يجر ف العصب األجوف. العصب األجوف يسمى العصب المب ِّصر.
الر ح الحا ُّ يخر من الِّ ما .
 ُّالر ح ف البردية.
 العصب األجوفيصب ُّ
ُّ
ِّ
ِّ
يوصل إلى العين.
البصر
 العصب يعِّبر ر حعن العصب األجوف يقو :
ِّ
البصر إلى العينين".
"يجر في ِّح ُّ
"يجوز فيمما [العصبتين] ر ح البصر ين ".
"أ ز ميين أز ا العصييب السييبعة ،يخيير مي ين مخيير ال يِّ ما األ  ،هييو
الر  ،فيجر في ِّح ُّ البصر".
أ
مق
١٤٩

"فتسميان العصبتين المجوفتين ،المب ِّ
صرتين".
الر ح الحا القو النفسيانية
"لتوص [العصبتان المجوفتان] إليمما [العينين] ُّ
الت ي ي منمي ييا يتي ييون الب ي ي يصر ،فتصي ييبان ذلي ييك [الي ي ُّير ح الح ي ييا ] -مي يين ال ي يِّ ما  -في ي ي
الرنوبة ...الشبيمة بالبرد".
ُّ
"يج ي

الي ُّير ح ميين ال يِّ ما  ...ف ي هيياتين العصييبتين ،العصييبتان تعِّب يران ر ح

الرنوبة ال ُّ جياجية اليت فيميا" " العينيان تقيب ن
البصي ِّر فيوصي ن إليى العينين" إليى " ُّ

ذلك".

يؤك ابن ماسوي ف ( ِّمحنة الكحالين) موقف الذ يشترط جود ِّ
ِّ
الضيا ف

الخار  ،أ بين العين المرهيا  ،لك يتم ِّ
اإلبصار:
"يتون بصر العين بقوتين اثنتين":

" -1ضو العينين" "الذ يجر إليمما من الِّ ما ".
ُّ " -2
النور".
لكن هذا يشترط س مة العين:
الرنوبا
"عن اعت ا هذه ُّ

هذه الحجب".

عن "ارتفاع السواتر الموانع من العين" " من ظاهرها".
تب ي

أهمييية " ِّ
الضيييا الواص ي إليممييا [إلييى العينييين] ميين ال يِّ ما " ميين حقيقيية أن

"إدراكمما [إدراك العينين] يبطي في حالية "انسي اد في ذليك العصيب [األجيوف]" أ في
حالة "اتساع الناظر"؛ يقص "االنتشار".

ك ي ييذلك تبي ي ي

"الظ ".

فشرط ح

أهمي ي يية " ِّ
الض ي يييا " [الخ ي ييارج ] م ي ي ين أن "اإلدراك" "يبط ي ي ي " في ي ي
النورين ِّ
" ِّ
اإلبصار" "اإلدراك" هو "اتصا ُّ
الضيا ين".
١٥٠

الفصل الثالث 3 -4 -4
آليَّة ال َحوَل

سييبب (الحييو الشييلل ) هي يو اسييترخا إحي ي

عض ي

العييين؛ هييذا ف ي العلييم

الحي يث ،في ذا اسيترخت هيذه العضيلة( ،إذا أصييبت بالشيل ) في ن العيين تنحيرف إلييى
ِّ
المقابلة للعضلة المصابة.
الجمة األخر
لكيين الق ي ما افترض يوا -في ي مقاب ي (اسييترخا العضي يلة) أ شييللما -أن تشي ُّين

نوعا من الحو بآلية معاكسة ،ذلك بأن تتج العين إليى
هذه العضلة يسبب ً
أيضا ً
ِّ
المتشنجة.
جمة العضلة
هتذا ِّ
يعبر ابن ماسوي في ( ِّمحنة الكحالين)" :الحو " "يتون" "من اسـترخاء

إح ي

العض ي

تلك الناحية".

أ تشــنجها ،في يمن أ الن يواح كييان ذلييك كييان ان ي ا العييين إلييى

اض لنا أن التعبير تنقص بع

االسترخا

الت ُّ
شن .

العبا ار التي تعطي المعنيى في حيالت

ف (دغ العين)(:)1
"ف ي ن ألِّمي ِّ
يت العضييلة الت ي تحي ِّيرك العييين إلييى فييو ف ي ن العييين كلمييا تمي ي [إلييى

األسف ]".

" إن ألِّم ِّت العضلة الت أسف العين ،مالت العين إلى فو ".
" إن ألِّمي ِّ
يت العضييلة الت ي تحي ِّيرك العييين ف ي المييأ الصييغير مالييت العييين إلييى

المأ الكبير ،ناحية األن ".

" إن ألِّم ِّت العضلة الت ف المأ الكبير ،ميالت العين إليى المأ الصغير".

 -1دغ العين :الفص الساد

العشر ن.

١٥١

الفصل الرابع 4 -4 -4
العَصَبتان المجوَّفتان
قا عنمما ابن ماسوي أيضا" :العصبتان المجوفتان المب ِّ
صرتان"(.)1
ً
()2
همييا م يا نسي ِّيمي الي يو (العصييبان البصيريان) ،يني الن "ميين الي ِّ ما "
"إلى العينين"( ،)3لمما مين ِّ
الصفا ما يمي هما عين ساهير األعصاب ف
"الجس "(.)4
 -1فمم ي يا مجوفت ييان ،ف ي ي تجويفيمم ييا "يج ي يوز ر ح البص يير"( " )5إل ي يى
العينين"(.)6

 -1دغ العين :الفص الاان .
الر ".
أ
 -2دغ العين :الفص الاان " :من مق
 المساه ف العين( :المسألة  -57ص.)33 العشر مقاال ( :ص" :)92من مق ال ِّ ما ". الت ِّذكر ( :ص ..." :)32منشأ ك ِّ اح منمما من جانب أح بطن ال ِّ ما المق مين".
الر  ،انحي رتا إليى العينيين ،إحي اهما إليى
أ
 -3دغ العين :الفص الاان " :ف ذا ن لت العصبتان من مق
العين اليمنى ،األخر إلى العين اليسر ".

 -4دغ العين :الفص الاان .
 -5دغ العين :الفص الاان  ،ف موضع آخر من المتن "يجر ".
 -6دغ العين :الفص الاان ِّ " :
الحجاب الذ يسمى كي

١٥٢

العين" هو الشبتية.

" -2نريقاهما"(" )1مختلفان" ،ليسا كطيريق األعصاب األخير  .يقيو
عنمما حنين" :تتعوجان"(.)2

 -3ه ي ي ي ييذان العصي ي ي ي ييبان" :يختلط ي ي ي ييان"(" )3ثي ي ي ي ييم يي ي ي ي ي يفترقان"( " )4اخت نممي ي ي ي ييا...

افتراقمما "...لي

عباًا" ،لي

 -4بعي افتراقمما يني

بان ً "(.)5

"أح هما إليى العين اليمنى" " اآلخر إليى اليسر ".

 -5حينما "تتصي "(" )6إحي اهما باألخير " " ،يصير ثقباهما ثق ًبا احً ا"" ،تمت
ك ُّ اح منمما باألخر "(.)7
() 14

لييذلك ف ي ن هييذا"االخت ط" "االفت ي ار " لي "ب يان ً" ،إن ي يقييو بوظيفيية ممميية

تخص البصر.
ُّ

 -1التي ِّ
يذكر ( :ص" :)32ف ي ذا نشييأتا ال تمضيييان علييى اسييتقامتمما ،لكنممييا تتعوجييان" .كييذلك حنييين" :ال
تمضيان على استقامتمما" "تتعوجان" .المساه في العيين( :المسيألة  -57ص .)33العشير مقياال :

(ص.)92

 -2المسيياه ف ي العييين( :المسييألة  ،57ص" :)34-33حتييى تصييي ار علييى شييت الخييا ف ي كتيياب اليونييان،
هو هذا ."x
كذلك :الت ِّ
ذكر ( :ص.)32

 -3المساه ف العين( :المسألة  -57ص .)33العشر مقاال ( :ص.)92
"تتص إح اهما باألخر ".

ثقبا اح ً ا".
"يصير ثقباهما ً
هذا ما سقط مين كتياب ابين ماسيوي في المخطونيا

كان ق أشار إليما بع عبارت " اخت نمما افتراقمما لي

التي

صيلت إلينيا .ال شيك أن ابين ماسيوي

بان ً ".

 -4المساه ف العين( :المسألة  -57ص .)33العشر مقاال ( :ص.)92
"ثم تفترقان بع اتصالمما على المتان".

 -5المساه ف العين( :المسألة  -57ص .)33العشر مقاال ( :ص.)92
"ك ُّ عصبة منمما إلى العين المحاذية".

 -6المساه ف العين( :المسألة  -57ص .)33العشر مقاال ( :ص .)92الت ِّ
ذكر ( :ص.)32
 -7الت ِّ
ذكر ( :ص.)32

١٥٣

على ذلك فمو" :أعظم عصب ف الب ن أشرف "(.)1
ِّ
بتذكيرهما ،فمميا
أ ما ن ح أن ابن ماسوي يتكلم عن هذين العصبين مرً
"عصبان" مرً بتأنيامما ،فمما "عصبتان".
كذلك حنين:
(يختلطان)( ،يفترقان).
(تمضيان)( ،تتعوجان).
عبا ار ابن سينا( )2هنا تستحق االهتما :
"ال األ  :عظيم ،مجوف،
يسار،
يتيامن النابت منمما ًا
يمينا،
يتياسر النابت منمما ً
ثم يلتقيان على تقانع صليب ،
يمينا إليى الح قة اليمنى ،النابت يسا ًار إليى الح قة اليسر ".
ثم ينفذ النابيت ً

"لتكييون الي ُّير ح السيياهلة إلييى إح ي
األخر إذا عرضت لما آفة".
ابين ماسوي ال يختل عن أهي عصره ،يي ي عما قالوه ب يراد تشبي نريف:
"العص ييبتان" "أص ييلمما اح ي ي " "م يين الي يِّ ما "" ،نريقاهم ييا مختلف ييان" "كم ييذه المي يية"...
مالمما كما "نمر" "أصل اح " "ل نرفان" "يسير فيمما ما ه"( )3فك ُّ نيرف منمميا
"ممر" للما .
ميا النمير هنيا هيو (ال ُّير ح الباصير) اليذ ييأت مين اليِّ ما مين الجمتييين ،أ
من متانين مختلفين ،فمو نمر ل منبعان ،ك ُّ منبع يعط فرًعا ،يلتق الفرعان ف
ثقبي يا احي يً ا ،ث ييم يس ييير م ي يا النم ي ير في ي
المت ييان ال ي يذ يص ييير فيي ي "ثقب ييا" العص ييبتين ً
الممرين.

الح ي قتين غييير محي يجوبة عيين السييي ن إلييى

 -1الت ِّ
ذكر ( :ص.)34

 -2القانون.)110/1( :

 -3عبا ار ابن ماسوي ف (معرفة ِّمحنة الكحالين).

١٥٤

في ذا "سي " أحي الموضييعين (الممييرين) "ب يحاج "" ،في ن المييا يرجيع إلييى النميير،

ِّ
الممر اآلخر"(.)1
ثم يص ُّب ف

ِّ
نب ي متتييوب ف ي ن أح يً ا في ي الق يرنين التاسي يع
ف ي ح ي د مييا صييلنا مي ين ت ي ار
العاشر (الاالث الرابع المجريين) لم يلجأ إلى ماي هيذا التشيبي لتسيمي فميم حرك ِّية
النور الباصر) ن لِّي ِّ مين اليِّ ما إل يى (التقيانع الصيليب ) ثيم س ِِّّ
( ُّ
ييره ف ي العصيبين
ِّ
عودتي ي ِّ إل ييى التق ييانع الص ييليب ف ي ي ح ي يا انسي ي اد
األج ييوفين "المم ييرين" إل ييى العين ييين،
العصب األجوف.

ف ح د ما نعلم في ن خليفة بن أبي المحاسن الحلبي -أحي أه ِّيم كحيال القيرن

الاالييث عشيير المييي د (السييابع المجيير ) -لجييأ إلييى تشييبي مماثي فيمييا يتعلييق بطريييق
سير " ُّ
النور" ( ،عودت ) ف حا انس اد أح "المجريين"(.)2

الر ح" بالنمر ،إنما "بأنبوبتين للما ".
لكن خليفة لم يشِّب نريق " ُّ

 كيف َين َس أحُ المجريين؟ -1إمييا ف ي حييا أننييا نغلِّييق إح ي

الييذ كييان يخيير منمييا يتوقي

عين ي مريضيينا بييذلك ف ي ن اليير ح الباصيير

ير عيين الخيير  ،فيعييود إلييى حيييث يلتقي المجريييان
قسي ًا

إليى التقييانع الصيليب  ،ميين هنيياك يخير في المجير اآلخيير ،في ذا خير ميين العييين

األخر تكيون كميتي أكبير مميا اعتياد عليي العيين ،تصيب كميتي مضياعف ًة ،ليذلك
النييور ،هييذا ( ِّ
يتسييع ثقييب ِّ
العنبييية ف ي هييذه العييين المفتوحيية ،ليسي ِّيم ميير ر ُّ
االتسيياع)
المؤقت سماه بع المؤلِّفين (االنتشار) أ (انتتشار الاقب) ،ليذلك في ن اصيط ح
(االنتشار) صار ل هنا داللة أخر .

 -1عبا ار ابن ماسوي ف (معرفة ِّمحنة الكحالين).
 -2الكاف ( :ص ..." :)51أن مع عرض -للعين الواح  -آفة عاد النور بجملتي إليى العيين األخير  ،ليذلك
يتسع ثقب الح قة عن تغمي إح العينيين ،يضييق عني فتحميا ذليك لقيو اني فاع ال ُّير ح إليميا ،كالحيا
ف أنبوبتين للما ف حاهط اح على خط متسا ".

١٥٥

()1
ثقبيا
يقو عل بن عيسى  " :أما ال لي على اشتراكمما ،أن يصير ثقباهما ً

إل يى إح ي

العينيين فغمضيتما ،تركيت األخير مفتوحي ًة،

احً ا فمو أنيك إذا عمي
صرفت ِّهمتك إلى العين المفتوحة رأيت الاقب ق اتسع."...

 -2أ ف ي ح ييا انس ي اد مج يير العص ييب األجييوف ،ك ييأن تت يراكم فيي ي رنوب يية

غليظة تسُّ لمعت (تجويف ) ،عن هذ يوِّق

الر ح
الر ح ،فيعود ُّ
هذا االنس اد جريان ُّ

مين العصب المس د إليى التقانع الصليب  ،إليى حيث يت قى ثقبا العصيبين ،مين
هناك يتج باتجاه المجر المفتوح ،الذ ف العصب اآلخر.

العييين الت ي ينس يُّ تجويييف عصي ِّيبما ينقطييع صييو الي ُّير ِّح إليمييا مي ين ال يِّ ما ،

فتفق ظيفتما تصاب بالعمى( ،ببط ن البصر).
في ي ي (معرفي يية ِّمحني يية الكحي ييالين) حينمي ييا يص ي ي المؤلِّ ي ي

الطي ي يريقين المختلفي ييين

للعصبتين يقو " :كمذه المي ة" ،ال نج أ رسم ف المخطونا .
فم ي ي أسقي ي يط الناسي ييخ ص ي ي

هي ي يذه (المي ي يية) الت ي ي (تشي ييب حي ي يرف الخي ييا عن ي ي

اليونانيين) ،كما أسقط (رسم) هذا الشت ( )xالذ نجي ه عني حنيين عني علي بين
عيسى؟ أ أن ابن ماسوي لم يرسم أص ً ؟ ...

 -1الت ِّ
ذكر ( :ص.)32
 العشر مقاال ( :ص ..." :)95-94األجود األصل كان للعينين أن يتون ما يص إليمما من الر حالباصر الذ يأتيمما من ال ِّ ما متى غمضت العين الواح منمما ف قت من األ قا أ عميت ألبتة
يجر يصير إلى األخر هو ش لم يتن يمتن أن يتون د ن أن تقترن العصبتان ،فلما اقترنتا صار
بذلك بصر العينين على أفض ما يتون [ .صححنا الخطأ الذ قع في مايرهوف الذ كتب "تقترب"].
عيانا هو أن إن م إنسان كف على أنف نوًال
مما يشم على ذلك شماد بين ًة ما نج ه بالتجارب ً
جميعا على
حتى يحج بين عيني أ نصب ف ذلك الموضع شيًا آخر يمنع أن يقع بصر العينين
ً
الجسم الذ يقص ه بالبصر كانت ر يت ل بت ِّ اح من عيني على ح تما أظلم أضع من ر يت ل
اح ً من عيني صار ر يت ل بالعين األخر أبين أ ض  .السبب ف ذلك
بتلتيمما .ف ن غم
إنما هو جميع القو الت كانت تنقسم فيمما كلتيمما نصفين ق صار ف هذا الوقت تصير إلى هذه
العين الواح  .لذلك تنظر إلى ح قة العين المفتوحة إذا كانت األخر مغمضة ق اتسعت فض اتساع".
 -ﺍﻟﻣﺳﺎﺋﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻳﻥ) :ﺍﻟﻣﺳﺄﻟﺔ -٥٨ :ﺹ.(٣٥-٣٤

١٥٦

الفصل الخامس 5 -4 -4
بُطْالن فعل العين
عني ي األنب ييا الق يياهلين بخ يير

(ش ييعاع) م ي ين الع ييين (ال ي ُّير ح النفس ييان )( ،ن ييور

الر ييية ( ِّ
اإلبصييار) -مي ين س ي مة ث ثيية عناصيير،
البصيير) :ال ب ي -لك ي تييتم عملييية ُّ
ه العناصر الت تشترك ف القيا بح ِّ البصر( ،بوظيفة ِّ
اإلبصار):
 -1الِّ ما  ،الذ ي ِّ
الر ح.
رس ُّ
 -2العصب األجيوف ،اليذ يسيلك ال ُّير ح في تجويفي لكي يصي مين اليِّ ما

إلى العين.

 -3العييين ،تح ي يً ا الجلي ييية (البردييية) الت ي تسييتقب ُّ
النييور اآلت ي ميين ال يِّ ما ،
ترسل إلى خيار العيين عب ير الح قية ،ثيم تسيتقبل بعي أن ي يعود إليى العيين قي صي

إلى المرهيا .

ف ي ذا أصييابت ِّعليية مييا عضييوا ميين هييذه األعضييا ف ن ي (يبط ي ) (فع ي العي ِّ
يين)
ً
( هو ِّ
ِّ
العين ِّعلة ظاهر .
اإلبصار) د ن أن يتون ف
يقو ابن ماسوي ببسانة ش ي :
"ألن لبع ِّ ِّعل الِّ ما ال يرِّس ".
المقصود :أن[ :الِّ ما ] ال يرس .
"ف ذا لم يرِّس لم يبصر اإلنسان".
" من بع

ِّعل العصب أن ال يؤِّد  ،ف ذا لم يؤِّد لم ِّ
يبصر اإلنسان".

" من بع

ِّعل العين أن ال تقب  ،ف ذا لم تقب لم ِّ
يبصر اإلنسان".

مااال:
ما يقول ابن ماسوي هنا يشب ما يقول معاصر ه ،فمذا حنين ً
١٥٧

"من ث ثة مواضع :إما من أل ِّم الباعث للقو هو الِّ ما  ،إما من أل ِّم المؤد

هو العصب ،إما من ألم القاب

هو العين(.)2(")1

"بطي ن ِّح ِّ البصر أ نقصان مين غير أن يتون في العين علة ظاهر من

كم سبب يوج ؟

جواب :من ث ثة أسباب :إما من علية في العصيبة المجوفية التي يجير فيميا
النور ،إما من علة ف الِّ ما  ،هو أن ال يبعث ف هيذه العصيبة النيور ،إميا مين
الرنوبة الجلي ية.)3("...
عل ِّة القاب للنور هو ُّ
" إذا بط ي أ نقييص ِّح ي ُّ البصيير ميين غييير أن يتييون ف ي العييين آفيية ظيياهر ،
ف ي ن ذلييك يتييون ،إمييا ميين عليية العصييبة الت ي يتييون بمييا البصيير ،إمييا أن ال ي ما ال
كاير.)4("...
يبعث فيما ر ًحا نوريا ًا

لكن ابن ماسوي ف محاضر لي ح ِّفظميا ن ب ف كتاب (دغ العين) يشرح

رأي بشت أ ض :

"ربمي ي يا عي ييرض للعي ي ِّ
يين ش ي ي

بأعضاهما.

يرر ف ي ي تب ِّ
مي ي ين الضي ي ِّ
صي يير ،إن كاني ييت صي ييحيح ًة

ار أن كي عضييو يمتنييع عيين فعلي  ،أ يبطي ِّفعلي  ،إنمييا
قي كنييا بينييا قلنييا ميرًا
ِّعل :
يبط من أج ث
إما أن تبط القو الت تن  ...لضع

المرِّس

 -1قع محققا كتاب حنين (المساه ) ف سمو ،فكتبا (العض ).

 -2المساه ف العين( :المسألة  -110ص.)49
( -ألم) ف هذه المسألة بمعنى (مرض).

 -3المساه ف العين( :المسألة  -194ص.)71

 -4العشر مقاال ( :ص.)143

١٥٨

ج ِّع .

ِّ
ضعيفا ِّج ًعا.
المؤد
صحيحا،
أ أن يتون المرس
ً
ً
رس ي المي ِّ
أ أن يتييون الم ِّ
يؤد صييحيحين ،الييذ تأتي ي القييو ليكم ي بمييا فعل ي
ضعيفا ِّج ًعا ،ال يق ر على قبو القوِّ الت تصير إلي .
ً
لِّي ِّ
ص ك منا يفمم ،نضع ث ثة أعضا  ،نقو عليما ،لِّيفمم قولنا.
مرسي قيو البصي ِّير إليى العييين ،العصيبتان ِّ
ِّ
تؤديييان القيو ميين
نقيو  :إن اليِّ ما
الِّ ما إلى الحجب ،الحجب تقبي القيو تكمي البصير ،في ن ألِّيم اليِّ ما ليم يرسي
القو لم تب ِّ
صر العين.
إن أرس الِّ ما
إِّن أرس الِّ ما

العين".

ألِّمت العصبتان لم تؤِّديا لم تب ِّ
صر العين.
أد

اض هنا أن المؤلِّ

يعرض لما لم ِّ
العصبتان لم تقب الحجب ِّأللم ِّ
تبصر
يستعم كلمت ( ِّجع) (ألِّم) بمعنى( :م ِّرض).

في(الوجع) (األلم) هما المرض.
العضو الو ِّجع أ األلِّم هو العضو المري
ك

.

ابن ماسوي هنا على درجة من الوضوح ،ال يحتا إلى أ ِّ تعليق.

ِّ
المحاض ِّر صريحة ف ن ِّ
لمجة
ص (دغ العين).
بع أن يشرح ابن ماسوي ذلك ينتق إليى توضي كيفية معيرفة سيبب (بطي ِّن

ِّ
البصر) هذا ،ذلك بالفحص السريرِّ .

إذا بط فع العين فعلينا أن نفحص المري

:

 -1ف ي ذا كييان ثميية مي يا يشييير إل ييى إصييابة ال يِّ ما "كييان ك م ي فاس يً ا عقلي ي
ير" ،فاإلصييابة المسييؤ لة عيين بط ي ن فع ي العييين تكييون ف ي ال يِّ ما  ،ف ي هييذه
متغيي ًا

الحالة تكون حركة الح قة نبيعية "رأينا للناظر حرك ًة حسن ًة".
١٥٩

تماما العين ال تر  ،فينبغ أن نفت العين:
 -2أما إذا كان العق
سليما ً
ً
أ -ف ذا كانت الح قة سليم ًة "كانت لما حركية حسينة" ن ي رك أن ِّ
العلية "في
العين".

ب -إذا "لم يتن للناظر حركة" تكون " ِّ
العلة ف العصب األجوف".
ير اض ًيحا ،لكين الناسييخ أهمي كلمي ًة أ أكايير،
كي ابين ماسيوي يبي مختص ًا
لم يتتب أ العينين يجب أن نفت  ،المصابة؟ أ السليمة؟
إذا رجعنا إلى (دغ العين) بحاًا عين الجيواب ،ف ننيا نجي في مقابي ميا جيا
ف (معرفة ِّمحنة الكحالين):
 -1ف حالة كون السبب من الِّ ما :
"عرفنييا ذلييك ميين ك ي ِّ الم يري ِّ اخييت ِّط عقلِّ ي ِّ " " ربمييا عرفنييا ذلييك ميين ِّقب ي
الحمى".
 -2ف حالة كون السبب من العصب األجوف:
"إذا غمي

صيياحب الوجي ِّيع إحي

ياظر ممييا
تكــن األخيير أ سييع ني ًا
عينيي  ،لييم ُ

العصب س دا"[ .تكن هنا بمعنى :ت ِّ
صر].
كانت قب  ،علمنا أن ف
ِّ ً
 -3في ي حال يية ك ييون الس ييبب م يين الع ييين" :إذا غمي ي

ص يياحب الوج ييع إحي ي

تصــير ح قت ي اسييعة النيياظر ،أكايير ممييا كانييت قب ي ذلييك".
عيني ي  ،فييت األخيير ،
ُ
[ ح قت هنا بمعنى :عين ]
في ي ه ييذه العب ييار البره ييان عل ييى م ي يا قلن يياه في ي الفق يير الااني يية (أن "تك يين" هن ييا،

بمعنى" :ت ِّ
صر").

١٦٠

ِّ
يؤك ذلك مرتين:
"إذا أريييت إح ي

العينييين مت ِّسييعة الني ِّ
ياظر ،أ سييع مي ين األخيير  ،كييان األلييم ف ي

العين" :مفمو هنا أن (األلم) بمعنى (المرض).

ياظر مين األخير  ،كيان األليم في العيين ،ليم
"إذا كانت إح العينيين أ سيع ن ًا
أيضا بمعنى :المرض).
يتن س د ف العصب"( ،األلم هنا ً

حنينيا كتيب
ال شك أن عبا ار (دغ العين) أسم
فمما من قب القار  ،لكين ً
ً
هذه المسألة العلمية بعبا ار أ ض  ،ال نش ُّ
يك في أن سيبب ِّقلية ضيوحما عني ابين
ماسييوي ك يان إلهمييا ارتكبي ك ياتب (دغي العييين) أ ناسييخ ِّ ،
ناسييخ (معرفيية ِّمحنيية
الكحالين).

يقو حنين(:)1
"كي

يست ُّ على أن ف العصب س ً؟

جواب :بأن ت ِّقيم العلي بين ي يك قياميا معتي ًال ،ثيم ِّ
تغمي
ً
تنظر إلى الح قة الت ف العين األخر  ،ه تتسع أ ال:
ف ن كانت تتسع ،فلي

العيين الصيحيحة،

في تليك العصيبة سي  ،إن ك يانت ال تتسيع ،ال تي

عن تركيبما فاعلم أن فيما س ".

عبارات -كميا رأينيا-

ف الحقيقة :إن ال مي الذ كتب (دغ العين) جا
أقييرب إلييى فمييم القييار المعاصيير مي ين عبييا ار (معي يرفة ِّمحنيية الكحييالين) ،مييع ذلييك

تظي ي ُّ ه ييذه العب ييا ار بح ي ياجة إل ييى نبي ييب( )2أ فس يييولوج ( )3يش ي يرحما للق ييار غي يير

ِّ
ا
لمختص.

 -1المساه ف العين( :المسألة  -197ص.)71
ِّ
المتعلقة بسبب العمى (بط ن البصر).
 -2ف األمور

مااال( :المسألتين )51-50 :ف (معرفة ِّمحنة الكحالين).
 -3ف (آلية اإلبصار) ً

١٦١

هييذا مييا ِّ
يؤكي مييا نييذهب إليي ميين أن كتيياب اب ين ماسييوي يحتاجييان إلييى شييرح

ِّ
المتفرقة في الكتيابين هن يا هنياك
يلجأ الشارح في إلى جمع العبيا ار

()1

يسيتخ مما،

أ يسييتخ كلماتمييا ف ي إعيياد صييياغة الميياد العلمييية كمييا كانييت شيياهع ًة ف ي ذلييك
العصيير ،ه يذا أميير قي يتقني المشييتغلون بتيياريخ الفلسييفة(- )2في األمييور التي تتعلييق
باإلبصار -أكار من غيرهم.

مااال( :المسألتين )24-17 :ف (معرفة ِّمحنة الكحالين).
 -1ف (آلية بط ن فع العين) ً
مااال( :المسألتين )51-50 :ف (معرفة ِّمحنة الكحالين).
 -2ف (آلية اإلبصار) ً

١٦٢

الفصل السادس 6 -4 -4
االنتشار
يقو ابن ماسوي ف (معرفية ِّمحنية الكحيالين) :إن العلميا اختلفيوا في

تعريف لمذه الحالة المرضية:

ضيع

 -1فعن بعضمم :ه إصابة ف "نرف العصبة"؛ بمعنيى أن موضيع اإلصيابة

يقع خل

المقلة ،أ ف العصبة المجوفة.

االنتشار هو اتساع من الاقب الذ ف العين" أ اتسياع
 -2عن آخرين" :إن
َ
الح قة بلغة اليو  ،فموضع اإلصابة ف ِّ
العنبية.
ِّ
االنتشيار هنييا يعني "انتشييار ُّ
اع " "كمييا
النيور" اليذ يخيير ميين الي ما َ " ،ضـ َـي ُ
الس ار ف الشم  ،أ ِّ
يضيع نور ِّ
الس ار عن النار الكبير ".

ال نج ف مخطوناتنا ما يجيب على التسا :
ِّ
العين ف الحالة األ لى ،كما يتسع ف الحالة الاانية؟
ه يتسع ثقب
حينما يص
حينم ييا يصي ي

ابن ماسوي الحالة الاانية يصفما بأن" :يتسع ذلك الاقب."...
الحال ي ية األ ل ييى يتحي ي

وذهب" "فذلك هو ِّعلة االنتشار".

ع يين "ن ييور العص ييب" يق ييو " :ضـــاع

إذا افترضنا أن ج ً ا من الماد العلميية المتعلِّقية باالنتشـار في (معرفية ِّمحنية
الكحالين) ق ضاع من مخطوناتنا ،فلعلنا نجي ميا يي لنا عليى فحيواه في كتياب ابين
ماسوي اآلخر (دغ العين).
في (دغي العييين)ِّ :
العليية (االنتشييار) تقسييم إلييى قسييمين ،ميين الناحييية السييببية،
تماميا كمييا في (معرفيية ِّمحنيية الكحييالين) ،ال نجي فيي مييا يممنييا فيمييا يتعلييق بالسييبب
ً
١٦٣

ِّ
اإلصابة خلي المقلية ،في نيرف العصيبة ،لكننيا نجي
األ  ،أ بأن يتون موضع
الكاير فيما يتعلق بالحالة الاانية؛ أ ف ثقب ِّ
العنبية.
" -1إذا يب الحجاب اليذ يشيب ِّ
العنبية تشين اتسيع الاقيب اليذ يخير فيي
البصير" " لييم يمتيين أن يب ِّ
صيير ،بي ي يذهب ألني يتبي د" "فيتسيع الاقييب إل يى
ك ِّ جانب"(.)1
الب َصـــُر في يو القي ي ر تبـــَّ َد البصيير ف ي
" -2إذا اتسييع الاقييب الييذ يخيير في ي َ
ـع ال يذ يسيمى االنتشـار"( )2اض ي هن يا
الو َج ُ
جوانب الاقب ،يتيون من َ
الو َجع يعن  :المر .
أن َ
االنتشار إ ًذا يعن َّ :
الضياع ال َّ هاب َّ
التب د.

الخلق يية ،ال يب ِّ
في ي مت ييان آخ يير" :إن ك ي يان االنتش ييار االتس يياع م يين ب ي يع ِّ
ص يير

ِّ
صاحب ألبتة"(.)3

االنتشار إ ًذا ق يعن "اتساع الاقب" اإلنذار هنا رد

.

لكيين ِّ
االتسيياع ق ي يعن ي شييي ًا آخي ير غييير االنتشييار ذ اإلني يذار الييرد
ِّاتساع الح قة السليم ،الذ يتراجع يعود مع الاقب إلى حال .
عن عل بن عيسى :المرض الرهي

 ،هييو

هو "االتساع العارض للح قة".

ق ييكون ِّخلقيا ،أ أني يتظاهر مينذ الوالد  ،يس ِّمي المؤلِّ

"الذ بالطبع"،

مفي ي ِّرًقا إي ي ياه عن النوع اآلخي ي ي ير الطي ي ي يار  ،غيي ير ِّ
الخلق  ،يس ِّيمي (ال ي ي ي يذ بيالعرض).

 -1دغ العين :الفص الاامن عشر.

 -2دغ العين :الفص الاامن عشر.

 -3دغ العين :الفص الاامن عشر.

١٦٤

ييذكر إنيذار اليحالتين " :اليذ بالطبع فرد

 ،فكي

الذ بالعرض؟" " الذ يتون

بالعرض آفت عظيمة ألن ِّ
يعرض من تب ُد ُّ
النور وانتشار "(.)1
بمذه العبا ار

يتخلص عل

بن عيسى من االلتبا

فيما يتعلق ب اللت ( :االنتشار) (االتساع).

الذ

ق ي ع القار

هذا ف ما يتعلق باالصط ح ،أما اإلنذار فمو اض عن ابن ماسوي :
"إن اتساع الناظر ضيق ردي ان"(.)2
الخلقة ال يب ِّ
ِّ
" إن كان االنتشار االتساع من بع ِّ
صاحبمما ألبتة".
صر
ِّ
أيضا .في
للعلة اض
اضحا فالتقسيم السبب
إذا كيان اإلنذار
ً
ً
ِّمحنة الكحالين) ِّ
يخصص لك ِّ حالة فقرً منفصل ًة عن الفقر األخر  ،ف (دغ
العين) ترد الحالتان إح اهما مع لة عن األخر .

(ميعرفة

فاالتساع الناجيم عين آفة عارضة للاقب قي يتراجع ،تتحسن حالة المري

" ربما ضا فيرد ُّ
النور ف العصبة الحجب ال اخلية"(.)3

ف (دغ العين) ي ِّ
خصص فقرً لمعالجة أسباب اتساع الاقب ضيق ف
آخر الفص الاامن عشر.

 -1الت ِّ
ذكر ( :ص.)244

 -2دغ العين :الفص الاامن عشر.
 -3معرفة ِّمحنة الكحالين.

١٦٥

:

الباب الخامس 5 -4
عِلَل العين في كتاب (معرفة ِمحْنة الكَحَّالين)
الفصل األوَّل 1 -5 -4
عِلَل ال َعصَب
مساه :

صا لا
يفرد ابن ماسوي ف الكتاب ما يشب فص ً مخص ً
صر اإلنسان بالنمار ال يب ِّ
األ لى" :من ِّقب ِّ أ ِّ ش يب ِّ
صر باللي ؟".
يب ِّ
صيير اإلنس ييان بالليي ي

الاانييية" :م يين أ ِّ شي ي

الضو ال بالنمار؟".

الاالاة" :من ِّقب ِّ أ ش

ف ي الظلم يية ال ِّ
يبص يير في ي

صر اإلنسان من بعي ال ِّ
يب ِّ
يبصر من قريب؟"

يس ِّيم هيذا الفصي ( ِّعلي العصيب) ،فعني ه :تكمين أسييباب هيذه ِّ
العلي الا ثيية
ف العصب األجوف.
ف ي ح ي د مييا نعييرف ،ف ي ن غيييره ميين المييؤلِّفين لي يم يقص ير أسييباب هي يذه ِّ
العل ي

يبابا أخير تكمين في أمياكن أخير مين
على العصب البصر ح ه بي عي د لميا أس ً
الرنوبا .
العين ف بع الطبقا أ ُّ
منما تغي ار تح

الر ح الباصر نفس .
ف ُّ

كما أن هؤال المؤلِّفين ض ُّموا إلى هذه ِّ
العلي الا ثية ِّعلي ًة رابعي ًة جعلوهيا كلميا
ف فص مسيتق أ شيب مسيتق في تصينيفمم" :أن يب ِّ
صير اإلنسيان مين قرييب ،ال
ي ِّ
بصر من بعي ".
فلماذا أهم ابن ماسوي هذه ِّ
العلة الرابعة؟

١٦٦

إذا كيان السبب في ذليك أن هذه ِّ
العلة ال تينجم عن العصب األجوف بالتال

ينبغ أال تصن

ف هذا المتان ف الكتاب فالسبب اض .

لكن هذه ِّ
العلة الت ليم ت ِّيرد في ه يذا الكتياب اليذ بيين أيي ينا ،يمتين أن تكيون

ق سقطت كما سقط غيرها من محتو الكتاب ،ابن ماسوي كان ق ذكرها.

للع َشــــا؛ أ
إذا راجعني ييا كتاب ي ي اآلخي يير (دغ ي ي العي ييين) ف نني ييا نج ي ي في ي ي فص ي ي ً َ
صر بالنمار ال يب ِّ
للشخص الذ "يب ِّ
ِّ
صر باللي " ،أ للحالة األ لى الت ي رسما ف
كتيياب (معرفيية ِّمحنيية الكحييالين) ،فم ي نج ي ف ي (دغ ي العييين) أ فص ي مخصييص
للعل ِّ الا ِّ
ِّ
ثة األخر ؟

إن الق ي ار المتأنييية لي ي(دغ العييين) تبي ِّيين أن الكتيياب كِّتييب ميين ِّقب ي ِّ تلميييذ (أ

أكار) ،استمع لمحاض ار ألقاها ابن ماسوي  ،فسجلما ف أثنا حضور المحاضير ،

أ بع ي ذلييك ،لكن ي سجلي يما د ن أن يعطيمييا حقمييا ميين المراجعيية الت ي قيق فجييا

أحيانا بالخلط .كان الكاتيب يتتيب اسيم عضيو في متيان
حافل ًة باألخطا النقص،
ً
عضو آخر أ يم ِّم بع العبا ار الت جا على ِّ
لسان المحاضر ،هتذا.
إلييى الميياد العلمييية التي قي مما األسييتاذ (المؤلِّي !) حصييلت

كي ُّ هييذه ِّ
اإلسييا
قب أن تب أ ِّإسا ا ُّ
النسياخ .حصيلت عليى يي التلمييذ اليذ حيرص عليى تي ين ميا
قال أستاذه ،لكن لم ِّ
يعط "الت ين" حق من الجم .
بالت قيق ف (دغ العين) يتأك لنا أمران:
(ال ُّير ح الباصير) تس ِّيبب هيذه ِّ
العلي

أولهما :أن ابين ماسيوي يير أن إصيابا
الت ي ي جي ييا ذكرهي ييا ف ي ي (معرفي يية ِّمحني يية الكحي ييالين) بوصي ييفما مي يين أم ي يراض العصي ييب
األجوف ،فمذه ِّ
العل إ ًذا لما أسباب أخر (.)1
 -1أ ردها ابن ماسوي ف  :دغ العين ،الفص الرابع العشرين.

١٦٧

ِّ
يخص ييص فصي ي ً ِّ
وثانيهمـــا :أن اب يين ماس ييوي
للعل يية الرابع يية التي ي ل ييم ت ييرد في ي
( ِّمحنة الكحالين) حينما اكتفى ِّ
محرر الكتاب بذكر ِّعل ث ثة لم يذكر الرابعة.
المحرر (الكاتب) هذه ِّ
ِّ
العلة؟ أ أن كتبما أهملما الناسخ؟
فم أهم
العليية ..." :الييذين يب ِّ
يقييو ابيين ماسييوي عيين هييذه ِّ
ير
صيير ن األشيييا القريبيية بصي ًا
جي ا ،ال يب ِّ
صر ن األشيا البعي كما ينبغ "(.)1
ً
يعرف إ ًذا ِّ
ابن ماسوي ِّ
العل األربعة:

()3
" -1العشا"( :)2يذكر اسم ُّ
ضا.
باللغة ُّ
السريانية أي ً

يبصر ن بالنمار ال ِّ
" ِّ
يبصر ن باللي "(.)4

ِّ " -2
يبصر باللي

الظلمة ال ِّ
ُّ
ف
يبصر ف الضو ال بالنمار"(.)5

يبصر ن األشيا البعي  ،ال ِّ
ِّ " -3
يبصر ن األشيا القريبة"(.)6
يبصر ن األشيا القريبة ،ال ِّ
ِّ " -4
يبصر ن األشيا البعي "(.)7
لكيين اليينص الييذ

الفق ار بعضما ببع

ص ي إلينييا في ي الكتييابين يحتييا إلييى تحقيييق؛ ذلييك بمقارنيية

 ،مقارنتما كذلك بما جا عن حنين عل بن عيسى.

 -1دغ العين :الفص الاالث الا ثون.
 -2دغ العين :الفص الواح الا ثون.
 -3دغ العين :الفص الواح الا ثون.
 -4دغ العين :الفص الرابع العشر ن .معرفة ِّمحنة الكحالين( :المسألة .)18
 -5معرفة ِّمحنة الكحالين( :المسألة .)19
 -6دغ العين :الفص الرابع العشر ن .معرفة ِّمحنة الكحالين( :المسألة .)20
 -7دغ العين :الفص الاالث الا ثون.

١٦٨

متتوبي يا بطريق يية ال تقي ي أر ،إال لك ييان
السي يريان (للعش ييا) جييا
المؤس ي أن االس ييم ُّ
ً
ثيقي ًة مممي ًة ،ذلييك أن المي ِّ
يؤلفين في ذلييك العصيير ذكيير ا االسييم الفارسي للمييرض ،ف ي
هذا داللة مممة لمن يتتب تاريخ ِّ
الط ِّب العرب ِّ قب عصر الترجمة.
السيريان ِّ لمييذه ِّ
العليية؟ أ أن هييذا االسييم
تيير هي انفييرد ابيين ماسييوي بييذكر االسييم ُّ

صلنا ف نص عرب آخر؟.

١٦٩

البحث األوَّل 1 -1 -5 -4
صرُ باللَّيل"
ن بالنَّهار ،وال يُ ْب ِ
ص ُر اإلنسا ُ
العِلَّةُ التي فيها " ُيبْ ِ
ه ييذه ِّ
العل يية معر ف يية في ي العربي يية قي ي يما( ،)1لم ييا اس ييم خ يياص في ي كي ي ِّ ُّ
اللغ ييا
ً

الق يم ي يية التي ي ي عرفم ي ييا الع ي ي يرب أي ي ييا اب ي ي ين م ي ي ياسوي  ،ف ي ييالعرب يس ي ي ُّيمونما (العش ي ييا) أ

(العشييا ) ،العلي ي هييو (األعشييى) ،بعضييمم يفمييم كلميية (شييبكور)؛ مي يعنى شييب:
(لي ي ) ،معنييى (كييور)( :أعمييى) بالفارسييية ،فييالمري

(أعمييى باللي ي )( ،)2ق ي ذكيير

ابن ماسوي كلمة (شبتور) كما ذكر كلمة (شيبكر ) ،مين الواضي أن العيرب أخيذ ا

الكلميية الاانييية ميين كلميية (شييبتور) الت ي عربوهييا مني يذ زميين ني يوي  ،اختيييارهم كلميية

ن يا ثيًق يا
(شييبتور) إلييى جانييب كلميية (أعشييى) دلي ي علييى اخييت نمم بييالفر اخت ً
م يً ا.

قي اسييتعم حنييين كلميية (شييبتور) كمييا اسييتعملما عل ي بيين عيسييى ،ك همييا

ذكر الكلمة العربية (العشا)( ،أعشى).

ِّ
ق ي ي انف ي ييرد حني ييين بذك ي ي ير االصي ييط ِّح اليون ي ييان الشي يياهع ف ي ي ي الت ي ي ار
الطِّبي ي ي ِّ

اإلغريقي ي ِّ  ،ك ييان حن ييين أكف ييأ م يين اش ييتغ عليي ي م يين الع ييرب ،ه ي يذا االص ييط ح ه ييو
ِّ
الط ِّب الح يث.
مفموما ف
(نوقطالبو ) ،هو اصط ح ما ي ا
ً
الس يريان للمييرض ،يقييو
لكيين ابيين ماسييوي ف ي (دغ ي العييين) يييذكر االسييم ُّ

عن  " :هو العشا" ،من المؤس

أن الكلمية في مخطوناتنيا غيير مقير  ،ذليك أن

السريانية لغتي األ  -يعيرف بالتأكيي مياذا جيا في الكت ِّ
يب
ابن ماسوي -الذ كانت ُّ
ِّ
الس ي يريانية المتي ييوفر ف ي ي بغ ي ي اد أيام ي ي  ،الت ي ي ن ِّق ي ي بعضي ييما عي يين اليونانيي يية،
الطِّبيي يية ُّ
 -1يلقب بع

ُّ
الشع ار باألعشى ،منمم األعشى الشمير صاحب المعلقة.

 -2أ (األعمى لي ً ).

١٧٠

السيريانية التي
فاالصييط ح الييذ كتبي ابيين ماسيوي في (دغي العييين) هييو الترجميية ُّ

الس يريان لكلميية (نوقطييالبو ) ،هييو االصييط ح المفمييو ف ي
اسييتعملما المترجمييون ُّ

مفمومي يا في ي العربي يية ،كم ييا ك ييان االص ييط ح
تمامي يا كم ييا ك ييان (العش ييا)
ُّ
ً
السي يريانية ً
السريان منمم العرب.
مفموما عن أه العلم ف بغ ادُّ ،
الفارس ُّ
ً

هي يذه ِّ
العليية سييببما انس ي اد الطريييق الي يذ يسييلك الي ُّير ح النفسييان ُّ ف ي تجويييف
العصييب البصييرِّ  ،ذلييك أن (العصييب األجييوف) هي يو (المي ِّ
يؤد ) لمييذا ( ُّ
النييور) ،الييذ
يأت من الِّ ما إلى العين.
االنسي اد سبب (كيمو )( ،بيلغم ل ِّ ) ،فالبرد ف ي اللي ي "م ين ش ِّيأن ِّ " "الجميع"،
"ف ذا كان اللي جم جميع ذليك الفضي الر ِّاسيخ في العصيب سي الطرييق المسيلك
النور" "ف يب ِّ
الذ ينفذ في هذا ُّ
صر اإلنسان باللي ".
ِّ
أما النمار "فطبع الحرار  ،فبح اررت استنارِّ الشم  ،حرارِّ
شعاعما ،حرك ِّية
الرسييخة في ي العصي ِّ
العصي ِّ
يب األجييوف" "ف ي ذا
الرنوبيية ا
يب تقُّلِّب ي ِّ بالنمييار تتحي يل تي يلك ُّ
تحللت" "أبصر صاحب ِّ
العلة".
يعبر حنين بن إسحق عن سبب هذه اآلفة عين آلي ِّية حي ثما ِّ
ِّ
بلغتي ِّ الخاصية،
لكن المعنى هو نفس الذ جا عن ِّ
ابن ماسوي ف (معرفة ِّمحنة الكحالين).
"باللي ي  ،تكي ي ياثفت الي ي ُّرنوبة أ الي ي ي ِّغل  ،بسبي يب هي ي يوا الليي ي

رنوبتي ي "" ،بالنم ييار،

لطفي ييت الي ي ُّير ح بح ي يرار ه ي يوا النمي ييار"( ،)1ذلي ييك أن السي ييبب هي ييو نفس ي ي " :كاي يير الفضي ييو
الر ح النفسان "( )3ف العصب األجوف.
المخالطة"(ِّ " ،)2غل رنوبة تخالط ُّ

 -1المساه ف العين( :المسألة  ،202ص.)73

 -2العشر مقاال ( :ص.)144
 -3الت ِّ
ذكر ( :ص.)296-295

١٧١

حنينيا حتيى في اختييار الكلميا " :بالليي  :تكاثفيت
يتاد عل ُّ بن عيسيى يطيابق ً
الرنوبة الفضو  ،بسبب هوا اللي رنوبت  ،ف يب ِّ
صر باللي ".
تلك ُّ
الرنوب ييا
"بالنم ييار :لطف ييت تل ييك ُّ

البصر".

ِّ
الغلي ي بس ييبب حي يرار ه ي يوا النم ييار ،فيلطي ي
هييذه ِّ
العليية علييى

سييبق أن قلنييا أن ع ي ًدا ميين المي ِّ
يؤلفين لييم يقصيير أسييباب ح ي
انس اد "الطريق الذ ينفذ في ُّ
أسبابا أخر ؛ من
النور" أ "العصب األجوف" ب ذكر
ً
هذه األسباب:

" -1كار رنوبا ِّ العين ِّغلظما"(:)1
كأن ِّ
تعرض "رنوبة للبيضية"(.)2
أ "رنوبة الجلي ي ِّة ك رتما"(.)3
الر ح الباصر نفس :
 -2إصابة ف ُّ
الر ح الباصر ف ِّخلقت "(.)4
" ِّقلة ُّ
الر ح الباصر"(.)5
أ "رنوبة ُّ
الر ح الباصر"(.)6
أ " ِّغل ُّ

 -1القانون.)239/2( :
 -2الت ِّ
ذكر ( :ص.)296-295
 -3القانون.)239/2( :
 -4القانون.)239/2( :
 -5القانون.)239/2( :
 -6القانون.)239/2( :

١٧٢

الر ح النفسان "(.)1
أ " ِّغل ُّ

ف ي (دغ ي العييين)( )2نج ي تفسييير ابيين ماسييوي نفس ي جييا ف ي (معرفيية ِّمحنيية
الكحييالين) ،كي ُّ مييا في األميير أن نح ِّسيين قي ار مييا قالي المؤلِّ ي ميين خي مييا كتب ي
ِّ
محرر الكتاب:

"ين مين الِّ ما إليى العيين" المقصيود هن يا العص يب األجيوف ،كيذلك "مين
الِّ ما إلى ِّ
الحجاب" "الشبت ".
الس د" "أضعفت قو البص ِّر".
"رنوبة تجتمع" "كار ُّ

يبصر بالنمار ال ِّ
تعريف المرض اض تماماِّ " :
يبصر باللي "(.)3
ً
من ق ار ما جا ف (دغ العين) يظمير لنيا أن ابين ماسيوي الحي ضيع
مصاب بمذه ِّ
ِّ
العلة حتى في َّ
ِّ
النهار ،ليكن كياتب (دغ العيين) جيا
بصر المري ِّ ال

ِّ
متفرقة إذا جمعناها رأينا فيما ما أراده ابن ماسوي :
بجم

"في يييو الصييحو" "إذا ن يظر إلييى األشيييا  ...ي ارهي يا كأنمييا مظلِّميية" "قي تغشيياها
الظلمة" "كما ما يب ِّ
الُّ خان ُّ
نورها عن
صر الضباب الُّ خان" "ف ذا كانت الشم
بصره هتذا ،فكم بالحر ف اللي

ظلمِّت ؟".

لكيين ابيين سييينا ِّ
يعبيير عيين هييذه الفكيير بوضييوح اختصييار" :العشييا أن يتعط ي
البصر لي ً  ،يب ِّ
نمار ،يضع ف آخره".
صر ًا
تماما كما نكتب اليو ف كتبنا المعاصر .
أ ف آخر النمارً ،

 -1القانون.)239/2( :

 -2دغ العين :الفص الحاد

الا ثون.

 -3دغ العين :الفص الاالث األربعون.

١٧٣

البحث الثاني 2 -1 -5 -4
ص ُر في
ن باللَّيل وفي الظُّلمة ،وال يب ِ
ص ُر اإلنسا ُ
العِلَّة التي فيها "يب ِ
الضَّوء وال بالنَّهار"
ِّ
ِّ
اسما خاصا ،أما حنيين
ف (محنة الكحالين) ال يعط ابن ماسوي لمذه العلة ً
ِّ
ابن إسحق ف ن
يسميما "ر زكور"( ،)1هذا اصيط ح فارسي صيري  ،يبي أني كيان
ف ي بغ ي اد أيييا ابيين ماسييوي

حنييين ،هييذا االصييط ح

ياهعا بييين النييا
مفموم يا شي ً
ً
مركييب مي ين كلمتييين -شأني ي شييأن االصييط ح اآلخيير (شييبتور) -يعن ي (األعي يمى
نمار)(.)2
ًا

ف ي أ اخيير القييرن العاشيير المييي د ( ا
الربييع المجيير ) سييمى ابيين سييينا( )3هييذا
المرض (الجمر) ،سماه عل بن عيسى( )4بياالسمين (الجمر) (ر زكور) ،معتميً ا

من ِّ
االصط ح العرب الذ اعتم ه ابين سينا في ال ِّ
نفس ِّ  ،مب ًقيا على االصيط ح
الفارس ِّ الذ استعمل حنين.
ييير حنييين عل ي ُّ بي ين عيسييى ابي ين سييينا أن سييبب هييذه ِّ
العليية هييو اضييطراب

 -1المساه ف العين( :المسألة  ،203ص.)73
 -2معجيم المعربييا الفارسييية في ُّ
اللغيية العربييية( :ص" :)107شييبتر  :تعطي البصيير لييي ً  .معييرب :شييب:
لي  +كور :أعمى".
شبتور :الذ ال ير لي ً  .اشتق العرب منما (الشبتر ) فسر ها بالعشا

 -3القانون.)240/2( :
 -4الت ِّ
ذكر ( :ص.)297

١٧٤

هو ضع

البصر لي ً ."...

الر ح ُّ
الر ح أ ِّقلت ( )3أ رقتي (.)4
النور "( ،)1يتجلى ف ضع ( )2هذا ُّ
يصيب " ُّ

أما ابن ماسيوي فيير أن آليية هيذا الميرض هي نقيي

آليي ِّة الم ِّ
يرض السيابق،

في ذا كانييت رنوبييا معينيية هي التي تسيُّ مجيير العصييب األجييوف لييي ً  ،في ن ميياد ً
مار ،ذلك ألن نبيعتميا "ح يار " ،هيذه المياد هي
أخر ه الت تسُّ هذا المجر ني ًا
المر الصف ار " ،في ذا اجتمعت -في النمار" -حيرار ِّ
" ِّ
المر الصف ار " " حيرار الشيم "
الضيا ا الحرار "؛ فلذلك ال ِّ
تسبب ذلك في ازدياد " ِّ
يبصر المر بالنمار.
أما "برد اللي " ف ن "يطف تلك الحرار " "فتتحل " " ِّ
فيبصر عن ذلك باللي ".

هذا هو أر ابن ماسوي  ،اليذ ال ن يج ه في (دغي العيين) -كميا قلنيا سيابًقا-
تعبير نيريًفا" :الوجع الذ يسمى ثعلـب َّ
الليـل هيو
ًا
ف فص خاص ،لكننا نج ل
ِّ
الذ ال ِّ
بصر جيً ا".
ًا
يبصر باللي
ضعيفا،
يبصر بالنمار إال بص ًار
ً
إذا صييحت كتابيية االصييط حا ِّ العلمييية ف ي مخطونييا (دغي العييين) الت ي
صلت إلى زماننا ،ف ن كلمة (الجمر) ترد في الفصي الاالث األربعين من الكتياب

بمعنى آخر غير اليذ استعملي عل بن عيسى ابن سينا ف مرحلة متأخر  ،يقو
ً
يعاع
ابن ماسوي  " :أما من كيان ب ي الجمير فم يو اليذ يتحيير بصيره إذا نظير إليى ش ِّ

الشم

أ إلى النار".

إذا ص ييحت كتاب يية ه ي يذه االص ييط حا  ،في ي ن ذل ييك يعن ي ي أن للجم ي ِّير داللت ييين،
ينبغ أن ِّ
نحققمما عن المؤلِّفين الذين كتبوا بعي ابين سينا عل ِّ بين عيسى ،لتح ي
المعنى ال قيق لك ِّ داللة.

 -1تعبييير عل ي بيين عيسييى :التي ِّ
يذكر ( :ص .)297أمييا حنييين فيقييو " :القييو ُّ
النورييية" :المسيياه ف ي العييين:
(المسألة  ،203ص.)73

 -2حنين ،عل بن عيسى.
 -3حنين ،عل بن عيسى ،ابن سينا :القانون.)240/2( :
 -4ابن سينا.

١٧٥

البحث الثالث 3 -1 -5 -4
صرُ من بعيدٍ ،وال يبصِ ُر من قريب"
العِلَّةُ التي فيها "يب ِ
العلة عني ابين ماسيوي يشيب سيبب ِّ
سبب هذه ِّ
العلية األ ليى ،أميا اليذ يختلي

فمو اآللية.

يار" في "العصيب
أيضيا ،هيو "بلغم لي ِّ متلب " يتيون "ق ا
فالسبب هيو (كيمو ) ً
األجوف".
البعيي لر يتي يت ِّعييب العييين ،فتسيِّيبب الحيرار الغري ييية فيمييا

النظيير إلييى الشي
الرنوبي ِّية" ،ذل يك أن ثقييب الع يين يسيِّيبب زييياد هييذه الحيرار  ،الحيرار هي
"إثييارً" لتلييك " ُّ
الت تحيلِّ هيذا الكيمو  ،كما تحلِّل ف ِّ
العل ِّة األ لى "حرار النمار".
أما حنين ف (العشر مقاال )( )1ف ن يذكر لمذه ِّ
العلة سببين :األ

يت ِّفق في

الر ح النفسان  ،أميا السيبب اآلخير
مع ابن ماسوي هو "كار الفضو " الت تخاليط ُّ
الر ح النفسان " نفس .
فمو " ِّغل ُّ
يشرح آلية ِّ
العل ِّة ف (المساه ف العين)(:)2
"إذا
بطو ِّ ميِّ

الر ح ،ف
ُّ

ح ي الني ِّ
ياظر إلييى الشي ي  ،م ي بص يره إلي ي لبعي يِّ ِّه ،لطفييت الي ُّير ح رق ييت
الرنوبية" " ِّ
الغلي مي
البصير إليى ذليك الشي " "في ذا قيرب مني تكاثفيت ُّ
ِّ
يبصر".

التفسير نفس يأت ب عل بن عيسى(.)3

 -1العشر مقاال ( :ص.)144

 -2المساه ف العين( :المسألة  ،201ص.)72
 -3الت ِّ
ذكر ( :ص.)293

١٧٦

البحث الرابع 4 -1 -5 -4
ص ُر من بعيد"
العِلَّة التي فيها "يبصِرُ اإلنسانُ من قريبٍ ،وال يب ِ
ف ي (معرفيية ِّمحنيية الكحييالين) ضيياعت الميياد العلمييية -علييى األرج ي  -الت ي

كتبما ابن ماسوي .

ق ييوِّ

أم ييا في ي (دغي ي الع ييين) فل ييم يب ييق م ي ينما إال العني يوان "الق ييو ع ي يلى ض ييع
ِّ
ير جيي ا ،ال ِّ
يبصير ن األشييا البعيي
البصير"" .اليذين يبصير ن األشييا القريبيية بص ًا ً
كما ينبغ " "إنما يصيبمم ذلك من ضع قو البصر".
الع

ص الييذ يص ي المييرض ِّ
يفسيير آلييية ح ث ي ضيياع -مييع األس ي  -لكيين
اليين ُّ
موصوف ،ال ن ر ما إذا جا (الع ) مطابًقا لما قال المؤلِّ .
المرض موصوف عن حنين عن عل بن عيسى ،يمتن العود إليمما.

أمييا هنييا فليين ننقي ص ي الم يرض ،ذلييك أني لييم نج ي في كتيياب ابيين ماسييوي
يرض أ بآليي ِّية ح ث ي أ أسي ِّ
عبييارً اح ي ً تتعلييق بوص ي هييذا المي ِّ
يباب ذلييك ،يمتيين
العييود إل يى مييا كتب ي حنييين( ،)1عبييار عي يل بي ين عي ييسى اضييحة(" :)2فيي ير القريييب،
يصعب علي البعي "(.)3

 -1المساه ف العين( :المسألة  ،200ص.)72

العشر مقاال ( :ص.)144
 -2الت ِّ
ذكر ( :ص.)291

 -3الت ِّ
ذكر ( :ص" :)291فيستقص نظر األشيا

ِّ
يابتما على حقاهقما إذا دنا منما ،أما إذا بع

١٧٧

ف ".

الفصل الثاني 2 -5 -4
ل الطَّبقات والرُّطوبات
عِلَ ُ
ييقو المؤلِّ " :نذكر" " ِّعلي الطبقيا
ِّ
كيفياتما".
ابت ا ها،

التي ف ي الع يين ،ت يفسيرها ،ع ِّ
ماتميا،

لألس ِّ ف ن لم يبق ف مخطوناتنا إال القليي مين هيذه المياد العلميية ،هي
في ميجملما ال تيرقى إلى المستو ال يذ عي ب ي المؤلِّي " :ت يفسير ِّ
العلي " "ع ميا
ِّ
العل " ...إلخ.

تح يً ا ف ن لم يبق إال بع الفق ار المتعلِّقة بأمراض الملتحمة القلي عين
أمراض القرنية ش عين أميراض ِّ
الرنوبيا األخير ،
العنبيية ،أميا ِّعلي الطبقيا
ُّ
فم ي تسييت ع الم ي ي ميين الييتمعن ميين مراجعيية (دغ ي العييين) لفمييم آ ار المؤلِّ ي ِّ ،
بالتال لفممما.

ال نسي ييتطيع أن نق ي يِّ ر ه ي ي أفي ي يرد المؤلِّ ي ي
الطبقييا  ،اح ي ِّ
الرنوبييا  ،أ أن ي أراد أن يجمعمم يا ف ي فص ي
لعل ي ِّ ُّ
الرنوبا ).
( ِّعل الطبقا
ُّ

فصي ييلين في ي ي الكتي يياب ،اح ي ي ِّ
لعل ي ي ِّ
اح ي بعن يوان

كذلك ال نعلم أين أراد أن يضع الفص المتعلِّق بي( ِّعل الجفن).

ف المخطونا ال نعار على جواب ،يظ ُّ التسا
قاهما ،لكني ليم يبيق في
ً
نيبقا هي الملتحمية القرنية ِّ
العنبية،
المخطونا إال ماد محي د تتعلق با

رنوب ي ييا ه ي ي ي البيض ي ييية البردي ي يية ال ُّ جاجي ي يية ،ل ي ييذلك ف نن ي ييا نع ي ي ِّيرض ه ي ييذه
بي ي يا
ِّ
ِّ
الموضيوعا
نعرضيما ميع
السيتة في الصيفحا التاليية ،تياركين ( ِّعلي الجفين) ل يك
ثي

حيياال

تصيييب العييين ال يمتيين أن تصيين

ع يلى أنمييا م ين أميراض الطبقييا

الرنوبا  ،نعن بما :الما  ،ال ُّ رقة ،نتو العين.
ُّ

١٧٨

البحث األوَّل 1 -2 -5 -4
عِلَلُ اإلِكليل
الوَرم:
أَ -
قلنييا أن ي بق ي ف ي مخطونييا

(معرفيية ِّمحنيية الكحييالين) ث ثيية أم يراضِّ ،ذكيير

لمييرض اربييع ،هييو ( َّ
اض يا أخيير ميين أم يراض
الظ َفــرة) ،لكيين (دغ ي العييين) يييذكر أمر ً
ِّ
الوَد َقة)(( )1االنتفاخ)( ،)2على سبي الماا .
الطبقة الملتحمة؛ منما ( َ
ميين الم ِّمي ِّيم أن ن ح ي أن ابيين ماسييوي صيين (السييب ) ميين أم يراض الطبقيية
الملتحميية في الوقييت نفسي الييذ صيينف فيي ميين أم يراض القرنييية ،هييذا مييا لييم يفعل ي
مؤلِّ غيره.
إذا كان قي اسيتعم اصيط ح (اليور ) لل اللية عليى (التمياب الملتحمية) اليذ
س ييماه ح ي ينين (الرمي ي ) في ي ن (دغي ي الع ييين) يس ييتعم االص ييط حين كليمم ييا (الرمي ي )
(الور ).
(الور ) هنا ل عن ابن مياسوي داللة خاصة ال عي قة لما بميا نس ِّيمي ( رًميا)

تورًميا أ
اليو  ،فالور اليو ميرض ينجم عن تكاثر غير نيبيع في الخ ييا يس ِّيبب ُّ
ير ف ي نبيعتمييا ،ييينجم
ير ف ي حجممييا تغيي ًا
تشييت كتليية غريبيية ف ي األعضييا  ،أ ِّكبي ًا
عن ضرر ف الب ن.

(الور ) عن ابن ماسوي هو (مرض) يتظاهر بتوُّر ف العضو ،أ ِّب ِّتبر ف

حجم العضيو ،أ انتبا فيي  ،بتي قيق الوص ي

السيريرِّ لليور نير أني (االلتمياب)

بي يلغة اليييو  ،هي يو مي يرض ل ي أسييباب كاييير  ،يحصييرها ابيين ماسييوي
 -1دغ العين :الفص الساد

األربعون.

 -2دغ العين :الفص الواح األربعون.

١٧٩

معاصيير ه ف ي

(ال ي ي  ،الصي ييف ار  ،السي ييودا  ،الي ييبلغم ،الي ييري ) ( .ر الملتحمي يية) هي ييو مي ييا سي ييماه
معاصر ابن ماسوي (الرم ) ،ق استعم ابن ماسوي -هنا -اصط ح (اإلكلي )
لل اللة على الملتحمة.
ابن مياسوي (األ ار ) الت تصيب اإلكليي ف ي خمسية أنيواع ،ذكير

ق صن
ع ما ِّ ك ِّ اح منما.

ق اعتم ف تصنيف على (سبب ح

الور ).

صفو القو أن ف عصر ابن ماسوي  -بع ذلك -صِّن

الرم إلى خمسة

صييفما ابي ين ماسييوي س يريريا،

ينيفا سييببيا ،هي ي األسييباب عينمييا الت ي
أصييناف ،تصي ً
هيذه األصيناف يختلي بعضيما عين ِّ
بعضيما اآلخير -م ين الناحيية السيريرية -حييث
يتظاهر ك ُّ صن

منما بع ما

خاصة بي  ،فم أصناف مستقلة سببيا سريريا.

من المؤكِّ أن ضياع قسم كبيير مين مياد الفصيو المتعلِّقية ب ي( ِّعل اإلكليي )

يمنعنا مين معرفية حقيقية ميا كتبي ابين ماسيوي في الكتياب ،في ذا أردنيا أن نأخيذ فكيرً
عن هذه ( ِّ
العل ) كما كتبما ابن ماسوي فعلينا بالبحث عنما ف كتابي اآلخير (دغي
العييين) ،لعلنييا نج ي في ي الم ي ي ميين الوص ي  .ينبغ ي كييذلك مراجعيية القسييم المتعلييق
ب ييأمراض الع ييين م يين كت يياب (المش ييجر) الب يين ماس ييوي ال ي يذ لخ ييص في ي ي سي يريريا
أمراض العين.
ما يسر على (الور ) يسر على األمراض األخر الت ال ب لتحقيقما من
مراجعة هذين الكتابين كذلك.
ب -ال ُخروق:
لم يبق من صي

ابين ماسيوي للخير

إال القليي  ،في ذا جمعنيا إليميا ميا جيا

ف ي (دغ ي العييين) نييتمتن ميين اسييتعاد الميياد العلمييية الت ي كتبمييا ابي ين ماسييوي  ،أ
ج ً ا منما بشت أ ض مما جا ف (معرفة ِّمحنة الكحالين).
١٨٠

السَبل:
جَّ -

بق ي م ين الميياد المخصصيية لمي يذا المي يرض في ي ( ِّمحنيية الكحييالين) ج ي م ِّمييم
ج ير بالِّ راسة التأم .
ِّ
فغنييى االصييط حا

التي اسييتعملما المؤلِّي

لوصي ِّ المييرض ياييير االهتمييا .

مم اآلخر ف هذا الموضوع هو أن ِّ
المؤل يص
األمر الم ُّ
القرن ي )  -هييو مييا صييف المؤلِّفييون جميع يا -حاليية إصي ِّ
يابة الملتحميية بالسييب  .ه ي
ً

أيضا ماد تست ع التوق
ً

هنا إلى جانب (السب

عن ها.

دَّ -
الظ َفرة:

لم ي ِّرد -كما قلنا -ف ( ِّمحنة الكحيالين) إال اسيم هيذا الميرض ،أميا في (دغي
العيين) ف ننييا نجي ميياد ً تسيت ع التوقي عني ها لمعرفيية ميا يمتيين أن يتيون قي كِّتييب
ف ( ِّمحنة الكحالين) ضاع من مخطوناتنا.
العنبيية ،س يوف ِّ
تلي ِّعلي الملتحمة ِّعل القرنية ِّعل ِّ
نخصيص لميا فصيوًال
ُ
مستقل ًة ،في عرضنا لماد (معرفة ِّمحنة الكحالين).
هـ -أورام اإلكليل:
التعبير -بطبيعة الحيا  -الب ين ماسيوي  ،م يعناه الي يو (التمابيا

الملتحمية)،

ياهعا ف ي القي يرن التاسييع المييي د (الاالييث المجيير ) بمعنييى
اصييط ح ( ر ) كييان شي ً
(مرض) أ (التماب) ،سماه كاير ن ( ج ًعا) (أل ًما).
أما (اإلكلي ) فمو اصيط ح انفيرد بي ابين ماسيوي -في حي د ميا نعليم -يعني
بي ي (الملتحم يية) ،قي ي اس ييتعم في ي أم يياكن أخ يير م يين كتابي ي اص ييط ح (الملتحم يية)،
(الطبقيية البيضييا ) ،ق ي استعمي ي بي يع

المي ِّ
يؤلِّفين اصييط ح (إكلي ي ) فقييالوا( :إكلي ي

١٨١

السواد) يعنون ب ما ِّ
القرني الصلبي( ،)1هيو (الحي د
نسمي اليو (اللم) أ (اللمب) َ
الصيلبة) ،التي تنتمي فيمييا الملتحميية حييو المركي  ،كمييا هييو معيير ف،
بييين القرنييية ُّ

محيط ًة بالقرنية إحان ًة تام ًة ،ال تتجا ز ح دها.
يظ ِّميير ابيين ماسييوي هنييا مق ي رً
( ر الملتحمة) ،فالور  :حيار أ ثقيي
أحمر ،هيو رنيب أ (معي جفيوف)،

متمي ي ف ي اختيييار األلفيياظ الت ي ِّ
يص ي
ً
أ خ ِّشين ،هيو حياد أ ليذاع ،هيو أبيي أ
معي ( ِّقلية دمعية) أ أني ( ربميا صيار"كال ِّ ِّ

فيمييا

المنفوخ".
األلم الذ يتظاهر ب (الور ) مختل
كوجع غيره".
جع
ِّ

جعا"" ،ليي
ال رجة" ،ال يصيب ً

معي

بطبيعيية الحييا ف ي ن هييذه األلفيياظ دخل يت عييالم االصييط حا  ،بوصييفما ميين

اصي ييط حا (األع ي ير ِّ
اض) الت ي ي ت ارفي ييق أم ي يراض العي ييين  -علي ييى أرسي ييما (الرم ي ي )-
استعملما بع ه كاير من المؤلِّفين.
ميا ني ا حتيى اليييو بحاجية إلييى د ارسيا في حقي (االصييط ح) ،لكي نعييرف
مييا هي ي االص ييط حا التي ي ج ييا عل ييى لسييان الم ييؤلِّفين ال ييذين كتبي يوا قبي ي الق ييرن
التاسيع ،أ في ب ايات عصـر الترجمـة أو قبـل ذلـ  ،نعني بميا مؤلفيا

ماسيرجوي

البصيير الييذ عيياش أيييا األمييويين ،عيسييى بيين حتييم ال مشييق الييذ عيياش حتييى

أدرك عصيير الرشييي  ،ذلييك علييى سييبي الماييا  .هييذه م ِّمميية تبي

مؤجلي ًة بسييبب أن

مؤلفييا ه يؤال لييم تص ي إلييى عص يرنا ،إذا اسييتانينا (الرسييالة المار نييية) الت ي كتبمييا
عيسى بن حتم (مسي الِّ مشق ) ق مما للرشي  ،باستانا مقتبسا قصير احتف
بما بع المؤلِّفين المتأخرين.
)Limbus corneosclerale( -1

١٨٢

قب أن تغتن هذه ال راسا

ال نستطيع أن نعيرف ميا هي االصيط حا
الت ي اضييطر عاميية النييا

ضييعما التراجميية ،مييا ه ي االصييط حا

التي

-قب ي عصيير

الترجمة -إلى ضعما بسبب حاجتمم إلى التعبير أ بسبب أنميم كيانوا ينقليون عبيا ار
جييا

الس يريان أ جي يرانمم الفيير الييذين كييان لمييم ت يراثمم
علييى لسييان أبنييا عمييومتمم ُّ

ِّ
الطِّب ي ُّ المتتييوب قب ي اإلس ي

ب ي من نوي ي  ،الييذين كييانوا علييى اخييت ط بييالعرب الييذين

عرفوا عن نريق هذا االخت ط معارف نبي ًة ال يجوز االستمانة بما.
إذا تعرفنييا علييى هييذه (األلفيياظ) الت ي أخييذ

شييت (االصييط ح) ف ن ي يمتيين لنييا

بعي ي ذل ييك أن نبح ييث ع يين دالاللتم ييا في ي ُّ
اللغ يية العربي يية الق يم يية ،قبي ي اإلسي ي  ،قبي ي
االخت ط.

ه ي ي ييذه مس ي ي يياه ال تق ي ي ي يع في ي ي ي اهتم ي ي ييا ُّ
اللغ ي ي ييويين فحس ي ي ييب ،ال ف ي ي ي ي اهتم ي ي ي يا
ِّ
الط ي ِّ
يب الم ي ِّ
(المص ييطلحيين) ،بي ي تتعي ي اهم إل ييى حقي ي م ي ِّ
يؤرخين
عمومي يا ال ييذين
يؤرخ
ً
يمممم أن يعرفوا إلى أ ِّ مً اخيتلط العيرب بالشيعوب التي تجيا رهم قبي اإلسي ،
ُّ
ه كانوا على صلة بم ار الشا الج ير  ،أ بم رسة جن يسابور.

ذلييك ميين أج ي أن نعي ي كتابيية تيياريخ العييرب ف ي العصييور الت ي أ ِّ
هملييت حتييى
اآلن ،منما عصر ما قب اإلس

صلت القباه العربيية فيي إليى (الحضير)

الذ

شماال ،إلى شرق (أنطاكية) جوار (آم ).
الرها)
( ُّ
ً
الورِديَن :
وَ -
هذا الميرض "ضرب من الرم "
 -1دغ العين :الفص الخام

 -2العشر مقاال

 -3العشر مقاال

()1

هو "أشُّ "

األربعون.

(ص .)129التذكر (ص.)160

(ص .)129التذكر (ص.)160

١٨٣

()2

أنواع

"أصعبما"( ،)3يتظاهر

بجميع األعراض الت يتظاهر بما االلتماب الش ي (.)1
ِّ
قا عن ابن ماسوي في ( ِّمحنة الكحالين)" :يتون ف الجفون" أ "ف اإلكلي ".
قا عن ابن سينا " :من [من الرم ] ميا هيو عيظيم مجا ِّ ز للحِّ ف ِّ
العظم"(.)2
تكييون إصييابة الملتحمي ِّية البصييلية شي ي ً بحيييث "يربييو في ي البييياض علييى الح قي ِّية
ِّ
فيغطيمييا ،يمنييع التغمييي "( ،)3البييياض هنييا هييو الملتحميية ،الح قيية هنييا هي القرنييية؛
أ سواد العين(.)4

كييذلك تكييون إصييابة الجفي ِّين ش ي ي ً ج ي ا إلييى درجيية "أن الجفنييين كليممييا ي ِّرمييان
ينقلبان"(.)5
هييذا المييرض الييذ سييماه العييرب (الييورِّدين ) كييان معر ًف يا عن ي هم منييذ مييا قب ي
عصر الترجمة ،بسبب اخت نمم بالفر  ،ق عربوه هم يعرفون أصيل الفارسي  ،أميا

التراجمي يية فق ي ي اقترض ي يوا هي ييذا االصي ييط ح (األعجم ي ي أص ي ي ً ) لك ي ي ي يل ي يوا ب ي ي عجمي يية
االص ييط ح اليون ييان (كيموس ييي ) ،كم ييا يق ييو األس ييتاذ إبي يراهيم ب يين مي يراد( )6ع يين ه ييذه
النصوص ِّ
الحاال من التعريب الت نج ها هنا هناك ف ُّ
الطبية الق يمة.

 -1الت ي ِّ
يذكر ( :ص " :)161تتبعي ي جمي ييع األعي يراض ال زم يية ل ييور األعض ييا  ،أعني ي  :االنتف يياخ ،الوج ييع،
الص بة ،الحمر ".

 -2القانون.)188/2( :
 -3القانون.)188/2( :

 -4العشيير مقيياال ( :ص " :)129يتييون بييياض العييين أرفييع ميين سييوادها" .كييذلك الت ي ِّ
يذكر ( :ص)161
حرفيا.

 -5العشر مقاال ( :ص.)129

ير ميين المصييطلحا
 :مق ِّ ميية عاميية( :ص ..." :)53ذلييك أن عي ًدا كبيي ًا
 -6تفسييير كتيياب دياسييقوري
ياهعا في بي د األني ل  .فقي عامي ابين جلجي في
اكتفى ابن جلج بنقل بمصيطلحا التينيية مميا كيان ش ً
كتاب المصطلحا ال تينية معاملة اصطفن بن باسيي حنيين بين إسيحق مين قبي المصيطلحا الفارسيية
قي

الت (عربا) بما المصطلحا

اليونانية."...

١٨٤

يق ييو اب يين س ييينا ع يين ه ييذا الم ييرض ..." :يس ييمى كيموس ييي  ،يع ييرف عني ي نا

بالورِّدين "(.)1

ك ييان حن ييين قي ي ق ييا ِّ ..." :
العل يية المس ييما باليوناني يية (خيموس ييي ) ،تفس يييره:

(الرم الصعب ج ا)"(.)2

يقو ابن ماسوي " :الورِّدين

يسمى ردين"(.)3

 -1القانون.)188/2( :
 -2العشر مقاال ( :ص.)125
 -3دغ العين :الفص الخام

األربعون.

١٨٥

البحث الثاني 2 -2 -5 -4
علل القرنية
مق ِ مة:
لم يبق من هذا الموضوع ش

م ِّمم إذا استانينا ص

السب .

يذكر أسما بع ِّ أمر ِّ
اض القرنية:
 -1الخر

الفتو .

 -2القر ح.
 -3السرنان.
 -4البياض.

 -5المورسر أ ِّ
العنبة.
صفا ألبتة.
اضحا ،أ ال نج لما
صفا
ال نج لما
ً
ً
ً
يبابا
يبابا خارجييية أسي ً
لكن ي ف ي موضي يوع (الخيير الفتييو ) يي يذكر أن لمييا أسي ً
داخلية.
عموم يا ،أ األذ الن يياجم عيين (األد ي يية
الرض ييوض
فاألسييباب الخارجي يية ه ي ُّ
ً
الحاد المح ِّرقة).
أما األسباب ال اخلية فسببما (الكيموسا

الحاد ).

ير أ ص ًيفا في (دغي العيين) ،بينميا ييذكر
هذه األمراض الخمسة نج لميا ذك ًا
ِّ
ِّ
اضا لم نج ها ف (دغ ال يعين) (كيالحمر الناجمية
المؤل ف (محنة الكحالين) أمر ً
الص ِّ
فر الناجمة عين اليرقان) ،في الوقت نفسي نجي في (دغي العيين)
عن ال ) ( ُّ
أسما أمراض ال نج ها ف ( ِّمحنة الكحالين) ما (الحص ) (النار الفارسية).

١٨٦

هيذا مييا يي فعنا إليى الم يي ميين االرتيياح إلييى مقولتنييا :إن الكتيابين صي إلييى

عصرنا ناقصين.
السَبل:
أَّ -
صي ي

ابي يين ماسي ييوي السي ييب الي ي يذ يصي يييب الملتحمي يية "الطبقي يية الت ي ي تسي ييمى

اإلكليي  ،هي الطبقيية البيضييا  ،يقييا لمييا باليونانييية :افيفييافيقو " ،ذلييك في أربييع
مسيياه ( .)1انتق ي بع ي ها إلييى ص ي ِّ السييب الييذ يصيييب "الطبقيية" "الت ي يقييا لمييا
باليونانية :قراتويذي  ،تفسيره :القرن " ف مسألة اح .

نسييتطيع أن نيير العبييا ار التي اسييتعملما  -بخاصيية االصييط حا

(دغ العين) -ف أربعة أماكن( ،)2هذا -بطبيعة الحا  -يشم الوص

في كتابي

السريير .

يقو ابن ماسوي بوضوح ش ي  ،لكن بتعبير غير مألوف:
"ري ي السييب يتييون علييى ض يربين :فمن ي مييا يتييون ظــاهر( )3العــين ،من ي مييا
يتون باطن

()4

العين".
ميياد ف ي العيير "( .)5ف ي ذا ن لييت الميياد عيين

سييبب هييذين المرضييين "ن ي
نريق "العر

التي داخي الجمجمية"

أرقاما في
 -1ال تحم هيذه المساه
ً
البحث.

()6

سيببت (سيب القرنيية)( ،)7هيو ميا قيا عني

أرقاما ،تسمي ً للعود إليما ف
المخطونيا  ،لكننا أعطيناها
ً

 -2دغ العين :ف الفصو .)46( ،)45( ،)12( ،)10( :

 -3دغ العين :الفص الخام

 -4دغ العين :الفص الخام

األربعون.

األربعون.

 -5دغ العين :الفص العاشر.
 -6دغ العين :الفص العاشر.
ِّ -7محنة الكحالين :المسألة (.)36

١٨٧

"بيانن العييين"( ،)1أمييا إذا ن لييت الميياد عين نريييق "العيير

()2

التي خييار الجمجميية"

في نما ِّ
تسبب (سب الميلتحمة)( ،)3هيو ميا قيا عن "ظاهر العين"(.)4
سبب السب ِّ عني ابين ماسوي خر

"بخا ار األغذية"

صولما إلى "الِّ ما "

يطر
"فتجتم ييع" هن يياك ،تحي يِّ ف ي ي الِّ م ي يا "رنوبي ي ًة حي يرارً دمويي ي ًة فاسي ي ً"؛ مي يا يض ي ُّ
ال يِّ ما إلييى أن "ينفيمييا" "إلييى األن يراف" ،مي ين هي يذه األن يراف " ِّ
الحجيياب الييذ فييو
ِّ
القح ي " ،الي يذ ينفيمييا بي ي ره إلييى األن يراف ،األن يراف هني يا هي ي "الطبقيية البيضييا
المسما (اإلكلي )".
الرنوبيية ،هييذه
ف ي ذا كانييت هييذه الطبقيية تعييان ميين "ضييع " ف نمييا تقب ي هييذه ُّ

الحيرار  ،همييا اللتييان تفعي ن بفسييادهما فع ي ً مؤذييا ف ي الملتحميية يي ِّ
يؤد إلييى ظمييور
ً

السب .

أمييا إذا "نفييى" ال يِّ ما هييذه الميياد الفاسي ي عي ين نريييق " ِّ
الحجيياب الييذ تح ييت
ِّ
القح " ف ن ينفيما ب ره إلى "القرنية" ،ال عيجب ،فالقرنية نيباتما من هذا ِّ
الحجاب،
الحجاب الذ فو ِّ
كما أن نبا الملتحمة من " ِّ
القح ".
يت يون الع ي

ب يأن "ينقي " الطبيييب ال يطبقة الت ي أصيب يت ،أن يييرد "الفضي "

الفاس عنيما ،بيع ذلك علي أن ِّ
يقو هذه الطبقة لك ال تعيود قابلي ًة مجي
آخر ِّ
يسبب لما األذ

المرض.

 -1دغ العين :الفص العاشر .دغ العين :الفص الخام

األربعون.

 -2دغ العين :الفص العاشر .دغ العين :الفص الخام

األربعون.

ِّ -3محنة الكحالين :المسألة (.)33 ،32
 -4دغ العين :الفص الخام

األربعون( :ري السب ).

١٨٨

فضي

ينقي ي الي يِّ ما " لكي ي " ِّ
عل ييى الطبي ييب أيضي يا أن " ِّ
ينقط ييع مجي ي
ً
الفاس ِّ إلى العين.

" ه ييذه "الم يياد ِّ "

ينب ابن ماسوي إلى أن بقا المرض يعود إلى أح سببين:
" -1خطأ العلي " إذا "توانى" عن المعالجة.
 -2أ "خط ي يأ" يقي ييع "علي ييى العلي ي ي " إذا كاني ييت المعالج ي ية غيي يير صي ييحيحة .يمض ي ي
المؤلِّ

ف شرح هذه األفكار الت يو ِّافق عليما أنبا عصره.

يتطر المؤلِّ

إليى ذكر اخت نين يح ثان عن إهما المري

أ عن سو

المعالجة من قب الطبيب ،هما:
الس
ُّ -1

كاير.
 :الذ يؤذ العين ًا

 -2الشييعر "ال اه ي " الييذ "ينبييت ف ي غييير ِّ
موضي ِّيع ِّ " " يتيياد ال ي ي ع العييين تنظيير ال
تطرف إال نرفما" " ال تب ِّ
صر إال خ ها".

ِّ
يعر ابن ماسوي على ذكر الحالة الت يجتمع فيما ث ثية أميراض في
اح ف العين" :السب

الس
الشعر ُّ

قيت

".

من الجي ير بال ِّيذكر ميا نبي إليي ابين ماسيوي مين أخطيار اسيتعما المخيِّ ار
ف عي

عييون ِّ
الصيبيان ،فمي تس ِّيتن العيين (الح قية) لكنميا ال تعيالِّ السيبب" ،ال

ِّ
الزما".
تنض الفض " "فيصير دا ً ً
بَ -سَبل الملتحمة:

ير ،ق ي
ميين ع مييا إصييابة الملتحميية بالسييب  ،يييذكر ابيين ماسييوي ع ي ًدا كبيي ًا
تأك نا من ِّدق ِّة ما كتب الناسخ صححنا ما لم يوفق إلى كتابت  ،ذليك بالبحيث عين
ِّ
نفسما عن ابن ماسوي ف (دغ العين) ،عن المؤلِّفين المعاصرين.
العبا ار
١٨٩

من ه العالمات:
العر

الحمر ِّ
الغ ظ الت تب

ف بيياض العيين التي تميي إليى أن تغشيى

تعم السواد كل .
سواد العين أ ًال ثم تتع اه إلى المرك (الناظر) ثم ُّ
ف الوج حمر ِّحتة بخاصة ف الجبين.
ت ُّر عر

الص غين ،تنتفخ تمتل
ُّ

يشتو العلي من ص اع زكا عطا
رنية:
الق َّ
جَ -سَب ُل َ

إذا كي ييان سي ييب القرنيي يية يختل ي ي

 ،يسرع النب

تنب
ف بع

.

األحيان .

عي ي ين سي ييب ِّ الملتحمي يية ف ي ي آليي يية ح ث ي ي  ،ف ي ي ن

ُّ
األعي يراض تتش يياب إل ييى حي ي كبي يير ،م ييع الف ييار  ،ه ييو أن إص ييابة القرني يية أشي ي إي ييذا ً
إنذار ،أف ح.
إي ًما بالتال أسوأ ًا
فالعر

الت تنشأ على القرنية ق تجعلما حم ار اللون.

تظ يياهر ه ييذه ال ي يعر

الناظر غشا ".

ال معة أغ ر ،العطا

أشي يُّ  ،ق ي ي تنت ِّسي ي

تش ي ِّيت م ي يا يش ييب الغم ييا " ،تعت يير

كاير ،مع فضو رنبة تن

من األن .

ينتار شعر األجفان ،تتضيق الفرجة الجفنية "تتقلص الح قة".

األلييم أش يُّ  " ،جييع ش ي ي ف ي أص ي العييين" " يج ي العلي ي كييأن عيني ي تقلعييان"
يعان من "شِّ القلق".
صيف الجمييع،

قلنا إن ابن ماسوي ص سيب القرنيية اليذ
سب الملتحمة الذ ال يتون ق ص ف تق ِّم ِّ إلى القرنية ،ابن ماسيوي في هيذا
ِّ
متفرد ف هذا الباب لم يسبق إلي أح ف حي د معرفتنيا ،ليم يقلِّي ه أحي  ،فقي نسي

المتأخر ن على منوا حنين عل بن عيسى ابن سينا ف التصني .
١٩٠

صي

كيذلك

لكيين األهييم ميين ذلييك هييو معالجيية السييب جراحييا ،فييالمعر ف في القييرن التاسييع
أن أنبا العين لجؤ ا إلى ما يسمى "لقط السب " ،هذا إج ار شاهع دا ِّ
لع ِّ قر ن.
أمييا ابيين ماسييوي فوصي

عملييية (قطــع الملتحمــة حــول القرنيــة) ،في حي د

علمنييا أن هييذه العملييية لييم تكيين معر ف ي ًة عن ي األسيياتذ اإلغريييق الييذين نق ي العييرب

هييذه العملييية نسييبما إلييى جييراح عيياش قبل ي ،

نبيب يا عربي يا ص ي
عيينمم ،ال نعييرف ً
الطريقة الت صلنا( )1بما ص هذه العملية ال توح بأن ابن ماسوي يقو بأن
هو الذ أ ج هذه العملية أ نورها أ نقلما عن أح  .فم كان ابن ماسوي ينقي

متتوبيا؟ أ أن هيذه
ير
ما تعلم من أستاذ بشت عمل  ،أن هيذا األسيتاذ ليم يتيرك أث ًا
ً
العملية كانت شاهع ًة أيا ابن ماسوي بشت ال يست ع أن تنسب ألح  ،أ أن ابين
ماسوي هو أ

من فكر فيما نفذها؟

على ك ِّ حا  :إن أق

ص

متتوب لمذه العملية حفظ لنا ابن ماسوي .

"إذا لييم يبي أر هييذا الوجييع بمييا صييفنا ميين العي

 ،لييم تنقطييع عني الميياد  ،لييم

صفنا من الفص غيره ،ف نيا نقطيع هيذا الحجياب اليذ حيو

يب أر بمذه األنواع الت
سواد ِّ
الح ِّ
جاب الذ يشب القرن ،على هذه الحا الت نص  ،يعلق الحجاب."...

 -1جا

صفما عن ابن ماسوي ف (دغ العين).

١٩١

البحث الثالث 3 -2 -5 -4
عِلَلُ الطَّبقة العِنبيَّة
مق ِ مة:
يعِّ د المؤلِّ

أربعة أمراض:

" -1ضيق الناظر" أ " ِّ
صغره".
" -2اتساع الناظر" أ " ِّكبره".
المرضان ِّك هما قي يتونيان ميرضين ِّخل ِّقيين -بلغة اليو  -أ (ب يالطبع)(،)1
ق يتونان ميرضين مكتسبين ،أ (بالعرض)(.)2
ِّ
الخلقة".
ق قا ابن ماسوي عن اصط ح (بالطبع )" :ف
" -3اعوجا " " ِّ
يعرض ل [للناظر] إلى أح الجوانب".
" -4خر " تكون في [ف الناظر] ،أسباب الخر
تكون "من ِّعل داخلة كالقر ح البار".

تكون "مين خيار " ،كميا

 .1المساه ف العين( :المسألة  ،80ص.)43

 المساه ف العين( :المسألة  ،86-85ص.)44 الت ِّذكر ( :ص.)246-244

 .2المساه ف العين( :المسألة  ،80ص.)43

 المساه ف العين( :المسألة  ،86-85ص.)44 الت ِّذكر ( :ص.)246-244

أيضا( :العارض) .ف العشر مقاال ( :ص.)252-244
قا عل بن عيسى ً
عارضا) :القانون.)244/2( :
كذلك قا ابن سيناً ( :

١٩٢

خصييص المؤلِّي لتعي اد ِّعلي ِّ ِّ
العنبييية مسييأل ًة احي ً ثييم خصييص ثي
ِّ
االتسياع ،معالجتي  ،ثيم كتيب
لتفصي تما :ضييق النياظر ِّاتسياع  ،أسيباب حي
مسيياه

عن "الخر " ف مسألة خاصة.
تبي ي

إذا كان ق حصي نقيص في هيذه المياد  ،في بي أن يتيون قليي ً  ،ألن المياد
ير ،ف ييق خط يية
مفمومي ي ًة ،بطبيع يية الح ييا في ي ن م ييا كتبي ي المؤلِّي ي ك ييان مختص ي ًا

الكتياب ،يبي

ذلييك إذا مييا قارنيا حجييم هييذه الميياد بحجيم نظيرتمييا في (دغي العييين)،

هذا من جمة ،من جمة أخر  ،ف ن ما كتب عن (ضيق الناظر) ال يتناسب مع ما
كتب عن ( ِّاتساع الناظر) من حيث حجم .

اض ِّ
ق ي ع ي د المؤلِّفييون أربع ي ًة ميين أم ير ِّ
العنبييية ،كمييا فع ي ابيين ماسييوي  ،لكيين
بعضييمم جعيي م يين اعوج ييا الن يياظر مرضييين :أحي ي هما" :ز ا "( )1الن ي ِّ
ياظر إل ييى أحي ي
الجوان ييب ،اآلخ يير :ه ييو تش ييوه الش ييت ِّ الي ي اهر للن يياظر ،حي ييث يص ييب الن يياظر فاقي يً ا
الست ارت المعر فة.
يقو حنين:
"كم ه آفا

ثقب ِّ
العنبية هو الح قة؟

جواب :أربعِّ :اتساع

ضيق

ز ال انخراق (.)2

ِّ
االتس يياع ِّ
الض يييق ،كي ي ُّ احي ي منمم ييا يت ييون عل ييى جمت ييين :إم ييا ب ييالطبع إم ييا

بالعرض"(.)3

 -1اس ييتعم حن ييين ب يين إس ييحق اص ييط ح (ز ا ) :المس يياه في ي الع ييين( :المس ييألة  ،80ص .)43العش يير
مقاال ( :ص.)121

 -2اسييتعم حنييين بيين إسييحق اصييط ح (انخ ي ار ) .المسيياه ف ي العييين( :المسييألة  ،80ص .)43العشيير
مقاال ( :ص.)121

 -3المساه ف العين( :المسألة  ،80ص.)43

١٩٣

أِ -اتساع َّ
الناظر:
ِّ
ِّ
أيضيا اسيم
ذكر ابن ماسوي األسيباب التي تيؤد إليى اتسياع النياظر ،ذكير ً
بالسريانية ،لكن الكلمة -مع األس  -غير مقر .
ُّ
ِّ
االتسيياع في ثقييب ِّ
العنبييية ،الييذ ييينجم

يبيما لتفسييير حي
اسييتعم كييذلك تشي ً
عن يب ِّسما" :كما ِّ ِّجل ب بالما  ،ثم تاقيب فيي ثقًبيا تتركي ح يتى ي ِّجي  ،في ذا جي
الجل تقيب موضيع الاق ِّ
يب اتسيع فصيار ماي م يا ف ي ن يفس ميرتين ث ثًيا" " كيذلك
هذه الطبقة إذا هي جفت اتسع الاقب الذ فيما".

بع أكار من قرن يعود ابن سينا إلى إيراد التشبي نفس ِّ " :
العنبيية نفسيما إن
يِّبسييت تمي د إلييى أنرافمييا تميُّ د الجلي ِّ
يود الماقوبيية عني الييب عييرض لمييا أن تت ِّسييع
كما يت ِّسع ثقب تلك الجلود"(.)1
نيرِّج أن يتييون اليينقص في الميياد العلمييية هنيا قلييي ً  ،ذلييك أن حجيم ميا جييا

صر.
ف (دغ العين) كان مخت ًا

لكيين (إنييذار المييرض) الييذ ال نج ي ه هنييا ،موجييود ف ي (دغ ي العييين)" :يتسييع
ِّ
الناظر ي ِّ
ض ُّر بالبصر"(.)2
"إن ِّاتساع ِّ
ِّ
الناظ ِّر ضيق ردي ان" " ،إذا كان هذان من ب
الخلقة فمميا أقي ُّ
مضي يير  ... ،إن كي ييان االنتشي ييار ا ِّ
الخلقي يية ال يب ِّ
التسي يياع مي يين بع ي ي ِّ
صي يير صي يياحبمما
ألبتة"(.)3

 -1القانون.)244-243/2( :

 -2دغ العين :الفص الاامن عشر.

 -3دغ العين :الفص الاامن عشر.
 الت ِّذكر ( :ص " :)244الذ بالطبع فرد

 ،فكي

الذ بالعرض؟

الذ يتون بالعرض آفت عظيمة ،ألن ِّ
يعرض من تبُّ د النور انتشاره".

١٩٤

أيضيا( ،)1كميا هيو موجيود عني
اإلنذار السيي موجيود بوضيوح عني ابين سيينا ً

عل بن عيسى(.)2

ِّ
المرض) هنا ف ننا نفتق ذكر (الص مة) التي تصييب العيين
كما نفتق (إنذار
تسبب ( ِّاتسياع النياظر) ت ِّ
ِّ
بوصفما أح األسباب الت
ض ُّير بالبصير أ تيود بي (،)3

فم ي تسي ِّيبب (االنتشييار) الييذ يتظيياهر ( ِّ
باالتسيياع) كمييا سييبق شييرحنا( ،الص ي مة)
ذكرها معظم ِّ
المؤلفين.
في ي معالج يية ( ِّ
يمير ل ي ي(إبقراط)ِّ " :
الضي يُّ
االتس يياع) يس ي يو اب يين ماس ييوي قي يوًال ش ي ًا

ِّ
بالرنوبيية".
الرني يوبة بيياليب  ،اليييب
ُّ
بالض يِّ  ،الحييرار بييالبر د  ،البيير د بالحي يرار ُّ ،
هيو يقص ي م ين ذليك أن يشيرح للقيار أني يعيال سيبب اآلفية التي أصيابت ِّ
العنبييية،
ِّ
ِّ
ِّ
رنوبة الِّ ما ِّ .
غشاه ِّ اللي ِّن ،أ عين
فيب
العنبية ناجم عين يب ِّ الِّ ما ِّ
اعوجاج يا
الرنوبيية فتسي ِّيبب للنيياظر
فيياليب يبق ي النيياظر المتسييع مسييت ًا
ير ،أمييا ُّ
ً
مرِّافًقا ل ِّتساع.

ِّ
ياجم عين ييب ِّ اليِّ ما يتيون بترنييب اليِّ ما  ،عي
ِّاتساع
فع
الناظر الن ِّ
ِّ
الناظر الناجم عين رنوب ِّية اليِّ ما يتيون باسيتعما األد يية التي تقلِّي رنوبية
ساع
ِّات ِّ
ِّ
المجففة.
الِّ ما  ،أ األد ية

كاير ما تتسع العين حتى تبلغ
ًا
 -1القانون " :)244-243/2( :ربما بلغ إلى أن ال ير شيًا" "ف ن
السعة اإلكلي  ،ال يبقى من البصر ما يعتُّ ب ".
 -2دغ العين :الفص الاامن عشر.
 الت ِّذكر ( :ص " :)244الذ بالطبع فرد

 ،فكي

الذ بالعرض؟

الذ يتون بالعرض آفت عظيمة ،ألن ِّ
يعرض من تبُّ د النور انتشاره".
 -3القانون ..." :)244-243/2( :ما كان من ضربة أ ص مة ،ف ع

١٩٥

ل ".

ب -ضيق َّ
الناظر:

كاير عن هذه ِّ
العلة ،فما صلنا ف ( ِّمحنة الكحالين) ال
ًا
ال يتتب ابن ماسوي
ييما إلييى حاليية ِّخلقييية حاليية أخيير يتييون المييرض فيمييا
يتجييا ز تعر ًيف يا قصي ًا
يير ،تقسي ً
ناجما عن آفة أخر  ،ال نج ف (دغ العين) الم ي .
( ً
تاليا) أ (ثانويا) ً
ِ
العَّلة هي:
أسباب ه

" -1إما من ر فيضغط [يضغط ِّ
الناظر] من جوانب ".

عبار عل بن عيسى ليست بعي ً عن عبار ابن ماسوي " :عن ر مفيرط
يضغط "(.)1
تشي ي ي ي ُّين لفني ي ي ييا الي ُّرني ي ي ي يوبة البيضي ي ي ييية التي ي ي ي ي تغي ي ي ي يذ ه"
 " -2إمي ي ي ييا مي ي ي ي ين يي ي ي ييب
[الناظر] المقصود ( ِّ
العنبية).

يشي ي ي ير ع ي ي يل ب ي ي ين عيس ي ييى إل ي ي يى ه ي ي يذا (الي ي ييب ) ال ي ييذ "يغل ي ييب عل ي ييى ِّم اجم ي ييا
الرنوبيية البيضييية"" ،ف ي يتييون لمييا [ ِّ
[ ِّ
العنبييية] مييا
العنبييية]"( .)2كمييا يشييير إلييى "نقصييان ُّ

ين يما.)3("...

ما بق ف المخطوط عبيار ناقصية تشيير إليى أن ابين ماسيوي كتيب الم يي ،

ق ضاع .ربما كان هذا ف نطيا تعي اد أسيباب (ضييق النياظر) التي عي د علي

ابن عيسى ست ًة منما.

إذا كييان ابيين ماسييوي ق ي اسييتعم اصييط ح (فنييا البيضييية) ف ي ن حنييين بيين
إسحق

()4

الرنوبة البيضية).
ق استعم اصط ح ( ِّقلة ُّ

 -1الت ِّ
ذكر ( :ص.)246
 -2الت ِّ
ذكر ( :ص.)246
 -3الت ِّ
ذكر ( :ص.)246

 -4المساه ف العين( :المسألة  ،84ص .)44العشر مقاال ( :ص.)121

١٩٦

البحث الرابع 4 -2 -5 -4
عِلَل الرُّطوبة البَيضيَّة
يصي ي

األنب ييا الع ييرب التغيي ي ار التي ي تحي ي

يع ن إليما األعراض الت يشتو منما المرضى.

الرنوب يية ب س ييماب،
في ي ه ييذه ُّ

الرنوبيية قي (تكايير) كميتمييا أ (ت ِّقي ُّ ) ،قي يتغييير ( ِّم اجمييا) أ (لون يما)،
فمييذه ُّ
ق (ت ِّج ) ،أ يظمر ( ِّ
الغل ) في بع أج اهما ،ق يصيبما كلميا .قي جيا في
ير.
(دغ العين) ذكير عي د كبير من هذه التغي ار  ،الت َقَّ َر األنبا ح ثما تق ًا
أما ف (معرفية ِّمحنية الكحيالين) فليم يبيق إال احتمياالن ثيم يظمير نقيص في

الماد الموجود ف مخطوناتنا:
االحتما األ " :إن ج
االحتما الاان " :إن ج

منما موضع اح ".
منما مواضع".

ففي الحاليية األ لييى "يخيي " لصيياحب ِّ
العليية أني ييير "كييوً" ت ي ر "حيامييا يي ر
بصر" المري ِّ .
ف الحالة الاانية "خِّي إلي  ،إذا هيو نظر في الش ِّ كأن فيي ك ًو كايرً".

١٩٧

البحث الخامس 5 -2 -5 -4
عِلَلُ الرطوبة البَرَدية
المسألة المخصصة لي( ِّعل ِّ البردية) ف ( ِّمحنة الكحالين) فيميا نقيص ب ِّيين ،إذا
لم ينتب ل القار ف ن يوح بأن المؤلِّ قع ف خطأ.
يذكر المؤلِّ

ع ًدا من أمراض البردية ،ه :

 -1ز ا البردية إلى فو أ إلى أسف  ،أ إلى أحي الجانبين "يمن ًة أ يسرً"
ف ذا زالت إلى األعلى أ إلى األسف أر المصاب بمذه ِّ
العلة "إذا نظر إلى الشي
الواح " "رآه شي ين".
ص فصار مفميو الكلميا ِّ
هنا قيع النقص ،ذلك أن عبيا ار ضاعت مين الن ِّ
المتبقيي يية أن (ر يي يية الش ي ي الواح ي ي شي ييي ين) تكي ييون عن ي ي ز ا الجلي يي يية إلي ييى أح ي ي
الجانبين .هذا خطأ ال يمتن أن يقع في المؤلِّ .
فالشيياهع هييو مييا أ ردنيياه ،ذلييك أن كي األنبييا العييرب ذكيير ا أن "ر ييية الشي
الواح شي ين" تكون إذا تحركت البردية إلى األعلى أ إلى األسف  ،لي

إلى أحي

الجانبين.
ابن ماسوي نفس يص ِّرح بذلك ف (دغ العين)(:)1
"ي يير ص يياحب ه ييذا الوج ييع الشي ي

ال ييذ ب ييين ي يي ي كأني ي ش ييي ان" ( ص يياحب

الوجع) هنا هو (صاحب المرض).
(الوجع) هنا" :إن مالت إلى أسف أ إلى فو " يقص "البردية".
 -1دغ العين :الفص العشر ن.

١٩٨

أمييا إذا "مي يالت ازلييت" "الرنوبيية البردييية" "ميين مي يوضعما يي يمن ًة أ يسييرً" "كييان
الحو ".
ه ييذه الم حظ ييا السي يريرية القيم يية كان ييت ش يياهع ًة ب ييين الم ييؤلِّفين الع ي يرب بعي ي
عصر ابن ماسوي حنين ،ال نيعرف دراس ًة اح ً درست مشاه ا هؤال المؤلِّفين
الشخصيةُّ :أيمم عبر عن تجربت الخاصة ف الممارسة؟ ُّأيمم نق عن السل ؟
 -2إن "نلعت" البردية " ،ارتفعت" مين ميكانما ،أ إن ذهبت إلى األميا في
ص يقو :
البيضية .الن ُّ
عظيما على خ ف ما هو ب من الق ِّر المي ة".
كبير
ًا
" أر ك ش
ً
يغير" " ال
 -3إن "هييو " " ميير سييف ً " ف ي ن المصي ياب "يي ير ك ي مي يا ي يراه صي ًا
يتبين إال بع حين".
الس يريان لمييذه اآلفيية ،الكلميية غييير مقيير ،
يييذكر ابيين ماسييوي هنييا االسييم ُّ
لألس .
" -4جفوف" أ "يب " حاد  ،هذا يؤد إلى أن العين ال "تقب ُّ
النيور اليذ
يأتيما من الِّ ما " " تج العين تصغر".
 -5إذا "زاد

رنوبتما فيو ميا ينبغ " ف ن "العين كلما تيرنب برنوبتما".

 -6أن "يتغير لون البرديية إليى السيواد أ إليى الحمير أ إليى الصيفر " عني ها
يبصر صاحب ِّ
النور اليذ يأتيما مين الِّ ما "" ،فيلم ِّ
ال تقب البردية " ُّ
العل ِّة".
المؤلِّ

من خ لما شرح بع

الظواهر

أخي يير  ،أن هي ييذه الر يي يية األخيي يير "تنجل ي ي

تي ييذهب"

ثمة جم ناقصية أخير هنا ييحا

يفر" أ
المرض ييية ،ك ييأن" :ي يير اإلنس ييان األش يييا منص ييبغ ًة" " أر األش يييا كلم ييا ص ي ًا
ير" .يييذكر أشيييا -ض ياعت ميين اليين ِّ
"حمي ًا
يفر) في حاليية
ص -عيين ر ييية األشيييا (صي ًا
ير) ف ي ي حي يياال
اليرقي ييان (حمي ي ًا
بالفص  ،كما "تنجل تذهب" الر ية الناجمة عين اليرقان بع ع ج .
١٩٩

ق كتب ع د من المؤلِّفين اإلغريق العيرب عين (ر ي ِّية األشييا صيف ار ) في

حالة اليرقان( ،ر يتما حم ار ) ف حاال
ش

مرضية أخر .

ف (دغ العين)( )1يشرح المؤلِّ حالت أن "يب ِّ
صر صياحب هيذا الوج ِّيع كي
يبصره أحمر" "ير جميع األشيا الت يب ِّ
صر كأنما صفر".
فف ي الحاليية األ لييى "ين ي

ال ي ميين ال يِّ ما لغييذا الرنوبي ِّية البردييية" " الرنوبي ِّية

الت تشب ال ُّ جيا " ،في ذا "فسي الي " "ليم يتغيير إليى ل يون العيين" ظي عليى "حالتي
ِّ
لون " يغير لون
البردية إلى األحمر.
" كييذلك ميين كييان بي يرقييان" ف ني هييو الييذ يبصيير األشيييا صييف ار  ،كمييا في

الحالة الاانية.

 -1دغ العين :الفص العشر ن.

٢٠٠

البحث السادس 6 -2 -5 -4
ل الرُّطوبة الزُّجاجيَّة
عِلَ ُ
تكون األسباب نياجم ًة عين "يب " أ "رنوبة" أ "برد" فتتمي ( )1هذه الرنوبة،
إذا حي ي ي ذل ي ييك "يم ي ييي تمُّيجمي ييا الطبق ي ييا كلم ي ييا" ،م ي ييا ص ي ي في ي ي ال ي يين ِّ
ص -في ي ي
ص الموجيود
مخطوناتنا -قصير إليى درجة أننا ال نفمم من إال هذا ،ق اختلط الن ُّ
هنا مع نص آخر يتعلق ِّ
بعل الطبقة "الشبتية".
ناقصيا ،ال نسييتطيع أن نييركن إلي ي
ص مشو ًش يا
في (دغ ي العييين)( )2جييا اليين ُّ
ً
ف تفسير ما جا ف ( ِّمحنة الكحالين) قب أن يتم تحقيق .
ال نسييتطيع ال ي عم أن ق ار تنييا لميياتين الكلمتييين صييحيحة "تتمييي " "تمُّيجمييا" .إذا
كانييت ص ييحيح ًة فمييذا يعني ي أن اب يين ماسييوي اس ييتعم ه يياتين المفييردتين عل ييى نح ييو
اصي ييط ح ( .الميي ييا ) ،هي ييو األع ي يراض الصي يياخبة الت ي ي يسي ي ِّيببما المي ييرض ،الت ي ي
يتظاهر بما.
لكي يين ،ثمي يية احتمي ييا آخي يير ه ي يو أن يتي ييون ابيي ين ماسيييوي قيي ي اسيييتعم كلمت ي ي
تمبجم ييا) م ي ين (ه ي ي ب )
(تتم ييب )ُّ ( ،
االصط ح ينف

()3

ـــورم انــــتفخ .ه ييذا االس ييتعما
بمعن ييى تـ َّ

جود أعراض صاخبة.

االحتماالن إ ًذا هما:
"فتتمي هذه الرنوبة"" ،يمي تمُّيجما الطبقا ".
( -1دغ العين) -الفص الواح العشر ن ،استعم المؤلِّ

الكلمة نفسما.

ياجا :ثار كاهتا
 القاميو المحيط" :)213/1( :ها يمي هي ًجا هي ًجانا ِّه ً
 -2دغ العين :الفص الواح العشر ن.

 -3القامو

بيجا رم فتمب ".
المحيط" :)211/1( :المب  :كالورِّ ...هبج تم ً

٢٠١

تمي

أثار".

أ " :فتتمب هذه الرنوبة"" ،يمِّب تمُّبجما الطبقا ".
اما ميين الناحي ية الس يريرية ،بي ين أعي يراض حـ َّ
ـادة يتظيياهر
المعنيييان مختلفييان تمي ي ً
بما المرض ،أعراض هاد ة مزمنة.
الستبعاد الخطأ الذ ينجم عن السمو ،فق تق أر العبار على الشت ِّ التال :
تمبجمييا الطبقييا " أ أن تي يور هييذه الطبقيية
"فتتمييب هي يذه الرني يوبة"" ،يمييي
ُّ

يببا في حي
انتفاخما ،هو المر الب ي هيو"تمُّب " ،أن هيذا "التم ُّيب " يتيون س ً
اضيا ج يي ً في الطبقيا  ،عن هيذ نفميم مين كلمية "يميي "
المرض التيال " ،يميي " أعر ً
معنى احً ا هو ( ِّ
يسبب).
هنا ً
ال ب أن نبحث عن أعر ِّ
اض المرض ،كما صفما ابن ماسوي لكي نفميم مني

ما إذا كان يتح

عن مرض حاد يتظياهر (بالميجيان التم ُّيي ) أ أني يتحي

عين

مرض م من ال يتظاهر بأكار من (التور االنتفاخ) (التمُّب ).

في (دغ ي العييين) العبييا ار مي يضطربة ،ناقصيية ،غييير اضييحة .علينييا إ ًذا أن
نبحث عن المتأخرين عن أعيراض ِّ
الرنوبية ال ُّ جاجيية لكي نفميم
العلي التي تصييب ُّ
عن أ ِّ ش

تح

ابن ماسوي

ضاعت عبارات .

٢٠٢

الفصل الثالث 3 -5 -4
المَاء
 -مق ِ مة:

الما عن األنبا العرب هو (الس ُّاد) باصط ح اليو  ،هو تكاُّ
الع ييين ( ِّ
البل ييور ) .الع س يية -كم ييا نع ييرف -تق ييع خلي ي الق حي يية ،في ي المركي ي  ،حي ييث
ف ع سية

الح قيية التي تمي ُّير منمييا (الخييياال ) الت ي تنطبييع في العييين يحصي بسييبب دخولمييا
( ِّفع ِّ
اإلبصار).
ق يا العييرب عيين هييذه الخييياال

-الت ي ه ي (صييور المرهيييا ) -قييالوا عنمييا

(األش ييباح) ،ق ييالوا ع ي ين دخولم ي يا إل ييى الع ي يين انطباعم ييا هن يياك (التش ي ُّيب ) .يش ييترط
الصييور) إلييى داخي ي العييين أن تكييون ك ي ُّ أج ي ا العييين الت ي يجتازهييا
ل ي خو هييذه ( ُّ

الضيو شييفاف ًة( ،فالقرنيية) شييفافة -كم يا هييو معير ف -كييذلك (الخليط الميياه ) الييذ
أيضيا.
يمأل المسافة الكاهنة بين ج القرنية الخلف
ج الق حيية األميام  ،شيفاف ً
ِّ
ُّ
تمام يا-
الجسييم ال جيياج ُّ شييفاف كييذلك .كييذلك البلييور الموجييود خل ي (الح قيية) ً -
الصيور) عليى الشيبتية ،أ عليى قطيب
شفافة ف الحياال العاديية .بيذلك تنطبيع ( ُّ
العين الخلف .
ف ذا فق أ من هذه األ ساط الشفافة شفوف  ،امتنع دخو الضوِّ إلى العيين،

أ امتنع دخو (صوِّر المرهيا ) فامتنع ِّ
اإلبصار.

ييوعا ،هييو أن تفق ي
موضييوعنا -المييا  -هييو أشييمر هييذه الحيياال أكارهييا شي ً
ِّ
البلور شفوفما .يتون ع ج ب بعياد البلور المتكافة ع ين نرييق مير ر الضيو  ،أ
عن المحور األمام الخلف للعين ،أ أن ع

جراح .

ك ي ييان األقي ي ي مون يي ي ي ِّخلون إب ي ييرً إل ي ي يى داخ ي ي ي الع ي ييين ،يي ي ي فعون ب ي ي يما ( ِّ
البل ي ييور )
يخلعونميا ميين متانميا ،حيييث تسيقط تلقاهييا في أسييف تجوييف العييين؛ أ في أسييف
الجسم ال ُّ جاج .
٢٠٣

ف مرحلة متأخير نور ا عملي ًة المتصياص ِّ
كتلة ِّ
البلورِّ ؛ أ أنميم استخرجوا
ِّ
البلييور بوس يانة (االمتصيياص) .هي يذا مي يا نفعل ي اليي يو ؛ نسييتخر البلييور كلمييا هي ي

محتفظة بشتلما مين العين ،أ نمتص ماد ِّ
البلور -ما أمتن.-
ِّقوا ِّ
البلور يختل

آخير ،ففي عمير الشيباب تكيون مياد البليور

بين ميري

نري ًة قابل ًة ل متصاص ،لكن مع تقُّ العمر تتصلب نوا ِّ
البلور فيلجأ الجراح إليى
(تفتيت) مياد البلور القاسية .التفتيت لي أساليب شتى ،كيذلك االمتصاص.
أمييا العي يرب فق ي ي امتص يوا م يياد (السيياد الط يير ) ب ي بر مع ني يية مجوفيية .هن يياك

تابت نجاح هذا النوع من العم ِّ
ثاهق ِّ
الجراح .
أ

مين اسييتعم اإلبير المجوفيية المصينوعة ميين المعي ن هييو عميار بيين علي

الموصل الذ

لِّ ف الموص

عم ف الع ار

العمي ي الج ارحي ي في ي كتابي ي (المنتخ ييب في ي عيي
القاهر حوال عا (400ه=.) 1010

فلسيطين القياهر .

صي

هيذا

أمي يراض الع ييين) ال ييذ ظم يير في ي

س ييمى الع ييرب عملي يية خل ي ِّيع الس يياد م ي ين موضع ي ي عملي يية (القي ي ح) ،أ (قي ي ح
الما ) ،أنلق عمار على األدا الت نورها اسم ( ِّ
المق ح المجوف).
حينما كان العرب  -غييرهم مين ُّ
الشيعوب -يقي حون الميا كيانوا يظنيون أنميم
ي يلون رطوب ًة غريب ًة موجيود ف (جيوار ِّ
العنبيية) ،عني ج ي الق حيية الخلفي -كميا
ً
نق ي ييو الي ي ييو  .-ك ي ييانوا يظن ي ييون أن ع س ي يية الع ي ييين ( ِّ
البل ي ييور ) التي ي ي ك ي ييانوا يس ي ي ُّيمونما

(الجلي ييية) ،موجييود ف ي مرك ي الكيير العينييية ،أ ف ي متييان بعي ي عيين موقييع هييذه
الرنوبة الت ه (الما ) ،فالما -عن هم -ف األما الجلي ية ف مرك العين.
ُّ

حينمييا تي يرجم العييرب ِّ
الطييب اليونييان ترجمي يوا مي يا كتب ي اإلغريييق عي ين (المييا )،

الج ارحي الييذ ذكرنيياه ،كييانوا يعرفييون العمي ِّ
عرفيوا ع جي ِّ
الج ارحي (للمييا ) ع ين
٢٠٤

نريييق االتصييا بأنبييا الشييا الع ي ار منييذ فجيير اإلس ي

ربمييا قب ي ذلييك ،نحيين

نعييرف أن الع ييرب تعرفي يوا علييى ( ِّ
الط ي ِّ
يب العملي ي ) قبي ي عصيير الترجم يية ،ع يين نري ييق

السريان.
ُّ
كان العيرب يعرفون كيي

تب أ أعراض (الما ) هو مرض يصعب تشخيص

ف ب ايت  ،لكن حينما يتطور يسم تشخيص ألن يؤذ البصر.
يقو حنين( " :)1إذا استحكم الميا ذهيب البصير ،كانيت ِّ
دالهلي أسيم معرفي ًة

أقرب إلى الفمم مما كان".

يقو عل بين عيسى( " :)2هذه ِّ
العلة إذا استحتمت فم سملة المعرفة ،فأما
ف ابت ا كونما فعسر المعرفة".
يتف ييق األس يياتذ الع ييرب عل ييى أم ي يرين :أ لمم ييا :نبيع يية ه ييذا الم ييرض (الم ييا )،
الاان  :آلية تأثيره.
يتاد حنين بن إسحق

()3

عل بن عيسى( )4يتفقان حرفيا فيما كتباه:

"المييا "" :رنوبيية غليظيية تجم ي ف ي ثقي ِّ
يب الح قيية" "تحج ي بييين الجلي ييية بييين
ُّ
بالنور".
االتصا
لكي يين هي ي يذين المي ييؤلِّفين ال يتفقي ييان في ي ي تح ي ي ي مي ي يكان تو ُّ
الرنوبي يية
ض ي يع هي ي يذه " ُّ
الغليظة" .هذا االخت ف بينمما ج ير باالهتما ألمرين:
 -1المساه ف العين( :المسألة  ،184ص.)67
 -2الت ِّ
ذكر ( :ص.)254

 -3العشر مقاال ( :ص .)140المساه ف العين( :المسألة  ،184ص.)67
 -4الت ِّ
ذكر ( :ص.)254

٢٠٥

أولهما :أن عليا بن عيسى لم يخال
كاير ما كان ينق عن حرفيا.
ًا
ب إن
ثانيهمــا :أن هييذا االخييت ف انعت ي
بين أستاذيمم .هذا التأثير على الخل

حنينا إال فيما ن ر.
ً
علييى المييؤلِّفين المتييأخرين الييذين حييار ا

يست ع

قف ًة خاص ًة ،لي

متانما هنا.

أما لماذا قع هذا االخت ف بين هيذين األستاذين الكبيرين فمو -بت ِّ تأكيي -

خ ييار ع يين موض ييوع ( ِّ
الط ي ِّ
يب عني ي اب يين ماس ييوي ) ،لكنن ي يا س يينل ِّم لي ي في ي الص ييفحا
تلميحيا ،ذليك إليى جانيب أمير آخير لي ع قية ب ي(نبيعة الميا ) يبي
القادمية
ً
حنين بن إسحق ينق رأيين متناقضين عن (نبيعة الما ).

فيي أن

أ أننا قب أن ننتق إليى موضوع (موقع الما ) ينبغ أن ننِّب إلى أن حنيين
ابيين إسييحق في متييان آخيير ميين (العشيير مقيياال )

()1

-حينمييا يتحي

الرنوبيية
عيين ( ُّ

نيا" شيملما "كلميا" فميو
البيضية) -يقو  :إذا "غلظت" "البيضيية" كيان ِّغلظميا "مفر ً
"الما "" ،يسمى هذا ال ا الما ".
حنين هنا ير أن نبيعة "الما " ه (غل مفرط) يشم البيضية كلما.
فكي

نوفق بين قول هذا ،بين ما قال  ،نقلناه في موضيوع اتفاقي ميع علي

ابن عيسى ف موضوع (نبيعة الما )؟.

 -1العشر مقاال ( :ص.)122

٢٠٦

البحث األوَّل 1 -3 -5 -4
موقع المَاء
يق ي ييو حن ي ييين(" :)1الم ي ييا  :أم ي ييا فيم ي ييا ب ي ييين ِّ
الرنوب ي يية الجلي ي ي يية،
العنبي ي يية إل ي ييى ُّ
أعن ف ثقب الح قة ِّ
فيعرض (هوبوخيما) هو الما ".
حن ي ييين اضي ي ي إ ًذا :ينقي ي ي ع ي يين اإلغري ي ييق االس ي ييم اليون ي ييان للم ي ييرض .يق ي ييو

أن ي ي يقي ييع ف ي ي المركــــز ،أ (ف ي ي ثقي ييب الح قي يية) .هي ييو فــــي الخلــــف (بي ييين ِّ
العنبيي يية
زحية أ ف ثقبما (ثقب الح قة).
إلى ُّ
الق َّ
الرنوبة الجلي ية) أ خلف َ
لكي يين عل ي ي بي ي ين عيسي ييى( )2يقي ييو " :يعي ي ي ِّرض فيمي ي يا بيي ي ين الطبقي يية ِّ
العنبيي يية بي ي يين

ِّ
الحجاب القرن مرض يقا ل الما ".

عل ي ي بي يين عيسي ييى اض ي ي أيض ي يا ،المي ييرض يقي ييع ف ي ي األمي ي يا ( ،بي ييين ِّ
العنبيي يية
ً
القرنية) ،أ أما الق حية.
يع ي ييرف علي ي ي ب ي يين عيس ي ييى جيي ي يً ا م ي يياذا يعني ي ي أن يع ي ي ِّ
يارض حن ي ييين ،ف ي ييالعرب
تعرفي ي يوا عل ي ييى ِّ
الط ي ي ِّ
يب اإلغريقي ي ي ِّ نتيجي ي ي ًة لترجم ي ييا حن ي ييين ،ل ي ييذلك فم ي ييو يت ي ي ِّيرر م ي ييا

قالي ي  " :أم ييا الم ييا فم ييو رنوب يية تحص ي ي ب ييين ِّ
العنبي يية القرني يية" " ،الي ي لي علي ييى أن
الرنوبة بين ِّ
العنبية القرنية أنا نر ."...
هذه ُّ

هي ييو إذ ِّ
يؤك ي ي مي ييا قال ي ي يلجي ييأ إلي ييى االستشي ييماد بي يياإلغريق " :ممي ييا يسي ييت ُّ ب ي ي
أيض ي ي يا أن جي ي ييالينو
ً

يقي ي ييو ف ي ي ي المقالي ي يية العاشي ي يير مي ي يين (مني ي ييافع األعضي ي ييا )" :إن

 -1العشر مقاال ( :ص.)140
 -2الت ِّ
ذكر ( :ص.)254

٢٠٧

المي ي ي ييا يت ي ي ي ييون في ي ي ي ي الموضي ي ي ييع ال ي ي ي ييذ فيم ي ي ي ييا بي ي ي ييين الص ي ي ي ييفا القرني ي ي ي ي
الجلي ي ي ي ي ي يية " ،"...ف ي ي ي ي ييول ( )1المتقي ي ي ي ي يِّ بعي ي ي ي ي ي
يص ِّحح ".

الرنوب ي ي ي يية
ُّ

الح يي ي ي ي ي ي ( )2ي ي ي ي ي ييذكر ماي ي ي ي ي ي ه ي ي ي ي ييذا

 -1بييولص األجيني ميين أهي القييرن السييابع المييي د  .ق ي تييرجم حنييين كتابي إلييى العربييية (الكنيياش) هييو
ِّ
الجراحة بخاصة ،ف فن التولي .
كتاب ممم ف

 -2الع

بالح ي يعن (علم الجراحة).

٢٠٨

البحث الثاني 2 -3 -5 -4
المَاء في (معرفة مِحْنة الكَحَّالين)

لي ييم يبي ييق في ي ي مي ي يخطوناتنا مي ي ين المي ي ياد العي ي يلمية المتعلِّقي يية بالمي ييا إال بضي ييعة
أسييطر( ،)1لكيين مي يا بي يق يحم ي أهمي ي ًة كبيير فيمييا يتعلييق بتيياريخ ِّني ِّ
يب العيييون عن ي
العييرب .فالموضي يوع الييذ اختل ي

في ي حنييين عي يل بيين عيسييى معيير ف عن ي ابيين

ماسيوي " :أييين محي ُّ المييا ميين العيين؟" "قي قييا الحتم يا ف ي ذلييك ق يولين" فــالخال

ال ـ ي يتظــاهر عن ــ حنــين وع ــلي ب ــن عي ــسى خــال
يشير إلي ببسانة" :قا الحتما ف ذلك قولين".

ق ـ ي يعرف ـ ابــن ماســوي ،

لكين الميياد التي صييلتنا في هييذا الكتيياب ناقصية بحيييث إننيا ال نعايير فيمييا إال
على أر اح " :أح هما :في خمي ِّ
العنبيية ،مين فوقميا ،مين تحيت القرنيية ،فيجمي
الما فيما بين هاتين الطبقتين".

ه تسعفنا العود إلى (دغ العين) ف محا لة معرفة الم ي عين هيذه المياد

الضاهعة؟

الميياد الموجييود ف ي (دغ ي العييين) تحتييا إلييى د ارسيية أ فييى ،ذلييك أنمييا تشييير
إلى "أنيواع الميياه"(" )2تكيون بيين الحج ياب الق يرن إليى ِّ
الحج ياب اليذ تحتي ال ُّرنوبية

الرنوبيية التي خلي
التي تشييب الجليي " "هييذه األنيواع نشييو ها ميين ُّ

في ر ح البصر".

العب ي يا ار غي يير منس ييقة .ف ي ي ذا ل ييم ن ي يج ها منس ييقة عن ي ي مؤلِّي ي

عاج ين عن فمم أر ابن ماسوي ف (موقع الما ).

 -1أق ُّ من م ة كلمة.
 -2دغ العين :الفص التاسع العشر ن.

٢٠٩

الاقييب الييذ ينفييذ
مت ييأخر س يينظ ُّ

إن الماد المتبقية ف مخطوناتنا ال تسم لنا بأكار من أن نلق على أنفسنا
أخير  :أال يحيق

سؤ ًاال ،بانتظيار العايور عليى مخطونيا أخير أ عليى معلوميا
لنا أن نفمم من قيو ابين ماسيوي (في خمي ِّ
العنبيية) أن الميا يتوضيع في (ال اهي
حق لنيا أن نفميم مين قولي (في
الم بية)؟ أ خلي الق حيية .في الوقيت نفسي أال ي ي ُّ
العنبية من فوقما) أن الما يتوضع ف (ثقب ِّ
خم ِّ
العنبيية) أ في (الح قية)؟ أني
ف الحالتين "بين هاتين الطبقتين" أ بين القرنية العنبية؟ " من تحت القرنية"؟
أوًال :يجب أال ِّ
ص الذ
نحم النص أكار مما يحتم ،
ثانيا :الن ُّ
ً
زماننا غير موثو  ،ناقص حتما ،ربما كان يعان -ما كي ِّ ِّ
الكتياب -مين أخطيا
ً
كتابية .لذلك جب علينا أن ننتظر أح أمرين:

صي إليى

أولهمـــــا :العا ي ييور علي ي يى مخطون ي ييا

غ ي ي يير معر ف ي يية ِّ
لك ي ي يتاب (مع ي ي يرفة ِّمحن ي يية

الكحالين).
وثانيهمــا :العاييور علييى مقتبسيا

ميين الكتيياب في تي ار ( ِّني ِّ
يب العيييون) الغني

الذ لم ي ر بع دراس ًة ج يرً ب .

هييذا إذا أردنييا أن نعييرف كي ي َف ِهـــ َ المؤلِّفييون العييرب هييذا الموضييوع ،أمييا إذا
أردنا أن نعرف كي َنَقل التراجمة العرب هذه الفق ار مين ُّ
اللغية اليونانيية إليى ُّ
اللغية
َ

العربية فمذا موضوع آخر.
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البحث الثالث 3 -3 -5 -4
"المَاء المنقاد للقدح"
ما بق ف المخطونا يشير إلى أن الميا اليذ ينقياد للقي ح هيو ذليك اليذ
صق بالطبقة القرنيية ال يمازجميا ،كيذلك ال يذ ال يلتصيق بالطبقية ِّ
ال يلت ِّ
العنبيية ال

يمازجما .األ مينمما أبي اللون " ،بياض" ليون سبب "لصيوق بالقرنية" ،الايان
منمما أسيود اللون " ،سواد" ليون "من لصوق بالطبقة ِّ
العنبية".

شرط "الما المنقاد للق ح" أن يتون "بين هاتين الطبقتين غير ممياز لميذه أ

لمذه ،مفرًدا".

ن ِّ
يرج أن تكيون مياد علميية مممية ضياعت مين مخطوناتنيا ،ذليك أننيا نفتقي

مييا يشييير إلييى (أل يوان المييا ) ،إلييى الفحييص الس يريرِّ الييذ ي ي ُّ الجييراح إذا كانييت
العين المصابة بالما قابل ًة للق ح أ ال؟

لق خصص ك ُّ المؤلِّفين فصيوًال اضيح ًة لميذين الموضيوعين ،بمين فييمم ابين
ماسوي ف (دغ العين).
أنيواع الميا :

يتفق ابن ماسيوي في (دغي العيين) ميع حنيين في تسيمية بعي
"ما يتون شب الموا " " ما يتون على لون ال ُّ جا " ما يتون " ِّج ِّ
صيا" غيرها.

ألن (دغ ي العييين) مييا ي ي ا بحاجيية إلييى تحقيييق ف ننييا ال نسييتطيع -اآلن -أن
نقو ما هو ع د أنواع الما التي ذكرهيا المؤلِّي  .أميا حنيين ف ني ييذكر سيبعة أنيواع

ف (المساه في العيين) عشيرً في (العشير مقياال ) ،أميا علي بين عيسيى فيقيو :
" هو أح عشر".

٢١١

الفصل الرابع 4 -5 -4
الزُّرْقة
هناك نوعان من ال ُّ رقة ف ( ِّمحنة الكحالين):
( -1ال ُّ رقة) الت تتظاهر على ِّ
العنبية ،ه ف مقاب (الكحولة).
الق حي ي ية "لي ييم تي ي يكن ف ي ي ِّ
العنبيي يية ،كي ي يانت

( -2ال ُّ رقي يية) الت ي ي تكي ي يون خي ي يل
ار ها"(.)1

أمييا َّ
األول ميين ال ُّ رقيية فمييو نييوع ال ع قيية ل ي بييأمراض العييين ،فالنييا
النـــوع َّ

يختلفون ف ألوان عيونمم؛ منمم مين عيني زرقيا
لونان :األشم

مينمم مين عيني كحي

 ،بينمميا

األشع .

ق ي ي ح ي ي يا

بع ي ي

األنبي ييا في ي ي مؤلفي يياتمم تفسي ييير هي ي يذه الظاهي ي ير الطبيعيي يية

(الفسيييولوجية) ،ترك يوا موضييوع (الزرقــة) العارضــة لمتييان آخيير ف ي الكتيياب حيييث
يف ِّسر المؤلِّ

كيفية ح

األمراض.

وأما النوع الثاني من ال ُّ رقة :فعارض ،هيو إما ضار بالبصر أ غيير ضيار
أ قلي الضرر.
النوع َّ
ه ا َّ
الضار بالبصر ل َسَبَبان (عن حنين):
أ" -الما " إذا كان لون أزر  ،يتون "ش ي الجمود"(.)2

 -1المساه ف العين( :المسألة  ،186ص.)68
 -2المساه ف العين( :المسألة  ،186ص .)68العشر مقاال ( :ص.)141

٢١٢

ب" -جفاف يب "( )1ف الجلي ية "جفوف"(.)2
األ

منمما يشفى الاان ال يشفى.

لذلك "لي
يب أر".

ك ُّ زرقة عارضة ما ً "(.)3

ال ُّ رقة الناجيمة عين "الما " "تب أر بالق ح"( ،)4بينما النيوع الاان ي مين ال ُّ رقية "ال

لم ينتب بع المحققيين إليى هيذا األمير اختلطيت في أذهيانمم (زرقية العيين)
كي ِّ نيوع مين
الطبيعيية ب ي(زرقة العيين) المرضيية ،ذليك ألن محيا ال تفسيير حي
هذين النوعين تستن إلى ص التغي ار الت تكون موجود ً ف رنوبا العين أ
الت تط أر عليما.
غي ي ي ار تت ي ي اخ
ه ييذه الت ُّ
باكا.
المحققين إر ً

تختلي ي يط عن ي ي ع ي ي د مييين المي ييؤلِّفين ،تسي ي ِّيبب لي ييبع

فعلى سبي الماا  :عن حنين( :)5تكون العين زرقا :
 -1إذا كانت كمية البيضية "يسيرً" أ قليل ًة.

 -2أ إذا كانت كيفيتما "رقيق ًة صافي ًة".
 -3أ إذا كانت كمية الجلي ية "كايرً".

 -4أ إذا كانت "مضي ًة نيرً صافي ًة".

 -5أ "بسبب ضعما"" ،موضوعة مما يل من خار ".
 -1المساه ف العين( :المسألة  ،186ص.)68

 -2العشر مقاال ( :ص.)141

 -3العشر مقاال ( :ص.)141

 -4المساه ف العين( :المسألة  ،186ص.)68

 -5المساه ف العين( :المسألة  ،68ص.)39-38

٢١٣

هت ييذا يعي يِّ د ح يياال

ِ
الخلقي.

مختلفي ي ًة ،هي ي كُّلم ييا في ي ح ي ي د (ل ي يون الع ييين َّ
الطبيعـــي)

عن ابن ماسوي ف (دغ العين) :تكون العين زرقا :
الرنوبة البيضية "قليل ًة" "أق مما ينبغ ".
أ -إذا كانت ُّ

الرنوبة البردية "كبير " " ِّ
بخلقتما".
ب -أ إذا كانت ُّ
ً
 -أ إذا كانت البردية "صافي ًة فو الق ر".

أمييا الحاليية الرابعيية  -هي ي التي تقابي الحاليية الاانييية عني حنييين -فقي سييقطت

من عباراتما بع

صافي ًة فو الق ر".

الكلميا  ،لكين ميا بقي منميا يتفي لفممميا" :أن تكيون [البيضيية]

االحتماال ع ي عن ابن ماسوي كما عن حنين ،سينأت عليى ذكرهيا عني
تحقيق (دغ العين) ،لكن مين الضر ر أن نن ِّوه منذ اآلن إليى أن هيذه الحاال ال

أيضا مين تغيير في
يقتصر تظاهرها ف العين على تغير عضو  ،ب يتون سببما ً
الر ح الباصر)(.)1
( ُّ

ف ي ي (معرفي يية ِّمحني يية الكحي ييالين) ِّ
يخصي ييص ابي يين مي ي ياسوي مسي ييأل ًة للي ي يون العيي ي ين
األزر :
"من ماذا تكون ال ُّ رقة؟" العنوان الرهي

هو "ألوان العين" ،الجواب:

الر ح الباصر صفاه ".
" -1من كار ُّ
الرنوبة الجلي ية ظمورها".
" -2من ِّعظ ِّم ُّ
" -3من نقصان البيضية قلتما".

 -1المساه ف العين( :المسألة  ،68ص.)39-38
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" -4من نقصان سواد ِّ
العنبية صفاهما".
ِّ
أيضيا الليون األكحي اليذ يتيون في العيين "الكحي "،
ف هيذه المسيألة يفسير ً
كما ِّ
يفسر اللونين اآلخرين "الشم " "الشع ".

ف ي ( ِّمحنيية الكحييالين) أيض يا ِّ
يخصييص ابيين ماسييوي مسييأل ًة أخيير ف ي متييان
ً
آخيير ميين الكتيياب "لل رقيية" .مييا بقي ميين هييذه الميياد في المخطونييا ال يسم ي لنييا
بأن نفمم؛ أيتح

ضية ،لكننيا نفتيرض
عن الزرقة
المَر َّ
َّ
الفسيولوجية أم عن الزرقة َ

أني بسييبي شييرح ال ُّ رقيية الطارهيية ،ألني تحي
لون من ألوان العين الطبيعية.

في متييان آخيير عيين ال ُّ رقيية التي هي

"فال ُّ رقة ف العين" "ضربان"
"أح هما ِّ
يضرب إلى الخضر "
الصفر "
" اآلخر يضرب إلى ُّ
األول ل ي ع قيية "بالبردييية" "لكارتمييا" " صييفاهما" " بع ي ها"" ،فكلمييا بع ي
َّ

رأيت أخضر!" " ق قا إبقراط :إن الما الصاف إذا بع

قربت من رأيت أبي

صافيا!".
،
ً

صييفا

من رأيتي أخضير ،في ذا

والثاني ينجم عن امت ا لونين أح هما يأت من "بر ِّ
يق صفا ِّ " البيضية ،أميا

تختص ب  ،أ تشوهيت ،ليم ي يبق إال إشيار " :فصيار
اآلخر فق سقطت العبيار الت
ُّ
أزر أشييم "" ،ماه ي إلييى ُّ
الصييفر " ،نتوقييع أن تكييون بع ي العبييا ار ق ي
الشييمولة ُّ

يرج أن تك ييون العب ييار " :فلم ييا ق ييارب السي يواد [سي يواد الع ييين ،أ ِّ
سقط ي يت ،ن ي ِّ
العنبي يية]
ببريق ي ِّ صييفاه ِّ امت ي اللونييان [صييفر لييون البيضييية] [س يواد العنبييية] فصييار أشييم
أزر ميياه ً إلييى الشم يولة الصييفر " ،ف ي العبييار التي ضيياعت ك يان المؤلِّي
تفسير ال ُّ رقة ،ما ذكرناه هنيا يتعيلق بتفسير ( ُّ
الشمولة).
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يتمي

الفصل الخامس 5 -5 -4
ظمُها و ُجحُوظها
ُنتُوء العين وعِ َ
رد

هذه االصط حا

الا ثة ف (معرفة ِّمحنة الكحالين):

ظ ُ " العين.
 -1فمناك حالة "تكار" فيما "البيضية ال ُّ جاجية" " َف َتع ُ
الرنوبيية"
 -2هنيياك حاي يلة ِّخل ِّقي ية تكي يون "ف ي الطبي ِّيع المولِّ يِّ " أسبي يابما "غلبيية ُّ

"فض الحرار " ،فتكون العين "عظيم ًة ناتئ ًة".

نارهيية :كييأن "تنح يِّ ر" "ميياد غليظيية سيييالة" خل ي

 -3هنيياك حيياال
ِّ
ِّ
الماس ِّك
"عن العض
للعين" ،أ كأن يحي

العييين

هنياك "في قعير العيين" " ر السيرنان"

ـتجح ُ" " َتن ُت ـ ُ "
"في أن يراف العصييب" أ ق يرب ال يعصب األج يوف خ يل العييين" ،فـ َ
تماما .يتكون خل المقلية جسيم يحتي ُّ حِّيي ًا
العين ،هذا ما يفمم الطبيب العصر ُّ ً
في فعما إلى األما .

ال نج ي ف ي ( ِّمحنيية الكحييالين) أكايير ميين ذلييك ،ق ي يتييون السييبب أن المؤلِّ ي

اكتفييى ب ييذلك ،قي ي تك ييون بعي ي
مواضع ع ي .-

العب ييا ار ق ي ض يياعت م يين ال يين ِّ
ص -كم ييا رأين ييا في ي

يتعماال اصييط حيا؟
علينييا أن نتسييا  :ه ي اسييتعم المؤلِّ ي هييذه الكلمييا اسي ً
هي ي " ِّعظ ييم الع ي ِّ
يين" عني ي ه ه ييو " ُّ
النت ييو " "الجحي يوظ" أ أني ي أراد أن يف ي ِّير ب ييين ه ييذه

الكلما

بوصفما "اصط حا "؟

فالجحوظ في ُّ
اللغ ِّية حالية ال يشيترط أن تكيون (حالي ًة مرضيي ًة) ،فمي اسيتعملما
ابن ماسوي (اصط ًحا) لتعن حال ًة مرضي ًة ناره ًة؟
النتو " ،عن " ِّ
األمر نفس يقا عن " ُّ
العظم".
أما من الناحية ِّ
الطبية ف ِّ
يالمؤل يعيِّ د ح ياال محي د ً تس ِّيبب الجحيوظ؛ إحي اها
اح منمما عن "الق " أ "التم ُّوع" ،األخر عين
ِّخلقية ،اثنتان نارهتان ،تح
٢١٦

ِّ
اإلصابة بور سرنان خل المقلة .ه يذا ميا يفممي الطبييب العصير ُّ يقبلي  .لكين
ِّ
يبابا أخ ير للجحييوظ ال ن ي ِّج ها في ( ِّمحنيية الكحييالين) ،هييذا
بعي المييؤلفين ذكيير أسي ً
كتابا تعليميا أ م رسيا ب هيو كتياب فيي أسي لة أجوبية
أمر نبيع  ،فالكتاب لي
ً
اختارها المؤلِّ ال يشترط أن تغط ك الماد التعليمية.

إذا عي نا إلييى (دغي العييين) في محا ليية للبحي ِّ
يث عيين مياد علمييية أخيير كتبمييا
المؤلِّ ِّ ،
غير موجود في مخطونا ( ِّمحنية الكحيالين) التي صيلت إلينيا ف ننيا ال
ص يا للجحييوظ ،لكيين المؤلِّ ي يمي ُّير علييى ذكيير هييذا المييرض ميير ًار
نج ي فص ي ً مخص ً
عابر ف فص ( )1خ ِّ
ًا
صص للع .

نفاجييأ إذ ن ِّج ي ف ي فص ي آخيير ف ي الكتيياب ميياد ً تلفييت نظيير الباحييث ،ذلييك
حينما يتح المؤلِّ عن "شت العين ِّخلقتما صفتما"(" :)2فالعيون ِّ
الكبار النات ية
إليى خار " "ضعيفة في ك ِّ حيين" "مين عرض يع ِّرض ليما" أ "إن تكن هيذه ِّخلقتميا
الطبيعية".

هي ييذه م حظي ييا

عي ي يلى غايي يية كبيي يير مي ي ين األهميي يية مي ي ين جمي يية ني ي يظر ِّ
الطي ي ِّ
يب

العصرِّ  ،فميذه العين معرضة أكاير م ين العييون األخير لعي د مين األميراض ،سيوا
كان ييت "كبي ييرً" من ييذ الي يوالد أ إذا (كب يير) حجمم ييا نتيجي ي ًة للنم ييو .ل ي يكن ال ي يماد الت ي ي
ِّ
حظات ِّ هذه.
صلتنا ال تسم بأن نعرف ماذا كان المؤلِّ يقص بم

من الناحية االصط حية ال نج ف هيذين الكتيابين تعر ًيفيا اض ًيحا للجحيوظ
النتو أ ِّ
أ ُّ
العظم.

 -1دغ العين :الفص الخام

 -2دغ العين :الفص الساد

األربعون.

عشر.

٢١٧

الفصل السادس 6 -5 -4
عِلَل األجفان
قيع في مخطوناتنيا هيو موضيوع ( ِّعلي

لع أ ض مايا عيلى الن ِّ
قص اليذ

األجفي ييان) ،ذلي ييك أن ي ي لي ي يم يبي ييق مي ي ين الفصي ي ي إال تع ي ي اد ألم ي يراض الجفي يين ه ي ي ف ي ي

رضا ،ال نجي أيية مسيألة تتعليق بوصي ِّ ميرض مين هيذه
المخطونا أحي عشير مي ً
األمراض أ أكار ،ق يقو قاه إن المؤلِّ حر ف أال يختار أ سؤا من حق
(أم يراض األجفييان) ف ي كتيياب ميين هييذا النييوع ،إال أن هييذا االحتمييا يب ي

لنييا غييير

منطق  ،فأمراض األجفيان تشيغ في كي ِّ كتيب الكحي أكاير مين ربيع الكتياب ،هي
تعاد

ح ها ما يكتب عن ِّعل ِّ نبقا

العين كلِّما مجتمع ًة.

واألم ار ُ الم كورُة هي:
 -1انق ب الجفن إلى ال اخ .
 -2انق ب الجفن إلى الخار .
 -3نبا

الشعر [ال اه ].

 -4انق ب الشعر ،يستعم المؤلِّ

كلمة ( ُّ
تقلبمما).

 -5انتاار األه اب ،يقو المؤلِّ ( :انتاار شعرهما).
ِّ -6
الغل .
 -7ر الجفن "كما ِّ
يعرض ف الطبقا
 -8البار "ا ِّ
لصغار".

٢١٨

أيضا".
ً

 -9حتة ش ي .
 -10الجرب.
 -11القم

ِّ
الص بان القمقا .

ِّ
اض يا أخيير
ال نعلييم مييا إذا اكتفييى المؤل ي بييذكر هييذه األم يراض ،أ ذكيير أمر ً
ضيياعت أسييما ها ميين المخطونييا  ،ذلييك أن عي د أميراض الجفيين التي نجي ها عني
حنين ،الت تقتصر على الجفن ح ه ي ي على العشرين.
إذا صييحت كتابيية االصييط حا ِّ العلمييية ف ي مخطونييا

(دغي العييين) الت ي

صلت إلى زماننا ،ف ن كلمة (الجمر) تيرد في الفصي الاالث األربعين من الكتاب

بمعنى آخر غيير الذ استعمل عل بن عيسى ابن سينا ف مرحلة متأخر  ،يقيو
ً
ابن ماسوي  " :أميا مين كيان بي الجمير فميو اليذ يتحيير بصيره إذا نظير إليى شيعاع
الشم

أ إلى النار".

إذا صييحت كتابيية هي يذه االصييط حا  ،في ي ن ذلييك يعني ي أن للجميير داللت ييين،
ينبغ أن ِّ
نحققمما عن المؤلِّفين الذين كتبوا بيع ابن سينا عيل بن عيسى ،لتح ي
المعنى ال قيق لك ِّ داللة.

٢١٩

٢٢٠

القسم الخامس5 -
الباب األول 1 -5
مخطوطات كتاب معرفة ِمحْنة الكَحَّالين
الفصل األول :وصف مخطوطة تيمور

1-1-5

الفصل الثاني :وصف مخطوطة بطرسبورغ

2-1-5

الفصل الثالث :وصف مخطوطة نور عثمانية

3-1-5

الباب الثاني 2 -5
طريقة الناسخ في كتابة مخطوطة تيمور

٢٢١

الباب األول 1 -5
مخطوطات كتاب معرفة ِمحْنة الكَحَّالين
المعر ف أن

صلت إلى عصرنا ث

مخطونا

من هذا الكتاب:

األولــى :مخطونية القيياهر (دار الكتييب ال يوننية ف ي المجمييوع -ال يذ
مايرهوف( -)1الذ يحم الرقم :تيمور نب .)100

صييف

والثانيــة :ه ي مخطونيية بطرسييبور ف ي المجمييوع الييذ ذك يره كراتشتوفسييت

).)2((Kračkovski

والثالثة :مخطونة إستانبو (نور عامانية) ،ه موجود في مجميوع يحمي
الرقم ( )3576يحتو هذا المجميوع عليى عي د مين الكتيب المختصية جميعيا بط ِّ
يب
ً
العييين .ترتيييب هييذا الكتيياب في المجمييوع هييو ال ارب يع( .)3ال يحمي هييذا الكتيياب اسييم
اب يين ماس ييوي  ،مطلع ي ي " :ه ييذا كت يياب م ي يعرفة العي ي ين نبقاتم ييا أس ييماهما مجاريم ييا
أصيو تيركيبما مساه ف ِّعللما ،امتحان ف كيفياتما كيفيية تركيبميا ،إذا أرد
أن تعلم ه عن ه علم بالعين أ معرفة ،على جمة المسألة الجواب".
 -1أشار إلي مايرهوف ( (Meyerhofف المق ِّ مة الت كتبما حينما حقيق كتياب حنيين :العشير مقياال
ف العين.

ينظر :مق ِّ مة مايرهوف( :ص.)60

ينظر مقالة بر فر ( )Prϋferمايرهوف حو ابن ماسوي ( :ص .)223-222حو هذه المقالة

ينظر:

(قاهمة المراجع األجنبية).

 -2المجمي ييوع موجي ييود ف ي ي الخ ان ي يية الت ي ي تحم ي ي اسي ييم غريغي ي يوار ( )Gregorال اربي ييع ،بطريي ييرك أنطاكي ي يية
(غريغوريو ).
ينظر :مق ِّ مة مايرهوف( :ص.)59

ينظر :س كين ( ،233/3( :)Sezginرقم .)4

 -3ينظر :ديترش (( )Dietrichص ،171-170رقم .)4-73

٢٢٢

لي

ف علمنا أن أيا من البياحاين قي عيرف أن ه يذا المخطيوط هيو كتياب ابين

ماسي ييوي ( ،)1ق ي ي أعلني ييا عي يين اكتشي يياف هي ييذا المخطي ييوط الاالي ييث أل

مي يير ف ي ي عي ييا

(.)2()1984

مختصر لكن لم يتعرف على مؤلِّف .
ًا
صفا
 -1ص ديترش هذا المخطوط
ً
ينظر :ششن :نوادر المخطونا .)166/3( :
ششن زمي ه :فمر مخطونا

الطب اإلس م ( :...ص.)88

المنج  :مصادر( :...ص.)268

ِّ ( -2ن ُّب العيون العرب حتى نماية القرن العاشر المي د  /الرابع المجر ) -الج األ .
ف مجلة الكحا  ،المجل الاان  ،الع د الاان (.)1984

 (لقى ج ي من كن الت ار العرب ).ً
ف مجلة الكحا  ،المجل الاالث ،الع د الاان (.)1985
( -د ر العرب ف تطور ِّن ِّب العيون) -الج األ .

ف مجلة الكحا  ،المجل الاالث ،الع د الاالث (.)1985

٢٢٣

الفصل األول 1 -1 -5
وصف مخطوطة تيمور
ه ييذه المخطون يية جي ي م ي ين المجم ييوع ال ييذ

ص ييف م ييايرهوف( )1حينم ييا ك ييان

ظيا في متتبيية أحمي تيمييور ب ياشا ،هييذا المجمييوع موجييود اليييو في دار الكتييب
محفو ً

الوننييية ف ي القيياهر يحم ي اليرقم (تيمييور نييب  .)100يحتييو ه يذا المجمييوع علييى
ثمانييية كتييب ذكيير الناسييخ أسييما ها في الورقيية األ لييى مني  ،لكن ي حينمييا عي دها لييم
يتقي بترتيبما الذ جا ف المجموع.

لسنا هنا ف مجا الح يث عن هذه الكتب ،فالح يث عنما ل مجا آخر.
تشغ هذه المخطونة (معرفة ِّمحنة الكحيالين) خ يم عشير صيفح ًة مين هيذا
المجمي ي ييوع ،ترتيبمي ي ييا في ي ي ي هي ي ي يو الاي ي ييان  ،تقي ي ي يع بي ي ييين الصفحي ي ي يا ( )24-10مي ي يين

المخطوط( ،)2لكين السيطر األخيير في الصيفحة التي تسيبقما (الصيفحة التاسيعة مين
المجمييوع) ( جي الورقيية الخامسيية ميين المجمييوع) متيير لعنيوان هييذا الكتيياب( :كتيياب
معرفة ِّمحنة الكحالين ليحيى بن ماسوي المتطبب).

السطر األ من الصيفحة العاشير مين المجميوع (ظمير الورقية الخامسية مين
المجموع) متتوب بالحبر األحمر هو عنوان الكتاب( :كتاب ِّمحنة الكحالين ليحيى

ابن ماسوي المتطبب) .السطر الاان مين الصيفحة نفسيما ييرد فيي عبيار (بسيم هللا

الرحمن الرحيم) هي متتوبية بيالحبر األسيود .السيطر الااليث رد فيي ( :هيذا كتياب
معرفيية العيين نبقاتمييا أسييماهما .)...يقييع الكتيياب إ ًذا بييين الصييفحا
المجموع.

 -1مق ِّ مة مايرهوف لتحقيق العشر مقاال ( :ص.)60

 -2ينظر :س كين.)233/3( :

٢٢٤

( )24-9ميين

يعييود تيياريخ نسييخ هييذا الكتيياب إلييى عييا (592ه ي= ) 1196الناسييخ هييو عبي
الرحيم بن يون

بن أب الحسن األنصار (.)1

يطر ،باسييتانا
يبلييغ عي د األسييطر في كي ِّ صييفحة ميين صييفحا المخطييوط  27سي ًا
الصفحة األخير الت كِّتب فيميا خمسية أسيطر ،األربعية األخيير منميا هي اإلشيار إليى
()2

نماييية الكتيياب

تيياريخ نسييخ اسييم الناسييخ .أمييا السييطر األ

ميين هييذه الصييفحة فمييو

ج من ن ِّ
ص الكتاب.

 -1ينظر :مق ِّ مة مايرهوف لتحقيق العشر مقاال ( :ص.)60

ينظر :المخطوط (ص 15من الكتاب = ظمر الورقة  12ف المجموع = ص 24من المجموع).

( -2تم الكتاب الحم هلل).

٢٢٥

وهذا جدول يبيّن ترتيب ورود صفحات الكتاب وترقيمها:
صفحات ِمحْ نة الك َّحالين

ترتيب هذه الصفحات في أوراق المجموع وترقيمهــا

عنوان الكتاب

الورقة رقم 5 :ج =

ص  9من المجم يوع

الصفحة رقم1 :

الورقة رقم 5 :ظمر =

ص  10من المجميوع

الصفحة رقم2 :

الورقة رقم 6 :ج =

ص  11من المجميوع

الصفحة رقم3 :

الورقة رقم 6 :ظمر =

ص  12مي ي يين المجمي ي ي يوع

الصفحة رقم4 :

الورقة رقم 7 :ج =

ص  13مي ي يين المجمي ي ي يوع

الصفحة رقم5 :

الورقة رقم 7 :ظمر =

ص  14مي ي يين المجمي ي ي يوع

الصفحة رقم6 :

الورقة رقم 8 :ج =

ص  15مي ي يين المجمي ي ي يوع

الصفحة رقم7 :

الورقة رقم 8 :ظمر=

ص  16مي ي يين المجمي ي ي يوع

الصفحة رقم8 :

الورقة رقم 9 :ج

=

ص  17مي ي يين المجمي ي ي يوع

الصفحة رقم9 :

الورقة رقم 9 :ظمر =

ص  18مي ي يين المجمي ي ي يوع

الصفحة رقم10 :

الورقة رقم 10 :ج =

ص  19مي ي يين المجمي ي ي يوع

الصفحة رقم11 :

الورقة رقم 10 :ظمر =

ص  20مي ي يين المجمي ي ي يوع

الصفحة رقم12 :

الورقة رقم 11 :ج =

ص  21مي ي يين المجمي ي ي يوع

الصفحة رقم13 :

الورقة رقم 11 :ظمر =

ص  22مي ي يين المجمي ي ي يوع

الصفحة رقم14 :

الورقة رقم 12 :ج =

ص  23مي ي يين المجمي ي ي يوع

الصفحة رقم15 :

الورقة رقم 12 :ظمر =

ص  24مي ي يين المجي ي ي يموع

ت ار ح ع د الكلما

ف ك ِّ سطر بين عشر كلما
٢٢٦

أربع عشر كلمة.

على ذلك ف ن ع د كلما

كِّتبت بع

الكلما

الكتاب ه نحو.)4355( :

بالحبر األحمر ،ه :

أ -إما عنا ين بع

الفصو

ه :

( -1القو ف ِّعل الطبقا ) (ص 6من المخطوط) (سطر.)6-5

 ( -2هذه ِّعل الطبقة الاانية) (ص 8من المخطوط) (سطر.)8

( -3القو ف ِّعل األجفان) (ص 8من المخطوط) (سطر.)24

 ( -4مين ِّعل الطبقة المسيما ارغيوا د
(سطر.)1

ه ي ) (ص  9م ين المخطيوط)

العنا ين المشار إليما الت كتبت باألحمر جا
ب -إما كلمة (مسل )

()1

بخط كبير.

الت تشير إلى ب اية مسألة ج ي .

جــ -ثمية عبييار احي كتبيت بيياللون األحم ير( :فيان قييا قايي )
ب اية مسألة ج ي .

()2

ه ي بماابيية

د -ف ي حاليية اح ي كت يب كلميية ( منمييا) باألحمي ير ليشييير إلييى ب اييية مسييألة
ج ي (.)3
الجمي في الين ِّ
ص

ق لجأ الناسخ إلى ضيع ع مية تشيير إل يى انتميا بعي
ه داهر ف سيطما نقطية كِّتبيت في معظيم األحييان بيالحبر األسيود في حياال

أق رسمت ال اهر بالحبر األحمر.
لم يتتب الناسخ إضافا

أ تصحيحا

ف المام

إال ف حاال

قليلة (.)4

داهما (مسل ) [د ن هم ] يبلغ ع دها  20كلمة موزع ًة بشت غير منتظم ف المخطوط كل .
 -1كتبما ً
( -2ص 6من المخطوط).

( -3ص 3من المخطوط).

 -4عبار على الصفحة ( ،)2كلما

مفرد على الصفحا .)11-10-9-5-4( :

٢٢٧

الفصل الثاني 2 -1 -5
وصف مخطوطة بطرسبورغ:
نمتلك صور (باألسود األبي
س كين.

مشتور األسيتاذ فيؤاد
ًا
) لميذه المخطونة أهي اها لنا

مخطون يية بطرس ييبور موج ييود في ي مجم ييوع محف ييوظ في ي الخ ان يية المنس ييوبة إل ييى
غريغوريييو

ال اربييع بطريييرك أنطاكييية ،ق ي أشييار( )1مييايرهوف إلييى هييذا المجمييوع .ق ي

ذكرها س كين ديترش(.)2

ناسي ييخ هي ييذا المجمي ييوع هي ي يو (عي ي يب الي ييرحمن بي ي ين إب ي يراهيم بي يين سي ييالم بي يين عمي ييار
األنصار المق س ) تاريخ نسخما يعود إلى عا (551هي=.)3() 1156
يقييع عن يوان الكتيياب علييى ج ي (ص )128ميين المجمييوع (كتيياب معرفيية ِّمحنيية
الكحييالين ليحيييى بيين ماسييوي المتطبييب) .أمييا مي يطلع الكتيياب في يمو علييى ظميير هييذه
الصفحة :السطر األ

عبار (بسم هللا الرحمن الرحيم) ثم يب أ الينص ع يلى السيطر

ص عي يلى ج ي الورقيية
الاييان ( :هييذا كتيياب معرفيية العييين نبقاتمييا ،)...ينتم ي اليين ُّ
( )137من المجموع.
فالكتاب إ ًذا يقع على تسع عشر صفح ًة من المجموع.

 -1مق ِّ مة مايرهوف لتحقيق العشر مقاال ( :ص.)59
 -2س كين .)233/3( :ديترش( :ص)166
)I.J. Kračkovski، Izbrannye Sočinenija VI، Moskau/ Leningrad 1960، (442
)ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻣﺧﻁﻭﻁ( (C875) Patriarch Gregor IV
 -3ينظر :مايرهوف :مق ِّ مة تحقيق العشر مقاال ( :ص.)60-59

٢٢٨

هذا ج

يبين ترتيب ر د صفحا

صفحات ِمحْ نة الك َّحالين

الكتاب ف المجموع ترقيمما:

ترتيب هذه الصفحات بأوراق المجموع المرقمة

عنوان الكتاب

ج الورقة  128من المجموع

ص  1من النص

ظمر الورقة  128من المجموع

ص2

ج الورقة  129من المجموع

ص3

ظمر الورقة  129من المجموع

ص4

ج الورقة  130من المجموع

ص5

ظمر الورقة  130من المجموع

ص6

ج الورقة  131من المجموع

ص7

ظمر الورقة  131من المجموع

ص8

ج الورقة  132من المجموع

ص9

ظمر الورقة  132من المجموع

ص 10

ج الورقة  133من المجموع

ص 11

ظمر الورقة  133من المجموع

ص 12

ج الورقة  134من المجموع

ص 13

ظمر الورقة  134من المجموع

ص 14

ج الورقة  135من المجموع

ص 15

ظمر الورقة  135من المجموع

ص 16

ج الورقة  136من المجموع

ص 17

ظمر الورقة  136من المجموع

ص 18

ج الورقة  137من المجموع

سطر.
تحتو ك ُّ صفحة على (ً )23ا
٢٢٩

يت ار ح ع د الكلما

ف ك ِّ سطر بين ( )14-9كلمة.

داهميا
يستخ الناسخ داهرً مطموس ًة لكي يحي د نمايية المسيألة ،لكني ليم يوفيق ً
لمعرفة هذه النماية؛ لذلك ف ننا لم نعتم هذه ال اهر ف التحقيق.
ألن الصور الت بين أي ينا غير ملونة ف ننا ال نعيرف ميا إذا كيان الناسيخ قي

استعم فيما الحبر األحمر.
لكن كتب بع

العنا ين بخط عري

ه :

( -1الق ي ي ي يو ف ي ي ي ي ِّعلي ي ي ي الط ي ي ي يبقا ) (ظ ي ي ي يمر ال ي ي ي يورقة  131م ي ي يين المجم ي ي ييوع)
(سطر.)16

 ( -2هذه ِّعل الطبقة الاانية) ( ج الورقة ( )133سطر .)7
( -3القو ف ِّعل األجفان) (ظمر الورقة ( )133سطر .)1
 ( -4من ِّعل الطبقة المسما ارغوانذ

٢٣٠

) (ظمر الورقة ( )133سطر )5

الفصل الثالث 3 -1 -5
وصف مخطوطة نور عثمانية
كور األسييتاذ
) لمييذه المخطونيية أهي ي اها لنييا مشي ي ًا

نمتلييك صييور (باألسييود األبييي

فؤاد س كين.
أ

م ي ين ص ييفما ه ي يو األس ييتاذ ديت ييرش ( )Dietrichع ييا ( )1966ف ي ي كتابي ي

) )Medicinalia Arabicaتقع ف المجموع ( ،)3576ترتيبميا في هيذا المجميوع
هو الرابع(.)1
صي

لم ي ِّعير األسيتاذ ديتيرش هيذه المخطونية االهتم يا اليذ تسيتحق كميا فعي حينميا
الكتييب األخيير في المجمييوع نفسي ؛ ذلييك أني لييم يتعييرف علييى اسييم المؤلي

على عنوان الكتاب(.)2

ال

تشييغ هييذه المخطونيية ( )43صييفحة ،الصييفحة األ لييى منمييا علييى ظميير الورقيية

( ،)128الصفحة األخير على ظمر الورقة (.)149

يبلغ ع د األسطر ف ك صفحة  15سطي ًار .يتي ار ح ع ي د الكلميا
الواح بين خم عشر كلما .

في السيطر

ألن الصييور الت ي بييين أي ي ينا غييير ملونيية ف ننييا ال نعييرف مييا إذا كييان الناسييخ ق ي

استعم فيما الحبر األحمر.
لكني ي كت ييب بعي ي

الماا :

العب ييا ار

بعي ي

الكلم ييا

ب ي يخط كبي يير ،م ي ينما ع ي يلى س ييبي

 -1ينظر ديترش( :ص.)171-170
 -2ص

األستاذ ديترش هذه المخطونا

الامانية بين الصفحا .)174-166( :

٢٣١

(القو ف عل الطبقا ) ( ( ) 136سطر )15
(عل الطبقة الاانية) ( 139ظ) (سطر )5
(عل األجفان) ( 140ظ) (سطر )2
(عل الطبقة المسما ارغواي
هناك بع

الكلما

) ( 140ظ) (سطر )8

المفرد الت كتبميا الناسيخ بخيط كبيير ،م ينما عليى سيبي

الماا :
(قا إبقراط) (الجواب) (قا ) (قي ) (قاي )
أما كلمة (مسلة) [مسألة] فق كتبت ف معظم الحاال

بخط عري

.

كاير ما كان الناسخ يشير إلى انتما الجملة أ العبار أ المسألة بوضع نقطة
ًا
داهما غير منتظمة.
داخ داهر  ،ال اهر ً
على هام

الصفحة لتصحي خطأ قيع في

ق كتب الناسخ ع ًدا من الكلما
أ السييت راك كلميية أهملمييا ف ي اليينص ،هي ي عل يى سييبي الما يا في ي الورقيية) 136( :
(139ظ) (140ظ).
يلجييأ الناسييخ إلييى أسييلوب غريييب ف ي كتابيية بع ي

الكلمييا

التي ت يرد ف ي آخ ير

السطر ،فيتتب جي ً ا من الكلمة في السطر الج الاان من الكلمة ف سوية السطر
نفس لكن على المام  ،هذه أمالة خمسة:
(ال ما

) (( ) 131سطر )7

(البيا ض) (( ) 137سطر )14
(اليرقا

ن) (( ) 140سطر )2

(أغصا نما) (( ) 142سطر )14
( مماز جت )(( ) 143سطر .)2

٢٣٢

الصفحة األخير من المخطوط تقع على ظمر الورقة ( )149من المجموع فيما
ثمانية أسطر .ف نماية السطر الاامن ترد كلمة (تم الكتاب).
ف النص

الاان من الصفحة يب أ كتاب آخر بعنوان (مقِّ مة ف الكح ).

٢٣٣

ترتيب هذه الصفحات

ترقيم صفحات كتاب

في أوراق المجموع المرقّمة

معرفة ِمحْ نة الك َّحالين
ص  1من النص

ظمر الورقة  128من المجم يوع

ص2

ج الورقة  129من المجم يوع

ص3

ظمر الورقة  129من المجم يوع

ص4

ج الورقة  130من المجم يوع

ص5

ظمر الورقة  130من المجم يوع

ص6

ج الورقة  131من المجم يوع

ص7

ظمر الورقة  131من المجم يوع

ص8

ج الورقة  132من المجم يوع

ص9

ظمر الورقة  132من المجم يوع

ص 10

ج الورقة  133من المجم يوع

ص 11

ظمر الورقة  133من المجم يوع

ص 12

ج الورقة  134من المجم يوع

ص 13

ظمر الورقة  134من المجم يوع

ص 14

ج الورقة  135من المجم يوع

ص 15

ظمر الورقة  135من المجم يوع

ص 16

ج الورقة  136من المجم يوع

ص 17

ظمر الورقة  136من المجم يوع
٢٣٤

ص 18

ج الورقة  137من المجم يوع

ص 19

ظمر الورقة  137من المجم يوع

ص 20

ج الورقة  138من المجم يوع

ص 21

ظمر الورقة  138من المجم يوع

ص 22

ج الورقة  139من المجم يوع

ص 23

ظمر الورقة  139من المجم يوع

ص 24

ج الورقة  140من المجم يوع

ص 25

ظمر الورقة  140من المجم يوع

ص 26

ج الورقة  141من المجم يوع

ص 27

ظمر الورقة  141من المجم يوع

ص 28

ج الورقة  142من المجم يوع

ص 29

ظمر الورقة  142من المجم يوع

ص 30

ج الورقة  143من المجم يوع

ص 31

ظمر الورقة  143من المجم يوع

ص 32

ج الورقة  144من المجم يوع

ص 33

ظمر الورقة  144من المجم يوع

ص 34

ج الورقة  145من المجميوع

ص 35

ظمر الورقة  145من المجميوع

٢٣٥

أ

ص 36

ج الورقة  146من المجميوع

ص 37

ظمر الورقة  146من المجميوع

ص 38

ج الورقة  147من المجميوع

ص 39

ظمر الورقة  147من المجميوع

ص 40

ج الورقة  148من المجميوع

ص 41

ظمر الورقة  148من المجميوع

ص 42

ج الورقة  149من المجميوع

ص 43

ظمر الورقة  149من المجميوع

مييا يلفييت النظيير ف ي مي يطالعة هي يذه المخطونييا

هي يو التشيياب الكبييير بييين

مخطييونت القيياهر بطرسييبور  ،قي فسيير مييايرهوف ذلييك في مقِّ متي لكتيياب حنييين
ابن إسحق (العشر مقاال

ف العين) (.)1982

يبين مايرهوف:
 -1أن ناسي ييخ مخطوني يية القي يياهر هي ييو (عب ي ي الي ييرحيم بي يين يي ييون

بي يين الحسي يين

األنصار ) (.)1
 -2أن مخطونيية القيياهر منقوليية عيين نسييخة لييم تص ي إلينييا ،أن أص ي هييذه
المخطونة الضاهعة هو نفس أص مخطونة بطرسبور .

 .1مق ِّ مة مايرهوف لتحقيق كتاب (العشر مقاال )( :ص.)60

٢٣٦

 -3أن ناسخ مخطونة بطرسبور هو (عب الرحمن بن إبراهيم بن سيالم بين
عمييار األنصييار المق سي المتطبييب أ الكحييا )( .)1تيياريخ نسييخما أقي بقليي ميين
تاريخ نسخ مخطونة القاهر (.)2
 -4أن ناسييخ مخطونيية القيياهر يقييو عيين ناسي ي ِّخ مخطونيية بطرسييبور أن ي
معلم (.)3
ب ارسيية هيياتين المخطييونتين ي ح ي أن ِّ
الناسييخين يتتبييان الكلمييا

بالطريقيية

نفسما الت سنشير إليما ف فص خاص.
قي ي تب ييين لن ييا م يين مقارن يية ه يياتين المخط ييونتين أن ثم يية مس ييألة موج ييود ً في ي
مخطونة القياهر ليسيت موجيود ً في مخطونية بطرسيبور  .هيذا ميا يي ُّ عليى أن

النسخة الضاهعة الت أخذ عنما ناسخ مخطونة القاهر أكم من ُّ
النسيخة الضياهعة
الت أخذ عنما ناسخ مخطونة بطرسبور  ،إن كان أصلمما احً ا.
بييالعود إلييى مخطونيية (نييور عامانييية) يظميير لنييا أن المسييألة نفسييما موجييود
ف ي هييذه المخطونيية ،هييذا يشييير إلييى أن النسييخة الت ي أخييذ عنمييا ناسييخ مخطونيية

(نييور عامانييية) ه ي ميين أص ي يعييود إلييى ُّ
النسييخة الت ي نق ي منمييا ناسييخ مخطونيية
تيمور(.)4
 -1مق ِّ مة مايرهوف لتحقيق كتاب (العشر مقاال )( :ص.)59
 -2مق ِّ مة مايرهوف لتحقيق كتاب (العشر مقاال )( :ص :)0-59تاريخ نسخ مخطونة بطرسبور :
" 12شوا سنة 551هي الموافق  25نوفمبر سينة  ." 1156مخطونية القياهر " :مؤرخية أ

سنة 592هي الموافق  25أكتوبر سنة ." 1196
 -3مق ِّ ميية مييايرهوف لتحقيييق كتيياب (العشيير مقيياال )( :ص " :)60ق ي
آخر بمجموعة القاهر عب الرحمن بقول عن  :معلم ".

 -4ينظر :التحقيق -المسألة (.)27

٢٣٧

صي

ذ الحجية

عب ي الييرحيم ف ي مخطييوط

أساسا ف التحقيق.
هذا أح األسباب الت جعلتنا نعتم مخطونة القاهر ً
أمييا السييبب الرهيسي العتمادنييا مخطونيية القيياهر فمييو أننييا نمتلييك منمييا صييور
اضييحة ملونيية ،بينمييا ال نملييك مي ين المخطييونتين (بطرسييبور  ،نييور عامانييية) إال
صورتين أق

ضوحا.
ً

أيض يا هيياتين المخطييونتين ،ق ي أفادتييا ف ي التحقيييق
مييع ذلييك ف ننييا اعتم ي نا ً
إفاد ً كبر إلى درجة أننا أخذنا -على سبي المايا  -بميا جيا في مخطونية (نيور
عامانية) رجحنا ما جا فيما على ما جا ف مخطونة القياهر  ،ذليك في بعي
الحاال (.)1
* * *
فيميا عي ا هيذا الينقص اليذ أشيرنا إليي هنيا في ن المخطونيا
جميعما ف النقص الفادح الذ يتب

الا ثية تشييترك

ف ضياع ج كبير مين مياد الكتاب .هذا

يي ُّ ع يلى أن هييذا اليينقص نيياجم ع ين خطييأ في المخطونيية القي مى التي تعييود إليمييا
أصيو هذه المخطونا

الا ثة.

 -1ينظر :التحقيق :المسألة ( ،)33المام
المسألة ( ،)36المام

(.)18

المسألة ( ،)39المام

(.)9

المسألة ( ،)41المام

(.)6

المسألة ( ،)40المام

(.)12-4-3

(.)12

٢٣٨

الباب الثاني 2 -5
طريقة الناسخ في كتابة مخطوطة تيمور
نعي ِّيرض بشييت س يريع م حظاتنييا حي يو الطريقي ية الت ي كت يب بمييا الناسييخ هييذه
المخطونة ،نلفت االنتباه إلى أربعة أمور:
الكلما

 -1سقط عبارات كثيرة بعضما نوي

بعضما قصير ،كما سيقطت بعي

المفرد .

الربييع ميين الج ي األ
ف ي ع يرض الميياد العلمي ية لمييذا الكتيياب (القسييم ا

ميين

الكتاب) حرصنا على إب ا رأينا ف حجم الماد الت سقطت من المخطونة.
 -2كتييب الناسييخ بعي

العبييا ار بطريقيية غيــر صــحيحة لغويـا ،الخطييأ فيمييا

اض  ،بمقارنة هذه العبا ار ف نسخة تيميور بميا يقابلميا في النسيختين األخيريي ِّن
تبين ما يل :
ه ييذه األخط ييا نقلم ييا الناس ي يخ ع يين ُّ
النس ييخة التي ي أخ ي يذ عنم ييا،

أ -أن بعي ي

فالخطأ ق يم ب لي

ب -أن بع
 -3جي ييا

المسييؤ

بع ي ي

جوده ف إح

ُّ
النسختين األخريين.

األخطا غير موجود ف ُّ
النسختين األخريين.
الكلمي ي يا

بصــــي غيــــر مألوفــــة ،مي ي ين المتعي ييذر معرفي يية

عيين إي يراد هييذه الكلمييا  :أهييو الناسييخ أ ني ياسخ أق ي مني ي أ الكاتييب الييذ

د ن كتاب ابن ماسوي ف األص  .هذه ث ثة أمالة:
أ -رد
ب -رد

كلمة (أنبا ) ب

(نبقا ) ه جمع (نبقة).

كلمة (توقيما) بمعنى (تقيما).

٢٣٩

بمعني ي يى غي ي ي ير مفم ي ي يو ؛ ربم ي ييا ك ي ي يان (دخي ي ي ) أ
 رد كلم ي يية (د خي ي ي ) ً( ِّ
أدخ ).
سييبب ع ي ق ي رتنا علييى فمييم المعنييى هييو ضييياع عبييا ار

المعنية.

كلمييا

ميين الفقيير

 -4أسلوب خاص في (اإلمالء) ،ربما كان خاصا بالناسخ أ بالم رسة الت

ينتم إليما ،ربما كان خاصا بالعصر الذ عاش في الناسخ.

ِّ
نحيين نشييير إلييى هييذه المسييألة إشييارً عييابرً تيياركين أمرهييا
للمختص يين ب ارسيية
العربيــة أ تيياريخ الكتابيية العربييية ،لكننييا سنضي يع جي ي ًال يشييتم علييى
تــاريخ اللغــة
َّ
ِّ
بع الكلما المتتوبة بمذا األسلوب
الخاص.
وه

بعض األمثلة:

 -1الهمزة:
أ -في بعي

األحيييان يتتييب الممي بشييت يتناسييب مييع نريقيية الكتابيية في أيامنييا:

(األشيا )( ،متمي ة).

ب -ف أحيان أخر يحذفما:
 -1عي ي كتاب يية الممي ي في ي أ
مضموم ًة:

الكلم يية :س ي يوا كان ييت مفتوحي ي ًة أ متس ييورً أ

(أبصر -ابصر ،أسفي  -اسيف )ِّ( ،إحي  -اح ي ِّ ،إكليي  -اك يلي )( ،أخير -

اخر  ،أزي  -ازي ).

 -2ع كتابة المم بع أ التعريف:
(األغشية -االغشية ،األز ا  -االز ا ).
٢٤٠

 -3ع كتابة المم بع حرف دخ على الكلمة:
أ -دخو الفا على الكلمة( :فأ  -فا )( ،ف ذا -فاذا).
ب -دخو ال

على الكلمة( :ألمرين -المرين ،ألن  -الن ).

 -4ع كتابة المم ف

سط الكلمة:

أ -إذا كاني ي ي ي ييت المم ي ي ي ي ي علي ي ي ي ييى السي ي ي ي ييطر( :ردا  -رداه ،الضي ي ي ي يييا ا -
الضياأ ).

ب -إذا كانت المم على نبر  :هناك أسلوبان ف الكتابة:
 -1تحذف( :ماهيتما -مايتما ،يجي ما -يجيما).
جاسيا).
 -2يتتبما يا ( :ص بان -صيبان ،ساه  -ساي  ،جاسًا-
ً

 -5ع كتابة المم حينما تكون على حرف (األل  -الوا  -اليا ):

األلي ي ي ي ي ي ي ( :م ي ي ي ي ي ي يأ  -م ي ي ي ي ي ي يا  ،رأين ي ي ي ي ي ييا -اري ي ي ي ي ي ي ينا ،مس ي ي ي ي ي ي يألة -م ي ي ي ي ي ي يسلة).

الوا ( :تؤد  -تود  ،غؤ رها -غورها).
اليا ( :تبت  -تبت  ،تمتل  -تمتلى).

 -6ع ي ي كتابي يية المم ي ي آخي يير الكلمي يية :إذا جي ي يا
بيضا).

بعي ي ي األل ي ي ( :بيضي ييا -

بع الوا ( :نتو  -نتو).
بع اليا ( :يج

 -يجى).

 -2األلف:
أ -ع كتابة األل ( :ث
ب -كتابة األل

 -ثلث).

كو ).
المقصور بنقطتين( :كو ) الصحي ( ً
٢٤١

 -كتابيية األل ي

المقصييور ب يياألل

الممي ي د ( :انجل ييى -انج ي  ،يبق ييى-

يبقا ،أصفى -اصفا ،أقو  -اقوا).
المَّ ة:
َ -3
ال يتتب الم ( :اآلفا  -االفا  ،آيا  -ايا ).
 -4الياء:
اليا آخر الكلمة ال يتتبما بنقطتيين( :الصياف  -الصيافى ،الريحي  -الريحيى،

يغ ِّش  -يغشى ،نواح  -نواحى ،يحو  -يحو ).
 -5التاء المربوطة:

ال يضي يع نقطتييين للتييا المربوني ية آخي ير الكلمي ية( :أد ييية -اد ي ي  ،االسييت ار -
االست اره ،استنار  -استناره).
 التنوين: -6ال يضع التنوين( :جاس ًا -جاسيا ،ك ًو  -كو).
أحيانا يضع بشت خان ( :رأيت أحمر -رايت احم اًر).
ً

٢٤٢

 أسلوب الكتابة: الممنوع من الصر : أ ًال :تيمور:أ ..." -إذا كان من ...كان احم اًر [بالتنوين] :"...الورقة  ، 8سطر .13
ب ..." -يتون ابيضاً [بالتنوين] :"...الورقة  ، 8سطر .17
 " ...يتون لون اخضر [متتوبية بشيت صيحي ] :"...ال يورقة  ، 8سيطر.18
ثانيا :بطرسبورغ:
ً
أ ..." -إذا كان من ...احم اًر [بالتنوين] "...الورقة  ، 132سطر .1
ب ..." -يتون ابيضا [د ن تنوين] "...الورقة  ، 132سطر .4
 " ...يتون لون اخض ار [د ن تنوين]" الورقة  ، 132سطر .6ثال ًثا :نور عثمانية:
أ ..." -إذا كان من ...كان احمر [صحي ]" .الورقة  ، 137سطر .13
ب ..." -يتون ابيضا [خطأ]" .الورقة  ، 137سطر .2
 " ...يتون لون اخضر [صحي ]" الورقة  137ظ -سطر .5ناسخ مخطونة تيمور كتبما مرً اح ً بشت صحي

أخطأ مرتين.

ناسخ مخطونة بطرسبور كتبما ف الم ار الا ثة بشت خان .

٢٤٣

ناسييخ مخطونيية نييور عامانييية كتبمييا مييرتين بشييت صي يحي

أخطييأ ف ي الميير

الاالاة.

 ﺃﺧﻄﺎء ﺍﻟﻨﺎﺳﺦ ﺍﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺳﻮء ﺍﻟﻘﺮﺍءﺓ ﺃﻭ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻬﻮ: -1لم يتتب( :عضلتان ت يران) ،ب كتب( :عضلتان ي يران).
( -2المنف ي ييوخ) ق أره ي ييا أحي ي ي الناس ي ييخين (المفت ي ييوح) ،م ي يينمم ن ي ي ياسخ مخط ي ي يونة
بطرسبور .
ق سما أح ُّ
عوضيا عين (المنفيوخ) ،عني أخيذ
النساخ فكتب كلمة (المنيتفخ)
ً
ناسخ مخطونة (نور عامانية).

٢٤٤

ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﻨﺎﺳﺦ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ:
الكلمة كما كتبها الناسخ

الصواب

االخر

اآلخر

اخر ن

آخر ن

االفا

اآلفا

الة

آلة

ايا

آيا

ابت ا

ابت ا

ابت ايما

ابت اهما

ابصر

أبصر

إبقراط

إبقراط

االبي

األبي

اتعب

أتعب

االجفان

األجفان

اجفانما

أجفانما

اجوف

أجوف

اح

أح

اح

إح

اح هما

أح هما
٢٤٥

احم

أحم

االحلي

اإلحلي

اخبر

أخبر

اخر

أخر

ادا

أدا

ادراك

إدراك

االد ية

األد ية

اذا

إذا

ادنينا

أدنينا

االذن

األذن

اذهبت

أذهبت

اراد

أراد

ازر

أزر

االز ا

األز ا

ازي

أزي

االست اره

االست ار

استرخا

استرخا

استرخاي

استرخاه

٢٤٦

استناره

استنار

اسف

أسف

اسما

أسما

اسمايما

أسماهما

االسود

األسود

اشب

أشب

اشفار

أشفار

اشتا

أشتا

اشم

أشم

اشيا

أشيا

االصبع

اإلصبع

اص

أص

اض اد

أض اد

انراف

أنراف

انراف

أنراف

االعراض

األعراض

اعراضما

أعراضما

اعصاب

أعصاب

٢٤٧

االعضا

األعضا

اعن

أعن

اعو

أعو

االغذي

األغذية

االغشي

األغشية

اغصانما

أغصانما

اغلب

أغلب

افادها

أفادها

افعا

أفعا

افمام

إفمام

افىقيو

افيفافيقو

االفيون

األفيون

اق

أق

اقلب

أقلب

االكبر

األكبر

اكر

أكر

اكلت

أكلت

اكلي

إكلي

٢٤٨

الى

إلى

اال

إال

االلوان

األلوان

اما

أما

المرين

ألمرين

ان

إن

الن

ألن

انا

إنا

ان ا

ان ا

االنسان

اإلنسان

االن

األن

انك

إنك

انما

إنما

ان

إن

الن

ألن

انما

إنما

انمما

إنمما

االنوار

األنوار

٢٤٩

أنواع

انواع

أ يذا

ادا ان
ا

أ

ا جاع

أ جاع

اال راد

األ راد

ا ار

أ ار

ا رامما

أ رامما

اال صا

األ صا

اال عية

األ عية

اال

األ

فا

فأ

ا

أ
إيالويذا

هوالى
ايضا

أيضا
ً

اين

أين

بحذا

بحذا

بر ده

بر د

بضوها

بضوهما

٢٥٠

بمستحتم

بمستحتمة

بمن ل

بمن لة

بيضا

بيضا

البيضي

البيضية

تادية

تأدية

تاليفما

تأليفما

تبت

تبت

تنتو

تنتؤ

تود

تؤد

ثاني

ثانية

ثواير

ثواهر

جاحظ

جاحظة

جاسي

جاس ة

جاسيا

جاسًا

جل ه

جل

جلي ي

جلي ية

جوهره

جوهر

حاره

حار

٢٥١

حاس

حاسة

الحجام

الحجامة

حجري

حجرية

حه

ح

حق

ح قة

حيه

حي

الح ارره

الحرار

حرك

حركة

حت

حتة

الحتما

الحتما

حمره

حمر

حو ار

حو ار

حوال

حوال

الحيا

الحيا

الحيواني

الحيوانية

خشب

خشبة

الخض ار

الخض ار

خطا

خطأ

٢٥٢

خطاه

خطأه

خفشا

خفشا

خوصا

خوصا

ال ا

ال ا

ال اخل

ال اخلة

دعجا

دعجا

دمع

دمعة

دني

دنية

ال ا

ال ا

الذكا

الذكا

ار

أر

ار

أر
راغويذي

ارغوان
راينا

رأينا

رايت

رأيت

الراسخ

الراسخة
ردا

رداه

الردي ة

الردي

٢٥٣

رنب

رنبة

رنوب

رنوبة

رمصا

رمصا

ال جاج

ال جاجة

ال جاجي

ال جاجية

زرق

زرقة

ز ار

ز ار

ساتره

ساتر

ساكن

ساكنة

سالت

سألت

ساي

ساه

ساير

ساهر

ست

ستة

سرع

سرعة

سعف

سعفة

السودا

السودا

شا

شا

شاخص

شاخصة

٢٥٤

شان

شأن

الشبتره

الشبتر

الشبتي

الشبتية

شبم

شبمة

شبيم

شبيمة

شجره

شجر

شيه

شي

شم

شم

ش

ش

صافي

صافية

صغيره

صغير

صفاي

صفاه

صفايما

صفاهما

الصف ار

الصف ار

صفره

صفر

صيبان

ص بان

ضرب

ضربة

الضو

الضوء

٢٥٥

ضوه

ضو ه

الضيا

الضيا

الطبق

الطبقة

الطبيع

الطبيعة

الطفلي

الطفلية

نلق

نلقة

الظفره

الظفر

العصب

العصبة

عضل

عضلة

عظيم

عظيمة

عفون

عفونة

ع م

ع مة

عل

علة

العلما

العلما

عمشا

عمشا

العنب

العنبة

عنبي

عنبية

غايره

غاهر

٢٥٦

غورها

غؤ رها

غري ي

غري ية

الغشا

الغشا

غمام

غمامة

غمصا

غمصا

فنا

فنا

قاره

قار

قاي

قاه

قب

قب

قرنوان

قراتويذي

قرني

قرنية
قريسطالويذا

فرسط ن
قل

قلة

كبيره

كبير

كاره

كار

ك ره

كر

كمن

كمنة

كنقط

كنقطة

٢٥٧

كمي

كمي ة

كوه

كو

لحم

لحمة

لخصا

لخصا

ل ن

ل نة

اللين

اللينة

الما

الما

ماده

ماد

ما

مأ

موخر

مؤخر

مود

مؤد

ما ه

ما ه

مايما

ماهما

مايتما

ماهيتما

ماي ً

ماه ً

مبسون

مبسونة

متوق ه

متوق

محرق

محرقة

٢٥٨

محيط

محيطة

م ره

م ر

مركب

مركبة

المره

المر

مسلة

مسألة

مسترخي

مسترخية

مشبم

مشبمة

المشيم

المشيمة

المشيمي

المشيمية

المصيب

المصيبة

معالج

معالجة

مفس ه

مفس

ملحا

ملحا

ملوزه

ملوز

مناع

مناعة

منشا

منشأ

ممقا

ممقا

موسرق

موسرقة

٢٥٩

الناتي

النات ة

ناحي

ناحية

نبت

نبت

نتو

نتو

نتوها

نتو ها

نج

نج

نخس

نخسة

ن ار

ن أر

ني

ن ية

نشو

نشو

نفيس

نفيسة

نيره

نير

الموا

الموا

هيتما

هي تما

المي

المي ة

ديع

ديعة

الوفا

الوفا

يابس

يابسة

ياتيما

يأتيما
٢٦٠

ياك

يأك

يج

يج

يجيما

يجي ما

يخطا

يخط

يستضى

يستض

يسره

يسر

يمتلى

يمتل

يمن

يمنة

اليوناني

اليونانية

٢٦١

ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﻁﺊ:
الصواب

الكلمة المكتوبة خطأ

الضيا ا

الضياأ
ابيضاً

أبي

االخر

األخر

اشياً

أشيا

اصفا

أصفى

انبا

نبقا

انفاه

إنفاه

االع

األعلى

اقوا

أقو

انبا

إنبا

انبتان

تنبتان

انج

انجلى

اال ل

األ لى

ب اً

ب ا

بنوع

بن ع

تبتى

تبت

تر

تر
٢٦٢

تسما

تسمى

تغذ ه

تغذي

تغشما

تغشاها

تنشو

تنشأ

توقيما

تقيما

الاوالي

الاآلي
ث

ثلث
خر

خر ًقا

دمية

دموية

الريحى

الريح

سما

سمى

شى

ش

الصافى

الصاف

ضعي

ضع

قى

ق

كو
كو
لم

ك ًو
ك ًو
مل

مستو

مستو

نقا

نقى
٢٦٣

النواحى

النواح

ها لى

هؤال

المي

المي ة

يبقا

يبقى

يحو

يحو

ياا

يا

يغشى

يغشى

ينقا

ينقى

٢٦٤

ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻈﻬﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺧﻄﺎء ﻧﺤﻮﻳﺔ:
العبارة الصحيحة

العبارة كما كتبها الناسخ
امت جا اللونين
ان النور صحيحاً

أن النور صحي

ان ها شياً

إن ها ش

ج
ح

امت

اللونان

جفت منما مواضع

منما مواضع
فيما جفوفاً يبساً

ح

فيما جفوف يب

الخضر ا الشم الصف ار

الخضر أ الشملة أ الصفر

رايت احم اًر

رأيت أحمر

رايت اخض اًر

رأيت أخضر

رايت ابيضاً

رأيت أبي

ستة عض

ست عض

نبع النار حا اًر

نبع النار حار

عر

حمر

عر

دقا

عر ًقا حم ًار
عر ًقا دقاًقا

العين عضو حسا

العين عضواً حساساً
غ ظ حمر
ك مقو

حمر
ظا ًا
غ ً
ك مقو

لم تر

لم تر

لم يود

لم ِّ
يؤد
٢٦٥

٢٦٦

الجزء الثاني
(معرفة ِمحْنة الكَحَّالين)
َّص المحقَّق
الن ُّ

٢٦٧

٢٦٨

معرفةُ مِحْنة الكَحَّالين
بسم اهلل الرَّحمن الرَّحيم
هي ييذا كتي يياب معرفي ي ِّية العي ييي ِّن نبق ِّاتمي ييا أسي ييم ِّاهما مي ي يجاريما أصي ي يو ِّ
ِّ
تركيبمي ييا،
ِّ
ِّ
تركيبما -لمين( )2أرد أن تعليم هي
كيفياتما كيفي ِّة
مساه ف ِّعللِّما ،امتحان ف
ِّ
ِّعن ه علم بالعي ِّن أ معرفة -على ِّ
المسألة الجواب.
جمة
()1

ِّ
علم ذلك.
وهللا( )3يعين على
حقيقة ِّ

[ -]1يقا  :إن سأ ساه فقا لك :العين ما ه ؟

فييالجواب ف ي ذلييك أن تقييو  :العييين آليية البصي ِّير( ،)4كمييا أن األذن آليية السييم ِّع،
األن آلة الش ِّم ،اللِّسان آلة ُّ
الن ِّ
طق ،كذلك العين آلة النظ ِّر.
[ -]2ف ن قا ساه  :ما ه ؟ مم ه مركبة؟

قي ل  :من عصب ،عض  ،رنوبا  ،نبقا .
ِّ
ِّ
[ -]3ف ن قا ِّ :
رنوباتما؟ كي
نبقاتما،
صفما ،كي تركيبما؟ ما أسما

تأليفما؟

رنوبا ِّ ،س ُّت( )5نبقا .

قي ل  :ف العي ِّن ث
ِّ
فأ
الجلي َّي ُة :بما يتون البصر ،ه سط العيي ِّن ،مي ر  ،ليسيت
ُّ
الرنوبا َ :
ِّبمستح ِّكم ِّة االست ارِّ  ،بيضا  ،نِّير  ،صافية ،كنقطة ف سط أكر (.)6

 -1نور عامانية( :رب يسر بخير) بع البسملة.

 -2نور عامانية( :إذا).

 -3نور عامانية ( :أن ).

 -4بطرسبور ( :للبصر).

 -5نور عامانية ( :سبع) .ينظر :الشرح.
 -6القامو

صافيا".
المحيط" :األكر بالضم :لغية ف الكرِّ الحفر يجت ِّمع فيما الما فيغرف
ً

الرنوبة الجلي ية :أما اآلن فنبت
 حنين بين إسحق :العشر مقاال في العيين( :صُّ " :)74-73الرنوبة الجلي ية فنقو  :إنما بيضا صافية نير مست ير ليست بمستحتمة االست ار ب فيما
بالقو ف ُّ
عرض ،ه ف سط العين كنقطة توهمناها ف سط كر  ،أما بياضما نورها صفا ها."...

٢٦٩

ِّ ()2
يضـي ُة ،شيبيمة ببي ِّ
ياض
من قي ا ِّ( )1هيذه ُّ
الب َّ
الرنوبية رنوبية أخير يقيا لمياَ :

.

البي

من خل ِّفما رنوبة أخر يقا لما :الز ِ
جاجَّي ُة ،شبيمة بال ُّ جا .

نوبة الش ِّ
الر ِّ
بيمة ببي ِّ
اض البي ِّ ث
ق ا ُّ

نبقا :

ض البيي ِّ  ،هي شيبيمة ِّ
الرنوبة الشبيمة ببيا ِّ
بالعنبية،
الطبقة األ لى تحوز(ُّ )3
ف لوِّنما سواد( )4لو ِّن السما ِّ  ،يقا لماِ :
العَن َّبية.
على هذه الط ِّ
بالقر ِن ف لوِّنما هي ِّتما.
بقة نبقة ثانية شبيهة َ

 -1القامو

المحيط" :)162/4( :ق ا ِّ
ضُّ ار ".

 -2تيمور( :الرنوبة) :ساقطة منما.
 -3القامو

ضم الش ِّ
ِّ
كالحيازِّ االحِّت ِّ
ياز" .ينظر :الشرح.
المحيط" :)173/2( :الحوز :الجمع
ُّ

 -4كذا ف النسخ الا

 .العبار صحيحة ،معناها( :ف لونما سواد كسو ِّاد لون السما ).

 العشر مقاال ( :ص ..." :)79 ،75ف لونما سواد مع لون السما ".العنبية ،إنما س ِّميت بمذا االسم ألنما تشب ِّ
 المساه ف العين( :المسألة  ،15ص ..." :)21يقا لما ِّالعنبة
ف لونما هو اللون األسمانجون أ لون الليلن
 -القامو

هو ني الصباغين".

المحييطِّ " :)62/4( :
النيي بالكسير :نبيا

العظل ِّيم ،مين ِّ
ِّ
العظل ِّيم يتخيذ النييل بيأن يغسي

ِّ
ِّ
كالطين."...
الحار فيجلو ما علي من الزرَق ِة يترك الما فيرسب النيل أسفل

رقي بالميا ِّ

 التكملة" :)346/11( :ني  :صبغ الني األزر ". المسيياه ف ي العييين( :المسييألة  ،28ص" :)25مييا السييبب الييذ صييار هييذه الطبقيية ِّالعنبييية ف ي لونمييا علييى
اللون األسمانجون أ على لون النيل
جواب :السبب ف ذلك أن جميع الطبقيا
ف

لي

ساهر الطبقا

على ذلك؟

الم ِّ
غشيية للجلي يية مين خيار لونميا أبيي

ثقبا يجر في ُّ
النور فاستغنت بالاقب أن يتون لونما أبي
سطما ً

ميا خي ِّ
العنبيية؛ ذليك أن

.

لييو كانييت بيضييا كما ي الطبقيية القرنييية لع ي مت الاقييب صييار م ِّ
غشييية للجلي ييية كانييت الي ُّير ح تنفييذ فيمييا ما ي
القرنية فصار ال تغشى الجلي ية لسبب ثقبما ألن لونما نحو ما صفنا ف أ

٢٧٠

المسألة".

()1
ِّ
ِّ
ِّ
بعضيا،
على هذه نبقة أخر ال تغشيما كما تغش ساهر الطبقا بعضما ً

الملتحم ُة.
يقا لماُ :
خل

الرن ِّ
وبة ال ُّ جاجي ِّة ث
ُّ

نبقا :

الرنوبي ِّية ال ُّ جاجيي ِّية ،ه ي تشييب الشييبكة ،يقييا لمييا:
الطبقيية األ لييى بحييذا ِّ (ُّ )2

َّ
الشَب ِكَّية.

الطبقة الاانية خل
الطبقة الاالاة خل

ِ
لب.
شاء الص َ
الغ َ

العين :عضو حسا

شيمية.
الم َّ
األ لى ،ه تشب المشيمة ،يقا لماَ :

ِّ
الاانية على العظ ِّم ،ه صيلبة ج ِّ
اسي ة( ،)3ليذلك تسيمى
متح ِّرك؛ فلذلك ي ِّجي ما( )4من الِّ ما ِّ عصبتان(:)5

أما الواح  :فبما تكون حركتما.
العصبة الاانية مجوفة( )6يجر فيميا الي ُّر ح النف ِّ
سان ُّ الذ ( )7ب يتون البصر.
 -1تيمور( :تغشما).

 القامو المحيطِّ " :)370/4( :غشايةِّ :غطا  ،غشى هللا على بص ِِّّره تغ ِّشي ًة أغشى غ ِّشي األمرِّ
الغاشية ...قمييص القل ِّ
يب ِّجلي أل ِّيب جفين السيي ِّ  ..." "...استغشيى ثوبي
تغشاه أغشيت إياه غشيت .

ب  :تغطى ب ."...

أيضا.
 -2نور عامانية( :تح ) .إذا ص ما كتب الناسخ ف ن كلمة (تح ) صحيحة ً
 القييامو المحيييط" :)316/4( :حيياذاه :آزاهِّ ،الحييذا  :اإل از  ،يقييا  :هييو ِّحييذا ك ِّحييذ تك ِّحييذتك
ِِّّ
بتسرِّهن ،محاذاكِّ ،
ِّ
داره ِّحذتما حذ ها :إ از ها".
دار ِّحذ
 -3ﻧﻭﺭ ﻋﺛﻣﺎﻧﻳﺔ) :ﺟﺎﺳﻪ(.

 -4القييامو المحيييط" :)11/1( :جييا ي ِّج ي
صواب جا يأِّت ."...

جي يأً جي ي ًة مجي يأً :أتييى ...جييا أتييى ِّهييم في ي الجييوهرُّ

 -5تيمور ،بطرسبور ( :عصبتين) .نور عامانية( :عصبين).

 -6نور عامانية( :محرك ).
 -7نور عامانية( :الت ).

٢٧١

[ -]4ف ن قا قاه ( :)1من أين نور البص ِّر؟
قي ل  :من الِّ ما ِّ .
[ -]5ف ي ن قييا  :ف ي أ ِّ مجييار ال يِّ ما ِّ يسييلك هييذا ُّ
النييور في ي ؟ إلييى أييين

()2

يصير؟

النييور ف ي العص ي ِّب األجي ِّ
قي ي ل ي  :يسييلك ُّ
يوف الييذ يج ي

ميين الِّ مي يا ِّ  ،الييذ

لي ف الب ِّن عصب أجيوف غيره ،يصير ُّ
النور( )3إلى خار ليستقب هذا(ُّ )4
النور
الضي ي يو ( )5ال ي ييذ ه ي ييو م ي يين ش ي ييتلِّ ِّ ليق ي ييو بي ي ي ( ،)6بي ي ي ِّ ِّاتص ي ييال ( )7بجمي ي ي ِّيع( )8األني ي يو ِّار
ِّ
الضيا ا ِّ من خار .
[ -]6مســـألة :ف ي ن قييا قاه ي  :فكي ي
تستر العين تقيما( )11من اآلفا ِّ ؟

يجييوز( )9الطبقيية الت ي

()10

زعمييت أنمييا

 -1تيمور :سقطت كلمة (قاه ).

 -2بطرسبور ( :ان).

 -3تيمور ،بطرسبور ( :الضو ).

 -4بطرسبور ( :هذا) :ساقطة من النص .كتبت على المام .

 -5تيمور ،بطرسبور ( :الضو ) :ساقطة منما.

 -6تيمور( :في ).

 -7تيمور ،بطرسبور ( :ايصال ).

 -8نور عامانية ،تيمور ،بطرسبور ( :لجميع).

[من الممتن أن يتون أص العبار [ :ليقو في  ،ب  ..-3.إيصال لجمييع] .قي ضياعت منميا بعي

الكلما

لكن المعنى مفمو ف الحالتين].

 -9القامو المحيط" :)170/2( :جاز المو ِّ
از مج ًازا ،جاز ب
ضع جوًاز جؤ ًاز جو ًا
في خلف  ،أجاز غيره جا زه ،المجتاز السالِّك."...
 -10نور عامانية( :الذ ).

 -11القامو المحيط " :)401/4( :قاه قًيا ِّ قاي ًة ِّاقي ًة :صان  ،كوقاه".
 -تيمور ،نور عامانية ،بطرسبور  :جا الكلمة فيما( :توقيما).

٢٧٢

از سيار
جا زه ِّجو ًا

النور هذه الطبقة كما تجوز النار ِّبض ِّ
قي ل  :يجوز هذا ُّ
وهما القن ي .
ق شيبم ( )1العلميا ِّبفيرِّخ(ِّ )2قنيِّ ي ( )3مسير ( )4في جيو ِّ
ف ِّقنيِّ ي  ،فضيو ه يخير
هو مستور من اآلفا ِّ األعر ِّ
اض ِّ
ياح
إلى خار يستضا ( )5ب إلى ك ِّ ش
الري ِّ
التُّر ِّ
ور من خار ك خو ِّ الضوِّ
الن ِّ
اب المط ِّر ِّ
أيضا [دخو (ُّ ])6
غير ذلك .كذلك ً
من جاما ِّ ( )7الحما ِّ.

 -1تيمور ،بطرسبور ( :شبمت ).
ﺻﻐﻳﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﺣﻳﻭﺍﻥ ﻭﺍﻟﻧﱠﺑﺎﺕ".
ﺍﻟﻁﺎﺋﺭ ﻭ ُﻛ ﱡﻝ
 -2ﺍﻟﻘﺎﻣﻭﺱ ﺍﻟﻣﺣﻳﻁ" :(٢٦٦/١) :ﺍﻟﻔَ ْﺭﺥَ :ﻭﻟَ ُﺩ
ٍ
ِ
 -3القامو

المحيطِّ " :)41/4( :
القن ي بالكسر معر ف".

 -4القامو

المحيطِّ " :)193/1( :
الس ار  :معر ف".

 المنج ( :صِّ " :)657القن ِّ ي  ،جمع :قنادي  :المصباح ،التينية".

 المنج ( :ص" :)329أسر ِّالس ار  :أ ق ه".
 -5تيمور .نور عامانية( :يستض ).
 -6ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻛﻠﻣﺔ ﻻ ﺑُ ﱠﺩ ﺃﻧﱠﻬﺎ ﺳﻘﻁﺕ ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺳﺧﺔ ﺍﻷ ّﻡ ﺍﻟﺗﻲ ﻧﻘﻠ�ﺕ ﻋﻧﻬ�ﺎ ﻫ�ﺫﻩ ﺍﻟﻧﺳ�ﺦ ﺍﻟ�ﺛﻼﺙ ﺃﻭ ﺃﺻ�ﻭﻟﻬﺎ .ﻭﺭﺑﱠﻣ�ﺎ
ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺃﺻﻝ ﺍﻟﻛﺗﺎﺏ ﻛﻠﻣﺔٌ ﺃﺧﺭﻯ ﺗﻌﻁﻲ ﺍﻟﻣﻌﻧﻰ ﻧﻔﺳﻪ ﻣﺛﻝ) :ﻳﺩﺧﻝ(.
 -7القامو

المحيط" :)92/4( :الجا  :إنا من فضة ،جمع :أجؤ بالمم ِّ  ،أجوا جاما

 -معجم المعربا

جو ".

الفارسية( :ص" :)54جا  -1 :كأ  ،نا  -2 .زجا  .قا أبو نوا :
ق ب يا

يسقين ِّدريياق ًة

سيالت مين اإلبر ِّ
يق في الجا ِّ".

 التكمليية" :)127/2( :جييا  :نجي ي ف ي معجييم المنص ييور أن ي إن ييا ميين الفضيية نقي ي ً عيين ص يياحبالمحتييم .غي يير أن الي يراز حييين يس ييتعمل يعني ي بي ي إنييا م يين ال ج ييا (ف ي المخطون يية :م ييا ال ج ييا ،
صواب  :إنا ) .جاما  :قطع من ال جا  ،زجاجا .

فف أل

ليلة :مسق

الحما بجاما

ملونة من ساهر األلوان.

ِّ
جاميا ،اح تي
ف الميام  -418( :ص :)127العامية في العي ار تسيم ال جيا زجيا النوافيذ غيرهيا ً
جامة".

٢٧٣

[ -]7مسألة :ف ن قا قاه  :كم عصب ًة ف العي ِّن؟

قي ل  :عصبتان.

[ -]8ف ن قا  :فمن أين منشأ ابت ا ِّ العصبتين؟
الصلبة( )1فمن مؤخر الِّ ما ِّ  ،بما الحركة.
قي ل  :أما ُّ
أمييا المجوفيية فميين مق ي ِّ ال يِّ ما ِّ  ،فيمييا سييلوك الي ُّير ِّح النفسييانية( )2الت ي بمييا

يتون البصر.

العصبة الت ( )3بما تكون الحركة تنب ُّث( )4ف العض

[ -]9مسألة :ف ن قا قاه  :كم عضل ًة ف العي ِّن؟
قي ل ِّ :س ُّت عض .

.

[ -]10ف ن قا  :فأين مو ِّ
اضع هذه العض
قي ل  :عضلة منميا تم ِّسك الجفن األعلى ،عضلة مم ِّستة( )5الجفن األسيف ،
عض ي ي ييلة في ي ي ي م ي ي ييأ ِّ الع ي ي ييي ِّن ،عض ي ي ييلة ف ي ي ي ي ذن ي ي ي ِّ
يب( )6الع ي ي ييي ِّن ،عض ي ي ي ِّ
يلتان تي ي ي يِّ يران
؟

 -1نور عامانية( :العصبة).
 -2تيمور ،بطرسبور ( :الحيوانية) .نور عامانية( :الحيوان ).
جميعا نقلوا عن نص ق يم قع الخطأ
هذا خطأ ف المخطونا الا ثة؛ ما ي ُّ على أن النساخ
ً
الر ح النفسانية ،هذه زلة من الناسخ األق .
في  .اض أن المقصود ُّ

 -3بطرسبور  :ثمة كلمة زاه (تكون).
 -4نور عامانية :الكلمة غير مقر
 -القامو

(.)....

المحيط" :)161/1( :بث الخبر يباُّ

يِّباُّي أباي

بااي

باباي  :نشيره فرقي فانبيث .تمير

بث :متفر مناور".
 -5بطرسبور ( :ممسك) .ق تكون العبار  ([ :عضلة ممستة) للجفن األسف ] ،بمعنى أنما مختصة بميذا
الجفن.

ُّ
اللغيية" :)361/2( :ذنييب :الييذا
 -6مقييايي
الشيء ،الاالث كالح ِّ النصيب".

النييون البييا أصييو ث ثيية :أح ي ها الجيير  ،واآلخــر مــ َّخر

٢٧٤

العين إلى فو

( )1أسف  ،يلح

()2

اضع.
بما ف
جميع المو ِّ
ِّ

[ -]11مســألة :ف ي ن قييا قاه ي  :لييم سي ِّيم هييذا عص يًبا هييو أجييوف ،جميييع
عص ِّب الب ِّن مصمت()3؟
قي ل ( :)4ألن ( )5من الِّ ما ِّ .
أخبر جالينو

عن إبقراط أن نشو العص ِّب من الِّ ما (.)6

أن عر

الر ِّح من القل ِّب ،ه ِّ
الشريانا (.)7
ُّ

أن عر

ال ِّ من الكِّبِّ .

هييذا العصييب هييو( )8ميين السييبع ِّة األز ا ِّ األعصي ِّ
ياب الت ي تنشييأ -أ تبت يِّ -

جميع الب ِّن.
من الِّ ما ِّ  ،تتفر ( )9ف
ِّ

 -1نور عامانية( :إلى) .زاه فيما هنا .ق يتون أص العبار [إلى فو إلى أسف ].
ظانا محركة :نظر ِّبمؤ ِّخ ِّر عيني هو أشُّ التفاتًا
 -2القامو المحيط" :)398/2( :لحظ إلي لح ً
ظا لح ً
من الش ِّر".
 -3القامو

المحيط" :)152/1( :المصمت :الذ ال جوف ل ".

 -4نور عامانية( :ل ) :ساقطة منما.
 -5نور عامانية( :لم قا من).

 -6مفاتي العلو ( :ص" :)167األعضا الرهيسة ه أربعة :ال ِّ ما  ،القلب ،الكب  ،األنايان".
 -7القامو

المحيط" :)348/4( :الشريان ،يكسر :اح الشرايين للعر ِّ ِّ
النابضة".

 المنج ( :ص" :)385الشريان :اح الشرايين ه العرِّ
الشريانا  :عر دقا ف جس اإلنسان غيره".

[اختار المؤلِّ

جمع ِّ
الشريان ِّشريانا

[كان األق مون يسمون الشرايين عر

 -8نور عامانية( :هو) :ساقطة منما.

لي

شرايين].

النابضة الت يسر فيما ال األحمر...

الر ح ،األ رد عر

 -9نور عامانية ( :تفر ).

٢٧٥

ال ]

العصي ييب ِّقسي ييمان :فمن ي ي مي يين ال ي يِّ ما ِّ ه ي ي األز ا العصي ييب الت ي ي ذكي ي يرنا(،)1

الصل ِّب(.)3
عصب ينشأ من ن ِّ
خاع(ُّ )2

الصل ِّب من الِّ ما ِّ  ،كيذلك ِّربياط األ صيا ِّ ()4؛ أعني كي
أص ن ِّ
خاع ُّ
ف ي الجس يِّ ميين ي ي أ ِّرج ي أ جميي ِّيع األعضييا ِّ  .فق ي حص ي ميين ذلييك أن( )5نشييو
العص ِّب كلِّ ِّ من الِّ ما .
صي

ليي

فيي ِّ عصيب أجييوف إال عصيب العينييين ،قضييب ِّ
اإلحليي

ِّ ()6

أني ليوال أني

عصب أجوف أن الري ِّمن القل ِّب ي خل ما كان ليربو أ يتحرك( )7أ يصلب(.)8

 -1نور عامانية( :ذكرناها).
ﺏ ﻣﻧﻪ
ﻘﺎﺭ ﻳَ ْﻧ َﺣﺩ ُِﺭ ﻣﻥ ﺍﻟ ّﺩِﻣﺎﻍِ ﻭﺗَﺗ َ َ
ﺷﻌﱠ ُ
ﺽ ﻓﻲ َﺟ ْﻭ ِ
 -2ﺍﻟﻘﺎﻣﻭﺱ ﺍﻟﻣﺣﻳﻁ" :(٨٧/٣) :ﺍﻟﻧﱡﺧﺎﻉ :ﺍﻟ َﺧﻳْﻁ ﺍﻷﺑﻳَ ُ
ﻑ ﺍﻟﻔَ ِ
ُ
ﺳﻡ".
ﺷ َﻌﺏٌ ﻓﻲ ِ
ﺍﻟﺟ ِ

ِّ
الكاه إلى العج ِّب كالص ِّ
الب،
الصلب بالضم بالتحريك :عظم من ل ِّن
 -3القامو المحيطُّ " :)93/1( :
أصلب أص ب ِّ
صلبة".
الكاهي ي  :الق ييامو المح يييطِّ " :)47/4( :
ِّ
الكاهي ي  :مقي ي أعل ييى الظم ي ِّير مم ييا يلي ي العن ييق ه ييو ُّ
الال ييث
األعلى في ِّس ُّت ِّفقر ،أ ما بين الكِّتفي ِّن ،أ مو ِّ
الصل ِّب".
ص العن ِّق ف
ُّ

 العجب :القامو المحيط" :)101/1( :العجب بالفت  :أص الذن ِّب مؤخر ك ِّ شاصي ي أ مجتمي ييع ِّ
 -4الق ييامو المحي يييط" :)65-64/4( :األ صي ييا  :المف ِّ
العظي ييا ِّ ،جم ييع ِّ ص ي ي
".

الضم لك ِّ عظم ال يكسر ال يختلِّط ِِّّ
ِّ
بغيره".
بالكسر
ِّ

 -5نور عامانية( :أن) :ساقطة منما.
 -6القامو

المحيط " :)360/3( :اإلحلي

صي ي

ِّ
التحلي بتسرهما :مخر البو ِّ من ذك ِّر اإلنسان".

ﻭﺭﺑﺎ ًء :ﺯﺍ َﺩ ﻭﻧَ َﻣﺎ".
 -7ﺍﻟﻘﺎﻣﻭﺱ ﺍﻟﻣﺣﻳﻁَ " :(٣٣٢/٤) :ﺭﺑَﺎ ُﺭﺑ �ُﻭﺍ ﻛﻌُﻠُ ّ ٍﻭ ِ
 -8تيم ييور ،بطرس ييبور  :العب ييار فيمم ييا( :ليرب ييو أ يتح ييرك يص ييلب) .ن ييور عاماني يية( :ليتح ييرك يرب ييو أ
يصلب).
 -القامو

الصلب بالضم :الش ي  ،صلب ص ب ًة".
المحيطُّ " :)93/1( :

٢٧٦

[ -]12مســألة :في ن قييا قاهي  :فلييم سي ِّيميت الطبقييا
بي ِّ
ضي ًةِّ ،عنبي ًة ،ز ِّ
جاجي ًة ،جليِّ ي ًة ،شب ِّكي ًة()2؟
الرنوبي ييا ِّ ( ])4مي يين ِّخلقِّتمي ييا
قي ي ي ل ي ي ( :)3إنمي ييا اشي ييتقت أسي ييما هي ييذه الطبقي ييا ِّ [ ُّ
جوه ِّرها ،أنما تشِّب ما س ِّميت ِّب ِّ .
الرنوبييا ( :])1قرني ي ًة،
[ ُّ

النيا ِّ يس ِّيمي

القرني َة تشب القيرن األبيي
ذلك أن َ
قشور ص ف ِّة الغيل ِّم البحرِّ ( ،- )7هو كمي ِّة القيرِّن األبيي ِّ
الذبل ِّلشب ِّم ِّ ( )5بالذب ِّ (ِّ - )6
النقي المصيقو  ،بعي

المصقو ِّ الصاف (.)8

الرنوبا ) ق سقطت مين النسيخة األ التي نقليت عنميا مخطوناتنيا هيذه ،إميا
 -1إما أن تكون الكلمة ( ُّ
أن يتييون المؤلِّ ي ق ي ذكيير فقييط كلميية (الطبقييا ) انصييرف ذهن ي إلييى (األج ي ا ) ،فييأج ا العييين ه ي
الطبقا

الرنوبا  .ب لي أن جا ف المسألة الاانية ( ...رنوبا
ُّ

نبقيا ) .في المسيألة الاالاية

( ...نبقاتما رنوباتما) .ينظر :الشرح.
 -2ﻳﺑﺩﻭ ﱠ
ﺃﻥ ﺍﻟﻣﺅ ِﻟّﻑ ﻫﻧﺎ ﻳ�ﺫﻛﺭ ﻫ�ﺫﻩ ﺍﻷﺳ�ﻣﺎء ﺍﻟﺳ�ﺗﺔ ﻋﻠ�ﻰ ﺳ�ﺑﻳﻝ ﺍﻟﺗﻌ�ﺩﺍﺩ ،ﻭﻟ�ﻳﺱ ﻋﻠ�ﻰ ﺳ�ﺑﻳﻝ ﺍﻟﺣﺻ�ﺭ .ﻓﻔ�ﻲ
ﺳﺭ ﺃﺳﺑﺎﺏ ﺗﺳﻣﻳﺔ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﻭﻫ�ﻲ:
ﻭﺍﻟﺭﻁﻭﺑﺎﺕ ﻓﺟﺎء ﻋﺩﺩﻫﺎ ﺗﺳﻌﺔ .ﻭﻓ ّ
ﺍﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﺍﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺣﺻﺭ ﺍﻟﻁﺑﻘﺎﺕ ﱡ
ﺍﻟﻘَﺭﻧﻳﱠﺔ ﻭﺍﻟ ﱠ
ﺻﻠﺑﺔ .ﻭﻫﻭ ﻫﻧﺎ ﻳﻔﺳﺭ ﺃﺳﻣﺎء ﺳﺗﺔ ﻣﻧﻬﺎ .ﻳُﻧﻅﺭ :ﺍﻟﺷﺭﺡ.
ﺷﺑﻛﻳﱠﺔ ﻭﺍﻟ َﻣﺷﻳﻣﻳﱠﺔ ﻭﺍﻟ ﱡ

 -3ﺑﻁﺭﺳﺑﻭﺭﻍ ،ﻭﻧﻭﺭ ﻋﺛﻣﺎﻧﻳﺔ :ﻏﻳﺭ ﻭﺍﺿﺣﺔ ﻭﺗﺑﺩﻭ )ﺍﻧﻪ(.

 -4تيمور ،بطرسبور  ،نور عامانية ( :الرنوبا ) :ساقطة منما.
 -5نور عامانية( :تشبم ).

السلحفا البح ِّرية أ البري ِّة أ ِّعظا ظم ِّر دابة بح ِّرية."...
 -6القامو المحيط" :)378/3( :الذب جل ُّ
 القامو المحيط" :)157/4( :الغيلمِّ ...السلحفا الذكر".
الضف ع ُّ
 أبو الحسن الطبر ( :المعالجاالقرن األبي

البقرانية /المخطوط" :)175/1 :الطبقة القرنية ...ه على صور

بيضا شبمت األ اه بالذب  ،الذب عظم يستخر من أص اف نوع من السمك ف

البحر .يذكر إسحق بن حنين أن أخذ من عشر نبقا

شفت نبقة اح منما".

 -القوصون  :قامو

فوضع بعضما على بع

كانت تش ُّ كما

األنبا  /المخطوط" :)344/1( :الذب كالمنع :عظم ظم ِّر السلحفا البحرية".

 -7تيمور( :النمر ).
 -8ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﺍﻟﺛﺎﻟﺛﺔ" :ﺷﺑﻳﻬﺔ ﺑﺎﻟﻘﺭﻥ ﻓﻲ ﻟﻭﻧﻬﺎ ﻭﻫﻳﺋﺗﻬﺎ" .ﻓﻲ ﺗﻳﻣﻭﺭ :ﻛﻠﻣﺗﺎﻥ ﻣﻁﻣﻭﺳﺗﺎﻥ.

٢٧٧

العَنِبي فمو شبي ِّ
فأما ِ
بالعنب ِّة الت ق دخ ( )1نصفما ف نص ِّيفما فصيار ِّنصي
يب ،...خملي ي (ِّ )3ماي ي خمي ي ِّ ِّ
ِّعنب يية( ،...)2في ي سي يو ِّاد ِّ
العن ي ِّ
العن ي ِّ
يب( ،...)4البيضـــي ُة في ي
يف ذلييك ِّ
العنبي ِّية( .)5في سي ِّيط( )6أحيِّ ِّ
النص ي ِّ ِّ
النصييفين ِّميين ِّ
تجويي ِّ
العنبي ِّية( )7ثقييب م ي ر
ينفذ في ( )8البصر.

أمييا البرِدَّيــ ُة ف نمييا تشي ِّيب حبيية البييرِّد ف ي صي ِّ
يفاهما( ،)9ماهيتمييا ،قبولِّمييا ُّ
النييور
ََ
النييور الييذ ق ي أفادهييا الم يوا ميين خييار  .بع ي الني يا ِّ
الجيياه ( )10ميين ال يِّ ما ِّ ُّ ،
()11
ِّ
صفاهما(ِّ )12
لونما.
الجلي َّية ،ه كالما ِّ الجامِّ ف
يقولون َ :
يفاه ِّ
جاجي ـ ُة فم ي رنوبيية زجاجييية ألنمييا تشي ِّيب ال ُّ جييا المييذاب ف ي صي ِّ
فأمييا الز َّ
ِّر ِّقت ِّ ( )13قبولِّ ِّ لألنو ِّار.
يضي ُة ف نما أشبي ما خلِّق بميا ِّ البي ِّ اليذ قي
الب َّ
كذلك َ

 -1ف المخطونا

الا

 -2نقص ف المخطونا .

()14

( :د خ ).

ِﺛﺎﺭ ُﻣ َﺧ ﱠﻣ ٌﻝ".
 -3ﺍﻟﻘﺎﻣﻭﺱ ﺍﻟﻣﺣﻳﻁ" :(٣٧١/٣) :ﺍﻟ َﺧ ْﻣﻝ ُﻫﺩ ُ
ْﺏ ﺍﻟﻘَﻁﻳﻔ ِﺔ ﻭﻧﺣ ِﻭﻫﺎ"" :(١٨٦/٣) .ﺍﻟﻘَﻁﻳﻔَﺔُ ﺩ ٌ
 -4نقص ف الن ِّ
ص.
 -5تيمور ،بطرسبور  ،نور عامانيةِّ :
(العنبية).
 -6تيمور ،بطرسبور  ( :سطما).
 -7تيمور ،نور عامانيةِّ :
(العنبية).

 -8تيمور ،بطرسبور ( :في ) :ساقطة منمما.

 -9نور عامانية( :صفاتما).

 -10تيمور( :الجار ) .نور عامانية( :الجا ) [ .الجاه ِّمن جا ( :اآلت )].
 القامو المحيط" :)11/1( :جا ي ِّج جيأً جي ًة م ِّجيأً :أتى ،االسيم ِّكالجيع ِّية ،إني لجييا
ج ِّاه  ،أجأت ِّ :ج ت ب  ،إلي  :ألجأت ."...
 -11تيمور( :يقو ).

 -12نور عامانية( :صفاتما).
 -13نور عامانية( :زرقت ).

 -14نور عامانية( :ق ) :ساقطة منما.

٢٧٨

ج يا

خ يير ع يين(ِّ )1رق ي ِّية الم ييا ِّ  ،ع يين لطاف ي ِّية( )2المي يوا ِّ  ،فص ييار ( )3ك ييذلك تش ييب م ييا
البي ِّ .
ِّبسً

أم ييا َّ
ـــب ِكَّي ُة( ... :)4ف ييألن فيم ييا عر ًق ييا ِّدقاًق ييا محيطي ي ًة بم ييا م يين كي ي ِّ ناحي يية
الشـ َ

()5

لحمة(.)6

 -1تيمور ،بطرسبور  ،نور عامانية( :من).

 -2نور عامانية( :لطلق ).

 -3تيمور( :فصا).

 -4سقط ص هذه الطبقة من مخطوناتنا .ينظر :ال راسة :فقر الطبقة الشبتية.
ِّ
الاوب ما م مني  ،قي أسي الايوب سي اه تسي اه .الايوب
 -5القامو المحيط" :)341/4( :الس من
المس ".

 -6القامو

اللحمة ما س ِّ
المحيطُّ " :)174/4( :

ب بين س

الاو ِّب".

 -حنين بن إسحق :العشر مقياال ( :ص ..." :)77كيذلك العصيبة التي تجي

إليى العينيين ف نميا

بعضا.
مغشا بت الغشا ين ،ف ذا ب ر من الاقب الذ ف العظم الذ ف قعر العين فارقت بعضما ً
أميا العصييبة ف نميا تعييرض تنتسي فيمييا تأتيميا العيير األ رد مين الغشييا الرقييق ،يتييون مين ذلييك
الرنوبيية الُّ جاجييية يلييتحم في النص ي ميين الجلي ييية ،هييذا الحجيياب يي ِّ
يؤد
الحجيياب الشييبت الييذ يحييو ُّ
الر ح ُّ
النور الذ ب
الرنوبة الُّ جاجية ،بالعصب الذ في الح
ُّ
بالعر األ رد الت في غذا إلى ُّ
الرنوبة الجلي ية".
يتون البصر إلى ُّ

العين؟

 -المساه ف العين( :مسألة  ،15ص" :)21كم ه نبقا

الرنوبة الجلي ية رنوبة تليما يقا لما الُّ جاجية.
جواب :سبع نبقا  :اعلم أن ما ار هذه ُّ
فييأ

الطبقييا

الت ي ميين ارهمييا نبقيية يقييا لمييا الشييبتية ،إنمييا تعييرف بمييذا االسييم ألنمييا شييبيمة بشييبتة
األ رد مشبتة بعضما ببع

الصياد لكار ما فيما من العر
 علي بيين عيسييى :تي ِّيذكر الكحييالين( :ص" :)21أمييا الطبقية الشييبتية ف نمييا مؤلفيية ميين شييي ين :أحي هما

من العصبة المجوفة ،الاان من عر

".

أ رد  .نبيعتما...

الر ح النفسان ؛ أعن من ذات  ،ذلك أن هيذا
أما نباتما فمن نرف العصب األجوف الذ يجر في ُّ
الرنوبة الُّ جاجيية قي هنياك اسيتم مين الغشيا الرقييق اليذ فيي عير
العصب إذا صار إلى ما ار ُّ
العصيبة ثيم

دقا  ،فتلك العر إذا انتمت إلي أحانت ب تقسمت فيي بعير دقيا كايير مازجيت ذا
يش ييتبك بعض ييما ب ييبع فتص ييير منم ييا الطبق يية الش ييبتية التي ي تح ييو الُّ جاجي يية تل ييتحم في ي النصي ي
الجلي ية."...

٢٧٩

م يين

أما الملتحم ُة( :... ]:)1تِّبين( )2عن الغض ِّ
يب ،عني غلب ِّية ال ِّيري ِّ عليي  ،ج ِّيع
[و َّ ُ

ري ِّ السب ....... .

()3

 -1سقط ص

هذه الطبقة من مخطوناتنا ،ينظر :ال راسة :فقر الطبقة الملتحمة.

 -2تيمور ،بطرسبور ( :يتبين).

 -3نقص ف الين ِّ
ص
ص .سيقطت فقي ار ع يي  ،فحتيى اآلن كيان الموضيوع مختصيا بالتشيري  ،انتقي الين ُّ
إلييى علييم الغ اره ي (علييم ظيياه األعضييا ) ،ني ِّ
يرج أن اليينقص يشييم فق ي ار ف ي التش يري (الفق ي ار
األخير ) ،فق ار

ف علم الغراه (الفق ار

األ لى).

٢٨٠

]الحــول[
الح َو ُل ِّمم يتون؟
[ -]13مسألة :ف ن قا قاه  :أخبرن َ :
قي ل  :من اسيترخا ِّ إحي ( )1العضي ِّ  ،أ تش ُّين ِّجما ،فمين أ النيواح كيان
()3
ِّ
الناحية...... .
ذلك كان ان ا ( )2العي ِّن إلى تلك

 -1تيمور ،بطرسبور  ،نور عامانية( :أح ).

 -2القامو

المحيط" :)329/4( :ز اه زيا زِّ يا :نحاه فان

 -3نقص ف النص.

٢٨١

".

]فعل العين[
[ -]14مســـألة :في ي ن ق ييا قاهي ي ِّ :م يين ك ييم ِّعل يية يبطي ي ِّ[فعي ي ( ])1الع ييي ِّن ه ييو
اإلدراك؟ قي ل  :من ث ِّ
ثة أشيا .
ُ
[ -]15ف ن قا  :فما هذه( )2الا ثة األشيا ؟
قي ل  :المرِّس  ،المؤِّد  ،القاب .
[ -]16ف ن قا  :فما المرِّس ؟ ما المؤِّد ؟ ما القاب ؟
ور ِّ
بالن ِّ
ُّ
الضيا ِّ  :هو الِّ ما .
قي ل  :المرس
الم ِّ
ؤد ُّ
النور

()3

ِّ
الضيا  :هو العصب األجوف الذ ذكرناه.

ِّ
القابي ي  :ه ييو الح ق يية الجلي ي يية الت ي ي ( )4يت ييون بم ييا ُّ
يخاص.
الن ييور إدراك األشي ي
منما(...)5
[ -]17مســـألة :في ي ن ق ييا قاه ي  :فم ييا ال ي لي إذا ل ييم يرِّسي ي ِّ ال يِّ ما  ،ل ييم ي ي ِّ
يؤد

العصب ،لم تقب ِّ العين؟

 -1تيمور( :تعين) .بطرسبور ( :لعين) .نور عامانية.)....( :
 -2نور عامانية( :ما ه ).
 -3تيمور( :للنور).
 -4نور عامانية( :الذ ).
 -5تيمييور :إمييا أن يتييون الناسييخ ق ي كتييب كلميية ( منمييا) خطييأ ،الصييحي هييو (مسييألة) ،أ أن بع ي
الكلما

ق سقطت بع كلمة ( منما).

 -بطرسبور  ،نور عامانية :كتبت (مسألة).

٢٨٢

قي ل  :دليلنا( )1على ذلك أن العين إذا فتحناها رأينا للن ِّ
ياظر( )2حركي ًة حسين ًة،
كان ك م فاس ا عقل متغي ار ،علِّمنا عن ذلك أن ِّ
العلة ف الِّ ما ِّ هو المرِّس .
ً
ً

يتويا
إن كان ك مي مس ً
حركة علِّمنا عن ذلك أن ِّ
العلة

يحيحا فتحنيا عيني ( ،)3في ن ليم( )4يتين للن ِّ
ياظر
عقلي ص ً
المؤد أن لم ِّ
ِّ
ِّ
يؤد.
األجوف ،هو
ف العص ِّب

يتويا عقل ي ثابتًييا فتحنييا العييين كانييت لمييا حركيية حسيينة
ف ي ن كييان ك م ي مسي ً
العلة في القابي ِّ هي العيين ،أن ِّ
علمنا عن ذلك إذا( )5كانت غير م ِّركة :أن ِّ
العلية

فيما؛ فلذلك لم تقب .

يب إذا لييم يي ِّ
فمييذا ال ي لي علييى( )6ال يِّ ما ِّ إذا لييم يبعييث يرِّس ي  ،علييى العصي ِّ
يؤد،

العي ِّن إذا لم تقب .

ألن لبع ِّ ِّعل ِّ الِّ ما ِّ ال يرِّس  ،ف ذا لم يرِّس لم يب ِّ
ص ِّر اإلنسان.
ِّمن بع ِّ ِّعل ِّ العص ِّب أن( )7ال يؤِّد  ،ف ذا لم يؤِّد لم يب ِّ
ص ِّر اإلنسان.
ِّمن بع

ِّعل ِّ العي ِّن أن( )8ال تقب { ،ف ذا لم تقب لم يب ِّ
ص ِّر اإلنسان.

النيياظر يي ِّيت ُّم فعل ي باعت ي ا ِّ إرسييا ِّ ( })9المرِّس ي ِّ ِّ ،
تأديي ِّية المييؤد  ،قبييو ِّ القاب ي ِّ
ه العين.
 -1نرج أن الكلمة( :دليلنا) لي

(دللنا) كما جا

ف المخطونا

 -2نور عامانية ( :أرس الناظر).
 -3بطرسبور  ،نور عامانية( :عيني ).
 -4نور عامانية( :لم) :ساقطة منما.
 -5نور عامانية ،تيمور ،بطرسبور ( :اذ).
 -6تيمور ،بطرسبور  ،نور عامانية( :على ان).
 -7تيمور ،بطرسبور  ،نور عامانية( :اال).
 -8تيمور ،بطرسبور ( :ما ال تقب ) .نور عامانية( :ما لم يقب ).
 -9نور عامانية :العبار بين { } ساقطة منما.

٢٨٣

الا

.

ب
ل ال َعصَ ِ
عِلَ ُ

[ -]18مســـألة :ف ي ن سييأ سيياه فقييا  :ميين ِّقب ي ِّ أ ِّ ش ي
مار ال يب ِّ
بالن ِّ
صر باللي ِّ ؟

يب ِّ
صيير اإلنسييان

كان( )1الجواب في ذليك أن تقيو  :مين كيميو ( )2بلغيم( )3لي ِّ يتيون ر ِّاس ًيخا في
يب األجي ي ي ي ي ِّ
العصي ي ي ي ي ِّ
يوف ،ذلي ي ي ي ييك ألن اللي ي ي ي ي ي نبع ي ي ي ي ي البي ي ي ي ييرد ،مي ي ي ي يين شي ي ي ي ي ِّ
يأن البي ي ي ي ييرِّد
الجمع ،ف ذا كان اللي جمي ( )4جميع( )5ذليك الفضي ال ارسيخ في العص ِّ
يب سي الطرييق
النور ،هو الم ِّ
ؤد  ،ف يب ِّ
المسلك الذ ينفذ في هذا ُّ
صر اإلنسان باللي .
لمييا ك ييان النم ييار نبع ي الحي يرار ؛ فبح اررِّتي ي ِّ اسييتنارِّ الش ييم ِّ حي يرارِّ ش ي ِّ
يعاعما
حر ِّ
الرنوبة الراسخة ف العص ِّب األج ِّ
كة العص ِّب تقُّلِّب ِّ بالن ِّ
يوف،
مار تتحل ( )6تلك ُّ

العلي ِّية ،هييذه ِّ
ياحب ِّ
ف ي ذا تحللييت تلييك الفضييو ( ،)7أ نقصييت( ... )8أبصيير صي ِّ
العل ية
تسمى :الشبكر  ،عليلما( )9شبكور.

[ -]19مســألة :في ن قييا  :ميين أ ِّ شي
ال يب ِّ
صر ف الضوِّ ال بالن ِّ
مار؟

يب ِّ
ُّ
الظلمي ِّية
صيير اإلنسييان بالليي ِّ في

 -1نور عامانية( :كان) :ساقطة منما.

 -2مفاتي العلو ( :ص" :)167الكيمو  :الماد  ،يقا  :هذا الطعا يولِّ
كيموسا رديًا أ جي ً ا؛ يعني بي
ً
ما يولِّ ه ف الب ن من الغذا ".
ِّ
 -3مفي يياتي العلي ييو ( :ص" :)167األخ ي ي ط :ه ي ي ال ي ي الي ييبلغم ِّ
المي يير السي ييودا  ،ه ي ي
المي يير الصي ييف ار
األمشا ".

 -4يقص المؤلِّ

 -5يقص المؤلِّ

أن هذا الكيمو يجم ف اللي بسبب البرد.
أن تجم هذا الفض ف اللي ِّ
يؤد إلى تجمع ِّ ف داخ العصب.

 -6نور عامانية( :فيحل ) .بطرسبور ( :فتحل ).
 -7تيمور( :الفضو ) ساقطة منما.

 -8سقط ج من الن ِّ
ص ،ف موضع كلما

يمتن أن نفمم منما "أ ما ر من ".

 -9بطرسبور ( :عليمما) .نور عامانية( :عليما).

٢٨٤

صي يير لح ي يرارِّ ِّ
قيي ي ل ي ي  :الج ي يواب في ي ذلي ييك { ،...ذلي ييك( })1أن ه ييذا ال يب ِّ
المي ييرِّ
الصف ارِّ الر ِّ
مار( )2حارِّ ،
ِّ
األجوف .نبع الن ِّ
اسخة ف العص ِّب ُّ
النورِّ
المر الصف ار

حي ي ييار  ،ح ي ي يرار الشي ي ييم ِّ قبالتمي ي ييا ،فت ي ي ي داد ِّ
الضي ي يييا ا
الط ِّ
بيعة( .})3ك مقو( )4لشتلِّ ِّ فلذلك ال يب ِّ
صر بالن ِّ
مار.

الح ي ي يرار كُّلمي ي ييا مي ي ييع {ح ي ي يرارِّ

إنفاه ي ي ي ي ي ِّ لتلي ي ي ي ييك الح ي ي ي ي ي ار ار ِّ ( ،)5بي ي ي ي ييرِّدِّه جم ِّع ي ي ي ي ي ِّ
ِّ
يب ِّ
صي ي ي ي يير باللي ي ي ي ي ي ِّ لبي ي ي ي ييرِّدِّه
ِّ
رنوبت ي ي ي ِّ يحلِّ ي ي ي تلي ي ييك الح ي ي يرار يب ِّطلمي ي ييا ،فيب ِّ
الني ي يياظر( ،)6لبي ي ييرِّد اللي ي ي ي ِّ
صي ي يير عن ي ي ي
ذلك باللي ِّ ال يب ِّ
صر بالن ِّ
مار.

[ -]20مسـألة :في ن قيا قاهي  :ف ِّمين ِّقبي ِّ أ ِّ شي

ال يب ِّ
صر من قريب؟

قي ل  :إن هذا من كيمو

يب ِّ
صير اإلنسيان مين( )7بعيي

بلغم ل ِّ متلِّب ( )8يتون ق قر ف ذليك العض ِّيو في

يب األج ِّ
ذليك العصي ِّ
يوف ،في ذا اعتمي اإلنسييان ِّببصي ِّره( )9إلييى الشي ِّ البعييِّ ِّلي ِّركي أتعييب
ص ميين الصي ِّ
يعب تقي ير الكلمييا ِّ التي اختارهييا المؤلِّي  ،ني ِّ
 -1اضييطراب في اليين ِّ
يرج أن معناهييا( :علييى
نقييي مييا جييا في المسييألة السييابقة) ،ني ِّ
يرج أني اسييتعم كلميية (قلييب) بمعنييى (نقييي
العبار ه [ :على قلب ِّن ِّ
ص األ ] كما رد ف  :بطرسبور  ،تيمور.

) أ (عتي ).

 -2تيمور( :النار).

 -3نور عامانيية( :الحيرار الطبيعيية) .ال نسيتبع أن تكيون عبيار نيور عامانيية هي الصيحيحة ،في هيذه
الحالة يتغير المعنى ،أما ما كتبناه فمو ما ِّ
نرجح .
 -4نور عامانية( :يقو ).

 -5نور عامانية( :الحرار ).

 -6نور عامانية( :للناظر).

 -7نور عامانية( :من) :ساقطة منما.

 -8القييامو المحيييط" :)334/1( :لب ي كنصيير في ِّيرح لبييوًدا لب ي ً ا :أقييا
نحوه :ت اخ ل ِّ بعض ببع ".

 -9نور عامانية( :ببصره) :غير اضحة فيما.

٢٨٥

الصييوف
ل ي ِّ كألب ي  ..-3.تلب ي ُّ

يب األج ِّ
الرنوبة التي في العص ِّ
يوف فأبصير
العين أثار عن ذلك حرار غري ِّتما تلك ُّ
عن ذلك.
هذه ِّ
بالنهار وال ُيب ِصُر َّ
العلة ِّما الذ ُيب ِصُر َّ
بالليل.

م يين ِّبي ي ِّ ِّماي ي ( )1ه ييذه ِّ
ير ،إذا أص يياب هي ي
العل ي ِّية يت ييون في ي الص ييي ِّ أق ييو بص ي ًا
الن ِّار( )2حرار الشم ِّ كان أح لبص ِِّّره.
إذا ت ِّعب ن ِّ
صب.)3(...
فمييذا ه ييو دلي ي عل ييى أن ِّ
يبلغم تك ييون قييارً( )5ر ِّاس ييخ ًة في ي
العليية م يين رنوب ييا ِّ ( )4الي ِّ
ِّ
األجوف.
العص ِّب
[ -]21مسألة :ف ن قا قاه  :إذا أذهبت( )6إح

العينين ذلك ُّ
النور الذ كان

ِّ ()7
األجوف ال ي ِّ
ِّ
صيب مسل ًكا ،إليى أين يصير ذلك ُّ
النور؟
يسلك ف العصب

قي ل  :الجواب ف ذلك أن تقو  :إن ُّ
النور يرِّجع( )8إلى العي ِّن األخر .

 -1نور عامانية ،بطرسبور ( :ما ) ساقطة منمما.
 -2نور عامانية( :النمار).
 -3نقص ف النص.
 -4تيمور :هذه الكلمة صعبة الق ار ف الصور ( .من) أ (ف ) بع رنوبا  :زاه فيما.
 -5نور عامانية( :بارد ).
 -6تيمور ،نور عامانية ،بطرسبور ( :إذا ذهبت).

 القييامو المحيييط" :)70-69/1( :ذهييب ذهابييا ذهوبييا مييذهبا فمييو ِّذاهييب ذهييوب :سييار أ
ً
ً
ً
مر ،ب  :أزال كأذهب ب ".

 -7تيمور ،بطرسبور  ،نور عامانية( :العضو).
 -8نور عامانية ،بطرسبور ( :رجع).

٢٨٦

يصير إلى العي ِّن األخر ؟

[ -]22ف ن قا  :كي

قي ل ( :)1إنمما( )2عصبتان تنبتان( )3من الِّ م يا ِّ إليى العينيين ،أصيلمما احي ،
نريقاهما مختلفان (كمذه المي ة(.))5(...)4

ق قا بع

الحكما ِّ أن صار هتذا لمذه(ِّ )6
العلة.

فان ي ِّسير(ِّ )7
ق مال ِّبنمر أصل اح ل نر ِّ
فيمما( )8ما ه.
في ي ي ذا سي ي ي ( )9أحي ي ي الموض ي ييعين( )10بح ي يياج في ي ي ن الم ي ييا يرِّج ي ييع إل ي ييى النم ي ي ِّير ث ي ييم

يب( )11في ي المم ي ِّير( )12اآلخ ي ِّير الم ِّغ ييي ِّ ( )13اآلخ ي ِّير فيجتم ييع فيي ي ُّ
الن ييور كُّلي ي كم ييا
يص ي ُّ

اجتمع ( )14ذلك الما كُّل .

 -1نور عامانية( :ل ) :ساقطة منما.
 -2نور عامانية( :إنمما) :ساقطة منما .تيمور :الكلمة غير اضحة.
 -3نور عامانية( :انتتار) ،تيمور ،بطرسبور ( :انبتان).
 -4تيمور( :كمذه المي ) .نور عامانية :كلمتان غير مفمومتين( :كمي العي ) .بطرسبور ( :كمي المي ).
 -5الشت غير مرسو ف المخطونا

الا

لكن موجود ف مخطونا

عربية أخر كاير .

 -6نور عامانية ،بطرسبور ( :العل ).
 -7نور عامانية( :يتبين) .تيمور ،بطرسبور  :الكلمة مشوهة.
 -8تيمور ،بطرسبور ( :فيما).
 -9تيمور ،بطرسبور  ،نور عامانية( :فس ).
 -10بطرسبور  :الكلمة غير مقر

فيما.

 -11نور عامانية( :ينصب).
 -12بطرسبور ( :المر).

ِّ
اضا الما  :نقص أ غار أ نضب.
ضا مغ ً
 -13المنج ( :ص" :)564غاض يغي غي ً
مغاي  :مجتمع الما م خل ف األرض".
الم ِّغي
 -14تيمور ،بطرسبور ( :ف ) :زاه فيمما هنا.

٢٨٧

هو؟

[ -]23مسألة :ف ن قا قاه  :االنتشار ف العي ِّن :ف أ ِّ موضع من العي ِّن

قيي ي لي ي  :قي ي قال ي ِّ
يت العلم ييا في ي ذل ييك ق ييولين :فم يينمم م يين ق ييا ِّإني ي في ي ن يير ِّ
ف
العصي ِّ
يبة التي تييؤد ُّ
النييور ِّميين اليِّ ما ِّ  ،ذكيير حجتي في ذلييك أن قييا  :إن العصييبة
بمن لي ِّية منفيياخ كييير( )1الح ي اد الييذ أ العصي ِّ
يبة ممييا يل ي ال يِّ ما  ،اسييع ،نرفمييا

ضي ِّييق ،ف ي ذا انتشيير( )2ذلييك ِّ
الضيييق الييذ ينحصيير في ي نييور العصي ِّ
يب ضيياع ذهييب،
ِّ
االنتشار على ما قا هؤال (.)4
فذلك( )3هو ِّعلة
أمييا آخيير ن فق يالوا :إن االنتشييار إنمييا هييو{ :اتسيياع ميين الاقي ِّ
يب( })5الييذ ف ي
الع ي ييي ِّن ،ذل ي ييك أن الع ي ييين ش ي ييبيمة ِّ
بالعنب ي ي ِّية( )7(...)6نص ي ييفما في ي ي نص ي ي ِّيفما عل ي ييى ه ي ييذه
المي ة( ،...)8ف س ِّطما ثقب ف أحِّ ِّ
النصفين ذلك أن مجموع كمي ي ِّة

 -1تيمور :ف المام

كتبت كلمة (منفياخ) لشيرح معنيى كلمية (كيير) .نيور عامانيية ،بطرسيبور " :بمن لية

"إنما ما الجلي

السيو كحامي المسيك نيافخ الكيير ،فحامي المسيك إميا أن تبتياع

بوضوح؛ ه ه (مفتاح) أ (منفاخ).

منفاخ كير الح اد ."...كلمة (منفاخ) غير مقر
 القامو المحيطِّ " :)130/2( :ِّ
بالكسرِّ :ز ينفخ في الح اد".
الكير
يار إلشيعالِّما أ ِّإ ِّ
 ِّكيير : :أكيييارِّ ،كيير ِّ :جلي عليى شييت ِّ ِّمنفياخ يسييتخ ِّ م الحي اد لليينف ِّخ في الني ِّبقاهمييا
مشت ِّعل ًة ِّلتح ِّ
مير الح ي ِّ .
الصال

الجلي

يحييا خبيايية" .ر اه
يح يا نيبيية ،ن يافخ الكييير إمييا أن يحيير ثيابييك ،إمييا أن تج ي ر ً
من ي إمييا أن تج ي من ي ر ً
البخار مسلم.

 -2تيمور ،بطرسبور  ،نور عامانية( :استتر) .هذا خطأ من الناسخ.

 -3نور عامانية( :فلذلك).

 -4نور عامانية :كتبت الكلمة (ها ال) ،تيمور ،بطرسبور  :كتبت الكلمة( :ها لى).

 -5نور عامانية :العبار فيما{ :االتساع اتساع القلب}.

 -6تيمور ،بطرسبور ( :مشبمة بعنبة).

 -7نقص ف الن ِّ
ص .نرج أن تكون الكلمة (دخ ) .ينظر :المسألة (.)12

 -8نور عامانية :الكلمة غير مقر ( :الفي ) .الشت غير مرسو ف ك ِّ المخطونا .

٢٨٨

ِّ
الرنوبية البيضيية فينتشير ذليك االجتمياع ،يت ِّسيع ذليك
السفر ( ،)1في
جوفي ِّ (ُّ )2
ُّ
النور ،كميا يضييع ضيو ِّ
ير ِّ ( )3في الشيم ِّ  ،أ ِّ
السي ار عني الن ِّ
الاقب فيضيع ُّ
الس ا
يار
بة الحج ِّب ال ِّ
النور ف العص ِّ
الكبيرِّ  .ربما ضا فيرُّد ُّ
اخلة(.)4
........

()5

........

)( ٦

ب :ال ِ ّ
ضيق ،واال ِت ّساع
من ِعل ِل هذا الث َّ ْق ِ
١

[ -]24مسـألة :في ن قيا قاهي  :فميا بيا العيي ِّن ال يتييون فيميا ِّاتسياع ال ِّ
ضيييق ،ال
ِّ
ظاه ِّرها ،ال(  )7مانع ،العين ال تب ِّ
صر؟
ما  ،ال بياض ف
7

لعلة ف المرِّس ِّ كما قلنيا ،أ في الم ِّ
قي ل  :ذلك ألمرين :إما ِّ
يؤد اليذ هيو

العصب األجوف.

 -1مقايي
(المام

اللغة ..." :)83/3( :يقا للطعا الذ يتخذ للمسافر :سفر ِّ .
ُّ
سميت ِّ
الجل سفر .
 ،1ص :)83ف اللسان" :السفر نعا يتخذه المسافر ،أكار ما يحم ف جل مست ير".

ف المجم  " :السفر نعا يتخذ للمسافر ،ب سميت الجل سفر "".
بالضم :نعا الم ِّ
سافر ،من سفر ِّ
الجل ِّ  ،كتتاب ح ي أ ِّجل
السفر
ِّ
 القامو المحيطُّ " :)49/2( :البعير بمن لة الحكم ِّة من الفر ِّ  ،أسفر سفر س ِّ
توضع على أن ِّ
ِّ
فاهر".

 -2نور عامانية ( :سط).

 -3المنج ( :صِّ " :)329
الس ار  :سر  :إنا يجع في ِّ زيت أ نحوه فيصع ف فتيلة يتحل إلى
مواد مشتعلة ف نرفما عن ما تمس النار فيستضا ب ِّ ".
( -4ال اخلة) :بمعنى (ال اخلية).

 -5سقطت عبا ار كاير من النص األصل .

 -6سقطت ماد من النص بع هذا العنوان.

 -7تيمور ،بطرسبور  ( :ال) :ساقطة منما.

٢٨٩

ل ييذلك ص ييفت لن ييا العلم ييا م ييا(  )1يس ييتبين ِّبي ي ِّ ذل ييك :أن ت ِّ
غمي ي إحي ي العين ييين
تغميضا ) 2( ،تضع اإلصبع على الن ِّ
اظر تغ ِّم ه(  ،)3ف ن اتسع ِّت العين األخير عِّلمنيا
ً
عن ( )4ذلك أن ُّ
الر ح إلى العي ِّن األخر  ،لم نره
النور صحي ال ِّعلة ِّب ِّ  ،ألن أقلب(ُّ )5
1

3

2

يمنع مانع.

في ي ي ي ن ل ي ي ييم ت ي ي يير الع ي ي ييين األخ ي ي يير تتس ي ي ييع ال تض ي ي يييق( ،)6عِّلمن ي ي ييا عني ي ي ي ذل ي ي ييك أن

العصبة مس د .

ف ن كانتا جميعا مفتوحتين عني ِّ
تغميضينا كي احي منمميا علمنيا عني ذليك( )7أن
ً
()10
)
9
(
)
8
(
ِّ
ِّ
العلة ف المرِّس ِّ  .أن ذلك ال يتون إال من ذ ِّ
عن المو  :ف ن
هاب العق ِّ  ،أ
يبطي البصيير( )11في ذلييك الوقي ِّ
يت أ قب ي  ...)12(،ذهييب الس يواد ( )13يبقييى البييياض أ
يجم البصر.
فمذا جواب ما سألت عن {إن شا هللا(.})14

 -1نور عامانية( :ما) :ساقطة منما.
 -2نور عامانية( :أ ).
 -3تيمور ( :تغم ).
 -4نور عامانية( :عن ) :كتبت على المام .
 -5القامو المحيط" :)119/1( :قلب يقلب يقلِّب  :حول عن ج ِّم كأقلب قلب ".
 -6تيمور( :تضيق) :غير اضحة .بطرسبور ( :تربو).
بمعنى :أنك تر أن العين األخر ال تتسع ال تضيق [أن العين ال تتسع ال تضيق].
 -7تيمور ،بطرسبور ( :عن ذلك) :ساقطة منما.
 -8تيمور( :كان) :زاه فيما.
 -9نور عامانية( :دها).
 -10نور عامانية.) ( :
 -11نور عامانية( :النظر).
 -12نقص ف الن ِّ
ص كلما من خار السيا ( :ذ بان!).
 -13نور عامانيية( :أ ) .العبيار ناقصية؛ ليذلك ف نميا غيير مفمومية نيرج أن بعي الكلميا قي سيقطت
من الن ِّ
ص.
 -14نور عامانية :العبار بين { } ساقطة منما.

٢٩٠

()1

الطبَقات
ل َّ
ل في عِ َل ِ
القو ُ

 -1ال نج ف الكتاب ِّعل ك ِّ الطبقا  ،سيأت ذكر ِّعل الطبقة الملتحمة ِّعل الطبقية القرنيية ،ييأت
العنبيية ،يعيود بعي ذليك موضيوع خيار عين ِّ
بع ها -مقحماِّ -علي األجفيان ثيم تيأت ِّعلي الطبقية ِّ
السييا
ً
ِّ
ِّ
الرنوبيية البيضيية ،بعي ها ييأت موضيوعان خارجيان عين السيييا
هيو (الميا ) ،ثيم يعيود الكتياب إليى علي ُّ
الرنوبية
هما (الجحوظ الُّ رقة) ،ثم يعود الكتياب إليى ذكير ِّعلي ُّ
الرنوبية الجلي يية (البرديية) ثيم إليى ِّعلي ُّ
الُّ جاجية.

بق ف نص المخطوط العنوانا

 .1عل الملتحمة.

اآلتية:

 .2عل الطبقة القرنية.

 .3عل الطبقة العنبية.

 .4عل الطبقة البيضية.
 .5عل الطبقة الجلي ية.

 .6عل الطبقة ال جاجية.

أقحم الناسخ بين هذه الموضوعا

 .1عل األجفان.

موضوعا

أخر ه :

 .2الما .

 .3الجحوظ.
 .4ال رقة.

اضييطراب ترتيييب (عل ي الطبقييا ) ف ي جميييع المخطونييا

الت ي

صييلتنا دفعنييا إلييى ترتيبمييا إعطاهمييا

شاهعا ف العصر الذ ظمر في الكتاب.
العنوان المناسب بشت يتناسب مع ما كان ً
أما الموضوعا المقحمة فق أشرنا إليما ف هذا المام تركنا ترتيبما حيث كان ف المخطونا .
المسيياه الت ي تنتم ي بالمسييألة الت ي أعطينمييا الييرقم  24تقييع ف ي حق ي الطييب النظيير ؛ أ ف ي علم ي

التشري

ظاه

األعضا  ،أما المساه الت يب أ ترقيمما بالرقم  25فم ف علم (السيريريا ) .الينقص

ش ي ف ك أج ا الكتاب كما أشرنا.

٢٩١

ل (الطَّبقة المُلتحمة)]
[عِلَل الطَّبق ِة البيضا ِء التي تسمَّى اإلكلي َ
[ -]25نبتي ي بع ييو ِّن هللاِّ
ِّ
توفيقي ي ِّ ِّب ي ِّيذك ِّر(ِّ )1علي ي ِّ الطبق ييا ِّ التي ي في ي العي ييي ِّن
ِّ
ييرها ع ِّ
كيفياتمييا :فنقييو للسيياه ِّ ( :)2إن َّ
تفسي ِّ
ماتمييا ابت ي ِّاهما
الطبق ـ َة التــي ُتسـ َّـمى
()3
َّ
باليوناني ِة افيفافيقوس....
ويقال لها
يضاء
َّ
اإلكليل وهي الطَبَق ُة َ
ُ
الب ُ
َ
فمن(ِّ )4عل ِّ هذه الط ِّ
ِّ
بقة :الظفر  ،السب  ،الخر (.)5
امها ما يتيون مين حيرارِّ الي ِّ ،منميا ميا يتيون مين ِّحي ِّ
من أور ِ
الم ِّ
ير الصيف ارِّ ،

منمييا ميا يتييون ميين ِّ
أيضييا قي يييوِّر
لغم ،الي ِّيري
المييرِّ السييودا ِّ  ،منمييا مييا يتييون ميين الييب ِّ
ً
العين يرِّهلما(.)6
[ -]26ف ن قا قاه  :فما ال لي على الورِم ال ي يكو ُن من ِ
الصفر ِاء؟
المَّرِة َّ
ََ
ِّ
ِّ
اعا.
قي ل  :إن الور إذا كان من المرِّ الصف ار كان :أحمر خ ً
شنا حادا لذ ً

يتون مع ضربان جفوف يب ( )7ف العي ِّن ِّقلة دمعة.

 -1تيمور :نذكر .ق تكون (نذكر) ه الصحيحة .عن هذ تكون ه ب

الجملة ،ما قبلما استم

 -2نور عامانية( :فيقو الساه ) .هنا جواب السؤا الذ سقط من الن ِّ
ص.

.

 -3نقص ف الن ِّ
ص.

 -4نور عامانية( :ف ).

ِّ
 -5سقطت من المخطونا ِّ كلِّما أسما بع ِّ أمر ِّ
الطبقة الملتحمة.
اض
 -6بطرسبور  ،نور عامانية :العبار فيما( :يورمما يرهلما).
 -الق ييامو

المح يييط" :)387/3( :رِّهي ي لحمي ي  :اض ييطرب اس ييترخى ان ييتفخ أ

ِّر م يين غي ي ِّير دا .

رهل ترهي ً  ...أصب مره ً كمعظم إذا تمي ".
ره رهل  :صيره رِّه ً  ،الره  :انتفاخ ف رخا .
نحن نر أن كلمة (تمي ) هنا غير صحيحة ،هذا سمو من المحقق ،نر أن الصحي هو (تمب ).
ُّ
اللغةِّ " :)154/6( :يب  :اليا البا أص صحي ي ُّ على جفاف.
 -7مقايي

٢٩٢

=

الس ِ
[{ -]27ف ن قا قاه  :فما ال لي على الورِم ال ي يكو ُن من ِ
وداء؟
المَّرِة َّ
ََ

يابسييا ِّ
ِّ
كما ي ِّ الظفييرِّ الت ي ت ارهييا ف ي العييي ِّن سييودا ِّ ،ما ي ِّ
ِّ ِّ
قي ي  :يتييون كم ي اللييون ً
السرنان(.})1
()2
البل َغ ِ؟
الوَرمِ ال ي يكو ُن من َ
[ -]28ف ن قا قاه  :فما ال لي على َ
قي ل  :إن الور البلغ ِّم يتون أبي رخ ًيوا ثقيي ً رن ًبيا ،ليي لي جيع كوج ِّيع
ِِّّ
غيره من األ ار ِّ.

الوَرمِ من ِ
يح؟
الر ِ
[ -]29ف ن قا قاه  :فما ال لي على َ

قي ي ل ي  :إن الييور ِّ
الريح ي يتييون لون ي أخضيير ( )3يي يكون كييال ِّ ِّ المنفي يو ِّخ(،)4
صييب جعيا ال ضيربانا ،ي ِّ
يج صاحب كيأن عيني ِّ تم ان م ا( ،)5ال ي ِّ
صييب هيذا
ً
ً

=

يقا  :يِّب
اليب
 القاموياب

الش

ييب

النبت .قا ابن ِّ
الس ِّتيت :هو جمع ياب .

ييِّب  .اليب  :ياب

بفت البا  :المتان يفارق الما فييب ".
ييِّب

المحيط" :)261/2( :يِّب
شاذ فمو ِّ
ياب

يِّب

ما أصل اليبوسة لم يعم رنًبا

بالكسر :ييب

يبي  .يب
فيب بالتحر ِّ
يك".

بالفت .
كان رنًبا فج

كاتب .

 -1نور عامانية ،بطرسيبور  :المسيألة ( )27سياقطة برمتميا منمميا .في هيذا دليي

اضي عليى أن ناسيخ

مخطون يية (تيم ييور) نسي ييخ ع يين مخطون يية أخي يير مختلف يية عي يين األس ييرِّ التي ي تنتم ي ي إليم ييا مخطوني يية

(بطرسبور ).
 -2نور عامانية( :أن) :زاه .
 -3تيمور( :أ ).
 -4نور عامانية( :المنتفخ) .بطرسبور ( :المفتوح).

( -5تم ان م ا) :بمعنى التم د الجذب .التم د عني األنبيا شيت مين أشيتا أميراض األعصياب يتيون
مؤلما ،قالوا :األلم المم د .ال ع قة للمعنى هنا بتلمة ِّ
الم بمعنى القي .
ً

٢٩٣

الص ييبيان المش ييايخ م يين قرص يية ت ِّ
ال ييور ِّ
ص يييب الم ييأ فتن ييتفخ الع ييين في ي أس ييرِّع م يين
اللح ِّ  ،ي ِّحُّل ( )1بخار الما ِّ
ِّ
الحار نحوه.
الوَرِم الَّ َمو ِ
ِي؟
[ -]30ف ن قا  :فما ال لي على َ

ص الغم ِّ
قلنا ل  :إن الور ال م ِّو حار ثقي رنيب كايير ال مع ِّية اليرم ِّ
يص(،)2
ربما تور اإلكلي حتى ينظير إليى سيو ِّاد العيي ِّن( )3في س ِّيط ِّ كمي ِّية ف ِّ
يص الخيات ِّم قي
تور البياض ع علي ِّ .
أ ( )4ينب ِّعث

الورِدين هو ِّقسمان :فمن ما يتون ف الجفو ِّن حتى ي ا
من َ
(ِّ )5
ِّ
دما.
ً
دما ،أ ف اإلكلي حتى ي ا أ ينبعث ً
د ا ج ِّ هذه ِّ
العل ِّ الفص إراقة ال ِّ.
...

()6

ِّ
أيضا إذا كانت الحرار أغلب من اليب ِّ ...
ر الصف ار ً

كان الوجع أش ...

()8

يح ُّ ذلكِّ ،
كان الفص مما ِّ
الحجامة ف السا (.)10(...)9
 -1بمعنى يحلِّل  ،بلغة األنبا المعاصرين.
 -2نور عامانية ( :الغمص) :ساقطة منما.
 -3نور عامانية ،بطرسبور ( :العين) :ساقطة منما.
 -4نور عامانية.) ( :
 -5نور عامانية.) ( :
 -6نقص ف الن ِّ
ص.

 -7نقص ف الن ِّ
ص.
 -8نقص ف الن ِّ
ص.

 -9نور عامانية( :الساقين).
 -10نقص ف الن ِّ
ص.

٢٩٤

()7

أما ال ُخروق:
[ -]31و َّ

اض المستقب ِّ
 فمنما ما يتون عن( )1األعر ِّلة( )2من خار ك ِّماي ِّ ضيرب ِّة اليي ِّ أ

بح ي أ بما أشب ذلك.

 أ أن تكح ي أ تييذر ب ي ا ح ياد( )3فيؤ ِّك ي ( )4هييذه الطبقيية يخرقمييا فيف ِّجرهييافتكون الخر ف هذه الط ِّ
بقة من ذلك.
 أ ميين ِّعل ي ميين داخ ي ك ِّما ي ِّ الق ير ِّح( )5الت ي تكييون مي ين الكيموسيياذكرناها فو  ،من النوازِّ من الِّ ما ِّ .

الت ي

[ -]32آخر تلك ِّ
ير ِّ م ين ِّ
الحج ِّ
ياب اليذ فيو
السَب ُل ف ن ين ِّ من ال أ
العل ِّ َّ
ِّ
ِّ
الحج ِّ
ياب( )7اليذ مني
الر ِّ  -يني ِّ ف العر ِّ األ ِّرد ِّ ( )6ف
القح ِّ -أعن حجب أ
هذه الطبقة(.)8
[ -]33ف ي ي ن قي ييا قاه ي ي  :مي ي يا الي ييذ يني ي ي ِّ مي ي ين هي ييذا ِّ
الحجي ي ِّ
ياب( )9إلي ييى هي ييذه

الط ِّ
بقة()10؟

 -1نور عامانية( :ف ) .بطرسبور ( :من).

 -2نور عامانية( :السفلية).
 -3نور عامانية( :حار).

 -4رجحنا أن تكون الكلمة (فيؤ ِّك ) ،لي
 -5نور عامانية( :الفر ).

 -6جا

(فيأك ).

الكلمة ف المخطونا ( :األ راد).

ان ِّعر ِّ
القامو المحيط" :)345/1( :الوري ِّ
قان ف العن ِّق،
الحجاب الذ فو ِّ
 -7يقص ِّ :
القح .
 -8يقص بما :الطبقة الملتحمة.
الحجاب الذ فو ِّ
 -9يقص ِّ :
القح ِّ .
 -10يقص  :الطبقة الملتحمة.

٢٩٥

أ ِّرد ".

ِّ
قي ل  :رنوبة حرار دموية( )1فاس ترتفع من بخا ار ِّ
األغذية( )2فتجتمع ف
نفس ِّ إلى هذا ِّ
الِّ ما ِّ فينفيما الِّ ما عن ِّ
{الغشا ِّ ( )3فين ِّفيما هيذا ِّ
الغشيا إليى أنرِّافي ِّ ،
هذه ُّ
إكليال ه ِّمن هذا(ِّ })4
الح ِّ
الطبقة المسما
الر ِّ .
جاب الذ فو ِّقح ِّ ( )5أ
ً

ارح ِّ أن ين ِّف فضول إلى أن ار ِّ
ان الجسِّ جو ِّ
ف اليي ِّ
شأن ِّكي ِّ
من ِّ
ين ال ِّيرجلين
ير ِّ  ،فميين ذلييك ك ييان جييع ِّ
النقيير ِّ ِّعيير النس ييا أ جيياع المفاص ي ِّ ِّح ي ج ي ِّيع
الي أ
الجذا ِّ ف األنر ِّ
اف لِّما تنف الطبيعة من ج يِّ ذلك الفض ِّ .

ف ذا صار إلى هذه (الطبقة)(- )6هذا الفض  -ف ن كان فيميا ضيع
متمي ي ًة( )8لقبولِّي ِّ قِّبلتي  ،في ن صييادفت معالِّ ًجييا حاذًقييا نقاهييا [ميين مييا( ])9رد عليمييا ميين
ذلك الفض ِّ  ،قواها ف نف ِّسما ألن ال تقب ِّما هذا الفضي ِّ  ،نقيى اليِّ ما باألد ي ِّية
المنقي ي ِّية للي يِّ ما ِّ [ من ييع] أن يحي ي فيي ي ِّ ِّماي ي ه ييذا الفضي ي ِّ  ،فتنقط ييع( )10الم يياد ع يين
()7

ِّ
جاب(ِّ ،)11
الح ِّ
الحجاب يقطعما عن العي ِّن.

 -1تيمور ،بطرسبور ( :دمية).
 -2تيمور ،بطرسبور ( :األ عية).
 -3يقص ِّ :غشا ال ِّ ما .
 -4نور عامانية :ما بين { } :ساقط منما.
 -5تيمور( :قح ) :ساقطة منما.
 -6يقص  :الطبقة الملتحمة.
 -7تيمور( :ضعي ).
 -8نور عامانية( :متمي ة) :ساقطة منما.
 -9يب

أن الكلمتين سقطتا ،أضفناهما لضر ر السيا .

 -10تيمور ،بطرسبور ( :فنقطع).
الحجاب الذ فو ِّ
 -11يقص ِّ :
القح .

٢٩٦

كانيت

ِّ
صاحب ِّ ؟
[ -]34ف ن قا قاه  :هذا ال ا ( )1يبقى حتى يمو مع

قي ل  :ألمور :أما اح فخطأ العلي ِّ  ،أ ِّبخط علي ِّ .

 فخطأه :التوان عن الع ِّ  ،األغذية الردي ة ،حتى تستح ِّكم ِّالعلة.
 الخطأ علي ِّ :قلة معر ِّفة الم ِّ
تطب ِّب بال ا ِّ .

الط ِّ
ِّ
ُّ
الصغر فيعال الصِّب ُّ بالمخ ار ِّ الت
أ يتون من فساد ف
فلية( )2أعن
يب البين ِّ ميا حي ِّ
يب السيفرج ِّ مييا حي ِّب الب رقطونييا
فيميا األفييون ِّقشيير اليبير ِّح حي ُّ
ِّ ()3
ِّ
الزميا( )4يحتييا إلييى نبيييب
فيخمي يسييتن الح قيية ،ال ينضي الفضي فيصييير دا ً ً
()5
أبً ا...

إليى أن تعليو( )6تليك العيير الحمير(ِّ )7
الغي ظ النات ية في جي ِّ هيذا( )8البيي ِّ
ياض.
كاير من أ ِّ
جاعما الت كانت من هذه
تكون العين فيما بقية قو فتذ ِّهب عن العي ِّن ًا
ِّ
ِّ
صاحِّبما ذهب بصره .
العلة ،ف ن كانت ق  )9(...عن
ربما ح

من ِّح ِّ ما ين ِّ من الِّ ما ِّ ...

 ...فضو ...

()11

ذلك...

 -1يقص  :السب .

 -2نور عامانية( :الطبقة).
 -3تيمور( :ستن).

 -4نور عامانية( :أل ار ).
 -5نقص ف النص.

 -6تيمور ،بطرسبور ( :تغل ).
 -7نور عامانية( :اللحم).
 -8نور عامانية( :هذا) ساقطة منما.

 -9نقص ف الن ِّ
ص كلما مشوهة.
 -10نقص ف الن ِّ
ص .تيمور :كِّتب على المام

 -11نقص ف الن ِّ
ص.

(ما ).

٢٩٧

()10

 ...س

العي ِّن حتى يؤ ِّكلما.

ِّ
ِّ
موضع ِّ حتيى يتياد يي عما ال تنظير ال تط ِّيرف
غير
 )1(...أ نبا شعر ف
إال نرفمييا ،ال تب ِّ
صيير إال خ هييا ،فتجتمييع فيمييا ِّعلي ثي  :سييب بيياد ،)2(...شييعر
صيبة .فمذا ما يتون من هذا ِّ
العلة تعظم الم ِّ
س  ،فعن ذلك تعظم ِّ
الغشا ِّ .
()3
السَب ِل خاص ًة؟
[ -]35ف ن قا قاه  :فما ع مة َّ
قيي ي ي ي لي ي ي ي  :حم ي ي يير الوجي ي ي ي ِّ ِّ ،حتتي ي ي ي  -الجب ي ي ييين خاصي ي ي ي ًة ،-در ر( )4ع ي ي يير ِّ
ير،
ظيا حم ًا
ُّ
الص غين(ُّ ،)5
الص اع ،ظمور هذه العر ِّ الت على جي ِّ الح ق ِّية ِّغ ً
فمذا من دلي ِّ ري ِّ السب  ،فاعلم ذلك.

 -1نقص ف الن ِّ
ص.
 -2نقص ف الن ِّ
ص كلما مشوهة.
 -.3تيمور( :قاه ) :ساقطة منما.

در الحلي ييب :كا يير .در ِّ الناق يية بلبنم ييا :أدرتي ي  ،يق ييا ( :در حلوبتي ي ) أ
 -4المنجي ي ( :ص" :)209در ا
لبنا إذا در ".
در در ًار در ِّ العر  :امتأل د ًما
كار خيرات  .ا
تشبيما بامت الضر ع ً
ً
الصي ي بالض ي ِّيم :م ييا ب ييين الع ييي ِّن األذ ِّن ،الش ييعر المتي ي لِّ عل ييى ه ييذا
 -5الق ييامو المح يييطُّ " :)109/3( :
المو ِّ
ض ِّع ،أص ا ".

٢٩٨

[عِلَل الطَّبقة القَرنيَّة]
الطبقـ ِ
َّ
ـــة الثانيــــة -يق ييا لم ييا باليوناني يية -قراتويــــ يس(،)1
[ -]36ه ييذه ِّعلي ي
القرني.
تفسيره َ
من ِّعل ِّ هذه الط ِّ
بقة:

ال ُخــروق وال ُفتــوق ،يتييون ذلييك {ميين داخ ي
ِّ
الطبقة األ لى(.)3
ف

( })2ميين خ يار ِّ :شييب مييا ذكيير

 من ضربة بخشبة( )4أ ح ي .ية الحاد ِّ المحر ِّ
عالجة باألد ِّ
 أ من الم ِّقة فتحِّ

ف هذه الط ِّ
بقة خر ًقا.

ِّ
ِّ ِّ
الب ِ
ثور التي ( )5تتولي مين الكيموسيا
 أ من العل ال اخلية كالُقرو ِ و ُالت ذكرناها.
{ يتون من ِّعل هذه الكيموسا

الحياد ِّ

الحاد الت ذكرناها(.)7(... :})6

 -1نور عامانية :االسم اليونان  ،ساقط منما .العبار ف بطرسبور ( :قرانوان

يقا لما باليونانية).

 -2نور عامانية :ما بين { } :ساقط منما.
 -3يقص  :الطبقة الملتحمة.
 - -4تيمور ،بطرسبور ( :أ خشبة) .نور عامانية( :أ نمشة) .العبار الصحيحة( :بخشبة أ ح ي ).

ِّ
تعرض ف الحجاب الاان الذ يشب
 دغ العين" :الفص السابع عشر القو على األ جاع التصفاه القرن هو الذ يسمى باليونانية قيرانويذ  ..-3:أ يصيب ذلك مميا ينطحي مين خيار ماي
عييود أ قصييبة أ ح ي ي  .أ ميين سيياهر األشيييا الت ي تعي ِّيرض ميين خييار  .أ يصيييب ذلييك ميين أد ييية
حار ".
 -5نور عامانية( :الذ ).
 -6نور عامانية :العبار بين { } ساقطة منما.
 -7نقص ف الن ِّ
ص.

٢٩٩

يتون(. ... )1
()3
 )2(...تحي ي عنم ييا الُقــــرو ُ و َّ
الســــرطان والموســــرقة
الظفــــرُة عني ي غل ِّبتم ييا  ،و َّ
الحمرة والصفرة ،كحمرِّ ال ِّ صفرِّ الير ِّ
قان.)4(...
البَيا  ،و ُ
وَ
()6
الســبل النيياز ميين ِّ
ير ِّ ،
الحجييا ِّب الييذ تحييت ِّقحي ِّ الي أ
 )5(...ربمييا نسي عليي
َّ ُ
{ -يسمى مانينغ القوية( }-)7ذلك ألن هذه الطبقة( )8من ذلك ِّ
الح ِّ
جاب الذ تحت
ير علييى السيو ِّاد ،في ذا كييان
ير ِّ  ،الي لي علييى ذلييك أنييك تيير حمييرً عر ًقييا حمي ًا
ِّقحي ِّ الي أ
ذلك كذلك علمنا أن ف القرني ِّة د ن ِّ
غيرها.

...

()9

ربما رأينا عليما( )10كمي ة الغم ِّ
امة منسوج ًة( )11على السواد.

يتييون مييع ذلييك ِّحتيية بييين( )12العينييين مييع عطييا كاييير دمعيية فضييو رنبيية
ِّ
تن ِّ ف األن ِّ ِّ
تقلص الح قة تنخسما( ،)13انتا ِّ
أجفانميا ،يجي العليي كيأن
يار شيع ِّر
عيني ِّ تقلعان.
ِّ
فمييذا هييو ال ي لي علييى َّ ِ
يرحا
الســبل الييذ ينتشيير علييى القرنييية فق ي شييرحت لييك شي ً
حتما.
م ً
-1

-2
-3
-4

-5
-6

نقص ف الن ِّ
ص.
نقص ف الن ِّ
ص.
نور عامانية( :عليما).
نقص ف الن ِّ
ص.
نقص ف الن ِّ
ص.
يقص ِّ :
الحجاب القرن .

 -7نور عامانية :ما بين { } :ساقط منما.
 -8يقص  :الطبقة القرنية.
 -9نقص ف الن ِّ
ص.
 -10ف المخطونا ( :علي )([ .عليما) يقص  :الطبقة القرنية].
 -11تيمور ،بطرسبور ( :مبسونة).
 -12نور عامانية( :مع).
 -13نور عامانية :الكلمة غير اضحة فيما.

٣٠٠

ل األجفانِ:
 -القولُ( )1في عِ َل ِ

ِ
األجفان:
[ -]37ومن ِعَل ِل
االنقالب إلى داخل
أ-
ُ
ب -إلى خارج.
 نبات(َّ )2الشع ِر.
د -وانقالب (.)3
انتثار شعرهما.
هي -و ُ
 -الغل ُ فيهما.

يعرض ف الطبقا ِّ
وورم ُهما كما(ِّ )4
أيضا.
ز-
ً
ُ
ِّ
يعرض فيما:
حَ -بثر ِصغار.
طِ -
وح َّكة ش ي ة.

كَ -جَرب.

 وَقمل ِوصئبان وَقمقام.)6(....)5(.

 -1نور عامانية( :القو ) :ساقطة منما.

 -2نور عامانية( :كلمة غير مقر ) .بطرسبور ( :انبا ).

 -3ف المخطونا الا  ( :تقلبمما).
لييي ميين المسييتبع أن يتييون المؤلِّ ي

ق ي اختييار اصييط ح (تقلييب الشييعر) لييي

(انق ي ب الشييعر).

ذلييك أني اسييتعم في الكنيياش كلميية (الشييعر المنقلييب) ،لييم يسييتعم في (دغي العييين) اصييط ًحا ميين
ب) ف مجا أمراض (شعر األجفان).
جذر (

 -4نور عامانية( :كان).
 -5بع أن ع د ِّ
نص الماد العلمية من المخطوط.
المؤل أمراض األجفان ضاع ُّ
 -6نقص ف النص يشم الماد العلمية كلما .لم يبق من (عل األجفان إال األسما ) ضاع الوص .

٣٠١

[عِلَل الطَّبقة العِنبيَّة]

الطبقـ ُة ِ
َّ
العَن َّبيـ ُة(ِ :)1صـ َغُر
[ -]38مين ِّعلي ِّ الطبقي ِّة المسييما ِّ راغويـ يس هي
ِ
ِ
ِ
ساع ُ:
الناظر ،و ِكَبُرُ  ،أعن  :ض َيق ُ وات َ
يغير في ِّخلقِّتي ِّ ( )5إميا
إما أن يتون ذليك( )2حالي ًة( )3غري يي ًة في المولِّيِّ ( )4إميا ص ًا
كبير.
ًا
يح في بع ذلك:
 إما أن( )6يتسع فو ق ِِّّره. -إما أن يضيق فو ق ِِّّره.

يعرض ل إلى أحِّ الجو ِّ
وجاجا ِّ
انب(.)7
 إما اع ً -أ خر ًقا تكون في .

[ -]39مسألة :ف ن قا قاه  :ف ِّمم يتون ِّاتساع

ضيق ؟

قي ل :

] [1أما ِص َغُرُ فيتون:

 -1جا ف المخطونا

ِّ
(العنبية).
(الصغير ) ه خطأ من الناسخ ،الصحي

 -2نور عامانية( :ذلك) ساقطة منما.
 -3جا ف المخطونا (على ِّح ) هذا خطأ من الناسخ ،الصحي (حالة).

 -4ف تيمور ،بطرسبور ( :على ح غري ية ف األ لين) .نور عامانية( :على ح  ...ف األ لين).

نرج أن يتون ُّ
النساخ ق أسا ا ق ار كلمة (ف المول ) كتبوهيا (في األ ليين) .ربميا كيان ثمية
نقص في كلمة (ف األ لين) ،لكين معنيى الكلميا األخير هيو أن تكيون ِّ
العلية (في الطبيع) أ عني
الوالد .

 -5نور عامانية( :ف خلقت ) ساقطة منما.

 -6نور عامانية( :أن) ساقطة منما.
 -7نقص ف الن ِّ
ص .نرج أن يتون النص في متعلًِّقا باعوجا الناظر .ينظر :المسألة (.)42

٣٠٢

 ِّإما ِّمن

()1

ر فيضغط من جو ِّ
انب ِّ .

 (ِّ )2إما من يب

الر ِّ
ُّ
نوبة البيضي ِّة الت تغذ ه.
تشن لفنا ِّ ُّ

 أ ف يب ([ )3ف ] نفس .(ِ )4
ساع من أنواع ث ثة:
] [2يتون االت ُ
 إما من تمُّ د. أ من يب . أ من( )5رنوبة.فمال ِّ
ِّ
كما ِّ ِّجلي بي بالميا ِّ ثيم تاقيب فيي ثقًبيا تتركي
فأما الذ يتون من يب
الجل ي تقييب مو ِّ
ضييع الاقي ِّ
ِّ
حتييى ي ِّج ي  ،ف ي ذا ج ي
يب أ اتسييع( )6فصييار ما ي مييا ف ي
ِّ
نفس ِّ مرتين أ ث ثًا.
كييذلك هييذه الطبقيية إذا هي جفيت اتسييع الاقييب الييذ فيمييا ،الييذ مني ينفييذ نييور

البص ِّر.

 -1نور عامانية( :من) ساقطة منما.
 -2نور عامانية ) ( :ساقطة منما.

 -3الكلميية غييير مقيير  ،تبي كأنمييا (سييو ) أ تكييون (يبييو ) .نييرج مييا كتبنيياه ف ي اليين ِّ
ص (يييب ) ألن
عبار (يب ف نفس ) تنسجم مع المعنى الذ كتب أكار من مؤلِّ ف ذلك العصر.
بطرسبور  ،نور عامانية :تب

العبار كأنما( :ف سو

 -يقص  :ف سو ف نفس أ ف تكوين (تركيب ).

نفس ).

 -4نور عامانية ( :تكوين).

 -5تيمور ( :إما) ب
 -6المؤلِّ يعن بذلك أن الجل إذا ج
(أ من).

تقب

محيط الاقب فاتسع الاقب.

٣٠٣

...

()1

ذلك ألن هذه الطبقة من ِّ
شأنما أن تكون ن ي ًة رنب ًة...

ِّ
من ذلك أن صير ِّ
الرنوبية ،)2(...في
لجوفميا خمي
يحمي ُّ

جمميا مميا يلي

الرنوبة البيضية.)3(...
الجلي ية ُّ
ق سمت العلما ( )4االتساع االن فاع مالوه بش

ي ِّ
السريانيون.)5(...
سمي ُّ

معلق تقب

تنضب

()10

[ -]40مسألة :ف ن قيا قاهي  :فميا الي لي عليى معرف ِّية ِّ
ياع اليذ {يتيون
االتس ِّ
الر ِّ
ِّ
من اليب ِّ
نوبة؟
ساع الذ ( })6يتون من ُّ
االت ِّ
قي ل  :إنا إذا فتحنا العين فتحا مست ِّويا ( )7رأينا ِّ
ير :كيان ذليك
االتساع مسيت ًا
ً
ً
دلييي ً علييى أن ي ميين اليييب ِّ ف ي ال يِّ ما ِّ  ،ذلييك ألن هييذه الطبقيية ميين ِّ
الحجي ِّ
ياب الييذ
يحو اليِّ ما  ،التي ( )8يسي ِّميما الحتييم( )9ميانينغ اللينية  -إنميا سيماها اللينية لقربِّميا
الر ِّ ...)10(.-
الصلبة لقربِّما من عظم ِّقح ِّ أ
من الِّ ما ِّ  ،سمى تلك القوية ُّ

 -1نقص ف الن ِّ
ص.

 -2نقص ف الن ِّ
ص.

 -3بطرسبور  ،نور عامانية( :العلما ) ساقطة منما.
 -4القامو

ق ."...

المحييط" :)133/1( :نضيب ..-3:الميا نضيوبا :غيار كنضيب ،في ن :ميا ِّ ،
الخصيب:
ً

 -5الكلمة غير اضحة ف المخطوط.

 -6نور عامانية :ما بين { } ساقط منما.

 -7أضفنا الوا هنا.

 -8نور عامانية( :الذ ).

 -9من الواض أن يقص ساهر العلما .
 -10نقص ف الن ِّ
ص.

٣٠٤

االتسيياع معوجييا علمنييا أن ذلييك ِّ
ف ي ذا فتحنييا العييين ( )1رأينييا ِّ
االتسيياع ميين ِّفع ي ِّ
الرنوبي ِّية ،ق ي ي ي ي نا ف ي المعرفي ِّية بييذلك كايير نييو ِّ( )2العلي ي ِّ  )3(...ل نيية (ِّ )4منخري ي ِّ
ُّ
ف ِّم ِّ .

ِّ
معالجت ِّ :
 )5(...فينبغ ف
أن تسييتع ِّم األضي ي اد الت ي تي ي ِّيب

الرن ييب ِّ
ترنييب الي يياب

كمييا ق ييا إبقي يراط:

الضي يُّ ِّ
ِّ
الرنوب يية بي ياليب ِّ  ،اليي يب
بالضي يِّ ( ،)6الحي يرار ب ييالبر د ِّ  ،الب يير د ب ييالحرارِّ ُّ ،
بة ،مع ذلك ف ت ع ِّحف العض ِّيو مين ني ِّ مياد مف ِّسي  ،فعلييك بميا يق ِّويي ِّ
بالرنو ِّ
ُّ
يحفظ .
ثم تعالِّ ال ا بما ينفع (.)7
[ -]41مســـألة :في ي ن ق ييا قاهي ي ( :)8كيي ي

فوقما ِّحجاب ج ِّ
اس قو ؟

صي ي إل ييى ه ي ِّ
ي ِّ
يذه الطبق ي ِّية( )9الي ي ا

 -1أضفنا الوا هنا.

 -2نور عامانية( :نو ) ساقطة منما.
 -3نقص ف الن ِّ
ص.

 -4القيامو المحيييط" :)266/4( :اللي ن :اللييين مين كي ِّ شي  ...لي ن ثوبي تلي ًينا :ني اه" .الكلميية اليوارد
تمام ييا ،ربم ييا كان ييت ( لر ي يية) لكنن ييا ن ييرج االحتم ييا ال ييذ اخترن يياه
في ي المخطون ييا غي يير اض ييحة ً
( ل نة).

 -5نقص ف الن ِّ
ص.

 -6تيمور( :للض ).

 -7تيمور ،بطرسبور ( :ينقي ).

 -8تيمور( :قاه ) :ساقطة منما.
 -9يقص  :الطبقة ِّ
العنبية.

٣٠٥

هيو ِّبوض ِّيع( )3الي ا ِّ عليميا إنميا ن يحفظما

قي ل ( :)1إن ِّ
تيبيسنا( )2إياها ليي
الر ِّ
الرنوبة الت في األصي ِّ
نوبة من األص ِّ  ،كذلك ينبغ إذا أدنينا ُّ
نيِّبسما ِّبن ِّع(ُّ )5
 هييو ِّالحجيياب الييذ يحييو ال يِّ ما  ،-الما ي ف ي ذلييك كشييجر مِّنعييت المييا فجفييت
أغصييانما انتا يير رقم ييا جي ي ثمرهي يا ،ف ي ذا س ي ِّيقيت الم ييا رجع ييت اخض يير انتش يير
أغصييانما حسيين رقمييا رنييب ثمرهييا ،ف ي ن كايير عليمييا المييا
فص حما إ ًذا منع إفر ِّ
اط ما باعت ِّال ِّ ص حما.

اليير ُّ ح ي

()4

فسييادها،

()6
[-]42
ق( )7التي ي ( )8تع ي ِّيرض لم ييا
أمييا ال ُخـــرو ُ
أيضا من ِّعل داخلة( )10كالقر ِّح البا ِّر كما
يع ِّرض لما من خار كما صفت ،تكون ً
يع ِّرض لغي ِّرها من نبقا ِّ العي ِّن.
()9

ت حي ي

فيم ييا فبعض ييما مم ييا

 -1نور عامانية( :قلنا).

 -2يقص إذا عالجناها باألد ية الميبسة.
 -3تيمور( :يوضع).

نور عامانية( :بموضع).

 -4تيمييور ،بطرسييبور ( :نج ِّففمييا) .إن مييا رد في مخطونيية (نييور عامانييية) مييرج ألني لييو كانييت الكلميية
(نجففمييا) لكانييت بييالمعنى نفس ي الييذ تحمل ي كلميية (نيبسييما) ،نق ي ر هنييا أن المؤلِّ ي قييا (نحفظمييا)
بمعنى نحاف عليما ،أ نحاف على هذه الطبقة ِّ
العنبية.

 -5تيمور ،بطرسبور ( :بنوع).
 -6تح

عن (الضيق االتساع) من أمراض (الطبقة ِّ
ص المتعلق باالعوجا .
العنبية) ،ضاع الن ُّ

ينظر :المام الساد ف المسألة (.)38
العنبية بع أن عال اتساع الاقب ِّ
ِّ
ضيق .
 -7يعال المؤلِّ اآلن خر
 -8نور عامانية( :الذ ).
 -9يقص  :الطبقة ِّ
العنبية.

العل الت تأت من داخ الجسيم ،يسيتعم األنبيا الييو اصيط ح ِّ
 -10يقص بذلك ِّ
(العلي ال اخليية).
الغرض من هذه المسألة أن يقو المؤلِّ

إن أسباب القر ح ق تكون من خيار الجسيم قي تكيون مين

داخل .

٣٠٦

]الماء[
[ -]43مسألة :ف ن قا قاه  :فأين مح ُّ الما ِّ من العي ِّن؟
قي ل  :ق قالت الحكما ف ذلك قولين:
فوقميا مين تح ِّ
أح هما :ف خم ِّ ِّ
العنبي ِّة ،مين ِّ
يت القرنيية ،فيجمي الميا فيميا بيين

هاتين الطبقتين...)1(.

صافيا ال يق ح؟
[ -]44ف ن قا  :فما با بع ِّ ( )2هذا الما ِّ يتون أبي
ً
()3
ِّ
الصيق بالطبقي ِّية القرنيي ِّية قي
يافيا ف ني مييا
قيي لي  :إني إذا كيان المييا أبييي ص ً
العنِّبي ِّية ممازجِّتي ِّ
وق بالطبق ِّية ِّ
مازجما ل ِّ
صق بما ،كذلك الميا األسود سواده مين لص ِّ
وق ِّ بمذه الطبقة ،بياض ذلك من لص ِّ
لما ،فسواد هذا من لص ِّ
وق ِّ بالقرنية.

ِّ
لمذه
أما الما (( )4المنقاد للق ِّح ( ))5ف نما هيو بين هاتين الطبقتين غير مماز
ِّ
لمذه ،مفرد منمما( ،)6فلذلك يق ح.
أ

 -1نقص ف الن ِّ
ص.
 -2نور عامانية( :بع

) :ساقطة منما.

 -3نور عامانية( :إن ) :ساقطة منما.
 -4نور عامانية( :الما ) :ساقطة منما.
 .5نور عامانية( :المعاد المق ح).
 .6تيمور ،نور عامانية( :منما).

٣٠٧

[عِلَل الرُّطوبة البَيضيَّة]
الرنوبي ِّية الت ي تشي ِّيب بييياض البييي ِّ -
ميين ُّ

[ )1(-]45فأمييا ِّ
العل ي الت ي تح ي
المسما ِّ
ِّ
بلسان اليوناني ِّة (أ يذا )....)2(-
فمن ِّعللِّما :أني إن( )3جي

ياحب ِّ كيأن بيين ي يي ِّ
منميا مو ِّ
ضيع احي  :يخيي لص ِّ

كوً ،حياما دار بصره ت ر مع .

إن جفت منما مواضع :خِّي إليي ِّ -إذا هيو نظير في الشي ِّ  -كيأن فيي ك ًيو
الر ِّ
شأن ِّ
كايرً؛ ذلك ألن من ِّ
الرنوبة( )5أبً ا.
نوبة(ُّ )4
هذه ُّ
......

()6

 -1ي ح أن السؤا هنا ضاع من النص اليذ نفتيرض أن يتيون معنياه :ميا هي العلي التي تحي
البيضية؟.

 -2نقص ف الن ِّ
ص.

 -3نور عامانية( :إن) :ساقطة منما.
الرنوبة البيضية.
 -4يقص ُّ :

(الرنوبة) ساقطة منما.
 -5نور عامانيةُّ :
الرنوبة هنا ض اليب .
 -يقص ُّ :

 -6نقص ف الن ِّ
ص.

٣٠٨

في

[جُحوظ ال َعيْن]
توؤها
[ -]46ف ن قا قاه  :مم يتون ُجحو ُ
ظ العي ِّن وُن ُ

()1

ظ ُمها؟
ِع َ

قي ل  :ألمور:
()2
الر ِّ
نوبة فضي ِّ
َّ
الموِل ِ  :أن تكون( )3عظيم ًة لِّغلب ِّة ُّ
[أ] أما أح ها فف الطب ِع و َ
الحرارِّ  ،فكانت( )4العين عظيم ًة نات ًة دم ِّوي ًة( )5رنب ًة.

جاجي ُة فتكار رن يوبة( )6نبق يا ِّ ( )7العيي ِّن حجِّبميا
البيضي ُة والز َّ
[ب] إما أن َتكثَُر َ
فتعظم.

ُّ
اللغ يية" :)388/5( :نت ييأ :الن ييون الت ييا الممي ي أصي ي ص ييحي يي ي ُّ عل ييى خ يير
 -1مق ييايي
موضيع مين غيير بينونيية .يقوليون :نتيأ الشي  ،إذا خيير عين ِّ
موض ِّيع ِّ مين غييير أن يِّبيين ،ينتيأ .نتييأ
شي ي

ع يين

ِّ
الجل ."...

 القامو المحيط" :)29/1( :نتأ نتأً نتوً ا :انتبر انتفخ ارتفع ،عليمم :انلع ،القرحةِّ :رميت،الش  :خر من مو ِّ
ض ِّع ِّ من غير أن يبين ،انتتأ :انبر ارتفع".
 -2نور عامانية( :أما) :ساقطة منما .الترتيب األبج

من ضعنا.

 -3تيمور( :أن تكون) :ساقطة منما.
 -4نور عامانية ( :كانت).
 -5ف المخطونا
 -6جا

( :دمية).

الا

ف المخطونا

الا

( :رنوبا ).

 يقص بذلك أن إذا كار البيضية الُّ جاجية ف ن ذلك ِّيؤد إلى زياد رنوبة كي ِّ احي مين حجيب

(نبقا ) العين.

 -7تيمور ،بطرسبور  ،نيور عامانيية( :أنبيا ) ،المقصيود (نبقيا
على (أنبا ) لي

على (نبقا ).

٣٠٩

العيين) ،ي حي هنيا أني جميع نبقية

مادة( )1غليظة سيالة( )2من عر ِّ
[ ] إما أن َتن َح ِ َر َّ
ض تمُّوع أ ق
(فيسترِّس ( ))3العض (ِّ )4
الماسك للعي ِّن ،يمتِّل رأسما رنوب ًة فتجح لذلك.
[د] أ يح
تجح أ ًال فأ ًال.

نح ِّو ذلك.

ـرطان أ في أنير ِّ
اف العص ِّ
الس ِ
يب فتنتيؤ العيين
ورم َّ
ف قع ِّر العيي ِّن ُ

فمذه ِّعل الج ِّ
حوظ ف العين.

 -1تيمور ،بطرسبور ( :بلة).

 -2نور عامانية( :سيالة) كتبت فيما( :مسألة) .لع الناسخ هنا أخطأ ف ق ار الكلمة.

 -3ﻧﻭﺭ ﻋﺛﻣﺎﻧﻳﺔ :ﺍﻟﻌﺑﺎﺭﺓ ﻓﻳﻬﺎ) :ﻓﻳﻧﺗﺷﺭ ﻣﻳﻝ(.
 -4ف المخطونا

(العصب) ،هذا خطأ من الناسيخ ،الصيحي (العضي ) ،ذليك ألن اإلغرييق العيرب

كانوا يظنون أن ثمة عضل ًة أ عض
تمنعما من أن تغير موقعما إلى األما .

موجود خلي

٣١٠

العيين تحييط بالعصيب البصير

تمسيك العيين

[الزُّرقـــة]
[ -]47مسألة :ف ن قا ِّ :
فمم( )1تكون الزرق ُة ف العي ِّن؟
{قي ل  :إن ال ُّ رقة( })2ضر ِّ
بان:
()4
()3
الصفر .
أح هما{ :...يض ِّرب إلى الخضرِّ  ،اآلخر } يض ِّرب إلى ُّ

]أ[  ....فما كان ماه ً إلى الصفر .)5(...
 ....فلقرب هاتين الطبقتين(.)7(...)6

 -1تيمور ،بطرسبور ( :فيما).
 -2نور عامانية :ما بين { } ساقط منما .ق ضاعت مين نيص هيذه المسيألة عبيا ار كايير تجعي فممميا
متعذر إال إذا قورنت بما كتب حنين.
ًا

 -3نور عامانية :ما بين { } ساقط منما.
 -4نور عامانية( :يصير).
 -5نقص ف الن ِّ
ص.
 -6رد ف
إح

المخطونة "الطبقتين" ،لكن الكلمة مع لة عن سياقما ،ف

هذه الحالة ينبغ

أن تكون

الطبقتين ه العنبية ،فما ه الطبقة األخر ؟! لكن السيا ق يست ع أن يتون األص هو

(الرنوبتان) لي

(الطبقتان) ،ف هذه الحالة ف ن (الرنوبتين) هما البيضية البردية.

هذا الفمم (للنص المشوه) مبن على أسا

ف دغ العين.

ق كتب ابن النفي

ما جا ف مساه حنين ،يشبم بع

ف (الممذب) هذا الموضوع بشت

اض  ،كذلك فع نفي

الشيب ميا جيا
بن عوض

الكرمان ف كتاب (شرح األسباب الع ما ) ،ك هما يتفق مع النص المختصر الذ كتب حنين ف

كتاب (المساه ف العين).
 -7نقص ف الن ِّ
ص.

٣١١

.)1(....
 ....أ (...)2

()3

ِّ
صفاهما.)6(...

من كارِّ ماهما(.)5(...)4

يتب ييين لن ييا ه ييذا الل ييون ،ذل ييك أن ه ييذا الم ييا ماهي ي إل ييى الص ييفرِّ  ،فلمي يا ق ييارب
السواد

()7

ِّببر ِّيق ِّ صف ِّاه ...

()8

امت

اللونان...

()9

فصار أزر أشم (...)10

()11

الش ِّ
ماه ً إلى ُّ
الصفرِّ .)12(...
مولة ُّ
العن ِّ
حال ِّ بسو ِّاد ِّ
غير أن ينتِّق عن ِّ
ِّمن ِّ
بية )13(...ال  ...)14(...القرنية.

 -1نقص ف الن ِّ
ص.
 -2نور عامانية( :أ ساقطة منما) .بطرسبور  .) ( :الصحي ( :أ ).
 -3نقص ف الن ِّ
ص.
 -4ال يمتن مما تبقى من هذا النص أن نفمم ما إذا كانت هذه الكلمة (ماهما) أ (مادتما) ألن النص ال
يشير إلى الطبقة الت يتح

عنما المؤل .

 -5نقص ف الن ِّ
ص.
 -6نقص ف الن ِّ
ص .من الممتن أن نق ر أن بع

العبا ار

الت سقطت هنا ينبغ أن يتون معناها:

]ف ن نتيجة لذلك[.
 -7يقص المؤل

هنا ]سواد العنبية[.

 -8نقص ف الن ِّ
ص.
 -9نقص ف الن ِّ
ص.
 -10ربما كان قص المؤل

هنا ]لون البيضية الماه إلى الصفر  ،لون العنبية الماه إلى السواد[.

 -11نقص ف الن ِّ
ص.
 -12نقص ف الن ِّ
ص.
 -13نقص ف الن ِّ
ص.
 -14نقص ف الن ِّ
ص.

٣١٢

]ب[ أما النيوع اآلخير :هييو الخضير  ،فيذلك لمت ِّ
يان البردي ِّية التي هي ي تحتميا(،)1
ماهمييا صي ِّ
ف نمييا يتبييين فيمييا الخضيير لكاييرِّ ِّ
يفاه

()2

بع يِّ ِّه ،فكلم ييا بع ي

صييفت رأيت ي

أخضيير( )3إذا ميياز الس يواد( .)4قي ( )5قييا إبق يراطِّ :إن( )6المييا الصيياف إذا بع ي

عن ي

صافيا ف لو ِّن الما (.})7
{ ً

رأيت أخضر ،ف ذا قربت من رأيت أبي

فم ي ي ييذا الف ي ي يير ب ي ي ييين الل ي ي ييونين :ال ُّ رق ي ي يية )8(...أ الخض ي ي يير ( ،...)9أ الش ي ي ييم
الصف ار (.)10

 -1يقص (تحت البيضية).
 -2نور عامانية( :صفاهما).
 -3ف المخطونا ( :أحمر).
 -4يقص سواد ِّ
العنبية.
 -5نور عامانية ( :ق ) ساقطة منما.
 -6نور عامانية( :أن) ساقطة منما.
 -7نور عامانية :العبار فيما {صاف اللون}.
 -8نقص ف الن ِّ
ص.
 -9الت
 -10الت

صفما ف الفقر (ب) .نقص ف الن ِّ
ص.
صفما ف الفقر (أ).

[هذه المسألة جا

مشوه ًة بسبب سقوط عبا ار

الماد العلمية عن حنين .ما بق من عبا ار

كاير من الن ِّ
ص ال يمتن أن تفمم إال بالعود إلى
ِّ
نص (دغ العين) -الذ
ف

ص إلينا -ينسجم مع

اجتمادنا ف فمم هذه النظرية .من الج ير بالذكر أن عل بن عيسى الكحا ف ( ِّ
تذكر الكحالين) لم
انسجاما مع مخطط الذ
يعال هذه المسألة،
ً
تعُّ كلما من الفرضيا  .يرجع إلى موضوع (ال رقة) ف (الشرح)].

رك على علم السريريا

٣١٣

لي

على النظريا

الت

[عِلَل الرُّطوبة الجليدية (البَرَديَّة)]
[ -]48مســـألة :في ي ن ق ييا  :فم ييا ال ِّعلي ي التي ي تحي ي

الرنوب ي ِّية( )1المس ييما ِّ
في ي ُّ

()2
ِّ
ِّ
اليونانيين قريسطالوي اس ،ه
بلسان
دي ُة ه الت يتون( )3بما نظير العيي ِّن
البَر َّ
َ
إدراكما ،أن جميع ما ف العي ِّن يخِّ هذه الجوهر النفيسة؟

ف نا نقو ( )4ف ذلك :إن( )5من أعر ِّ
اضما:
َّمـا َيس َـرًة ،فعني ذليك تتبيين ع مية
[ -]1أن
إمـا َيمَنـ ًة و َّ
تزول من َمو ِض ِـعهاَّ :
َ
ذلك ،ذلك أن إذا نظر إلى الش ِّ الواحِّ رآه شي ين.
ِّ
يغير( )8أصي ً ،
ـفال( )6ف ني يير كي مييا ييراه( )7ص ًا
ومـَّـرت ُس ً
[ -]2إن هي َه َـوت َ
ال يتبين ( )9إال بع حين.
ِّ
لمذه ِّ
يقا
ريانية(....)10
العلة بالس َّ

 -1تيمور :كتب (الطبقة) فوقما (الرنوبة).

 -2نور عامانية( :هذه).

 -3نور عامانية( :يتون) ساقطة منما.

 -4نور عامانية( :أقو ).

 -5نور عامانية( :أن) ساقطة منما.

السييفالة بضيم ِّمنِّ ،
السييف
السييفو
السييف
ُّ
ُّ
 -6القيامو المحيييطُّ " :)396/3( :
العل ِّو ِّ
بالفت  :نقي العل ِّو العل ِّو الع ِّ ِّ
العلوِّ الع ِّ ."...

 -7نور عامانية( :رآه).

(مغير).
ًا
 -8نور عامانية:
 -9تيمور( :يابت ).

 -10كلمة مشوهة غير مقر .

٣١٤

ِّ
السييفلة بتسييرهما ،السييفا

ارت َف َع
[ -]3إن ِّه َ
عظيما
كبير
ًا
أر ك ش
ً

عن م َك ِانها نلعت في البي ِّ
ضي ِّة قلي ً أكار مين قي ِّرها
َ
على خ ِّ
ف ما هو ب من الق ِّر المي ة.

ويــبس لييم تقب ي ُّ
النييور الييذ يأتيمييا ميين ال يِّ ما ِّ
[ -]4إن ح ي فيمييا ُجفــو َ
على حس ِّب ما ينبغ  ،ت ِّج ُّ العين تصغر( )1من يب ِّ البردية.
ِّ
برنوبتمييا
طوب ُتهـــا فييو مييا ينبغ ي ف ي ن العييين كلمييا ترنييب
[ -]5ف ي ن زَادت ُر َ
ِّ
القابلة ِّ
للنور من الِّ ما ِّ بما يِّت ُّم البصر.
ذلك أن هذه الطبقة ه

الصيفرِّ أ
[ -]6إن ِّه َت َّ
غيَرت عن لوِنها إلى السو ِّاد أ إلى الحميرِّ أ إليى ُّ
إليى لييون مين األليو ِّ
النيور الييذ يأتيمييا مين اليِّ ما ِّ  ،في ذا لييم يقبي ِّ ُّ
ان ليم تقبي ِّ ُّ
النييور لييم
صاحب ِّ
ي ِّ
ِّ
بصر
العل ِّة(...)2

()3

 ...ذلك ...ألن ِّمن هذا العص ِّب إلى هذه الطبقة...

()4

( ...)5بتي ِّ لييون( )6تنصيِّيبغ ييير اإلنسييان األشيييا منصي ِّيبغ ًة ،ف ي ن اصييفر أر

األشيا كلما صف ًار ،إن احمر فكذلك( ،)7إن اسود

فكذلك.

 -1نور عامانية :ربما الكلمة ( :تعتق ).
 -2ف المخطونا

(العين) ،هذا خطأ من الناسخ.

 -3نقص ف الن ِّ
ص.
 -4س ييقطت عب ييار ال نس ييتطيع معرف يية حجمم ييا ل ييم يب ييق منم ييا إال ه ييذه الكلم ييا  " :ذل ييك ...ألن م يين ه ييذا
العصب إلى هذه الطبقة".

 -5نقص ف الن ِّ
ص.
 -6تيمور( :نور).
 -7تيمور :كتبت العبار  ( :أر األشيا كلما حمر) على المام

٣١٥

كتب :فكذلك.

لكن ي ق ي يب ِّ
صيير قلييي ً ينت ِّفييع بمييا :ذلييك أن صييفر اليرقي ِّ
يان تنجل ي
حمر ال ِّ إذا أ ِّزي بالفصِّ ( )1انجلت ذهبت(.)2

تييذهب،

[...)3( -]7

 -1يقص إذا أزي ال بالفص .

 -2ف المخطونا
ال .

 -3نقص كلما

(انجلى ذهب) :هو غير صحي  ،فالمقصود الذ ينجل

يذهب حمر ال

ليي

خار السيا .

 -نور عامانية { :لكن عفونة أرضية حجرية مانعة أكار األ قا }.

 -تيمور ،بطرسبور  :ما بين القوسين { :لكن سواد عفونة أرضية حجرية مناعة فم أكار اآلفا }.

 [حنيين بيين إسييحق :العشيير مقيياال ( :ص " :)120أمييا آلية البصيير هي الرنوبيية الجلي ييية :فتحيفيما اآلفة ."...ينظر :الشرح].

٣١٦

[عِلَل الرُّطوبة الزُّجاجيَّة]
الرنوب ِّية( )1المسيما ِّ بلس ِّ
يان اليونيانيين
[ -]49مسألة :ف ن قا قاه  :فما ِّعلي ُّ

جاجية؟
إيالوي اس ه الز َّ

قيي لي  :إن ِّعللميا :إميا مين يـبس ،أ مين بـرد ،أ مين رطوبـة مين ِّ
المي ا (،)2
َ
َ
ُ
فيمِّي تمُّيجما( )3الطبقا ِّ كلما(...)4
كذلك إن ها ش

ف الشبتي ِّة(...)5

{ ما أق ما تصاب هاتان الطبقتان بمذه ِّ
العل (.})6

(الرنوبة).
 -1تيمور :الطبقة .بطرسبور ( :الطبقة) .كِّتب فوقما بخط صغيرُّ :
 -2نور عامانية :كتبت فيما( :الُّ جا ).
 مفيياتي العلييو ( :ص" :)167األم جيية تسييعة ه ي  :المعت ي  ،الحييار ،البييارد ،الرنييب ،الييياب ،الحار الرنب ،الحار الياب  ،البارد الرنب ،البارد الياب ".

 -3نور عامانية( :بميجان).

 -4نقص ف الن ِّ
ص :يشم ِّعل الُّ جاجية ِّعل الشبتية ،ربما موضوعا
 -5نقص ف الن ِّ
ص كلما
"إن

(أ)

أخر .

خار السيا :

أردنا أن نبين {أ ن أر ع ذلك من ردا ِّ (ب)} م ا يتبين ف العين يمي مع ضع ".

(أ) -نور عامانية( :إن) ساقطة منما.
(ب) -نور عامانية :ما بين { } غير اض فيما.
 -6العبار الوحي الباقية من الن ِّ
ص الضاهع:

 نور عامانية ،بطرسبور  { :أما أق ُّ ما يصاب هاذين الطبقتين ...فمذه ِّالعل }
 تيمور { :ما أق ما يصاب هاذين ...بمذه ِّالعل }.

٣١٧

] ...ضاع عنوان هاتين المسألتين من النص[
()1
ِّ
[ -]50ف ن سأ ساه فقا  :بم تب ِّ
األغشية،
صر العين؟ بمذه الطبقا ِّ أ

ِّ
بغير ذلك؟
أ
تين اثنتييي ِّن ِّعني اعتي ا ِّ
فييالجواب في ذلييك أن يقييا لي  :يتييون بصيير العييي ِّن بقييو ِّ
الرنوبا ِّ ( )2هذه الحج ِّب.
هذه ُّ
[ -]51ف ن قا قاه  :فما هاتان القوتان؟
قي ل  :إح اهما( :)3ضو ( )4الع ِّ
ينين الذ يجر إليمما من الِّ ما ِّ .
ور ،ارتفاع السو ِّ
الن ِّ
األخر ( :)5إيصا (ُّ )6
اتر

()7

ِّ
ظاهرِّها.
انع عن العي ِّن من
المو ِّ

صي يران ِّ
إن كانييت( )8العين ييان إنمييا( )9تب ِّ
ِّ
تركيبمم ييا فقييط في ي أنف ِّس ي ِّيمما( )10د ن
لعلي ِّية

يب األج ي ِّ
ِّ
الض يييا ِّ الواصي ي ِّ إليمم ييا م يين الي يِّ ما ِّ في ي العص ي ِّ
يوف لك ييان( )11غي يير ض ييار -

 -1نور عامانية( .) ( :كلمة الطبقة هنا تعن الغشا ).
(الرنوبا ).
 -2كتبت الكلمة ف النسخ الا ثة( :الطبقا ) ،الصحي
ُّ
 -3كتبت الكلمة بالمخطونا

الا

( :اح هما).

 -4نور عامانية( :من) .بطرسبور ( :ضو) .تيمور( :ضيق العينين).
 -5كتبت بالمخطونا

الا

( :اآلخر).

(أيضا).
 -6تيمور ،بطرسبور ً :

 -7نور عامانية( :البواتر) .األخريان (الاواهر) ،الصحي ( :السواتر).

 -8نور عامانية( :كان) .بطرسبور  ،تيمور( :كانتا).
 -9نور عامانية( :ما).
 -10تيمور( :أنفسما).
 -11نور عامانية( :كان).

٣١٨

()2
ياحبمما -ب در ِّ
اك ِّممييا انسي اد في ( )1ذلييك العصي ِّ
صي ِّ
أيضييا ال يبطي البصيير
يب ،لكييان
ً
لجذب( )4يح من الحج ِّب ال ِّ
ِّ
ساع الن ِّ
ضيق ِّ .
اظر أ
اخلة ِّما ِّ ِّات ِّ

()3

لييو كانييت العييين أيضييا إنمييا تب ِّ
صيير(ِّ )5
بالضيييا الواص ي ِّ إليمييا ميين ال يِّ ما فقييط
ً
ِّ
نغماض الظ ِّ(ِّ )6
غير ذلك من ضر ِّب السو ِّاد -غيير ميانع
كانت األجفان -عن اال

بصحِّت ِّمما علِّمنا أن ِّ
اك .فلما بط ِّفع العي ِّن ذيناك موجودان ِّ
للعين ِّمن اإلدر ِّ
ِّ
لعلية

الني ييوري ِّن ِّ
ثالاي يية يتي ييون اإلدراك :هي ييو جي ييود ِّ
الضي يييا ِّ
الضي يييا ِّ اتصي ييا ُّ
ين بالحاسي ي ِّية
المرك ِّ
بة ف هذه الطبقا  ،كما قلنا ف ال ِّقن ي ِّ الذ زجاجت غيير مانعية لي رِّك( )7ميا

داخلم يياِّ ،
خارجم ييا م يين إدر ِّ
اك م ييا [في ي ] ِّ
ِّ
ِّ
الض يييا
خارجم ييا ال مانع يية لم ييا [في ي ]
[في ي ]
ِّ
خارجما ضيا الن ِّ
مار غير ذلك.
محصور ف داخلِّما هو النار ،ف

ال ُّ جاجة( )8أيضا ِّ
ساتر ِّ
بار ِّ
ياح الغ ِّ
للضيا ِّ ال اخ ِّ من ِّ
غير ذلك.
الر ِّ
ً
بيان لمن أراد هللا إفمام .

فيما ذكرنا دلي

 -1تيمور ،بطرسبور ( :من).

 -2نور عامانية( :كان).

 -3نور عامانية( :البصر) :ساقطة منما.

 -4تيمور( :لجذب) :ساقطة منما .نور عامانية :غير اضحة :لجذب أ (بجذب) .بطرسبور :
(بجذب).

 -5نور عامانية ،بطرسبور ( :تنظر).
 -6الكلمة ف المخطونا

الا

 :كتبت( :الظلم).

 -7نور عامانية( :لي رك).
ُّ
اللغة" :)269/2( :درك :ال ا
 مقاييصول إلي  ،يقا  :أدركت الش

ال ار

الكاف أص

اكا".
أد ِّرك إدر ً

 -8تيمور ،نور عامانية( :ال جاجية).

٣١٩

اح  ،هو لحو الش

بالش

[ألوانُ ال َعيْن]
[ -]52ف ن قا قاه (ِّ :)1
فص

ل ( )2كم ألوان العيو ِّن()3؟

قي ل :
الء،
] -[1عين َكح ُ

()4
]  - [2ع ي ن
رقاء،
ز
َ
ُ

الء،
]َ -[3شه ُ

الء(.)5
]َ -[4شع ُ

 -1تيمور( :قاه ) :ساقطة منما.
 -2نور عامانية( :إل ).
 -3نور عامانية( :العين).
 -4تيمور ،بطرسبور ( :عين) :ساقطة منما.
 -5هذه الكلمة غير موجود ف المعاجم العربية بمذا المعنى.
ِّ
ُّ
اللغيية " :)190/3( :الشييع  :بييياض في ناصييية الفيير ذنبي  ،يقييا  :فيير
يقييو ابيين فييار  :مقييايي
أشع األناى شع ".
ب ييذلك يت ييون أنب ييا العي ييون الع ييرب قي ي اس ييتعملوا ه ييذه الكلم يية ب ييالمعنى ال ييذ أش ييار ا إليي ي م يين ب يياب
(التخصيص) فصار كلمة (الشع ) اصط ًحا فنيا عن أنبا العين.
قي ي اس ييتعملما أنب ييا العي ييون في ي الق ييرن التاس ييع الم ييي د  .بعي ي هم اس ييتعملما أنب ييا الق ييرن العاش يير
الحاد عشر.
عليى سيبي الماييا  :حنيين بيين إسيحق :المسيياه في العييين( :المسيألة  ،67ص" :)37كييم هي أصييناف
ألوان العين؟ جواب :أربعة :األكح  ،األزر  ،األشم  ،األشع ".
مماذا تكون شع على جمة أخر ؟
(مسألة  ،69ص" :)39مماذا تكون العين شم
جيواب :إذا اتفقييت بعي تلييك األسييباب التي تفعي الكح ي مييع تلييك األسييباب الت ي تفعي الُّ رقيية كانييت
العييين علييى مييا صييفنا؛ أعن ي شييم أ شييع  ،إال أن األشييم يمي ي إلييى ال رقيية لصييفاه رقت ي  ،أمييا
الر ح الباصر خاصة أصفى بِّني ًة أكار ف بع تلك األلوان".
األشع ف ن ي ُّ على أن ُّ
 عل ي بيين عيسييى :ت ي ِّالشييع ف ن ي إذا الت ييأ
يذكر الكحييالين( :ص ..." :)13أمييا العييين الش ييم
بع األسباب الفاعلية للكحولية ميع بعي األسيباب الفاعلية للُّ رقية كانيت ميا ذكير  ،الليون األشيع يي ُّ
الر ح الباصر أكار أصفى."...
على أن ُّ

٣٢٠

()1
الك َح ُل(ِّ )2مماذا يتون؟ كي
[ -]53ف ن قا َ :

ِّ
صف ت

نعت ؟

قي ل  :يتون:

الر ِّح الب ِّ
[ -]1من نقص ِّ
اص ِّر.
ان ُّ
[ -]2ك رِّت ِّ .
 -1تيمور( :قي ل ).

 -2خلق اإلنسان (السيون )" :فص ف صفا العين :الكح  :الت اشت سواد مقلِّتما".
يفار س يواد ِّخلق ي ًة ،أ أن تسييود مو ِّ
 القييامو المحيييط" :)44/4( :الكح ي  :أن يعلييو من ِّابييت األشي ِّاضييع
الكح ِّ  .الكح الش ي سو ِّاد ِّ
العين أ الت كأنما مكحولة إن لم تكح ".
 حنين بن إسحق :المساه في العيين" :مسيألة  ،68ص :)39-38مين كيم سيبب يتيون كحي العيينزرقتما؟

الرنوب يية
الرنوب يية الش ييبيمة ببي يياض الب ييي  ،إم ييا بس ييبب ُّ
جي يواب :م يين خمس يية أس ييباب :إم ييا بس ييبب ُّ
الر ح الباصر  ،إما بسبب م ا الطبقة ِّ
العنبية.
الجلي ية ،إما بسبب ضعما ،إما بسبب ُّ
الرنوبة البيضية ف ن يتون :إما بسبب كميتما ،إما بسبب كيفيتما.
ذلك أن إن كان بسبب ُّ

أما بسبب كميتما ف نما إن كانت يسيرً صار العين بما زرقيا  ،إن كانيت كاييرً صيار العيين بميا
كح .

أمييا بسييبب كيفيتمييا ف نمييا إن كانييت رقيق ي ًة صييافي ًة ،صييار العييين بسييببما زرقييا  ،إن كانييت غليظ ي ًة
ك رً صار العين بسببما كح .
الرنوبيية الجلي ييية :ف مييا بسييبب كميتمييا إمييا بسييبب كيفيتمييا :أمييا بسييبب كميتمييا ف نمييا إن
أمييا بسييبب ُّ
 .أميا بسيبب كيفيتميا ف نميا

كانت كايرً صار العين بما زرقا  ،إن كانت قليل ًة صار العين بما كحي
إن كانت مضي ًة نيرً صافي ًة صار العين بما زرقا  ،إن كانت ك رً غليظ ًة صار العين بما كح .
أما بسبب ضعما ف نما إن كانت موضوع ًة مما يل من خار صار العين بما زرقا  ،إن كانت
.

موضوع ًة مما يل من داخ صار العين بما كح
أمييا بسييبب الي ُّير ح الباصيير ف نمييا إن كانييت صييافي ًة نيييرً صييار العييين بمييا زرقييا  ،إن كانييت ك ي رً
صار العين بما كح .
أما بسبب م ا الطبقة ِّ
الرنوبة كانت العين بيذلك زرقيا  ،إن
العنبية ف ن غلب على م اجما البرد ُّ
غلب على م اجما الحرار اليبوسة كانت العين بما كح

٣٢١

".

الر ِّ
نوبة الجلي ي ِّة ِّ
صغ ِّرها.
[ -]3من ِّقل ِّة ُّ
[ -]4من بعِّ ها غؤ ِّرها ف ( )1ال ُّر ِّ
نوبة البيضي ِّة.
ِّ
كاافتما.
[ -]5أ كارِّ البيضي ِّة
[ -]6أ ِّمن ِّش ِّ سو ِّاد ِّ
الغشا ِّ حلوكِّت (.)2
[...)3(-]7
[ -]54ف ن قا  :ف ِّمن ماذا تكون الزرق ُة()4؟
قي ل  :من أض ِّاد ما يتون من الكح  ،أعن أن تكون ال ُّ رقة:
ِّ
الباصرِّ صف ِّاهما.
الر ِّح
[ -]1من كارِّ ُّ
نوبة الجلي ِّ
الر ِّ
ية ظم ِّ
ورِّها.
[ِّ -]2من ِّعظ ِّم ُّ
[ -]3أ من نقص ِّ
ان البيضي ِّة ِّقلِّتما غؤ ِّرها.
العن ِّ
ان سو ِّاد ِّ
[ -]4أ من ِّقب ِّ نقص ِّ
بية صف ِّاهما.
 -1الكلمة ف المخطونا

 -2القامو

الا

( :من).

المحيط" :)299/3( :الحلكة بالضم ،الحلك محرك ًةِّ :ش السو ِّاد".

 -3نقص ف الن ِّ
ص؛ ذلك أن ف هذه المسألة أجاب عن :من مياذا يتيون الكحي ؟ ليم يجيب عين" :كيي
صفت "؟.

 -4خلق اإلنسان( :ابن أب ثابت)( :ص " :)132ف العين ال ر
 -خلق اإلنسان( :السيون )( :فص ف صفا

الُّ رقة ،هو خضر الح ِّ
قة".

العين)" :ال رقا  :الت اخضر ح قتما".

 -الح قة هنا تعن الق حية؛ أ الج الملون من العين.

٣٢٢

الشــــعل(ِّ )2
فعلتاهم ييا
َّ َ ُ

[ -]55أم ييا َّ
ـــه ُل
الشـ َ
بعي األشيييا ِّ هي التي تحيِّ ال ُّ رقيية ،لييم يجتمييع بعضييما كانييت العييين شييم
فلذلك :الشم ماه إلى ال ُّ ر ِّ
قة بصف ِّاه ِّ ِّرقِّت (.)4
()1

ال ُّ ر ِّ
قة.

()3

اح ي ي  ،ذل ييك إذا اجتمعي ييت
،

ِّ
[َّ -]56
الباصيير فيمييا( )5أكايير أص يفى منمييا ف ي
ــع ُل يتييون ألن الي ُّير ح
الشـ َ

 -1خلييق اإلنسييان( :ابيين أب ي ثابييت)( :ص" :)130قييا األصييمع ُّ  :ف ي العييي ِّن ُّ
الشييملة ،ه ي أن تشييرب
نا ُّ
كالشتل ِّة ،لكنما ِّقلة سو ِّاد الح ق ِّة حتى كأن سوادها يض ِّرب إلى الحمر ".
الح قة حمرً ليست خطو ً
 -خلق اإلنسان( :السيون )( :ص" :)206فص ف صفا

العين :الشم

ُّ
الشملة :أن يتون سواد العين بين الحمر السواد كأنما بين الكح ِّ ال رقا ".

 :المشربة خضرً.

ِّ
الشييعلة بالضييم :البييياض ف ي ذني ِّ
 -2القييامو المحيييط" :)400/3( :الشييع محرك ي ًةُّ ،
يب الفيير ِّ
الناصييي ِّة
ِّ
كفرح اشعا فمو أشع شعي شاع ه شع ".
القذا ِّ  ،ش ِّع
 -العين الشع

حالة بين الكحولة الُّ رقة ،مالما ما الشم  ،االخت ف ف ش اللون.

يببا اح ي ً ا "عل ي ًة" لظمييور (الشييم ) (الشييع ) ،ميين
 -3إذا ص ي مييا كتب ي الناسييخ فمييذا يعن ي أن ثميية سي ً
المحتم أن يتون المؤلِّ ق أراد أن يقو (فع تمما) بمعنى أن ثمة أكار من سبب لك من (الشيم )
(الشع ).

 -4تيمور ،بطرسبور  ،نور عامانية ( :زرقت ) .السيا يست ع ( رقت ) .لع الخطأ قع من تشاب

الكلمتين ف الكتابة ( زرقت ) ( رقت ) ،أ هو موجود ف نسخة نقلت عنما مخطوناتنا ،هو خطأ من

الناسخ.

 -المساه ف العين( :المسألة -69 :ص" :)39مسألة :مماذا تكون العين شم

على جمة أخر ؟ ..-3إال أن األشم يمي إلى ال رقة لصفاه
 -5تعود على( :العين).

٣٢٣

رقت ".

 ،ماذا تكون شع

[أشكالُ العيون]
[ -)1(]57ف ن قا  :أخبرن عن أشتا ِّ العيو ِّن؟
اء( )2والـ َّ
الء
[ -]2-1قيي ي ي لي ي ي  :م ي يين العي ي ييو ِّنَ :
ـــــنج ُ
الحــــــور ُ
سوادهما( )6(...)5النق ُّ ( )7بياضمما(.)8

()3

هم ي ييا( :)4المش ي ييتُّ

[ -]3عين َكحالء( ،)9الكح  :اسوداد ح ِّ
قة العي ِّن أش ِّ
فارها.
ُ

 ...[ -1انتق المؤلِّ

هنا إلى موضوع بعي عن اختصاص ِّ
الط ِّب ي خ ف ُّ
اللغة].

 - -2المخصص " :)98/1( :الحور :أن تسود العيين ُّ
كلما ما الظيبا ِّ البقر لي

في بن آد حور.

قيا  :إنما قي للنسا حيور العيون ألنمن شِّبمن بالظبا
ِّ
ما حواليما .ابن
بياضما سواد سو ِّادها است ار ح قتما رقت أجفانما ابي
اشت بياض
ِّ
ِّ
بياضما ف ش
األعراب  :الحور :ش سو ِّاد المقلة ف ِّش
بياض جل ِّ الجس ".
البقر .أبيو حياتم :العين الحو ار  :الت

اللغة( :ف محاسن العين)( :ص" :)95الحور ِّاتساع سو ِّادها كمو ف أعي ِّن ِّ
 فق ُّالظبا ِّ ".
 -3فق ُّ
اللغة( :ف محاسن العين)( :ص" :)95النج  :سعتما".
 خلق اإلنسان( :السيون )( :فصي في صيفاسو ِّادها بياض بياضما اتسعت جفونما".

العيين) " :العيين الينج

 :الواسيعة التي اشيت سيواد

 -4ف ك ِّ المخطونا  ( :ه ).
 -5نور عامانية( :سوادها).
 -6نقص ف الن ِّ
ص ،ضاعت كلمة أ أكار.
 -7تيمور ،بطرسبور ( :ينقا) .نور عامانية( :أنقا).
 -8نور عامانية( :بياضما).
 -9المخصص" :)100/1( :صاحب العين :الكح  :سواد يعلو م ِّ
ِّ
أشفار العين ِّخلق ًة من ِّ
نابت
غير كح ،
قي  :هو أن يسود مواضع الكح  ،قي  :هو ِّش سواد الناظر".

 فق ُّاللغة( :ف محاسن العين)( :ص" :)95الكح  :سواد جف ِّ
ونما ِّمن غي ِّر كح ".

٣٢٤

عجاء( ،)1ال ع  :هو مل (.)2
[ -]4عين َد ُ
[... -]5

()3

 -1المخصص" :)99/1( :ثابت :ف العين ال ع  :هو ِّش السواد سعت .
قي  :ال ع ِّ :ش سو ِّاد العين ِّش بياضما ،ال لي على ذلك قو كاير:
ب ي ي ي ي ي ي ي قتلتن ي ي ي ي ي ي ي حي ي ي ي ي ي ييين أمتنمي ي ي ي ي ي ييا قتِّل ي ي ي ي ي ي ي "
ِّسي ي ي ي ي ي ييو دع ي ي ي ي ي ي ي العيني ي ي ي ي ي ييين ال ي ي ي ي ي ي ي ع الي ي ي ي ي ي ييذ
 فق ُّاللغة( :ف محاسن العين)( :ص" :)94ال ع  :أن تكون العين ش ِّ ي السو ِّاد مع سع ِّة المقل ِّة".
 -2تيمور :الكلمة غير اضحة فيما :كأنما( :لم ) .بطرسبور  :لم .
 -القييامو

المحيييط" :)250/1( :الحسيين :مل ي ك يي(كر ) فمييو ملييي  .الملحيية بالضييم :بييياض يخالِّط ي

سواد كالمل  ...أشُّ ال ر ِّ ".
[بمعنييى ال رقيية أ االزرقييا  ،لييي

مييا يفممي الطبيييب المعاصيير ميين كلميية ال ي ر التي تعن ي اليييو

(ارتفاع توتر بانن العين)].
 -3نقص ف الن ِّ
ص.
نييرج أن بع ي

(أشييتا العييين) سييقطت هنييا ،نييرج كييذلك أن ابيين النفييي

المييي د ) قي تييأثر بمييا كتبي ابيين ماسييوي
أص من مخطوناتنا الت

نقي بعي

صلت إلى عصرنا.

الصييفا

٣٢٥

(ف ي القييرن الاالييث عشيير

يادا علييى مخطونيية
التي سييقطت هنييا اعتمي ً

[ ...سقط العنوان ]...
العي ِن(.)1
[ -]58من صفات تكو ُن في َ

ــاء
[ -]1عييين َمهَق ُ
يصغر.

[ -1المؤلِّ

()2

ِّ
الصفا

هنا يشرح بع

ذلييك أن يعظييم س يوادها( .)3يت ِّسييعِّ ،يق ي بياضييما

الت تتص

()4

بما العين ف ُّ
اللغة].

صحيحا بمعنى أن
العبار تب ف المخطونا الا ثة كأنما تتمة لما قبلما ،ق يتون هذا
ً
(ال ع ) صفة من صفا العين ،لكننا آثرنا أن نفمم المسألة بيمعنى أن (ال ع ) أح أشتا العيون
الت

المؤلِّ

خصص الميؤلِّ

لما المسألة ( .)57ق ذهبنا هذا المذهب ألن أشتا العيون الت

جمعما

ُّ
ينم عن جما ( ،ال ع ) اح منما .أما ميا
معنى ُّ
في المسألة ( )57تحم ف اللغة العربية ً

رد بيع عبار (من صفا

تكون ف العين) فمو لي

ف هذه الحالة يتون ص

المؤلِّ

من الصفا

الت ع ها العرب جميل ًة.

لكلمة (ال ع ) ف المسألة ( )57بأن ( :مل ) ف العين،

صف ف متان متأخر من الن ِّ
ص العين الملحا بأن (المل ) (أن يخالط سواد العين غيره) .فعن هذ
عينا جميلة ،بينما (العين ال عجا ) عين جميلة مليحة؛ ب لي ما
(العين الملحا ) ال تعيُّ بالضر ر ً
جيا في القامو المحيط أن (الملي هو الحسن) .فالمل إ ًذا من الصفا الحسنة ف العين يعن

عن هذ ال ع  ،أ من الصفا

الت

ال تحم معنى الجما

تقتصر على ميعنى (أن يخالط سواد

ِّ
العين غيره).
مييع ذلييك ف ي ن تعريييف العييين الملحييا غييير متفييق علي ي عن ي المييؤلفين ب ي لي مييا كتب ي السيييون :
(الملحا الش ي بياض الح قة) ،الملحة المل أش ال ر .
ُّ
اللغ يية" :)281/5( :مم ييق :الميييم الم ييا الق يياف أصييي يي ي ُّ عل ييى لييون م يين األلي يوان .ق ييالوا:
 -2مقييايي
بياض ِّ
ِّ
بياضما .قا ابن دريي  :هيو
األممق :األبي  .يقولون :عين ممقا  ،فينبغ أن تكون الش ي
بياض سم قبي ال يخالط صفر ال حمر  ،إال أنمم يقولون :المحمر المآق ".
المقهاء .ينظر :الملحق رقم .1
فالعين
ُ
المهقاء ه غير العين َ
 -3تيمور ،بطرسبور  ،نور عامانية( :سوادهما).
 -4تيمور ،بطرسبور ( :بياضمما).

٣٢٦

ذلك إذا خالط سواد العي ِّن غيره (.)2

حاء
[ -]2عين َمل ُ
شاء( )3إذا احمر آماقما( )4حماليقما( )5ترنبت ،تناثر شعر
[ -]3عين َعم ُ
()1

ِّ
أجفانما.

 -1خلييق اإلنسييان( :ابيين أب ي ثابييت)( :ص " :)133ف ي العي ِّ
يين المل ي
ِّ
البياض".
يض ِّرب إلى

 خلق اإلنسان( :السيون ( :ص" :)206فص ف صفاالملحة المل  :أشُّ ال ر ِّ ".

الملحيية ،هييو أش يُّ ال ي ر ِّ الييذ

ِّ
بياض الح قة.
العين :الملحا  :الش ي

 المنجي ( :ص" :)772المل ي  :بييياض يخالط ي سيواد ،ال ي ر الشي ي  .الملحيية :بييياض يخالط ي س يواد،أشُّ ال ر حتى يضرب إلى البياض".
 -2تيمور ،بطرسبور  ،نور عامانية( :غيره) .يقص بغيره :لون آخر.
 -3المخصص" :)104/1( :صاحب العين :العم  :سي ن ال مع ضع
 -خل ييق اإلنس ييان (الس يييون )( :ص" :)206فصي ي في ي ص ييفا

العين حتى ال يتاد يب ِّ
صر".

الع ييين :العمش ييا  :الن ي يية المحم يير

ِّ
الحماليق المآق ".

 فق ُّاللغة( :ص( :)95ف معايبما)" :العم  :أن ال ت ا العين ت ِّسي
المحي يييط" :)280/2( :العم ي ي

 -القي ييامو

األ قا ِّ ".

 -4القييامو

البصي ي ِّير مي ييع سي ييي ِّن ال ي ي م ِّع ف ي ي أكاي ي ِّير

المحيييط" :)281/3( :مييأ العييين مؤقمييا مؤِّقيمييا ِّ
ماقيمييا ماقمييا م ِّ
وق مييا مأ ِّقيمييا موقمييا

أمقما مقيتما :نرفما مما يلِّ األن
أمآ

محرك ي ي ًة :ضي ييع

ترمص".

موا

هو مجر ال م ِّع من العي ِّن أ مق مما أ مؤخرها .جمع :آميا

مآ ".

 -بطرسبور  ،تيمور ،نور عامانية( :ماقيما).

العين بالكسير الضيم كعصيفور :ب ِّ
يانن أج ِّ
فانميا اليذ
ِّحم
 -5القامو المحيط" :)224/3( :حم
ياض المقلي ِّية أ بي ِّ
يانن الجفيين األحمي ِّير الييذ إذا قلِّييب للكحي ِّ
يسييوُّد بالكحليية أ مييا غطتي األجفييان ميين بيي ِّ
يالعين مين مو ِّ
رأيت حمرتي أ ميا لي ِّ ب ِّ
ضيع الكحي مين بيانن،

ش ي ً ا".

٣٢٧

حميالِّيق .حمليق :فيت عينيي

نظير

ِّ
أجفانما فأعمشت .
ع متما( :)1رنوبة ل ِّجة بورقية( )2مالحة فأكلت لحم
ــاء
[ -]4عييين َخفشـ ُ
النظ ِّر.

()3

يان تتغمضي ِّ
[الخف ي ] :هييو أن تصييغر العيني ِّ
يان عن ي

()4
صاء
صاء(:)5
م
ور
َ
[ -]6-5عين َغم ُ
ُ

 -1تيمور .بطرسبور  ( :ع متيمما).
 -2المر  :بحر الجواهر /المخطوط" :بورقية :قا القرش  :البورق ضيرب مين الميال  ،لكين مين الميال
ما كان ش ي الج

 ،الغس خص باسم البورق  ،ما لي

كذلك خص باسم المال ."...

 -3نور عامانية ،تيمور ،بطرسبور  :غير اضحة ،نرج أنما خفشا من الوص .
 خلق اإلنسان( :السيون )( :ص" :)204فص ف صفاالبصر".

 فق ُّاللغة( :ص( :)95ف معايبما)" :الخف

العين :الخفي ِّ :
صيغر العيين ضيع

ِّ
صغر العيني ِّن ضع

البصر".

المحيط" :)272/2( :الخفاش :الونواط :س ِّم لِّ ِّ
صغ ِّر عيني ِّ ضع ِّ بص ِّره.

 -القامو

الخف ِّ :
صيغر الع ِّ
يين ضيع
الن ِّ
مار ف يو ِّ غيم د ن صحو .هو أخف

البص ِّير ِّخلقي ًة ،أ فسياد في الجفيو ِّن بي
ه خفشا ".

جيع ،أ أن يب ِّ
صير بالليي د ن

 -4نور عامانية :الكلمة غير اضحة فيما.
اللغة " :)395/4( :الغمص ف العين كالرم ِّ
ص".

 -مقايي

 خلق اإلنسان( :السيون )( :ص" :)207فص ف صيفايتون فيما .الرمص هو الغمص".

المحيط" :)310/2( :الغمص ما سا من الرم ِّ
ص ،غ ِّمص ِّت العين :فمو أغمص".

 القامو -5مقايي

العيين :في العيين الغميص ،هيو قي ًذ

اللغة" :)439/2( :يقولون :رمصت العين ،إذا أخرجت ما يخر منما عن الرم ".

 -القييامو

المحيييط" :)305/2( :الييرمص :سييخ أبييي

أرمص رمصا ".

٣٢٨

يجتمييع ف ي المييؤ ِّ  .رِّمصييت عين ي  ،النعييت

ذلي ييك إذا اجتمعي ييت ِّ
البلي يية( ،)1فجم ي ي

ِّ
الغ ار ( ،)3فمذا هو الغمص.

ِّ
أجفانمي ييا ِّشي ييب
مأقيمي ييا فتلصي ييق( )2ف ي ي

ِّ
العين جم
ص فما (فت أجفان())4
فأما َّ
الرَم ُ
[ -]7عييين َحــوالء

لما( ،)7أ (ُّ )8
لتشن ِّجما.

()5

تعلق فيمما.

ياب العييي ِّن الماسي ِّ
الحييو يتييون المت ي ِّاد( )6أح يِّ أعصي ِّ
يتة

جميعيا فتقابي
الء( )9بميا قبي  :هيو أن يتيون الحيو بيالعينين
ً
[ -]8عين َقـب ُ
صاحبتما تنظرها بياز رار  -مين كي ِّ احي إليى ص ِّ
ِّ
ياحبتما  -فمميا
ك ُّ اح منمما
متقابلتان قب ان.

 -1القييامو المحيييط" :)337/3( :البل ي محرك ي ًةِّ ،
البليية الي ِّيب
بالما ِّ ب بِّل ًة بالكسر ،بلل فابت تبل ".
 -2ف المخطونا الا ( :فتلصقت).
 -3بطرسبور  ،نور عامانية( :الغر ) .تيمور( :الغر ).
 -4نور عامانية :العبار فيما( :قي األجفان).
 -5المخصييص" :)101/1( :ثابييت :ف ي العييين القب ي الحييو  .فالقب ي أن تكييون كأنمييا تنظيير إلييى عييرض
األن  ،الحو  :كأنميا تنظير إليى الحجيا  .قيي  :القبي  :أن ت ِّميي إليى الميو  ،الحيو  :أن ت ِّميي إليى
اللِّحاظ .أبو عبي  :القب  :إقبالما على ِّ
المحجر".
 خلق اإلنسان( :السيون )( :فص ف صفا العين) " :منما الحوال  :ه الت أقب إنسانما إليىالحاجب".
 -6اصطل بعضمم على استعما كلمة (استرخا ) ب (امت اد).
 -7بطرسبور ( :لكما).
 -8نور عامانية.) ( :
ِّ
 -9فق ُّ
اللغة( :ص( :)95ف معايبما)" :القب  :أن يكون كأن ينظر إلى أن ِّف هو أهون ِّمن الحو ".
 خلق اإلنسان( :السيون )( :فص ف صفا العين) " :القب أشُّ من الحو ". القامو المحيط" :)34/4( :القب ف العي ِّنِّ :إقبا السو ِّاد عليى األني ِّ  ،أ ماي الحيو ِّ  ،أ أحسينمن ي  ،أ إقبييا ِّإح ي الح ي قتي ِّن علييى األخيير  ،أ ِّإقبالمييا علييى عيير ِّ
ض األن ي ِّ أ ع ييلى المحجي ِّير أ
يت اقي ِّيب ًال اقبالي ِّ
ياحبتما .ق ي قبلييت اقبلي ِّ
يب ،أ إقبييا نظي ِّير ك ي ميين العينييي ِّن علييى صي ِّ
الحاجي ِّ
ِّ
يت
ع ييلى
اقبي ًال ...فمو أقب بِّين القب ِّ كأن ينظر إلى نر ِّ
ف أن ِّف ِّ ".
بتسييرهما ،الب ليية بالضييمُّ :
الن ي  ،بل ي

٣٢٩

اء( ،)1والـ َّــزَوُر( :)2أنمم ييا إل ييى أس ييف في ي انحي يراف عل ييى غي ي ِّير
[ -]9ع ييين َزور ُ
نظرِّهم ييا ،فل ييذلك يق ييا لم ييا الي ي ار ( ،)3االز رار :االنحي يراف ع يين اس ي ِّ
اس ييتوا م يين ِّ
يتقامة
الن ِّ
ظر ،هو مخال

للحو ِّ .

[ -]10عي ييين َخوصــــاء( ،)4الخي ييوصِّ :
صي ييغر إح ي ي
ُ
انحجازها(.)5

ُّ
اللغة( :ماد  :ز ر)" :ز ر :ال ا

 -1مقايي

الوا

ال ار أص

العيني ييين عي يين صي يياحبِّتما

اح ي ُّ على المي

الع

".

 القامو المحيط" :)42/2( :ال ر :المي ِّ ،عو ال ِّر [الص ِّر] ،أ إشراف أح ِّ جانبي ِّ علىاآل ِّ
خر ،األز ر من ب ذلك ،الماه  ،الناظر ِّبمؤ ِّخ ِّر عيني ِّ  ،أ الذ يقِّب على ِّشق إذا اشت
السير إن لم يتن ف ص ره مي .

ز ر بالفت الناقة الت تنظر ِّبمؤ ِّخ ِّر عيِّنما لِّش تما".
 -2جا

الكلمة ف المخطونا

الا

(ال ار ) ،الصحي (ال ر).

 -3جا

الكلمة ف المخطونا

الا

(ال ر) ،الصحي (ال ار ).

اللغة( :ص" :)95ف معايبما :الخوص :غؤ رهما مع ِّ
 -4فق ُّ
الض ِّ
يق".
ضيق اليعين ِّ
 المخصص" :)102/1( :أبو زي  :الخوصِّ :صغيرها ِّخلق ًة أ دا ً  .قي  :الخوص
أن تكون إح العينين أصغر من األخر " .هنا (أن تكون العين أصغر )...يعن  :أن تكون
الفرج ُة الجفني ُة أصغر.

 خلق اإلنسان( :السيون )( :ص" :)206فص ف صفا -القامو

العين :الخوصا  :ما عيو ِّن التُّ ِّ
رك".

المحيط" :)302/2( :الخوص محرك ًة :غؤ ر العي ِّن ،خ ِّوص فمو أخوص.

هو يخا ص يتخا ص إذا غ

إذا نظر إلى عين الشم ِّ ".

من بص ِّره شيًا هو ف ذلك يح ِّ

النظر كأن يق ِّو ِّق ًحا ،كذا

 -5يقص  :انحجازها إلى الخل .
 القامو المحيط" :)171/2( :حج ه يحج ه يح ِّج ه حج ًا ِّح ِّجييبينمما :فص ".

٣٣٠

ِّحجيازً :منعي

كفي فيانحج ،

()1
ـاء :التي ق ي ي تغطييى(ِّ )2ب ِّجلي مسيترخية ميين
صـاء  ،واللخصـ ُ
[ -]11عيين َلخ ُ
ِّ
ِّ
األكبر حتى تكاد تغطى العين؛ فذلك( )3هو اللخص.
ناحية مأ ِّ العي ِّن

[... -]12

()4

 -1مقايي

ُّ
اللغة" :)241/5( :ال

الخا

الصاد كلمة اح  ،ه اللخص ،هو لحم الجفن.

ِّ
يما".
اللخص :أن يتون الجفن األعلى لح ً

 المخصص" :)102/1( :ثابت :ف العين اللخص :هو كار اللحم ِّغل األجفان". -القامو

المحيط" :)316/2( :اللخصة محرك ًة :لحمة ِّ
بان ِّن المقل ِّة ،جمع لِّخاص.

ل ِّخصت عين ِّ :ر ما حولما ،فم لخصا  ،الرج ألخص.
ِّ
ِّ
يما".
اللخص محرك ًة ً
أيضا :كون الجفن األعلى لح ً

 -2تيمور :هذه الكلمة غير اضحة فيما .بطرسبور  ،نور عامانية( :تغطت).
 -3نور عامانية( :فلذلك).
 -4سقطت فق ار كاير من هذه المسألة.

٣٣١

[أفعال العين]
[ -]59ف ن قا  :فكم أفعا العي ِّن؟
قي ل :
] -[1تنظر

()1

العين،

] -[2تلح (،)2
] -[3ترمق(،)3
] -[4تر (،)4

] -[5تب ِّ
صر(،)5
] -[6ت ِّرك(،)6
 -1القامو

المحيط" :)144/2( :نظره :تأمل ِّبعيِّن ِّ ".

 -2فق اللغة( :ص" :)96ف تفصي كيفية النظر هي ات  :ف ن نظير إليي ِّ [إليى الشي
ِّقي  :لحظ ".

يب أذِّني ِّ
] ِّمين ج ِّان ِّ

 القامو المحيط" :)398/2( :لحظ  :نظر بمؤ ِّخ ِّر عيني هو أشُّ ِّالتفاتًا من الش ِّر".
يامع عيِّني ِّ
اإلنسيان إليى الشي ِّ ِّبمج ِّ
 -3فق اللغية( :ص" :)96في تفصيي كيفيية النظير هي اتي  :إذا نظير ِّ
ِّقي  :رمق ".
 -القامو

فيفا ،رج يرمو  :ضعي
المحيط" :)237/3( :رمق  :لحظ لح ً
ظا خ ً

البص ِّر...

ِّ
الرما كتتاب :أن تنظر ش ًار نظر الع ا ِّ ".

 -4القامو
 -5القامو
 -6مقييايي

الر ية :النظر بالعي ِّن بالقل ِّب".
المحيطُّ " :)331/4( :

المحيط" :)373/1( :البصر محركةِّ :ح ُّ العين".
اللغيية" :)269/2( :ال ي ا

إلي  .يقا  :أدركت الش

ال ي ار الكيياف أص ي

اكا".
أد ِّرك إدر ً

٣٣٢

اح ي  ،هييو لحييو الش ي

بالش ي

صييول

] -[7تعاين(،)1
] -[8ت مع(،)2
] -[9تم ِّم (،)3
] - [10ت ِّس ُّ (،)4
] -[11تذ ِّرف (،)5
] -[12ﻭﺗ َ ْﺳ َﺣ ُﻡ)،(٦

 -1مقايي

اللغة ..." :)199/4( :رأيت الش

 -2نور عامانية( :ت فع).
 -مقايي

اللغة" :)301/2( :ال ا

ما العين ،القطر دمعة".

 -3القامو

الميم العين أص

المحييط " :)71/4( :عيني تم ِّمي

دا مطرها ف ستون".

 مقايي -مقايي

اح ي ُّ على ما أ عبر  .فمين ذليك الي مع

تممي همي ً هم ًنيا هميوًال :فاضيت كانممليت ،السيما :

اللغة " :)67/6( :هملت العين ،ما همر ".
اللغة" :)65/6( :الما

ال مع انممر :سا ".

 -4القامو

ِّ
يانا ،أ معاين ًة".
ع ً

الميم ال ار أص يي ُّ عليى صيب انصيباب .همير دمعي  ،همير

المحيط " :)227/1( :عين سحاحة :صبابة لل م ِّع".

 -5نور عامانية :الكلمة فيما غير اضحة.
 -الق ييامو

المح يييط" :)142/3( :الي ي مع ي ييذ ِّرف ذرًف ييا ...س ييا  ،عيني ي  :س ييا دمعم ييا ،الع ييين دمعم ييا:

أسالت ".
 -6القامو

المحيط " :)128-127/4( :أسحم ِّت السما  :صبت ما ها".

٣٣٣

] -[13تغسق(،)1
] -[14تسف (،)2
] - [15تبت (،)3
] -[16تضحك؟(،)4
] -[17تشخص(،)5
فمذه صفا ( )6أفعالِّما.

 -1القامو

قانا محرك ًة :أظلمت أ دمعت".
المحيط" :)272/3( :غسقت عين غسوًقا غس ً

 -2القامو

يفوحا ...انصيب
يفوحا ،الي مع سيف ًحا س ً
المحييط " :)228/1( :سيف الي مع :أرسيل سيف ًحا س ً

هو ِّ
ساف ".
 -3القامو
 رد -4مقايي
 -رد

المحيط" :)304/4( :يبت بكا ً ب ًكى فمو باك،

الكلمة هتذا ف المخطونا

بكا ب ِّك ".

الا ثة ،لسنا متأك ين من صحة ما كتب النساخ.

اللغة" :)393/3( :الض ِّحك ض ِّحك اإلنسان".
هتذا ف المخطونا

الا ثة ،لسنا متأك ين من صحة ما كتب النساخ.

 -5فق ي اللغيية( :ص" :)96ف ي تفصييي كيفييية النظيير هي ات ي  :ف ي ن فييت عيني ي ِّ جع ي ال يطي ِّيرفِّ ،قي ي :
شخص".
 -6نور عامانية( :نبقا ).

٣٣٤

[أشكال العيون]
[ -]60ف ن قا  :ف ِّ
ص

()1

ل أشتا العيو ِّن.

قي ل  :من العيون:

] -[1عظيمة(،)2
] -[2صغير (،)3
] -[3غاهر (،)4

] -[4ش ِّ
اخصة(،)5
] -[5ج ِّ
احظة(،)6

 -1يب أن هذا الفص سقط من المسألة  57المخصصة ألشتا العيون.
العظم بتسر العينِّ :خ ف ِّ
 -2القامو المحيطِّ " :)151/4( :
الصغ ِّر".
الصييغر الصييغار بييالفت  :خي ف ِّ
 -3القييامو المحيييطِّ " :)70/2( :
ِّ
الجييرِّ الاانييية
العظييمِّ ،أ األ لييى في
ف الق ِّر".

 -4القامو

المحيط" :)105/2( :الغور :القعر من ك ِّ ش  .الُّ خو ف الش ِّ كالغؤ ِّر.

مان فيمما العي ِّ
الغاران العظ ِّ
نان".

 خلي ييق اإلنسي ييان :السي يييون ( :ص" :)203فص ي ي ف ي ي الصي ييفاغاهرهما".

[صي ييفا

العي ييين] :إن دخلتي ييا قي ي ي :

وص ييا :ارتف ييع ،بص ييره :ف ييت عينيي ي ِّ جعي ي ال يط ي ِّيرف،
 -5الق ييامو المح يييط " :)306/2( :ش ييخص شخ ً
بصره :رفع ".
 فق اللغة( :ص" :)96ف عو ِّارض العين :شخصت عين إذا لم تك تط ِّرف ِّمن الحيرِّ ".
 فق اللغة( :ص" :)97ف تفصي كيفية النظر هي ات ف اخت ف أحوال  :ف ن فت عينييط ِّرف ،قي  :شخص".

جع ال

المحيييطِّ " :)304/2( :
الجحيياظ :مح ِّجيير العي ِّ
يين ،جحظييت عيني  :خرجييت مقلتمييا أ عظمييت.

 -6القييامو
التج ِّحي  :تح ي النظ ِّر".

 -فق اللغة( :ص" :)95ف معايبما :الجحوظ خر

٣٣٥

المقل ِّة ظمورها ِّمن الحجا ِّ ".

] -[6نات ة(،)1
] -[7صافية(،)2
] -[8كِّ ر (،)3
] -[9رنبة(،)4
] -[11نلقية(،)5
] -[12ح ِّ ي (،)6

] -[13س ِّ
اكنة(،)7
]-[14

ديعة(،)8

 -1القييامو المحيييط" :)29/1( :نتييأ نت يأً نتييوً ا :انتبيير انييتفخ ارتفييع ،عليييمم :انلييع ،القرحييةِّ :رمييت،
الش  :خر من مو ِّ
ض ِّع ِّ من غير أن يبين ،انتتأ :انبر ارتفع".
 -2القامو

المحيط" :)352/4( :الصفو :ن ِّقي

الصيف ِّو ،صيفو الشي ِّ  :ميا صيفا مني
الكي ِّر كالصيفا ُّ

كصف ِّوِّه ،صفا الجُّو :لم يكن في لطخة غيم ،يو صاف صفوانِّ :
بارد ب غيم ك ر".

ِّ
ار
بضم ِّمن ،اك ر اكي ِّ رًا
 -3القامو المحيط" :)125/2( :ك ر ك ارً ك ًار محركة ،ك ًار ك رً ك رً
تك ر :نقي صفا ،هو أك ر ك ِّ ر ك ر ،ك ره تك ًيرا :جعل ك ِّ ًرا ،الك ر ف اللو ِّن ،الك ر ف
الما ِّ
ِّ
العين ،الك ر محرك ًة ف الك ".
غيره :الن ِّ
 -4القامو المحيط" :)73/1( :الرنبِّ :
ِِّّ
ضُّ ِّ
الري ِّ
الياب ِّ  ،من الغص ِّن ِّ
اعم .رنب رنوبي ًة
رناب ًة فمو رنيب."...
 -5الق ييامو المح يييط" :)258/3( :نل ييق ه ييو نل ييق الوجي ي ِّ أ ض ي ِّ
ياحت مش ي ِّيرق  ،نل ييق اليي ي ي ِّن ب ييالفت
بضمتي ِّن :سمحمما."...

 -6المنج ( :ص" :)121أح إلي النظر :بالغ ف الن ِّ
ظر إلي  .الحاد :النافذ .نقو ( :نظر حاد)".
 -7القامو
 -8القامو

تونا :قر".
المحيط" :)235/4( :ستن س ً
المحيط " :)92/3( :دع فمو ديع ِّادع :ستن استقر كات ع".

٣٣٦

] -[15ملوز (،)1

] -[16م ر .

ل نو ِّ
اظرها(.)2

[ -]61ف ن قا ِّ :
فص
فق ل :

()3

اسع ضِّيق مستطي

أعو

مستو.

ل أحم العيو ِّن.

[ -]62ف ن قا  :فص
فق :

] -[1الت ليست بع ِّظيمة(،)4
] -[2ال صغير (،)5

] -[3ال ش ِّ
اخصة(،)6
] -[4ال غاهر (،)7
 -1فق اللغة( :ص" :)98رج ملوز العيني ِّن :إذا كانتا ف شت ِّ اللوزتين".
 خلق اإلنسان :السيون ( :ص" :)208فص ف الصيفا  :المسيحا العيو ار البخقيا  :ال تكيون عينمياملوزً".

 -2القامو المحيطِّ " :)144/2( :
الناظر :العيين أ الُّنقطية السيودا في العيي ِّن أ البصير نفسي أ ِّعير
ف األن ِّ في ما البص ِّر عظم يج ِّر من الجبم ِّة إلى الخ ِّ
يم".
ياش ِّ
 خلق اإلنسان :السيون ( :ص " :)200يقا للسو ِّاد األعظم :الح قة ،لألصغ ِّر :الناظر اإلنسان". -3هييذه الصييفا
ِّ
العنبية.

الت ي يييذكرها المؤل ي

قي تكييون نبيعييية ق ي تكييون ناجم ي ًة عيين مييرض .ينظيير :أم يراض

 -4ينظر :المسألة ( ،)60المام

(.)1

 -5ينظر :المسألة ( ،)60المام

(.)2

 -6ينظر :المسألة ( ،)60المام

(.)4

 -7ينظر :المسألة ( ،)60المام

(.)3

٣٣٧

] -[5الت ق خرجت عن حِّ ِّ
غر المف ِّر ِّط ِّ
الص ِّ
الكب ِّر المف ِّر ِّط.

[ -]63ف ن قا  :فما محمود ِّ
أفعالما؟
فق ل :
] -[1الودييعة
] -[2الساكنة

()1

()2

في ،)3(...
] -[3اللينية(،)4

] -[4المتوِّق ( )5في نظ ِّرها،
] -[5الت لم( )6يشت سوادها،
] -[6لم تاق جفونما فتغل ،
] -[7لم تر فتسم (.)7
( ...)8فتضع ،
 -1ينظر :المسألة ( ،)60المام

(.)14

 -2ينظر :المسألة ( ،)60المام

(.)13

 -3رد ف المخطونا (مركبما) ق تكون (مركنما) ،إن لم تكن ج ً ا من جملة ساقطة.
يانييا بييالفت  ،تلييين فمييو لي ِّيين لييين ...أ المخففيية ف ي
 -4القييامو المحيييط" :)269/4( :الن يلييين لِّ ًينييا ل ً
الم ِّح خاص ًة ،لينون ألينا  ،لينت ألنت  ،الليان كسحاب :رخا العي ِّ  ،است ن  :رآه أ ج ه
لِّينا ،إن لذ ملينة :لين ِّ
الجان ِّب ،هِّين لِّين يخف ِّ
يانا :الن ل ".
ً
فان ،ألينا  ،الين م ين ًة لِّ ً
ِّ
الماضي كالمتوِّقي ِّ  ،المضي  ،مين القل ِّ
يوب :السيريع
 -5القيامو المحييط" :)346/1( :الوقياد :الظرييف
التوُّق ِّ ف الن ِّ
ُّ
الحاد".
شاط المضا ِّ ،
 -6تيمور( :لم) ساقطة منما.
 -7القامو
 -8كلما

المحيط" :)194/1( :سم سماج ًة :قب فمو سم
غير مفمومة المعنى غير اض .

٣٣٨

س ِّم

سمي ،

ِّسما ".

ِّ
األجفان فتست ِّ
ِّ
حص (،)1
بغليظة
] -[8ليست
] -[9لم تصغر أجفانما فتقب ،
] -[10لم تحمر عر قما(،)2
 ...فتظ ِّمر ألو ًانا( ...)3غير المرهية،
] -[11لم تبي

(....)4

ِّ
فمذه صفة أحمِّ العيو ِّن ه من آييا ِّ العقي ِّ اليذكا ِّ اليِّ ين الحييا ِّ الكيرِّ
يب(ِّ )5شي ي ِّ اليينف ِّ س يير ِّ
الوفييا ِّ ِّ
يين ِّقل ي ِّية الش ي ِّر حي ييا ِّ القلي ِّ
الاق ي ِّية اللِّي ِّ
عة(ِّ ...)6قل ي ِّية
السييق ِّط ِّحف ي ِّ
السي ِّير( )8(...)7أدا ِّ األماني ِّية البع يِّ ميين ِّ
الحق يِّ الحس يِّ  .الح ي ِّ ،ميين
ك (.)9

 -1القامو

المحيط" :)128/3( :الحص

الياب  ،ح ِّ
بالتحريك :الجرب ِّ
ص

ج ِّرب".

 لسييان العييرب" :)49/9( :الحصي  :بايير صييغار ِّيقييي ال يعظييم ربمييا خيير في مي ار ِّ الييبط ِّن أييياص ِّجل ه ،بالكسير ،يحصي حص ًيفا .قيا أبيو عبيي  :ح ِّ
الحر ،ق ح ِّ
صي يحصي حص ًيفا بِّاير
يبار با ًرا.
قا الجوهر  :الحص  :الجرب الياب ".

 -2نقص ف الن ِّ
ص.

 -3نقص ف الن ِّ
ص.

 -4نقص في الين ِّ
ص ،كلميا

غيير مترابطية .هي  ..." :عر قميا التي قي حمييت عر قميا سيتن ناظرهيا

فلم يتتابع فيتغير لم ينقطع فيرك ."...
 -5نور عامانية :العبار { اللِّ ِّ
ين ِّقل ِّة الش ِّر حيا القلب} :ساقطة منما.
 -6كلما

غير مفمومة.

 -7نور عامانية( :اللسان).
 -8نقص ف الن ِّ
ص.
 -9كلما

غير مفمومة ،نرج أنما( :ظنة سي ة أ شبمة دنية).

نور عامانية :العبار فيما ( :من ك ظنة دنية) .العبار كتبت باللغة العامية.

٣٣٩

]سقط العنوان وعاد المؤلف هنا إلى تعداد أسماء األمراض[
[ - ]64فإن قال :فعرفني أوجاع العيون وعللها في حجبها وأغشيتها.
3
الرمد) ،(1والقروح) ،(2و َّ
السـ ـ ـرطان) ،(4والبثر) ،(5والموسـ ـرقة)،(6
فقل لـ ـهَّ :
الظف ـ ـرة) ( ،و َّ

(و ْر ِد ْينَج).
(و َجع العين أو َو َرم العين)( ،فلُغموني)ِ ،
(خيموسيس)َ ،
(الر َمد)َ ،
َّ - ١
ﻖ -ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ -ﻋﻨﺪ:
َﻭ َﺭﺩَ ِﺫ ْﻛ ُﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟ َﻤ ِ
ﺮﺽ ﻋﻨﺪ ﺍﻹﻏﺮﻳ ِ
ﻭﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻕ .ﻡ(.
ﺇﺑﻘﺮﺍﻁ )) (Hippokrates،Hippocratesﻳﺮ ﱠﺟﺢ ﺃﻧﱠﻪ ﻋﺎﺵ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﺮﻧﻴﻦ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﱠ
ﻭﺩﻳﻤﻮﺳﺘﻴﻨﺲ )) (Demosthenes Philalethesﻛﺎﻥ ﺣﻴ�ﺎ ﻣﻦ  ٥٨ ← ٥٤ﻡ(.
ﻭﺟﺎﻟﻴﻨﻮﺱ )) .(Galen) (Galenosﺍﻟﻨﺼﻒ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩﻱ(.
ﻱ(.
ﺃَﺋِﺘِﻴﻮﺱ ﺍﻵﻣﺪﻱ )) (Aetiusﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟ ﱠ
ﺴﺎﺩﺱ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ ّ
ﺍﻹﺟﻴﻨﻲ ،ﺍﻷﺟﺎﻧﻴﻄﻲ )ﺍﻟﻘﻮﺍﺑﻠﻲ( )ﻭﻟﺪ ﺣﻮﺍﻟﻲ  ٥٩٠ﻡ(.
ﻭﺑُﻮﻟﺺ ِ
ﻳُﻨﻈﺮ :ﻧﺸﺄﺕ ﺍﻟﺤﻤﺎﺭﻧﺔ :ﻣﻘﺎﻟﺔ :ﺍﻟﻤﻌﺠﻤﺎﺕ ِ ّ
ﺍﻟﻄﺒِّﻴﱠﺔ :ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺔ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻠﱡﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺪﻣﺸﻖ.
ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ ) (٦٠ﺍﻟﺠﺰء ) (٣ﻋﺎﻡ )) (١٩٨٥ﺹ.(٤٨٤
ﻭﺍﻟﻤﺠﻠﺪ ) (٦٢ﺍﻟﺠﺰء ) (٣ﻋﺎﻡ )) (١٩٨٧ﺹ.(٥٥٦
ﻲ
َّ
الر َمد :ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻧُﺴ ِ ّﻤﻴﻪ ﺍﻟﻴﻮﻡ )ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻟ ُﻤﻠﺘﺤﻤﺔ( ) .(Conjunctivitisﻭﻫﻮ ﻳﻘﺎﺑﻞ ﺍﻻﺻﻄﻼ َﺡ ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻧ ﱠ
ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ).(Ophthalmia
)ﻭ َﺭﻡ ﺍﻟﺠﻔﻦ( ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﻤﻞ ﺍﻟ ُﻤﻠﺘﺤﻤﺔ ﻭﺍﻟﺠﻔﻦ،
)ﻭ َﺭﻡ ﺍﻟﻌﻴﻦ( ﺃﻭ َ
ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻌﺮﺏ َ

)ﺍﻟﻮ َﺭ َﻡ ﺍﻟﻔﻠﻐﻤﻮﻧﻲ(
ﻋﺪﱠ ﺍﻟﻤﺆ ِﻟّﻔﻮﻥ
ﻋﺪﱠ ﺑﻌ ُ
ﻖ ِ
ﺍﻟﻮ ْﺭ ِﺩ ْﻳﻨَﺞ )ﺧﻴﻤﻮﺳﻴﺲ( ﻧﻮ ً
ُ
ﻋﺎ ﻣﻦ ﱠ
ﺍﻟﺤﺪﱠﺓِ ،ﻭ َ
ﻭ َ
ﺍﻟﺮ َﻣﺪ ﻓﺎﺋ ِ
ﻀﻬﻢ َ
ﺍﻟﻌﺮﺏ َ
ﺍﻟﺮ َﻣﺪ.
ﻧﻮ ً
ﻋﺎ ﻣﻦ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﱠ

ُ
ﺃ ﱠﻣﺎ ﻣﻦ
)ﻭ َﺭﻡ ﺍﻟﻌﻴﻦ( ﻣﻦ ﺃﻣــﺮﺍﺽ
ﺣﻴﺚ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﱠ
)ﺍﻟﺮ َﻣﺪ( ﻓﻬﻮ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻣـــﻦ ﺃﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﻤﻠﺘﺤﻤﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ َ

ﻭ)ﺍﻟﻮ َﺭﻡ ﺍﻟﻔﻠُﻐﻤﻮﻧﻲ( ﻓﻬﻤﺎ ﻣــﻦ ﺃﻣـــﺮﺍﺽ ﺍﻟﺠﻔــــﻦ ﻭﺍﻟ ُﻤﻠﺘﺤﻤﺔ ﻓﻲ
)ﺍﻟﻮ ْﺭ ِﺩ ْﻳﻨَﺞ( )ﺧﻴﻤﻮﺳﻴﺲ(
َ
ﺍﻟﺠﻔﻦ ،ﺃ ﱠﻣﺎ َ
ﺖ ﻣ ًﻌﺎ.
ﻭﻗ ٍ
)ﻭ َﺟﻊ ﺍﻟﻌﻴﻦ(
)ﻭ َﺟﻊ( ﺑﻤﻌﻨﻰ ) َﻣ َﺮﺽ(
ﻭﻛﺜﻴﺮﺍ ﻣﺎ ﺍﺳﺘ ُ ِ
ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﺍﺳﺘ ُ ِ
ً
ﻌﻤﻠﺖ ﻛﻠﻤﺔ َ
ﻌﻤﻠَﺖ ﻛﻠﻤﺔُ َ
)ﺍﻟﺮ َﻣﺪ(.
ﻟﺘﻌﻨﻲ ﱠ
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ﻫﺬﺍ ﻳﻌﻨﻲ ﱠ
)ﻭ َﺭﻡ( ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻪ ﺩﻻﻟﺔٌ ﻣﻌﻴﻨﺔٌ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ :ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ )،(Infection
ﺃﻥ ﺍﺻﻄﻼﺡ َ
)(Inflammation
ﺴﺮﻁﺎﻥ( ﻭﻣﺎ ﻳﺸﺒ ُﻬﻪ ُ ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻨﻴ ِﻪ ﺍﻟﻴﻮﻡ.
)ﻭ َﺭﻡ( ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﺗﻌﻨﻲ )ﺍﻟ ﱠ
ﻭﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻛﻠﻤﺔ َ
)ﻭ َﺭﻡ ﺍﻟ َﺠﻔ�ﻦ(
ﻭﻛﺬﻟﻚ
�ﺐ ﺍﻟﻤﺆ ِﻟّﻔ�ﻮﻥ ﺃﻳ ً
ِ
)ﻭ َﺭﻡ( ﻟﺘﻌﻨ�ﻲ ﱠ
)ﺍﻟﺮ َﻣ�ﺪ( ﻭﻛﺘ َ َ
)ﻭ َﺭﻡ ﺍﻟﻌَ�ﻴﻦ( ﺃﻭ َ
ﻀ�ﺎ َ
ﺍﺳ�ﺘﻌﻤﻠﺖ ﻛﻠﻤ�ﺔ َ

ﻭﺍﻟ�ﻮ َﺭﻡ ﺍﻟﺒ�ﺎﺭﺩ،
ﺍﻟ�ﻮ َﺭ ُﻡ
ّ
ﻟﻠﻤﺮﺽ ﻧﻔ ِﺴ ِﻪ ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﺳﺘﻌﻤﻠﻮﺍ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﻢ ﻷﻧﻮﺍﻉ ﱠ
ِ
ﺍﻟﺤ�ﺎﺭَ ،
ﺍﻟﺮ َﻣ�ﺪَ :
ﻱ ،ﻭﺍﻟ� َ�ﻮ َﺭﻡ ﻣ��ﻦ ﺍﻟ �ﺪﱠﻡ ،ﻭﺍﻟ� َ�ﻮ َﺭﻡ
ﻲ ،ﻭﺍﻟ� َ�ﻮ َﺭﻡ ﺍﻟ ﱠ
ﻱ ،ﻭﺍﻟ� َ�ﻮ َﺭﻡ ﺍﻟ ﱠ
ﺴ��ﻮﺩﺍﻭ ّ
ﺼ��ﻔﺮﺍﻭ ّ
ﻭﺍﻟ� َ�ﻮ َﺭﻡ ﺍﻟ �ﺪﱠﻣﻮ ّ
ﻱ ،ﻭﺍﻟ� َ�ﻮ َﺭﻡ ﺍﻟ َﺒﻠﻐﻤ � ّ

ﻲ.
ِّ
ﺍﻟﺮﻳﺤ ّ

ﺳ���� ﱠﻤﺎﻩ ﺍﻟﻘ����ﺪﻣﺎء )ﻓﻠﻐﻤ����ﻮﻧﻲ(
 ﺍﻟ ُﻜﻨﱠ����ﺎﺵ ﺍﻟ ُﻤﺸ���� ّﺠﺮ /ﺍﻟﻤﺨﻄ����ﻮﻁ" :الو َوووار ووووووو الوووودَّمو َ :
وووو َرم ال و د
ﺳ ﱠﻤﻮﻫﺎ َكد ًَرا ﻻ َﻭ َﺟﻊ ﺍﻟﻌﻴﻦ.
) .(Phlegmomêﻓﺄ ﱠﻣﺎ ﺍﻟﻨﻮﺍﺯﻝ ﺍﻟﻜﺎﺋﻨﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺈﻧﱠﻬﻢ َ
ﻋﺮﻭﻕ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﻭﻋﺮﻭﻕ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺠﺴﺪ،
ﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﺟﻪ ،ﻭﺍﻧﺘﻔﺎ ُﺥ ُ
الو َرم العارض في العين من قبل الدَّم :ﺍﺣْ ِﻤ ُ
َ
ﺍﻟﺮﺃﺱ.
ﺻﺪﺍ ٌ
ﻋﺴْﺮ ﺣﺮﻛﺔٍِ ،
ﺽ ﻟﻠﻌﻠﻴﻞ ،ﻭ ُ
ﻳﻌﺮ ُ
ﻳﻌﺮ ُ
ﺽ ﻓﻲ ﱠ
ﻱ ِ ﻓﻲ ﺍﻷﺫﻧﻴﻦ ،ﻭ ُ
ﻭﺣ ﱡ
ﻉ ﻭ ِﺛ َﻘ ٌﻞ ِ
ﻭﻛﺴ ٌﻞ ِ
ﺲ ﺍﻟﺪﱠﻭ ّ
�ﺲ ﺍﻟﺤ�ﺮﺍﺭﺓِ ﻓﻴﻬ�ﺎ،
ﺍﻟﻮ َﺟﻊ ،ﻭﺍﻟ�ﻨﱠ ْﺨﺲ ﻓ�ﻲ ﺍﻟﻌ�ﻴﻦِ ،
الم َّرة ال َّ
الو َرم الكائن في العين من ِ
ﻭﺣ ﱡ
َ
صفراءِ :ﺷﺪﱠﺓ ُ َ
ﺍﻟﺮﻁﺒ�ﺔ ،ﻭﻧﻘﺼ�ﺎﻧﻬﺎ
ِ
ﻭﺣﺪﱠﺓ ﺍﻟﺪﱡﻣﻮﻉ ﻭﻧ َْﺨ ُ
ﺴ� ِ ّﺨﻦ ،ﻭﺳ�ﻜﻮﻧُﻬﺎ ﺑﺎﻷﺷ�ﻴﺎء ﺍﻟﺒ�ﺎﺭﺩﺓِ ﱠ
ﺴﻬﺎ ﻟﻠﺨﺪِّ ،ﻭﺍﻫﺘﻴﺎﺝ ﺍﻟ ِﻌﻠﱠﺔ ﺑﺪ ًءﺍ ﺑِﻤ�ﺎ ﻳُ َ
ﺍﻟﻠﻄﻴﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﻤ�ﺎﺩﱠﺓ ﻭﺑﻘ�ﻲ ﺍﻟﻐﻠ�ﻴ ُ
ﺑﺂﺧﺮﻩ ﺑِﻤﺎ ﻳُﺴ ِ ّﺨﻦ ً
ﻗﻠﻴﻼ ﻭﺫﻟﻚ ﺇﺫﺍ ﺗﺤﻠﱠﻞ
ﻆ ﻣﻨﻬ�ﺎ ،ﻭﻣ�ﺎ ﻳﺘﻘ�ﺪﱠﻡ ﻫ�ﺬﻩ ﺍﻟ ِﻌﻠﱠ�ﺔ ﻣ�ﻦ ﺍﻟ َﻬ� ِ ّﻢ
ُ
ﺍﻟﺤﺎﺭﺓ.
ﺍﻟﺤﺎﺭﺓ ﻭﺍﻷﺷﺮﺑﺔ
ﻭﺍﻟﺘﱠﻌﺐ ﻭﺍﻷﻁﻌﻤﺔ
ﱠ
ﱠ

ﻟ�ﻮﻥ
ﻏﻴ�ﺮ ﺣ�ﺮﺍﺭﺓ،
ﺍﺣﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﺟﻪِ ،
َو َجع العين الكائن من البَلغم :ﻗِﻠﱠﺔ ِ
ُ
ﻭﺣ ﱡ
ﺲ ﺍﻟﻌَﻠﻴﻞ ﺑﺜِﻘَ ٍﻞ ﻣﻦ ِ
ﻭﺑﻴ�ﺎﺽ ِ
ﻀﺎ ﺃﻭ ﻣﺎﻟ ًﺤﺎ.
ﺍﻟﻌَﻠﻴﻞ ،ﻭﻗِﻠﱠﺔ ﺍﻟﻌﻄﺶ ﻣﻊ ﺍﻟﻜﺴﻞ ،ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻁﻌﻢ ﻓَ ِﻢ ﺍﻟﻌﻠﻴﻞ ﻟﺰ ًﺟﺎ ﺃﻭ ﺣﺎﻣ ً
ُ
ﻳﻜﻮﻥ َﻛ ِﻤﺪَ ﺍﻟﻠﱠ�ﻮﻥ ،ﻭﻳﻜ�ﻮﻥ ﺍﻟﺜِ ّﻘ�ﻞ
َو َجع العين الكائن من البرودة واليبس؛ أ من الخلط ال َماليخولي:
ﻋﺪَﻡ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺫﻛﺮﻧﺎﻫﺎ".
ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﱠ
ﻭﺍﻟﺮﺃﺱ ﻓﻘﻂ ،ﻭ َ
ﺍﻟﺮ َﻣﺪ ﻓﻲ ) َد َ
غل العين( ﻓﻲ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻥ .ﻣﻨﻬﺎ:
ﺫﻛﺮ ﱠ
ﺟﺎء ُ
ﻭﺃﻫﺮﻥ ﻭﻏﻴﺮﻫﻤﺎ... :
"ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻭﺍﻷﺭﺑﻌﻮﻥ :ﻋﻼﻣﺎﺕُ ﻣﻌﺮﻓ ِﺔ ﺃﻭﺟﺎﻉِ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﻭﻋﻼ ُﺟﻬﺎ ﻟﺒﻘﺮﺍﻁ
ُ
ُ
ﺼ�ﻔﺮﺍء ،ﺃﻭ ﻳﻜ�ﻮﻥ ﻣ�ﻦ ﻓﺴ�ﺎ ِﺩ ﺍﻟ�ﺪﱠﻡ ،ﻭﻳﻜ�ﻮﻥ
ﻭﺍﻟﺮ َﻣﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺃﺭﺑﻌﺔ أنواع:
ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﺣﺘﺮﺍﻕ ِ
ﺍﻟﻤ ﱠ�ﺮﺓ ﺍﻟ ﱠ
ﱠ
ُ
ﻠﻐﻢ.
ﻭﻳﻜﻮﻥ ِﻣ ﱠﻤﺎ ﻳﺘﻮ ﱠﻟﺪ ﻣﻦ
ﻋﻔَﻦ ﺍﻟ َﺒﻠﻐﻢ،
ﺴ ِ
ﺍﻟﻤ ﱠﺮ ِﺓ ﺍﻟ ﱠ
ﺭﻳﺎﺡ ِ
ﻮﺩﺍء ﺃﻭ ﺍﻟ َﺒ ِ
ﻣﻦ َ
ِ
ﻏ�ﺮﺯ
َ�ﺮﺯ ﻣﺜ� ُﻞ
الم َّورة ال َّ
ﻓﺄﻭﻝ ﺃ َﻣ�ﺎﺭﺍﺕ ِ
ﻭﻟﻬﺬﻩ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﺃ َ َﻣﺎﺭﺍﺕ :ﱠ
ِ
صوفراء :ﺍﻟﺤ�ﺮﺍﺭﺓُ ،ﻭ ِﺷ�ﺪﱠﺓ ُ ﺍﻟ�ﻨﱠ ْﺨﺲ ﻭﺍﻟﻐ ِ
ﺍﻟﺮ َﻣﺺ ،ﻭﻗِﻠﱠﺔُ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻕ ﺑﺎﻟﺠﻔﻦ.
ﺍﻹﺑﺮ ،ﻭ َﻛﺜْﺮﺓ ُ ﺍﻟﺪﱡﻣﻮﻉ ﻭﻗِﻠﱠﺔُ ﱠ
ِ
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ﺍﻟﺠﺒﻴﻦ".
ﻭﺣ ﱠﻜﺔٌ ﻓﻲ
الر َم ِد من الدَّم :ﱠﺃﻭ ُﻝ ﺃ َﻣﺎﺭﺍﺗﻪِ :ﺷﺪﱠﺓ ُ ُﺣ ْﻤﺮ ِﺓ ﺍﻟﻮﺟ ِﻪِ ،
أ َماراتُ َّ
ِ
ﺴﺎﺩﺱ ﻭﺍﻷﺭﺑﻌﻮﻥ :ﻋﻼﻣﺎﺕُ
ﺍﻟﻜﺎﺋﻦ
ﺍﻟﺮﻣ ِﺪ
ِ
"ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟ ﱠ
الر َم ُد الحار :ﻋﻼﻣﺔُ ﱠ
ﺍﻟﻌﻴﻦ ﻭﺃﺩﻭﻳﺘُﻬﺎَّ :
ِ
ِ
ﺻﻨﻮﻑ ﺃﻭﺟﺎﻉِ
ﺺ.
ﻣﻦ ﺍﻟ َﺤﺮﺍﺭﺓِ :ﺃﻧﱠﻚ ﺗ َﺮﻯ ﺍﻟﻌﻴﻦَ َﺣﻤﺮﺍ َء ﻭﺍﺭﻣﺔً ،ﺗﻠﻘﻲ ﱠ
ﺍﻟﺮ َﻣ َ
ﺴ ْ
ﺤﻤﺮﺓ
ﺍﻟﺮ َﻣ ِﺪ
ﺖ ﺑﺼﺎﻓﻴﺔٍ ،ﻭﻻ ُﻣ ﱠ
ﺍﻟﻜﺎﺋﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺒَ ْﺮ ِﺩ ِ ّ
الر َم ُد البار ُد :ﻭﻋﻼﻣﺔُ ﱠ
ﻳﺢ :ﺃﻧﱠﻚَ ﺗ َﺮﻯ ﺍﻟﻌﻴﻦَ ﻣﺘﻌﻜﺮﺓً ،ﻟﻴ َ
َّ
ِ
ﻭﺍﻟﺮ ِ
ُ
ُ
ﺗﻠﺼﻖ ﺑﺎﻟﻠﻴ ِﻞ".
ﻭﺗﻜﻮﻥ
 ﻳُﻨﻈﺮ :ﻣِﺤْ ﻨَﺔ ﺍﻟ َﻜ ﱠﺤﺎﻟﻴﻦ :ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ.(٣٠-٢٩-٢٨-٢٧-٢٦-٢٥) : - ٢القُروح :ﻭﻫﻲ َﻣﺎ ﺗُﺴ ﱠﻤﻰ ﺑﺎﻟﻠﱡﻐﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﱠﺔ ً -
ﻲ.
ﻧﻘﻼ ﻋﻦ ﺍﻟﻼﺗﻴﻨﻴﱠﺔ ،(Ulcus) -ﻭﺃﺻﻞ ﺍﻟﻜﻠﻤ ِﺔ ﺇﻏﺮﻳﻘ ّ
ﺗﺮﺟﻤﻬﺎ ﻫﻴﺮﺷﺒﺮﻍ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﱠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻟﻤﺎﻧﻴﱠﺔ ).(Geschwüre
ُ
ﻣﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻴﻦ:
ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻘُﺮﻭﺡ ﻓﻲ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ٍ
ً
ﻣﺮﺽ ﻳﻜﻮﻥ ﺳﺒﺒﻪ ﻓﻲ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺠﺴﻢ.
ﺭﺽ ﻳﻘ ُﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻔﻦ ﻭﺇ ﱠﻣﺎ ﻣﻦ
ﺃﻭﻻ -ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻔﻦ ،ﻭﺃﺳﺒﺎﺑﻬﺎ :ﺇ ﱠﻣﺎ
ﱞ
ٍ
ﺏ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔٍ .ﻭﺗﺴ ِﺒّﺐ ﻗُﺮﻭ َﺡ
ﺛﺎﻧﻴًﺎ -ﻗُﺮﻭﺡ ﺍﻟ َﻘﺮﻧﻴﱠﺔ ،ﻭﻫﻲ
ٌ
ﺏ ﺧﺎﺭﺟﻴ ٍﺔ ﺃﻭ ﻋﻦ ﺃﺳﺒﺎ ٍ
ﺃﻣﺮﺍﺽ ﺧﻄﻴﺮﺓ ٌ ﺗﻨﺠ ُﻢ ﻋﻦ ﺃﺳﺒﺎ ٍ
ﺖ ﻗُﺮﻭ ُﺡ ﺍﻟﻘَﺮﻧﻴﱠﺔ ﱠ
َﻤﺎﻡ .ﺃ ﱠﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﻧﺒﺜﻘَ ْ
ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘَﺰﺣﻴﺔَ )ﺍﻟ ِﻌﻨﺒﻴﱠﺔ( ﺗﻠﺘﺼ ُﻖ
ﺖ
ﺍﻟﻘﺮﻧﻴﱠﺔ ﺇﺫﺍ ﺍﻧﺪﻣﻠَ ِ
ﺍﻷﺛﺮ ﺃﻭ ﺍﻟ َﺒ َ
َ
ﻴﺎﺽ ﺃﻭ ﺍﻟﻐ َ
ُ
ﺍﻻﻧﺒﺜﺎﻕ ﻣﺴﺒّﺒﺔً ﺍﻟ ُﻤﻮﺳﺮﺝ ﺑﺄﺣ ِﺪ ﺃﻧﻮﺍ ِﻋ ِﻪ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪﺓ.
ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘ ِﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺼ َﻞ ﻓﻴﻬﺎ
ﻲ.
ﺛﺎﻟﺜًﺎ -ﻭﻗﺪ
ُ
ﺗﺼﻴﺐ ﺍﻟﻘُﺮﻭ ُﺡ ﺍﻟ َﻤﺄْﻕَ ﺍﻷُﻧﺴ ﱠ
ﺽ ﺍﻟ َﺠ ْﻤﺮﺓ ﺑﺄﻧﱠﻬﺎ ﻗﺮﻭ ٌﺡ
ﻭﻭﺻﻒ
ﺭﺍﺑﻌًﺎ-
ُ
ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺆﻟّﻔﻴﻦ ﺍﻟﺨﻄﻮﺭﺓ َ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻈﺎﻫﺮ ﻋﻠﻰ ﺟﻠ ِﺪ ﺍﻟﺠﻔﻦ ﻓﻲ َﻣ َﺮ ِ
َ
ﻀﺎ.
ﺃﻳ ً
ُ
ﺗﻜﻮﻥ ﻓﻲ َمأق العين:
ﺮﻭﺡ ﺍﻟﺘﻲ
 ﺩَﻏَﻞ ﺍﻟﻌﻴﻦ /ﺍﻟﻤﺨﻄﻮﻁ" :ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻭﺍﻟﺜﻼﺛﻮﻥ :ﺍﻟﻘﻮ ُﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘُ ِﻟﻴﺲ ﺑﺮﺩﻱءٍ ﻓﻬﻮ ٌ
ُ
ُ
ﻣﺴﺘﺮﺥ ،ﻻ
ﻟﻴﻦ
ﺤﻢ ﺯﺍﺋ ٍﺪ
ﺍﻟﻮ َﺟﻊ ﺇ ﱠﻧﻤﺎ
ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ َﻟ ٍ
ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ َﻣﺄْﻕ ﺍﻟﻌﻴﻦ .ﻓ َﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻨﻪ َ
ﻫﺬﺍ َ
ٍ
ٌ
ُ
ُ
ُ
ﻭﺧﺰ".
ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴ ِﻪ
ﻳﻜﻮﻥ ﻟَﻪ ُ َﻭ َﺟ ٌﻊ
ﺻﻠﺐٌ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘ ٍﻮ،
ﻭﺍﻟﺮﺩﻱ ُء ﻣﻨﻪ ﻓﻬﻮ ُ
ﻳﻜﻮﻥ ﻟَﻪُ َﻭ َﺟ ٌﻊ ﻭﻻ َﺣ ْﺮﻗَﺔ ٌ .ﱠ
 ﺩَﻏَﻞ ﺍﻟﻌﻴﻦ /ﺍﻟﻤﺨﻄﻮﻁ" :ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻭﺍﻷﺭﺑﻌﻮﻥ :ﻋﻼﻣﺎﺕُ ﻣﻌﺮﻓ ِﺔ ﺃﻭﺟﺎﻉ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﻭﻋﻼ ُﺟﻬﺎ ﻟﺒﻘﺮﺍﻁﻭﺃ َ ْﻫ ُﺮﻥ ﻭﻏﻴﺮﻫﻤﺎ:
ﻟﻴﺲ ﻳُﺤﺘ َﺎ ُﺝ ﻓﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﻋﻼﻣﺔٍ.
 ...ﻭﺃ ﱠﻣﺎ ﺍﻟ َﺒ َﻴ ُ
ﺎﺽ ﻭﺍﻟﻘُﺮﻭﺡ ﻓﺬﻟﻚَ َﺑﻴ ٌﱠﻦ َ
ﺑﺬﻛﺮ ﺃﺷ ِﺪّ ﺍﻷﻭﺟﺎﻉِ ﻭﺃﺧﻮﻓِﻬﺎ
ﻑ ﻋﻠﻰ
ﻭﺃﺿﺮﻫﺎ ،ﻭﻻ ﺃﻋﻠ ُﻢ ﻣِﻦَ ﺍﻷﻭﺟﺎﻉ ﺃﺷﺪﱠ ﺧﻮﻓًﺎ ﻭﻻ
ِّ
ً
ﻧﺒﺪﺃ ُ ِ
ﺃﺧﻮ َ
ﺿﺮﺭﺍ ﻭﻻ َ
ﺍﻟﻌﻴﻦ ﻣﻨﻪُ ﻓﻲ ﺍﻟﻘُﺮﻭﺡ.
ِ

=
٣٤٢

=
ﱠﺮﺑﺎﻥ ﺍﻟ ﱠ
ﻳﻜﻮﻥ ِﻣﻦَ ﺍﻟﻘُﺮﻭﺡ ،ﺍﻟﻀ ُ
ُ
ﻭﺫﻟﻚ ﺃﻧﱠﻪ ﻗﺪْ
ﺼﺪﺍﻉ
ﺸﺪﻳﺪ ُ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺼ ُﻞ ﻭﺟﻌُﻪ ُ ﺇﻟﻰ
ﺼﺪْﻏﻴﻦ ،ﻭﺍﻟ ﱡ
ﺍﻟﻌﻴﻦ ﻭﺍﻟ ﱡ
ِ
ﺍﻟ ﱠ
ﺸﺪﻳﺪ.
ُ
ُ
ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻓﺴﺎ ِﺩ ﺍﻟﺪﱠﻡ ﻭﻣﻦ ِﺣﺪﱠﺗِ ِﻪ ،ﻭﻣﻦ
ﻟﻠﻌﻴﻦ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻴﻦ:
ﺽ
ﻭﻗﺪ
ﻳﻌﺮ ُ
ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚَ ﺍﻟﻘَ ْﺮﺡ ﺍﻟﺬﻱ ِ
ِ
ﺼﻔﺮﺍء .ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺃ َ َﻣﺎﺭﺍﺕٌ ﻭﻋﻼﻣﺎﺕٌ ﻳُﺴﺘَﺪَ ﱡﻝ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ُﻛ ِّﻞ ﻭﺍﺣ ٍﺪ ﻣﻨﻬﺎ:
ﻕ ِ
ﺍﻟﻤ ﱠﺮﺓِ ﺍﻟ ﱠ
ﺍﺣﺘﺮﺍ ِ
ﻕ ﻣﻦ ِﻣ ﱠﺮﺓٍ ﺻﻔﺮﺍء :ﻓﻌﻼﻣﺘﻪِ :ﺷﺪﱠﺓ ﺍﻟﻀﱠﺮﺑﺎﻥ ،ﻭﺍﻟﻨﱠﺨﺲ ﺍﻟ ﱠ
َﺨﺲ ﺍﻹﺑﺮ ،ﻭﻻ ﺗﻜﻮﻥ
ﺸﺪﻳﺪ ﻛﺄﻧﱠﻪ ﻧ ُ
ﻓ َﻤﺎ ﻛﺎﻥَ ﻣﻦ ﺍﺣﺘﺮﺍ ٍ
ُ
ُ
ُ
ﻅﺎﻫﺮ:
ﺕ ﺍﻟﻘَ ْﺮﺣﺔُ ﻣﻦ
ﺺ ،ﻓﺈﻥ
ﺴﻴﻼﻥ ،ﻭﻻ
ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺷﺪﻳﺪﺓ َ ﺍﻟ ُﺤ ْﻤﺮﺓِ،
ﻭﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺪﱡﻣﻮ ُ
ﺍﻧﻔﺠﺮ ِ
ﻉ ﻭﺍﻟ ﱠ
ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻬﺎ َﺭ َﻣ ٌ
ٍ
َ
ﺗﻨ ُ
ﻭﻳﺴﻜﻦ ﺍﻟﻀ ُ
ُ
ﱠﺮﺑﺎﻥ ﻋﻨﺪَ ﺍﻻﻧﻔﺠﺎﺭ.
ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺷﺒﻴ ًﻬﺎ ﺑﺎﻟ ُﺤﻔَ ِﺮ،
ﻈ ُﺮ ﺇﻟﻰ ﺳﻮﺍ ِﺩ
ِ
ﻀﺎ ﻭﺟ ٌﻊ ﺷﺪﻳﺪ ٌ
ﺼﻔﺮﺍء :ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ :ﺑَﺜْ ٌﺮ
ﻲ ،ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻨﻪ ﺃﻳ ً
ﻭﺭﺑﱠﻤﺎ ﻛﺎﻥَ ﻣﻦ َﺣﺮﺍﺭﺓِ ِ
ﺍﻟﻤ ﱠﺮﺓ ﺍﻟ ﱠ
ٌ
ﺻﻐﺎﺭ ﺧﻔ ٌ
ﻀﺎ،
ﻐﺎﺭ
ﻳﻘﺎﺭﺏ ﺑﻌﻀﻪ ﺑﻌ ً
ُ
ﺐ ﺫﻟﻚَ ﻓﻲ ﺍﻟ ﱠ
ﺴﻮﺍ ِﺩ ﺷﺒﻴ ًﻬﺎ ﺑﺎﻟ َﺤﺐّ ِ ﺍﻟ ِ ّ
ﻋﻴﻦ ﺻﺎﺣ ِ
ﻏﻴﺮ ﺃﻧﱠﻪ ﺩﻭﻥَ ﱠ
ﺼ ِ
ﺍﻷﻭﻝ ،ﻭﺗ َﺮﻯ ﻓﻲ ِ
ُ
ﺺ".
ﻭﻻ
ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴ ِﻪ َﻗﻴ ٌﺢ ﻭﻻ َﺭ َﻣ ٌ

ﻕ ﺍﻟﺪ ِﱠﻡ ﺍﻟﻔﺎﺳ ِﺪ
 ﺍﻟ ُﻜﻨﱠﺎﺵ ﺍﻟ ُﻤﺸ ﱠﺠﺮ /ﺍﻟﻤﺨﻄﻮﻁ" :ﻓﻲ ﺍﻟﻘُﺮﻭﺡ ﱠﺍﻟﺮﺩﻳﺌﺔ ﺍﻟ ُﻤ ِ
ﺤْﺮﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮ ِﻟّﺪﺓِ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﺣﺘﺮﺍ ِ

ﺴ ﱠﻤﻰ ﺍﻟ َﺠ ْﻤﺮﺓ".
ﻭﺗ ُ َ

ﺣﻮﻝ ﻗُﺮﻭﺡ ﺍﻟﻘَﺮﻧﻴﺔ :ﻳُﻨﻈﺮ :ﻣِﺤْ ﻨﺔ ﺍﻟ َﻜ ﱠﺤﺎﻟﻴﻦ :ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ -(٣١) :ﻭ) -(٣٦ﻭ).(٤٢
 - ٣ال َّ
ظفَرة :ﻭﻫﻲ ﺍﻟ َﻤﺮﺽ ﺍﻟﺬﻱ ﻳُﺴ ﱠﻤﻰ ﺍﻟﻴﻮﻡ ).(Pterygium
ﺃﻥ ﺃﺣﺴﻦَ ﻭﺻﻒٍ ﱠ
ﻭﺻﻒ ﺑُﻮﻟﺺ ﱠ
ﺍﻟﻈﻔﺮﺓ َ ،ﻭﻳﺮﻯ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻫﻴﺮﺷﺒﺮﻍ ﱠ
ﻭﺻﻒ
ﻟﻠﻈﻔَﺮﺓ ﻋﻨﺪَ ﺍﻹﻏﺮﻳﻖ ﻫﻮ
ُ
َ
ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺻﻄﻼ َﺡ ِ ّ
ﺃ َ ِﺋ ِﺘﻴﻮﺱ ﻟﻬﺎ .ﻭﻗﺪ َﺣ ِﻔ َ
ﻆ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ ﻓﻲ )ﺍﻟﺤﺎﻭﻱ( ﺣﻘﻴﻘﺔَ ﱠ
ﻌﻤ َﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺮﺟﻤﺎﺕ
ﻲ ﺍﺳﺘ ُ ِ
ﺍﻟﻄ ِّﺒ ﱠ
ﺐ ﺟﺎﻟﻴﻨﻮﺱ:
ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻟ ُﻜﺘ ُ ِ
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺍﻷﻋﻀﺎء(َ ،ﻭ)ﺍﻟ َﻤﻴﺎﻣﺮ(.
)ﻓﻲ
ِ
ﺍﻟﻤﺮﺽ ﺑﺎﺳﻤﻪ
ﺗﺮﺟﻤﻬﺎ ﻫﻴﺮﺷﺒﺮﻍ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﱠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻟﻤﺎﻧﻴﱠﺔ ) .(Flügefellﻭﻣﺎ ﻧﺰﺍ ُﻝ ﻧُﺴ ِ ّﻤﻲ ﻫﺬﺍ
َ
ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺿﻌﻪ ﺍﻟﻤﺆ ِﻟّﻔﻮﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ .ﻭﻧُﺮ ِ ّﺟ ُﺢ ﱠ
ﺃﻗﺪﻡ ﺍﻟﻤﺆ ِﻟّﻔﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻭﺻﻠﺖ
ﺃﻥ ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺪِّﻣﺸﻘﻲ )ﻕ٩ﻡ( ﺃﺣﺪَ ِ
ﱠ
ﱠ
)ﺍﻟﻈﻔﺮﺓ( ﻓﻲ )ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﻴﻦ(
)ﺍﻟﻈﻔﺮﺓ( .ﻭﻗﺪ ﻭﺭﺩ ﺍﺻﻄﻼﺡ
ﺃﻋﻤﺎﻟُﻬﻢ ﺇﻟﻴﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺫﻛﺮﻭﺍ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺻﻄﻼ َﺡ
ﻟﻠﺨﻠﻴﻞ ﺑﻦ ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﻔﺮﺍﻫﻴﺪﻱ )ﺕ١٧٥ﻫـ(.
 ﺩَﻏَﻞ ﺍﻟﻌﻴﻦ /ﺍﻟﻤﺨﻄﻮﻁ" :ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ :ﺍﻟﻘﻮ ُﻝ ﻋﻠﻰ ﱠﺮﺭ
ﺍﻟﺤﺠﺎﺏ ﺃﻳ ً
ﺍﻟﻈﻔَ َﺮﺓ :ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ِ
ﺿ ٌ
ﻀﺎ َ
ﻳُﺴ ﱠﻤﻰ ﱠ
ﺍﻟﺤﺠﺎﺏ ﺍﻟﻮﺭﻳﺪﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳُﺴ ﱠﻤﻰ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻤﺼﻴﺪﺓ ،ﻓﺘﻨﺒﺖُ ﻓﻲ َﻣﺄﻕ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ،ﻭﺭﺑﱠﻤﺎ
ﺍﻟﻈﻔﺮﺓ ،ﺗﺘﻮﻟﱠﺪ ﻣﻦ ِ
ﻁﺎﻟﺖ ﺣﺘﻰ ﺗﻐ ّ
ﺸﻲ ﺳﻮﺍﺩَ ﺍﻟﻌﻴﻦ".

=
٣٤٣

=
 ﺍﻟ ُﻜﻨﱠﺎﺵ ﺍﻟ ُﻤﺸ ﱠﺠﺮ /ﺍﻟﻤﺨﻄﻮﻁ" :ﻓﻲ ﱠﺍﻟﻈﻔَﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻴﻦ :ﻫﻲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ٌ ﻣﻦ ﺍﻟ ُﻤﻠﺘﺤﻢ ﻋﺼﺒﻴﱠﺔ ،ﱠﺃﻭﻝ ﻧَﺒﺎﺗﻬﺎ
ﻈ َﻤﺖ ﻏ ﱠ
ﻋ ُ
ﻣﻦ ﺍﻟ َﻤﺄْﻕ ﺛ ﱠﻢ ﺗﻨﺒﺴ ُ
ﺼ َﺮ".
ﺎﻅﺮ ﻭﻣﻨﻌ ِ
ﺳﻮﺍ ِﺩ ﺍﻟﻌﻴﻦ ،ﻓﺈﺫﺍ َ
ﻂ ﺇﻟﻰ َ
ﺖ ﺍﻟﺒَ َ
َﻄﺖ ﺍﻟ ﱠﻨ َ
ﻳُﻨﻈﺮ :ﻧﺸﺄﺕ ﺍﻟﺤﻤﺎﺭﻧﺔ ،ﻣﻘﺎﻟﺔ :ﺍﻟﻤﻌﺠﻤﺎﺕ ِ ّ
ﺍﻟﻄ ِﺒّﻴﱠﺔ :ﻣﺠﻠﺔ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻠّﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﱠﺔ ﺑﺪﻣﺸﻖ.
ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ ) (٦٠ﺍﻟﺠﺰء ) (٣ﻋﺎﻡ )) (١٩٨٥ﺹ.(٤٨٦
ﻭﺍﻟﻤﺠﻠﺪ ) (٦٢ﺍﻟﺠﺰء ) (٣ﻋﺎﻡ )) (١٩٨٧ﺹ.(٥٥٧
س َرطانَ :ﻳ ْﻔ َﻬ ُﻢ ﻣﻨﻬﺎ ﱠ
ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ُﻛ ﱠﻞ ﺃﺷﻜﺎ ِﻝ ﺍﻷﻭﺭﺍﻡ ﺍﻟﺨﺒﻴﺜﺔ ،ﻭﻧﺤﺘﻔ ُ
ﻆ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻓﻲ
ﺒﻴﺐ
ﺍﻟﻄ ُ
 - ٤ال َّ
ُ
ﺍﻟﻮ َﺭﻡ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ.
)ﺍﻟﻮ َﺭ ُﻡ ﺍﻟﺨﺒﻴﺚ( ،ﻭﻟﻴﺲ َ
ﺍﺻﻄﻼﺣﺎﺗﻨﺎ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻻﺳﻢ ،ﻭﻣﻌﻨﺎﻩُ َ
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻫﻴﺮﺷﺒﺮﻍ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﱠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻟﻤﺎﻧﻴﱠﺔ ) ،(Krebsﻭﺗﺮﺟﻤﻪ )) (Casey Woodﻛﻴﺴﻲ ﻭﻭﺩ( ﺇﻟﻰ
ﺍﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ ).(Cancer
 ﺩَﻏَﻞ ﺍﻟﻌﻴﻦ /ﺍﻟﻤﺨﻄﻮﻁ" :ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻭﺍﻷﺭﺑﻌﻮﻥ :ﻋﻼﻣﺎﺕُ ﻣﻌﺮﻓ ِﺔ ﺃﻭﺟﺎﻉِ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﻭﻋﻼ ُﺟﻬﺎ ﻟﺒﻘﺮﺍﻁﻴﻦ ﻗﺪ ﻧَﺘَﺄَ ،ﻭﺇﺫﺍ ﻧَ َ
ﻟﻮﻥ
ﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﺳﻔ َﻞ ﺭﺃﻳ َ
ﻈ َﺮ َ
ﻭﺃﻫﺮﻥ ﻭﻏﻴﺮﻫﻤﺎ :ﻭﺇﺫﺍ ﺭﺃﻳ َ
ْﺖ ﻓﻲ ﺃﻋﻠﻰ ﺍﻟ َﺒ َﻴ ِ
ُ
ﺎﺽ ﻛﻬﻴﺌ ِﺔ ِ
ْﺖ ﺳﻮﺍﺩَ ﺍﻟ َﻌ ِ
ﺍﻟ َﺒﻨﻔﺴﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﻌُﺮﻭﻕ ،ﻭﺇﺫﺍ ﻧَ َ
ﺴﺮﻁﺎﻥ،
ﺕ ﺇﻟﻰ ﻓﻮﻕ
ﺍﻟﻮ َﺟﻊ ﻳﻘﺎ ُﻝ ﻟﻪ ﺍﻟ ﱠ
َ
ﻈ ْﺮ َ
ﺭﺃﻳﺖ ﻓﻲ ﺃﺳﻔﻞ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﻣﺜ َﻞ ﺫﻟﻚ ،ﻓﺬﻟﻚ َ
ﺴﺮﻁﺎﻥ ﻻ ﻳَﺒ َْﺮﺃُْ ،
ﺉ ﻓﻠﻴﺲ ﺑﺴﺮﻁﺎﻥ".
ﻭﺍﻟ ﱠ
ﻓﺈﻥ ﺑَ ِﺮ َ
ُ
ﺮﻁﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘَﺮﻧﻴﺔ ،ﻭﻫﺬﻩ
ﺴ
ﺽ ﺍﻟ ﱠ
 ﺍﻟ ُﻜ ﱠﻨﺎﺵ ﺍﻟ ُﻤﺸ ﱠﺠﺮ /ﺍﻟﻤﺨﻄﻮﻁ" :ﻓﻲ ﺍﻟ ﱠﻳﻌﺮ ُ
ﺴﺮﻁﺎﻥ ﺍﻟﻜﺎﺋﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻴﻦ :ﻭﻗﺪ ِ
ﺍﻟﻮ َﺟ ُﻊ ﺍﻟ ﱠ
ﺻ ٍﺔ
ﺃﻋﺮﺍ ُ
ﺲ ﺷﺪﻳﺪٌ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻷ ْ
ﺻﺪﺍﻍ ،ﻭﺑﺨﺎ ﱠ
ﺸﺪﻳﺪُ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻴﻦ ،ﻭﺍﻣﺘﺪﺍﺩُ ﺍﻟﻌُﺮﻭﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻭﻧ َْﺨ ٌ
ﺿﻪ َُ :
ِﺐ ﻋﻦ ﺍﻟ َﻌﻠﻴ ِﻞ ﺷﻬﻮﺓ َ ﱠ
ْ
ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ".
ﺻﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﻴﻦ ،ﻭﺗ ُ ْﺬﻫ ُ
ﺗﻌﺮ ُ
ﺇﻥ ﱠ
ﺽ ﻓﻲ ِ
ﺗﺤﺮﻙَ ﺻﺎﺣﺒُﻪُ ﺣﺮﻛﺔً ﻣﺎ ،ﻭ ُﺣ ْﻤﺮﺓ ٌ ِ
 ﻳُﻨﻈﺮِ :ﻣﺤْ ﻨﺔ ﺍﻟ َﻜ ﱠﺤﺎﻟﻴﻦ :ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ (٢٧) :ﻭ) (٣٦ﻭ).(٤٦ - ٥ﺍﻟﺒَﺜْﺮ :ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻫﻴﺮﺷﺒﺮﻍ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﱠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻟﻤﺎﻧﻴﱠﺔ ) ،(Pustelnﻭﺗﺮﺟﻤﻪ )) (Casey Woodﻛﻴﺴﻲ
ﻭﻭﺩ( ).(Pustules
ﺴﺎﺩﺱ ﻭﺍﻷﺭﺑﻌﻮﻥ :ﻋﻼﻣﺎﺕُ
ﺻﻨﻮﻑ ﺃﻭﺟﺎﻉِ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﻭﺃﺩﻭﻳﺘُﻬﺎ:
ِ
 ﺩَﻏَﻞ ﺍﻟﻌﻴﻦ /ﺍﻟﻤﺨﻄﻮﻁ" :ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟ ﱠﺍﻟﻌﻴﻦ ﺃﻧﱠﻚَ ﺗ َﺮﻯ ﺍﻟﻌﻴﻦَ ﺃﺑﺪًﺍ ﺗﺪﻣ ُﻊ ﻭﻳﻄﻮ ُﻝ ﻭ َﺟﻌُﻬﺎ.
ﺟﻔﻮﻥ
ُﺜﻮﺭ ﺍﻟﻜﺎﺋﻨ ِﺔ ﻓﻲ
البُ ُ
ثور في الجفن :ﻭﻋﻼﻣﺔُ ﺍﻟﺒ ِ
ِ
ِ
البُثور في ال َعين ]القَرنية[ :ﻭﻋﻼﻣﺔُ
ُ
ﺻﻐُ َﺮ ْ
ﺗﻠﺼﻖ ﻭﺗﻠﻘﻲ
ﺕ ﻭﻫﻲ
ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻲ َ
ﺳﻮﺍﺩِﻫﺎ َﺑﺜْ ٌﺮ ﺗ َﺮﺍﻫﺎ ﻗﺪ َ
ِ
ﺺ ﻭﺗﺪ َﻣ ُﻊ ﺩﻣﻌﺔً ﺷﺪﻳﺪﺓ ً".
ﱠ
ﺍﻟﺮ َﻣ َ
ﻳُﻨﻈﺮِ :ﻣﺤْ ﻨﺔ ﺍﻟ َﻜ ﱠﺤﺎﻟﻴﻦ :ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ -(٣٧) :ﻭ).(٤٢

=
٣٤٤

والعنب ـة) ،(7والمسـ ـمار) ،(8و أرس الذب ـ ـاب) ،(9والج ـ ـرب) ،(10و َّ
الشعر) ،(11والغ ـ ـرب)،(12
=
ﻳُﻨﻈﺮ :ﻧﺸﺄﺕ ﺍﻟﺤﻤﺎﺭﻧﺔ ،ﻣﻘﺎﻟﺔ :ﺍﻟﻤﻌﺠﻤﺎﺕ ِ ّ
ﺍﻟﻄﺒِّﻴﱠﺔ :ﻣﺠﻠﺔ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻠّﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﱠﺔ ﺑﺪﻣﺸﻖ.
ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ ) (٦٠ﺍﻟﺠﺰء ) (٣ﻋﺎﻡ )) (١٩٨٥ﺹ.(٥٠٢
ﻀﺎ:
ﺴ ِ ّﻤﻴﻪ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﱠﺔ (تفتق القَزحيَّة) ﺃﻭ ﺍﻻﻟﺘﺼﺎﻗﺎﺕ ﺍﻷﻣﺎﻣﻴﱠﺔ .ﻭﺳ ﱠﻤﺎﻩ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺃﻳ ً
 - ٦المو َ
سرقة :ﻭﻧُ َ
)ﻧﺘﻮء ﺍﻟ ِﻌﻨﺒﻴﱠﺔ(.
ﺍﻟﻤﺮﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﱡﻐﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﱠﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺑﺎﺳﻢ ).(Synechia anterior
ُﻌﺮﻑ
ُ
ﻭﻳ ُ
ﻭﻛﺎﻥَ ﻫﻴﺮﺷﺒﺮﻍ ﻗﺪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﱠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻟﻤﺎﻧﻴﱠﺔ ).(Verwölbung der Regenbogenhaut
ﻳُﻨﻈﺮ :ﺍﻟﻬﺎﻣﺶ (٨) :ﻭ) (٩ﻫﻨﺎ.
ﺍﻟﺤﺠﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺍﻟﺬﻱ
ﺽ ﻓﻲ ِ
ﺗﻌﺮ ُ
 -ﺩَﻏَﻞ ﺍﻟﻌﻴﻦ /ﺍﻟﻤﺨﻄﻮﻁ" :ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ :ﺍﻟﻘَﻮ ُﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﺟﺎﻉِ ﺍﻟﺘﻲ ِ

ﺠﺎﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﺒﻪ ُ
ﺴ ﱠﻤﻰ ﺑﺎﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﱠﺔ ﻗﻴﺮﺍﻁﻮﻳﺬﺱ ]ﺍﻟﻘَﺮﻧﻴﺔ[ :ﻓﺈﺫﺍ
ﺍﻟﺤ ُ
ﺍﻧﺜﻘﺐ ﻫَﺬﺍ ِ
َ
ﺮﻥ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳُ َ
ﻳﺸﺒﻪُ َ
ﺻﻔﺎﺋﺢ ﺍﻟﻘَ ِ
ُ
ﺮﻭﺡ ﺍﻟﺘﻲ
ﺍﻟﻘﺮﻥ ،ﻭﺻﺎﺭ ﻓﻴﻪ ﺧ َْﺮ ٌﻕ ﺃﻭ ﺛ َ ْﻘﺐٌ ﻣﻦ
ﺗﻜﻮﻥ ِﻣﻦَ
ﺗﻌﺮ ُ
ِ
ﺍﻷﻋﺮﺍﺽ ﺍﻟﺘﻲ ِ
ﺽ ﻣﻦ ﺧ ٍ
َﺎﺭﺝ ،ﺃﻭ ﻣﻦ ﺍﻟﻘُ ِ

ﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﺒﻪُ ﺍﻟ ِﻌﻨَﺒﺔَ ﻓﻲ ﺫﻟﻚَ ﺍﻟﺜ ﱠ ْﻘﺐْ .
ﻭﺇﻥ ﺧﺮ َﺝ ﻣﻨﻪ
أليف :ﺧ ََﺮ َﺝ ﺟﺰ ٌء ﻣﻦ ِ
ﺴ ﱠﻤﻰ انحال َل الت َّ ِ
ﺍﻟﺤﺠﺎ ِ
ﺍﻟﻮ َﺟ ِﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﻳُ َ
َ
ﺟﺰ ٌء ﻭﻁﺒﻘﺔٌ ﺗﺸﺒﻪُ
ﺳﺮﺝ ،ﻭﻳﻘﺎ ُﻝ ﻟﻪُ ﺍﻟﻤﻮﺳﺮﻕ".
ﺴ ﱠﻤﻰ ﺫﻟﻚ ُﻣﻮ َ
ﺭﺃﺱ ﺍﻟﺬﺑﺎﺑ ِﺔ ﻳُ َ
َ
ﻳُﻨﻈﺮ :ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ).(٣٦
ﻳُﻨﻈﺮ :ﻧﺸﺄﺕ ﺍﻟﺤﻤﺎﺭﻧﺔ ،ﻣﻘﺎﻟﺔ :ﺍﻟﻤﻌﺠﻤﺎﺕ ِ ّ
ﺍﻟﻄﺒِّﻴﱠﺔ :ﻣﺠﻠﺔ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻠّﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﱠﺔ ﺑﺪﻣﺸﻖ.
ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ ) (٦٠ﺍﻟﺠﺰء ) (٣ﻋﺎﻡ )) (١٩٨٥ﺹ.(٥٠٢
ﺴ ﱠﻤﻰ ﺍﻟﻴﻮﻡ ).(Staphyloma
 - ٧ال ِعنَبَة :ﻭﻫﻲ ﻣﺎ ﺗ ُ َ

ﺍﻟﺤﺠﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺍﻟﺬﻱ
ﺽ ﻓﻲ ِ
 ﺩَﻏَﻞ ﺍﻟﻌﻴﻦ /ﺍﻟﻤﺨﻄﻮﻁ" :ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟ ﱠﺗﻌﺮ ُ
ﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ :ﺍﻟﻘﻮ ُﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﺟﺎﻉِ ﺍﻟﺘﻲ ِ

ﺴ ﱠﻤﻰ ﺑﺎﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ ﻗﻴﺮﺍﻁﻮﻳﺬﺱ ]ﺍﻟﻘﺮﻧﻴﺔ[ ... :ﻭﺭﺑﱠﻤﺎ ﺧﺮ َﺝ ﺍﻟﻤﻮﺳﺮﺝ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ
ﺮﻥ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳُ َ
ﻳﺸﺒﻪُ َ
ﺻﻔﺎﺋ َﺢ ﺍﻟﻘَ ِ
َﻒ ْ
ﺷﺮﺍ ،ﻭﺫﻟﻚ ﱠ
ﺻﻠﺐٌ  ،ﻭﻫﻮ ﺧﺎﺭ ٌﺝ
ﻷﻥ ﻫﺬﺍ ِ
ِ
ﻣﻦ ﺫﻟﻚَ ﻭﺃﻗ ﱡﻞ �
ﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﺒﻪُ ﺍﻟﻘَﺮﻥَ  ،ﻭﻫﻮ ﺃﺧ ﱡ
ﺍﻟﺤﺠﺎ ِ
ﺍﻟﺤ َ
ﺠﺎﺏ َ
ﻀﺎ.
ﺃﻳ ً

=
٣٤٥

=
ْ
ﻛﺜﻴﺮ
ﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﺒﻪُ ﺍﻟ ِﻌﻨَﺒﺔَ ﻓﻲ ﺛَﻘﺒِﻪ
ﺍﻟﺤﺠﺎﺏ ﻭﺍﺳﻌًﺎ ،ﻓﺨﺮ َﺝ ﻣﻦ ِ
ﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ِ
ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺜ ﱠ ْﻘ ُ
ٌ
ﺍﻟﺤﺠﺎ ِ
ﺍﻟﻌﻴﻦ.
ﺍﻟﻮ َﺟﻊ ِعنَبة ،ﻓﻬﺬﺍ ﺍﻟﺠﺮ ُﺡ ﻳُ ْﻔ ِﺴﺪُ ﺃﺟﺰﺍ َء
ٌ
]ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺠﺎﺏ[ :ﻳُ َ
ِ
ﺴ ﱠﻤﻰ َ
ْ
ﺿﻌُﻪ ُ ﻋﻤﻴﻘًﺎ.
ﻓﺈﻥ ﺑﺪﺃ َ ﻣﻦ ﺩﺍﺧ ٍﻞ ﻧﺘﺄ ﺇﻟﻰ ﺧﺎﺭﺝٍ ﻭﺻﺎﺭ َﻣ ْﻮ ِ
ﺕ ﺍﻟﺘﻲ َﺑﻴْﻦَ ﺍﻟ ُﺤ ُﺠﺐ.
ﺐ
ﻭﺍﻟﺮﻁﻮﺑﺎ ِ
ﺍﻟﻌﻴﻦ ﱡ
ﻭﺇﺫﺍ َﺟﻤ َﻊ ِﻣﺪﱠﺓ ً ﺍﻧﻔﺘﻖَ ﻭﺃﻓﺴﺪَ ُﺣ ُﺠ َ
ِ
ﻀﺮﺓ ً
ْ
ﻏﻴﺮ ْ
ﻋﻴْﺐٌ  ،ﺃﻭ ]ﻻ[
ﺃﻥ
ﻳﻀﺮﻩُ ﱠﺇﻻ َﻣ ﱠ
ﱡ
ﻳﺼﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﱠﺎﻅﺮ َ
ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥَ ﻫﺬﺍ ﻧﺎﺣﻴﺔً ِﻣﻦَ ﺍﻟﻨﱠ ِ
َ
ﺎﻅﺮ ،ﺭﺑﱠ َﻤﺎ ﺑَﺮﺃ َ ﻣﻦ ِ
ﻳﺴﻴﺮﺓ ً.
ﺼ ِﺮْ .
ْ
ﺼ ُﺮ ﻟﻴﺲ
ﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﺒﻪ ﺍﻟ ِﻌﻨَﺒﺔ ،ﻓﺈﻧﱠﻪ ﻳَ ْﺬﻫ ُ
ﺻ َﻞ ﺇﻟﻰ ِ
ﺍﻟﺤﺠﺎ ِ
ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥَ ﺍﻟﺒَ َ
َﺐ ﺑﺎﻟﺒَ َ
ﻭﻭ َ
ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥَ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﱠ ِ
ﺎﻅﺮ َ
ﺍﻟﺮﻁﻮﺑﺔ ﺍﻟﺒَ َﺮﺩﻳﱠﺔ".
ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟ ُﺤ ُﺠﺐ ،ﺑﻞ ﺇﻧﱠﻤﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﱡ
ﻳُﻨﻈﺮ :ﻧﺸﺄﺕ ﺍﻟﺤﻤﺎﺭﻧﺔ ،ﻣﻘﺎﻟﺔ :ﺍﻟﻤﻌﺠﻤﺎﺕ ِ ّ
ﺍﻟﻄﺒِّﻴﱠﺔ :ﻣﺠﻠﺔ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻠّﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﱠﺔ ﺑﺪﻣﺸﻖ.
ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ ) (٦٠ﺍﻟﺠﺰء ) (٣ﻋﺎﻡ )) (١٩٨٥ﺹ.(٥٠٤
ﻲ ).(Synechia anterior
ِ - ٨
الم ْ
سمار :ﻭﻫﻮ ﺷﻜ ٌﻞ ﻣﻦ ﺃﺷﻜﺎ ِﻝ ﺍﻟﺘﺼﺎ ِ
ﻕ ﺍﻟﻘَﺰﺣﻴﱠﺔ ﺍﻷﻣﺎﻣ ّ
ﻳُﻨﻈﺮ :ﺍﻟﻬﺎﻣﺶ (٦) :ﻭ) (٩ﻫﻨﺎ.
ﻋﺘُﻖَ ﺍﻟ ﱠ
ﻳﺴﻴﺮْ ...
ﻉ ﻧﺘﻮء ﺍﻟ ِﻌﻨﺒﻴﱠﺔْ :
ﺴﺎ
ﻓﺈﻥ ﻧﺘﺄ َ ﻣﻦ ﺍﻟ ِﻌﻨﺒﻴﱠ ِﺔ ﺟﺰ ٌء
 ﺍﻟ ُﻜﻨﱠﺎﺵ ﺍﻟ ُﻤﺸ ﱠﺠﺮ /ﺍﻟﻤﺨﻄﻮﻁ" :ﺃﻧﻮﺍ ٌُ
ﻭﺇﻥ َ
ﺸ ﱡﻖ ﻭ َﺟ َ
ﺻﺎﺭ ﺷﺒﻴ ًﻬﺎ
ﺍﻟ ﱡﻨﺘﻮ ُء
ﻱ".
ﺑﺮﺃﺱ ِ
ﺴﻤﺎﺭ ﺳُ ِ ّﻤﻲ ﺫﻟﻚَ ِ ...
ِ
ﺍﻟﻤ ِ
َ
ﺍﻟﻤﺴﻤﺎﺭ ّ
ﻳُﻨﻈﺮ :ﻧﺸﺄﺕ ﺍﻟﺤﻤﺎﺭﻧﺔ ،ﻣﻘﺎﻟﺔ :ﺍﻟﻤﻌﺠﻤﺎﺕ ِ ّ
ﺍﻟﻄ ِﺒّﻴﱠﺔ :ﻣﺠﻠﺔ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻠّﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﱠﺔ ﺑﺪﻣﺸﻖ.
ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ ) (٦٠ﺍﻟﺠﺰء ) (٣ﻋﺎﻡ )) (١٩٨٥ﺹ.(٥٠٥
ﻕ ﺍﻟﻘَﺰﺣﻴ ِﺔ ﺍﻷﻣﺎﻣﻲ.
 - ٩رأْ ُ
س الذُّباب :ﻭﻫﻮ ﺷﻜ ٌﻞ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ ﺃﺷﻜﺎ ِﻝ ﺍﻟﺘﺼﺎ ِ
ﻳُﻨﻈﺮ :ﺍﻟﻬﺎﻣﺶ (٦) :ﻭ) (٨ﻫﻨﺎ.
ﻳُﻨﻈﺮ :ﻧﺸﺄﺕ ﺍﻟﺤﻤﺎﺭﻧﺔ ،ﻣﻘﺎﻟﺔ :ﺍﻟﻤﻌﺠﻤﺎﺕ ِ ّ
ﺍﻟﻄ ِﺒّﻴﱠﺔ :ﻣﺠﻠﺔ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻠّﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﱠﺔ ﺑﺪﻣﺸﻖ.
ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ ) (٦٠ﺍﻟﺠﺰء ) (٣ﻋﺎﻡ )) (١٩٨٥ﺹ.(٥٠٤-٥٠٣
ﺏ ﺍﻟﺠﻔﻦ( ﺃﻭ ) َﺟ َﺮﺏ ﺍﻟﻌﻴﻦ(.
ﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺮﺽ ﺍﻟ َﺠ َﺮﺏ
ﺍﺧﺘﺼﺎﺭﺍ ﻷﺣ ِﺪ ﺍﺻﻄﻼﺣﻴﻦ ) َﺟ َﺮ ُ
 - ١٠ال َج َربُ :
ً
ﺳ ِ ّﻤ َ
ﺗﺮﺟﻤﻬﺎ ﻫﻴﺮﺷﺒﺮﻍ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﱠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻟﻤﺎﻧﻴﱠﺔ ) (Krätzeﻭﺗﻘﺎﺑﻞ ﺍﻻﺻﻄﻼ َﺡ ﺗﺮﺍﺧﻮﻣﺎ ) ،(Trachomaﺍﻟﺬﻱ
ً
ﻣﺴﺘﻌﻤﻼ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻴﻮﻡ ،ﻭﺗﺮﺟﻤﻬﺎ ) (Casey Woodﺇﻟﻰ ).(Scab
ﻣﺎ ﻳﺰﺍ ُﻝ

=
٣٤٦

=
ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﻭﻋﻼ ُﺟﻬﺎ
ِ
 ﺩَﻏَﻞ ﺍﻟﻌﻴﻦ /ﺍﻟﻤﺨﻄﻮﻁ" :ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻭﺍﻷﺭﺑﻌﻮﻥ :ﻋﻼﻣﺎﺕُ ﻣﻌﺮﻓ ِﺔ ﺃﻭﺟﺎﻉِْﺖ ﺍﻟﻌَﻴﻦَ ﺗﺪﻣ ُﻊ ﺣﻤﺮﺍ َء ﻓﺎِﻗﻠﺒْﻬﺎْ ،
ﻐﺎﺭﺍ ُﺣ ْﻤ ًﺮﺍ
ْﺖ ﻓﻲ
ﻟﺒﻘﺮﺍﻁ
ﻓﺈﻥ ﺭﺃﻳ َ
ﻭﺃﻫﺮﻥ ﻭﻏﻴﺮﻫﻤﺎ :ﻭﺇﺫﺍ ﺭﺃﻳ َ
ﺻ ً
ُ
ﺍﻟﺠﻔﻦ َﺣﺒ�ﺎ ِ
ِ
ﻀﺎ ﻓﺬﻟِﻚَ َ :ﺟ َﺮﺏ".
ﻭﺑِﻴ ً
ﻳُﻨﻈﺮِ :ﻣﺤْ ﻨَﺔ ﺍﻟﻜ ﱠﺤﺎﻟﻴﻦ :ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ).(٣٧
ﻳُﻨﻈﺮ :ﻧﺸﺄﺕ ﺍﻟﺤﻤﺎﺭﻧﺔ ،ﻣﻘﺎﻟﺔ :ﺍﻟﻤﻌﺠﻤﺎﺕ ِ ّ
ﺍﻟﻄ ِﺒّﻴﱠﺔ :ﻣﺠﻠﺔ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻠّﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﱠﺔ ﺑﺪﻣﺸﻖ.
ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ ) (٦٠ﺍﻟﺠﺰء ) (٣ﻋﺎﻡ )) (١٩٨٥ﺹ.(٤٨٩
ش ْعرَ :ﻣﻴﱠﺰَ ﺣﻨﻴﻦ ﺑﻦ ﺇﺳﺤﻖ )ﻕ٩ﻡ( ﺑﻴﻦ ﻣﺮﺿﻴﻦ:
 - ١١ال َّ
ﻌﺮ ﱠ
)ﺃ( -ﺍﻟ ﱠ
ﺍﻟﺰﺍﺋﺪُ ) .(Trichiasisﺗﺮﺟﻤﻪ ﻫﻴﺮﺷﺒﺮﻍ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﱠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻟﻤﺎﻧﻴﱠﺔ ) überschüssige
ﺸ ُ
،(Haare
ﻭﺗﺮﺟﻤﻪ ) (Casey Woodﺇﻟﻰ ﺍﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ ) .(Exessive Growth of Eyelashes
)ﺏ( -ﺍﻟ ﱠ
ﻌﺮ ﺍﻟ ُﻤﻨﻘﻠﺐ ).(Distichiasis
ﺸ ُ
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻫﻴﺮﺷﺒﺮﻍ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﱠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻟﻤﺎﻧﻴﱠﺔ )،(Einstülpung der Wimpern
ﻭﺗﺮﺟﻤﻪ ) (Casey Woodﺇﻟﻰ ﺍﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ ).(Inversion of the Eyelashes
ﺸﻌﺮ ﱠ
ﺑﻌﺾ ﺍﻟ ُﻤﺆ ِﻟّﻔﻴﻦ ﻭﺻﻔﻮﺍ ﺣﺎﻟﺔَ ﺍﻟ ﱠ
ﱠ
ﺍﻟﺰﺍﺋﺪ ﺍﻟ ُﻤﻨﻘﻠﺐ.
ﻭﻟﻜﻦ
َ
 ﺩَﻏَﻞ ﺍﻟﻌﻴﻦ /ﺍﻟﻤﺨﻄﻮﻁ" :ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻋﺸﺮ :ﺍﻟﻘﻮ ُﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟ ﱠُ
ﺖ ﻓﻴﻬﺎ
ﺸﻌﺮ :ﺇﺫﺍ ﺍﻧﺤﻨَﺖ
ﺍﻷﺟﻔﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺩﺍﺧ ٍﻞ ﻓﻨَﺒَ َ
ﺕ ﺍﻟﻌﻴﻦَ ".
َ
ﺻﻐﱠﺮ ِ
ﺻ ٌ
ﺷ ْﻌﺮﺍﺕٌ ِ
ﻐﺎﺭَ ،
ﻳُﻨﻈﺮِ :ﻣﺤْ ﻨَﺔ ﺍﻟﻜ ﱠﺤﺎﻟﻴﻦ :ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔَ (٣٤) :ﻭ).(٣٧
ﻳُﻨﻈﺮ :ﻧﺸﺄﺕ ﺍﻟﺤﻤﺎﺭﻧﺔ ،ﻣﻘﺎﻟﺔ :ﺍﻟﻤﻌﺠﻤﺎﺕ ِ ّ
ﺍﻟﻄ ِﺒّﻴﱠﺔ :ﻣﺠﻠﺔ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻠّﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﱠﺔ ﺑﺪﻣﺸﻖ.
ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ ) (٦٠ﺍﻟﺠﺰء ) (٣ﻋﺎﻡ )) (١٩٨٥ﺹ.(٥٩٥
ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻈﺎﻫﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻠﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﺍﻭﻳﺔ ﺍﻟﻌَﻴﻨﻴﱠﺔ ﺍﻷﻧﻔﻴﱠﺔ ،ﻓﺈﺫﺍ ﺍﻧﺒﺜﻖَ ﺟﻬﺔَ
ُ
ﻴﺲ ﺍﻟﺪﱠ ْﻣ ِﻊ
 - ١٢الغَ ْرب :ﻭﻫﻮ ﺗﻘﻴﱡ ُﺢ ِﻛ ِ
ﺍﻟﺠﻠ ِﺪ ﻳُﺴ ﱠﻤﻰ ﻋﻨﺪﺋ ٍﺬ ﺍﻟﻨﱠﺎﺳﻮﺭ )ﺍﻟﻨﱠﺎﺻﻮﺭ(.
ﱠ
ﺿﺎ ﻭﺍﺣﺪًﺍ.
ﻋﺪﱠ ﻫﺎﺗﻴﻦ ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻦ )ﺍﻟﻐَﺮﺏ ﻭﺍﻟﻨﱠﺎﺳﻮﺭ( ﻣﺮ ً
ﻟﻜﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺆ ِﻟّﻔﻴﻦ َ
ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﻭﻋﻼ ُﺟﻬﺎ ﻟﺒﻘﺮﺍﻁ
ِ
 ﺩَﻏَﻞ ﺍﻟﻌﻴﻦ /ﺍﻟﻤﺨﻄﻮﻁ" :ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻭﺍﻷﺭﺑﻌﻮﻥ :ﻋﻼﻣﺎﺕُ ﻣﻌﺮﻓ ِﺔ ﺃﻭﺟﺎﻉِﺴ ْ
ﺖ ﺑﺤﻤﺮﺍء ،ﻓﺈﺫﺍ ﻋﺼﺮﺗ َﻬﺎ ﺧ ََﺮ َﺝ ﺍﻟ َﻤﺎ ُء ﻭﺍﻟ َﻘﻴ ُﺢ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻬﻮ:
ﻭﺃﻫﺮﻥ ﻭﻏﻴﺮﻫﻤﺎ :ﻭﺇﺫﺍ ﺭﺃﻳ َ
ُ
ْﺖ ﺍﻟﻌﻴﻦَ ﺗﺪﻣ ُﻊ ﻭﻟﻴ َ

=

ﻏ َْﺮﺏ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻨﱠﺎﺳﻮﺭ".

٣٤٧

الناس ـ ـ ـور) ،(13والب ـ ـرد) ،(14و َّ
الشـ ـ ـعيـ ـرة) ،(15والش ـ ـرن ـ ـاق) ،(16و َّ
و َّ
النخسـ ـ ـة) ،(17والق ـ ـمـ ـ ـ ـل
=
ﻳُﻨﻈﺮ :ﻧﺸﺄﺕ ﺍﻟﺤﻤﺎﺭﻧﺔ ،ﻣﻘﺎﻟﺔ :ﺍﻟﻤﻌﺠﻤﺎﺕ ِ ّ
ﺍﻟﻄ ِﺒّﻴﱠﺔ :ﻣﺠﻠﺔ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻠّﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﱠﺔ ﺑﺪﻣﺸﻖ.
ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ ) (٦٠ﺍﻟﺠﺰء ) (٣ﻋﺎﻡ )) .(١٩٨٥ﺹ.(٤٩٩
 - ١٣النَّاسور :ﻳُﻨﻈﺮ :ﺍﻟﻬﺎﻣﺶ ﺭﻗﻢ ) (١٢ﻫﻨﺎ.

ُ
ﻕ ﺍﻟﻌﻴﻦ ،ﻓﻲ
 ﺩَﻏَﻞ ﺍﻟﻌﻴﻦ /ﺍﻟﻤﺨﻄﻮﻁ" :ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ :ﺍﻟﻘﻮ ُﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻮﺍﺻﻴﺮ:ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻳ ً
ﻀﺎ ﻓﻲ َﻣﺄ ْ ِ
ﺑﺎﻟﻤﺪﱠﺓِ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﺮ ُﺝ ﻣﻨﻪ ،ﻭﺭﺑﱠﻤﺎ
َﺎﺳﻮﺭﺍ ،ﻭﺭﺑﱠﻤﺎ ﺍ ْﻧﻔَﺘَﻖَ ﺇﻟﻰ
ﺴ ﱠﻤﻰ ﻧ
ﻋﻈﻢ
ﺟﻮﻑ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﻭﺃﻓﺴﺪَ ﺍﻟﻌﻴﻦَ ِ
ِ
ِ
ً
ِ
ﺍﻷﻧﻒ ُﺧ َﺮﺍﺝ ﻳُ َ
ﺟﻮﻑ ﺍﻷﻧﻒ ،ﻭﺭﺑﱠﻤﺎ ﺍ ْﻧﻔَﺘَﻖَ ﺇﻟﻰ ﺧﺎﺭﺝٍ".
ﺍ ْﻧﻔَﺘ َﻖ ﺇﻟﻰ
ِ

ُ
ﺍﻧﻔﺠﺮ
ﺍﻷﻧﻒ ،ﻓﺈﻥ
ﻕ ﺇﻟﻰ
 ﺍﻟ ُﻜﻨﱠﺎﺵ ﺍﻟ ُﻤﺸ ﱠﺠﺮ /ﺍﻟﻤﺨﻄﻮﻁ" :ﻭﻗﺪِ
]ﻳﻌﺮ ُ
َ
ﻕ ُﺧ َﺮﺍﺝ ِ
ﺽ[ ﺑﻴﻦ ﺍﻟ َﻤﺄ ِ
ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟ َﻤﺄ ِ
َﺎﺻﻮﺭﺍ".
ﺻﺎﺭ ﻧ
ﻭﺍﻧﻌﻘﺪَ
ً
َ
ﺴﻪُ ﻓﻲ ِ ّ
ﺍﻟﻄﺐّ ِ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ.
 - ١٤البَ َرد :ﻣﺎ ﻧﺰﺍ ُﻝ ﻧﺴﺘﻌﻤ ُﻞ ﺍﻻﺻﻄﻼ َﺡ ﻧﻔ َ
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻫﻴﺮﺷﺒﺮﻍ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻟﻤﺎﻧﻴﱠﺔ ) ،(Hagelkornﻭﺗﺮﺟﻤﻪ ) (Casey Woodﺇﻟﻰ ).(Hailstone
ﺴ ﱠﻤﻰ
 ﺍﻟ ُﻜﻨﱠﺎﺵ ﺍﻟ ُﻤﺸ ﱠﺠﺮ /ﺍﻟﻤﺨﻄﻮﻁ" :ﻓﻲ ﺍﻟﺒَ َﺮﺩ :ﻭﻫﻮ ُﺭﻁﻮﺑﺔٌ ﻏﻠﻴﻈﺔٌ ﺗَﺠْ َﻤﺪُ ﻓﻲﺑﺎﻁﻦ ﺍﻟﺠﻔﻦ ِﺷﺒَﻪَ ﺍﻟﺒَ َﺮﺩ ﻭﻳُ َ
ِ
ﻛﺎﻻﺯﻳﻮﻥ".
ش ِعيرة :ﺗﺮﺟﻤﻬﺎ ﻫﻴﺮﺷﺒﺮﻍ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ) َﺣﺒﱠﺔ ﺍﻟ ﱠ
ﺸﻌﻴﺮ( )(Gerstenkorn
 - ١٥ال َّ
ُ
ﺸ ِﻌﻴﺮﺓ :ﻭﻫﻮ َﻭ َﺭ ٌﻡ ﻣﺴﺘﻄﻴ ٌﻞ ﺷَﺒﻴﻪٌ ﺑﺎﻟ ﱠ
 ﺍﻟ ُﻜﻨﱠﺎﺵ ﺍﻟ ُﻤﺸ ﱠﺠﺮ /ﺍﻟﻤﺨﻄﻮﻁ" :ﻓﻲ ﺍﻟ ﱠﻁﺮﻑ
ﻳﺤﺪﺙ ﻓﻲ
ﺸﻌﻴﺮﺓ
ِ
ﺍﻟﺠﻔﻦ ﻣﻦ ﻗِ َﺒ ِﻞ ﺍﻟﺪ ِﱠﻡ".
ِ
ﻳُﻨﻈﺮ :ﻧﺸﺄﺕ ﺍﻟﺤﻤﺎﺭﻧﺔ ،ﻣﻘﺎﻟﺔ :ﺍﻟﻤﻌﺠﻤﺎﺕ ِ ّ
ﺍﻟﻄ ِّﺒﻴﱠﺔ :ﻣﺠﻠﺔ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟ ّﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﱠﺔ ﺑﺪﻣﺸﻖ.
ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ ) (٦٠ﺍﻟﺠﺰء ) (٣ﻋﺎﻡ )) (١٩٨٥ﺹ.(٥٠٦
ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ ) (٦٢ﺍﻟﺠﺰء ) (٣ﻋﺎﻡ )) (١٩٨٥ﺹ.(٥٥٥
ﻲ ﻓَ ِﻬ َﻤﻪ ُ
 - ١٦الش ِْرناق :ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻫﻴﺮﺷﺒﺮﻍ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻟﻤﺎﻧﻴﱠﺔ ) :(die Blase im Lidﻫﺬﺍ ﺍﻻﺻﻄﻼﺡ ﺍﻟﻌﺮﺑ ﱡ
ُ
ﺍﻹﻏﺮﻳﻖ ﺗﺤﺖ ﺍﺳﻢ ) (hydatide) (hydatiseﻭﻛﺬﻟﻚ ﻓﻌﻞ
ﻫﻴﺮﺷﺒﺮﻍ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﱠﻪ ﺍﻟﻤﺮﺽ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺻﻔَﻪ
ﻣﺎﻳﺮﻫﻮﻑ ﻭﻗﺪ ﻗﺪﱠﺭ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﱠ
ﺍﻟﻤﺮﺽ ﻫﻮ ﻧﻮ ٌ
ﺃﻥ ﻫﺬﺍ
ﺗﻈﻬﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻔﻦ،
ﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻴﺴﺎﺕ ) (Cystﺍﻟﺘﻲ
ُ
َ
ﺃﻥ ﺍﻟ ّ
ﻭﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ِﺧﻠﻘﻴﺔً ﻭﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﻧﺎﺟﻤﺔً ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﻐُﺪﺩ ،ﺃﻱ ﱠ
ﺸِﺮﻧﺎﻕ ﻧﺘ َﺞ ﻋﻦ ﺍﻟﺒَ َﺮﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀ ﱠﺨﻤﺖ
ﻳﻔﺴﺮ ﻟﻨﺎ ﱠ
ﺃﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﺗﺮﺟﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰ )ﻛﻴﺴﺔ( ).(Cyst
ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻭﺃﺧﺬﺕ ﺣﺠ ًﻤﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺄﻟﻮﻑٍ  .ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ
ُ
ً
ﺴ ﱠﻤﻰ ﺍﻟ ّ
ﺍﻟﺠﻔﻦ َﻭ َﺭ ٌﻡ ٌ
ُ
ﺸ ِْﺮﻧﺎﻕ :ﻻ ﻳﻘﺪ ُِﺭ
 ﺩَﻏَﻞ ﺍﻟﻌﻴﻦ /ﺍﻟﻤﺨﻄﻮﻁ" :ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻋﺸﺮ:ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻓﻮﻕَ
ﻟﻴﻦ ﻳُ َ
ِ
ﺍﻟﻮ َﺟ ِﻊ ْ
ُ
ﺿﺮﺭ ﺷﺪﻳﺪٌ".
ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻣﻨﻪ
ﺍﻟﻮ َﺭﻡ،
ُ
ٌ
ﺃﻥ ﻳﺮﻓ َﻊ ﺟﻔﻨَﻪُ ِﻣ ْﻦ ﺛِﻘَ ِﻞ َ
ﺻﺎﺣﺐ َ
=
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السـ ـعفه) ،(19وداء الثَّعل ـ ـب) ،(20والح َّك ـ ـة) ،(21واالتسـ ـاع) ،(22وجفـ ـ ـاف
والقمق ـ ـام) ( ،و َّ

=
َﺲ ﺍﻟ ﱠ
ﻨﻘﻠﺐ ﺍﻟ ُﻤ ْﻘﻠﺔَ ﻓﻴﺆ ِﻟ ُﻤﻬﺎ.
ﻌﺮ ﺍﻟ ُﻤ ُ
ﺸ ُ
ﺴﺔ :ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳَﻨﺨ ُ
 - ١٧ﺍﻟﻨﱠ ْﺨ َ
ﻭﺍﻟ ُﻤﻼﺣ ُ
ﺸﻌﺮ( ﺃﻭ )ﺍﻟ ﱠ
ﺃﻋﺮﺍﺽ )ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﻟ ﱠ
ﻆ ﱠ
ﺸ ْﻌﺮ
ﺃﻥ ﺃﻁﺒﱠﺎء ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺫﻛﺮﻭﺍ ﺍﻟﻨﱠﺨﺴﺔَ ﺑﻮﺻ ِﻔﻬﺎ ﻣﻦ
ِ
�
ﻣﺴﺘﻘﻼ.
ﺿﺎ
ﺍﻟ ُﻤﻨﻘﻠﺐ( ،ﻭﻟﻢ ﻳﻌﺪﱡﻭﻫﺎ ﻣﺮ ً
ﺼﺌﺒﺎﻥ
 - ١٨القَ ْمل والقَ ْمقامَ :ﺟ َﻤ َﻊ ﺍﻟﻤﺆ ِﻟّﻔﻮﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻓﻲ ﻓﺼ ٍﻞ ﻭﺍﺣ ٍﺪ
ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺠ ُﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﻘَ ْﻤﻞ ﺃﻭ ﺍﻟ ِ ّ
َ
ﺃﻭ ﺍﻟﻘَ ْﻤﻘﺎﻡ.
ُ
ﺃﺷﻔﺎﺭ ﺍﻟﻌﻴﻦ:
ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ
 ﺩَﻏَﻞ ﺍﻟﻌﻴﻦ /ﺍﻟﻤﺨﻄﻮﻁ" :ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻭﺍﻟﺜﻼﺛﻮﻥ :ﺍﻟﻘﻮ ُﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘَ ْﻤ ِﻞ ﺍﻟﺬﻱِ
ﺍﻷﺷﻔﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻘَ ْﻤ ِﻞ ً
ﺑﺄﺷﻔﺎﺭ ﻋﻴﻨﻴ ِﻪ ﻗَ ْﻤ ٌﻞ ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ْ
ﺃﻭﻻ ،ﺛ ﱠﻢ."...
ﺃﻥ ﺗُﻨﻘﱠﻰ
ﻣﻦ ﻛﺎﻥ
ُ
ِ
ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﻭﻋﻼ ُﺟﻬﺎ ﻟﺒﻘﺮﺍﻁ
ِ
_ ﺩَﻏَﻞ ﺍﻟﻌﻴﻦ /ﺍﻟﻤﺨﻄﻮﻁ" :ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻭﺍﻷﺭﺑﻌﻮﻥ :ﻋﻼﻣﺎﺕُ ﻣﻌﺮﻓ ِﺔ ﺃﻭﺟﺎﻉِ
ُ
ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﱠﺍ ُء ﻣﻦ ﺭﻁﻮﺑ ٍﺔ ﻣﺎﻟﺤ ٍﺔ ﻓﺎﺳﺪﺓِ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﱠ ِﺔ ،ﻓﻴﺘﻮﻟﱠﺪ ُ
ﺍﻷﺷﻔﺎﺭ:
ﺍﻟﻜﺎﺋﻦ ﻓﻲ
ﻭﺃﻫﺮﻥ ﻭﻏﻴﺮﻫﻤﺎ :ﻓﻲ ﺍﻟﻘَ ْﻤ ِﻞ
ُ
ِ
ِ

ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘَ ْﻤﻞ".

ﺍﻷﺟﻔﺎﻥ ﻭﺍﻷﺷﻔﺎﺭ :ﻭﻳَﺘﻮﻟﱠﺪُ ﺫﻟِﻚَ ْ
ﻋ ْﻦ
 ﺍﻟ ُﻜﻨﱠﺎﺵ ﺍﻟ ُﻤﺸ ﱠﺠﺮ /ﺍﻟﻤﺨﻄﻮﻁ" :ﻓﻲ ﺍﻟﻘَ ْﻤ ِﻞ ﺍﻟ ُﻤﺘﻮ ِﻟّ ِﺪ ﻓﻲﻣﻦ ﺣﺮﺍﺭﺓٍ ﺧﺎﺭﺟ ٍﺔ َ
ِ
ﺍﻟﻄﺒﻴﻌ ِﺔ ﻭﻳَﺘﻮﻟﱠﺪُ ﻣﻦ ﺭﻁﻮﺑ ٍﺔ ﻋﻔﻨ ٍﺔ ﺗﻘ ِﺬﻓُﻬﺎ ﱠ
ﱠ
ﺍﻷﺟﻔﺎﻥ".
ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔُ ﺇﻟﻰ
ِ
ﻳُﻨﻈﺮِ :ﻣﺤْ ﻨَﺔ ﺍﻟ َﻜ ﱠﺤﺎﻟﻴﻦ :ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ).(٤٧
س ْعفه )(Seborrhoea siccai
 - ١٩ال َّ
ﺗﺮﺟﻤﻬﺎ ﻫﻴﺮﺷﻴﺮﻍ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻟﻤﺎﻧﻴﱠﺔ )(Abschuppung - Lidrand
ﻭﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ )ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ُ
ﻏﺪَﺩ ﺍﻟﺠﻔﻦ( = )(Blepharoadenitisi
ﻭﺗﺮﺟﻤﻬﺎ ) (Casey Woodﺇﻟﻰ ).(Pityriasis
ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﻭﻋﻼ ُﺟﻬﺎ ﻟﺒﻘﺮﺍﻁ
ِ
 ﺩَﻏَﻞ ﺍﻟﻌﻴﻦ /ﺍﻟﻤﺨﻄﻮﻁ" :ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻭﺍﻷﺭﺑﻌﻮﻥ :ﻋﻼﻣﺎﺕُ ﻣﻌﺮﻓ ِﺔ ﺃﻭﺟﺎﻉِﺴ ْﻌﻔﻪ".
ﻔﻦ ﻭﺗ َﺮﻯ ﻓﻲ
ﺍﻷﺷﻔﺎﺭ ﻛﻬﻴﺌ ِﺔ ﺍﻟﻘَ ْﺮﺡ ﻓﻬﻲ ﺍﻟ ﱠ
ﻭﺃﻫﺮﻥ ﻭﻏﻴﺮﻫﻤﺎ :ﻭﺇﺫﺍ ﺭﺃﻳ َ
ُ
ِ
ْﺖ ﺍﻟﻌﻴﻦَ ﻏﻠﻴﻈﺔَ ﺍﻟ َﺠ ِ
ﺍﻟﻌﻴﻦ ﻭﺃﺩﻭﻳﺘُﻬﺎ :ﺍﻟﻨﱠ ْﻤﻠﺔ :ﻭﻋﻼﻣﺔُ ﺍﻟﻨﱠ ْﻤﻠ ِﺔْ :
"ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻭﺍﻷﺭﺑﻌﻮﻥ :ﻋﻼﻣﺎﺕُ
ﺃﻥ ﺗ َﺮﻯ
ِ
ِ
ﺻﻨﻮﻑ ﺃﻭﺟﺎﻉِ
ﺸﻘﱠ َﻘﺔٌْ .
ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻧ ْ
ﺳ ْﻌﻔﻪ".
ﺗﺘﻨﺎﺛﺮ
ﺃﺷﻔﺎﺭﻫﺎ ،ﻭﺃﺟﻔﺎﻧُﻬﺎ ُﻣ َ
ﺍﻟﻌﻴﻦَ
ُ
ُ
َﺖ ﻣﻊ ﺫﻟِﻚَ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻐُﺒْﺮﺓ ﻓﻬﻲ َ
ﺏ )ﻣﻌﺮﻓﺔ ِﻣﺤْ ﻨﺔ ﺍﻟ َﻜ ﱠﺤﺎﻟﻴﻦ( ﻭﻣﻦ
 - ٢٠دَاء الثَّعلب :ﻟﻢ ﻳَﺮﺩ ﺍﺳﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺮﺽ ﻓﻲ ﺍﻟ َﻤﺎﺩﱠﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﻘﻴﺖ ﻣﻦ ﻛﺘﺎ ِ
ُ
ﺑﺄﻋﺮﺍﺽ ﺍﻟﺘﻬﺎﺑﻴﱠﺔ.
ﻳﺘﺮﺍﻓﻖ
ﺏﻻ
ﻉ ﻣﻦ
ﻛﺘﺎﺏ )ﺩَﻏَﻞ ﺍﻟﻌﻴﻦ( .ﻭﻫﻮ ﻧﻮ ٌ
ِ
ٍ
ﺗﺴﺎﻗﻂ ﺍﻷﻫﺪﺍ ِ

=
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=
ﻭﺻﻒ ﺣﻨﻴﻦ ﺑﻦ ﺇﺳﺤﻖ )ﻕ٩ﻡ( ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺮﺽ ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻓﻌﻞ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﱠ
ﻱ )ﻕ١٠ﻡ(.
ﺍﻟﻄﺒﺮ ّ
َ
ﺍﻧﺘﺜﺎﺭ ﺍﻷﺷﻔﺎﺭ؟
ﺏ ﻳﻜﻮﻥ
ﺿ ْﺮ ٍ
ُ
 ﺣﻨﻴﻦ ﺑﻦ ﺇﺳﺤﻖ :ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻴﻦ) :ﻣﺴﺄﻟﺔ  -١٤٨ﺹ" :(٥٨ﻋﻠﻰ ﻛﻢ َﺿﺮﺑﻴﻦ :ﺇ ﱠﻣﺎ ْ
ﺍﻧﺘﺜﺎﺭﺍ ﻓﻘﻂ،
ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥَ
ﺽ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻀﺮﺏ ﻣﻦ ﺳﺒﺒﻴﻦ :ﺇ ﱠﻣﺎ ﻣﻦ ﺭﻁﻮﺑ ٍﺔ ﺣﺎﺩﱠﺓٍ
ﻭﻳﻌﺮ ُ
ً
ﺟﻮﺍﺏ :ﻋﻠﻰ َ
ِ
ﺟﻨﺲ ﺩﺍء ﺍﻟﺜﻌﻠﺐ ،ﻭﻳﻘﺎ ُﻝ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟ ِﻌﻠﱠﺔ."...
ﻣﻔﺮﻁ ٍﺔ ﺗ ُ ْﻨﺜِ ُﺮ ﺍ
ﻷﺷﻔﺎﺭ ،ﻭﺇ ﱠﻣﺎ ِﻣ ْﻦ ِ
َ
ﺩﺍء ﺍﻟﺜﱠﻌﻠﺐ :ﻫﺬﻩ ِﻋﻠﱠﺔٌ
 ﺃﺑﻮ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﱠُ
ﻳﺠﻮﺯ
ﻱ :ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺎﺕ ﺍﻟﺒُﻘﺮﺍﻁﻴﱠﺔ /ﺍﻟﻤﺨﻄﻮﻁ" :(٥٥/١) :ﻓﻲ ِ
ﺍﻟﻄﺒﺮ ّ
ﺗﻈﻬﺮ ُ
ﺍﻟﺮﺃﺱ؛ ﱠ
ﺍﻟﺒﺪﻥ ﱠﺇﻻ ﱠ
ﺗﻈﻬﺮ
ﻬﻮﺭﺍ ﺑَﻴّ ًﻨﺎ
ﺃﻛﺜﺮ ﻣﺎ
ﺟﻤﻴﻊ
ُﺣﺪﻭﺛُﻬﺎ ﻓﻲ
ﺃﻥ ﺍﻷﻁﺒﱠﺎ َء ﺟﻌﻠﻮﻫﺎ ِﻣ ْﻦ ِﻋﻠَ ِﻞ ﺟﻠﺪ ِﺓ ﱠ
ُ
ﻅ ً
ُ
ﻷﻥ َ
ِ
ِ
ﺗﺤﺪﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺿﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘ َ َﻤ ﱠﺮ ُ
ﺸﻌﺮ ،ﻭﻫﻮ ﺗ َ َﻤ ﱡﺮ ُ
ُ
ﺍﻟﺮﺃﺱ .ﻭﻫﻲ ﻋﻠﱠﺔٌ ﺗﺤﺪﺙ ﻓﻲ ﺍﻟ ﱠ
ﻁ ﻋﻨﻪ
ﻁﻪُ ﻣﻊ َﻣﻼﺳ ٍﺔ
ﻓﻲ ﱠ

ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻣﺎ ﻳَ ُ
ﺍﻟ ﱠ
ﺤﺪﺙ ﺑﺎﻟﺜﱠﻌﻠﺐ".
ﻲ ﺩﺍء ﺍﻟﺜﱠﻌﻠﺐ ﻷﻧﱠﻪُ ً
ﺸﻌﺮ ﻭﻳَﻠﻴﻦ ﺟﺪ�ﺍ ،ﻭﺇﻧﱠﻤﺎ ﺳ ِ ّﻤ َ

ﺸ ﱠﺠﺮ( ،ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﱠ
ﺃﻥ
ﺫﻛﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺮﺽ ﻓﻲ )ﺩَﻏَﻞ ﺍﻟﻌﻴﻦ( ﻭﻟﻢ ﻳﺮﺩ ﻓﻲ )ﺍﻟ ُﻜﻨﱠﺎﺵ ﺍﻟ ُﻤ َ
ِ - ٢١
الحكَّةَ :ﻭ َﺭﺩَ ُ
ﻉ ﻭﻟﻢ ﻳﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﻋﺼﺮﻧﺎ.
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺮﺽ ﻓﻲ )ﺩَﻏَﻞ ﺍﻟﻌﻴﻦ( ﺿﺎ َ
ﺗﺮﺟﻤﻬﺎ ﻫﻴﺮﺷﺒﺮﻍ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻟﻤﺎﻧﻴﱠﺔ ) ،(Juckenﻭﺗﺮﺟﻤﻬﺎ )  (Casey Woodﺇﻟﻰ ).(Pruritis
ﺫﻛﺮﻩُ ﺟﺎﻟﻴﻨﻮﺱ."...
ﺏ ِ
 ﺩَﻏَﻞ ﺍﻟﻌﻴﻦ /ﺍﻟﻤﺨﻄﻮﻁ" :ﺩﻭﺍء ...ﻧﺎﻓ ٌﻊ ﻟﻠ َﺠ َﺮ ِﻭﺍﻟﺤ ﱠﻜ ِﺔ ِﻣ ﱠﻤﺎ َ
ﺏ
ﺃﺻﻨﺎﻑ
 ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻴﻦ) :ﻣﺴﺄﻟﺔ  -١٥٥ﺹ" :(٥٩ﻛﻢ ﻫﻲﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﺤﺎﺩﺛ ِﺔ ﻓﻲ ِ
ﺍﻟﺤﺠﺎ ِ
ِ
ُ
ﻭﺍﻟﺤ ﱠﻜﺔ."... ،
ﺍﻟ ُﻤﻠﺘﺤﻢ؟ ﺟﻮﺍﺏ :ﺳﺒﻌﺔٌ ﻭﻫﻲِ ،... :
ﺍﻟﺤ ﱠﻜﺔ؟
 )ﻣﺴﺄﻟﺔ  -١٦١ﺹ" :(٦١ﻣﺎ ﻋﻼﻣﺔ ِﺍﻟﺤ ﱠﻜ ِﺔ ْ
ﺃﻥ ﻳَﺤْ ﺪ َ
ﻴﻦ،
ﻭﺣ ﱠﻜﺔٌ ﺷﺪﻳﺪﺓ ٌ ﻭ ُﺣ ْﻤﺮﺓ ٌ ﻓﻲ
ُﺙ ﻓﻲ
ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺩَ ْﻣﻌَﺔٌ ﻣﺎﻟﺤﺔٌ ﺑﻮﺭﻗﻴﱠﺔٌ ِ
ﺟﻮﺍﺏ :ﻋﻼﻣﺔُ ِ
ﺍﻷﺟﻔﺎﻥ ﻭﺍﻟﻌَ ِ
ِ
ِ
ﺽ ْ
ﺍﻟﺤ ﱠﻜﺔ ﻗُﺮﻭ ٌﺡ ﻓﻲ ﺍﻷﺟﻔﺎﻥ".
ﻣﻦ ِﺷﺪﱠﺓِ ِ
ﻭﺭﺑﱠﻤﺎ َ
ﻋ َﺮ َ
ﻳُﻨﻈﺮِ :ﻣﺤْ ﻨﺔ ﺍﻟ َﻜ ﱠﺤﺎﻟﻴﻦ :ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ).(٣٧
ﺳﻊ( ﺑﻤﻌﻨﻰ )(Mydriasis
االتساع :ﻧﺴﺘﻌﻤ ُﻞ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻛﻠﻤﺘﻲ )ﺍﻻ ِﺗ ّﺴﺎﻉ( ﻭ)ﺍﻟﺘﱠﻮ ّ
ِ - ٢٢
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻫﻴﺮﺷﺒﺮﻍ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﱠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻟﻤﺎﻧﻴﱠﺔ )  .(Erweiterungﻭﺗﺮﺟﻤﻪ ) (Casey Woodﺇﻟﻰ
ﺍﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ ).(Dilation
ﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﺒﻪُ ﺍﻟ ِﻌﻨَﺒَﺔَ ﻭﻫﻮ
ﺽ ِ
ﺗﻌﺮ ُ
ﻟﻠﺤﺠﺎ ِ
 ﺩَﻏَﻞ ﺍﻟﻌﻴﻦ /ﺍﻟﻤﺨﻄﻮﻁ" :ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﺟﺎﻉِ ﺍﻟﺘﻲ ِﺼ ُﺮ ﺇﻧﱠﻤﺎ ﻳﺄﻟ ُﻢ ﻭﻳﺘﻮ ﱠﺟ ُﻊ ﻣﻦ ﻗِﺒَ ِﻞ ﻫﺎﺗﻴﻦ
ﺴ ﱠﻤﻰ ﺑﺎﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ ﺭﺍﻏﻮﻳﺬﻳﺲ :ﺇِ ْﻥ ﺃ َ ِﻟ َﻢ ﺍﻟﺜ ﱠ ْﻘ ُ
ﺍﻟﺬﻱ ﻳُ َ
ﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﻳَﺨﺮ ُﺝ ﻣﻨﻪُ ﺍﻟﺒَ َ
ﺍﻟ ِﻌﻠَﺘﻴﻦ:

=
٣٥٠

يضي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة) ،)23والم ـ ـ ـ ـ ـ ـاء) ،(24وتش ـ ـ ـنج العص ـ ـ ـب) ،(25واسـ ـترخ ـ ـ ـاؤه [العصـ ـ ـ ـ ـب])،(26
الب َّ
=
ﺃﻥ َﻳﺼﻐُ َﺮ ﻓﻮﻕَ ﺍﻟﻘَﺪﺭ ،ﻭﺃ ﱠﻣﺎ ْ
ﺇ ﱠﻣﺎ ْ
ﺪﺭ.
ﺃﻥ ﻳﻜﺒ َُﺮ ﻓﻮﻕَ ﺍﻟﻘَ ِ
ْ
ُ
ُ
ﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﻳُﺸﺒﻪُ ﺍﻟ ِﻌﻨَﺒَﺔ،
ﱡﺾ
ﺪﺭ ﻭﺍﺗﱠﺴ َﻊ ﻓﺈﻧﱠﻤﺎ
ﻋﻪُ ِﻣ ْﻦ ﺗ َ َ
ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ِ
ﻳﻜﻮﻥ ﺍ ِﺗ ّﺴﺎ ُ
ﺞ ﻭﺗَﻘَﺒ ٍ
ﺍﻟﺤﺠﺎ ِ
ﻓﺈﻥ َﻛﺒ َُﺮ ﻓﻮﻕَ ﺍﻟﻘَ ِ
ﺸ ﱡﻨ ٍ
ﺍﻟﺮﻁﺒ ِﺔ ،ﺃ ﱠﻧﻪ ْ
ﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﺛ َ ْﻘﺐٌ ﻭﻫﻲ ﺭﻁﺒﺔٌ ،ﺇﺫﺍ
ﺠﺎﺏ ﺍﺗﱠﺴ َﻊ ﺍﻟﺜ ﱠ ُ
ﺍﻟﺤ ُ
ﻷﻧﱠﻪ ﺇﺫﺍ ﺗﺸﻨﱠ َﺞ ِ
ﻘﺐ .ﻛﻤﺎ ﻳُﺮﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻠﻮﺩ ﱠ
ﺇﻥ ﺛ ُ ِﻘ َ
ﺴ ْ
ﺠﺎﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﻳُﺸﺒﻪ ُ ﺍﻟ ِﻌﻨَﺒَﺔ ﻭﺗﺸﻨﱠﺞ ،ﺍﺗﱠﺴ َﻊ
ﺐ ﻭﺍﺗﱠﺴ َﻊ ﺟﺪ�ﺍ ،ﻛﺬﻟِﻚَ ﻫﺎﻫﻨﺎ ﺃﻳ ً
ﺖ ﻭﺗﺸﻨﱠﺠﺖ ﺍﻧﻔﺘ َﺢ ﺍﻟﺜ ﱠ ْﻘ ُ
ﺍﻟﺤ ُ
ﺲ ِ
ﻳَﺒِ َ
ﻀﺎ ﺇﺫﺍ ﻳَﺒِ َ
ﻳﻤﻜﻦ ْ
ْ
ﻘﺐ ﺇﻟﻰ ُﻛ ِّﻞ
ْﺼ َﺮ ﺑﻞ
ﺼ ُﺮ ،ﻭﻟﻢ
ﺼ ُﺮ ،ﻷﻧﱠﻪ ﻳﺘﺒﺪﺩُ ﻓﻴﺘﱠﺴ َﻊ ﺍﻟﺜ ﱠ ُ
ُ
ﺍﻟﺜ ﱠ ْﻘ ُ
ﺃﻥ ﻳُﺒ ِ
ﻳﺬﻫﺐ ﺍﻟﺒَ َ
ﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺨﺮ ُﺝ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﺒَ َ
ﺐ...
ﺟﺎﻧ ٍ
ُ
ﺐ،
ﻭﻛﺬﻟﻚ
ﻀﺎ ﺇﻥ ﺍﺗﱠﺴ َﻊ ﺍﻟﺜ ﱠ ْﻘ ُ
ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺃﻳ ً
ﺐ ﺍﻟﺜ ﱠ ْﻘ ِ
ﺼ ُﺮ ﻓﻲ ﺟﻮﺍﻧ ِ
ﺼ ُﺮ ﻓﻮﻕَ ﺍﻟﻘَﺪﺭ ،ﺗﺒﺪﱠﺩَ ﺍﻟﺒَ َ
ﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺨﺮ ُﺝ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﺒَ َ
ُ
ﺴ ﱠﻤﻰ االنتشار."...
ﺍﻟﻮ َﺟ ُﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﻳُ َ
ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻣﻨﻪُ َ
ﺍﻟﻨﺎﻅﺮ."... :
ﻉ
 ﺍﻟ ُﻜﻨﱠﺎﺵ ﺍﻟ ُﻤﺸ ﱠﺠﺮ /ﺍﻟﻤﺨﻄﻮﻁ" :ﻳُﻌﺎﻟَ ُﺞ ﺍ ِﺗ ّﺴﺎ ُِ
ﻳُﻨﻈﺮِ :ﻣﺤْ ﻨﺔ ﺍﻟ َﻜ ﱠﺤﺎﻟﻴﻦ :ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ).(٢٣
ﺴﺎﺋﻞ
فاف البَيضيَّة :ﺍﻟﺒَﻴﻀﻴﱠﺔُ ﻋﻨﺪ ﺍﻹﻏﺮﻳﻖ ﻭﺍﻟﻌﺮﺏ ﻫﻲ ﺇﺣﺪﻯ ﺭﻁﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻭﻫﻲ ﺍﻟ ﱠ
َ - ٢٣ج ُ
ﺑﻴﺎﺽ ﺍﻟﺒَﻴﺾ ﻛﻤﺎ
ﻮﺍﻡ
ﻲ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ ﻫﻮ ﻗِﻮﺍﻡ ﺍﻟ َﻤﺎء
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻸ
َ
ِ
َ
ﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻴﻦ .ﻭﺍﻟ ِﻘﻮﺍﻡ ﺍﻟﻔﻌﻠ ﱡ
ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻷﻣﺎﻣ ﱠ
ﻭﻟﻴﺲ ﻗِ َ
ﻭﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘَﺰﺣﻴﱠﺔ.
ﺧﻠﻒ ﺍﻟﻘَﺮﻧﻴﱠﺔ
ﻲ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻊ
َ
ﺗﻮ ﱠﻫﻢ ﺍﻷﻗﺪﻣﻮﻥ .ﻭﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻷﻣﺎﻣ ﱡ
َ

ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺍﻟﺘﻲ
ﺽ ﻟﺮﻁﻮﺑ ِﺔ
 ﺩَﻏَﻞﺗﻌﺮ ُ
ﺍﻟﻌﻴﻦ /ﺍﻟﻤﺨﻄﻮﻁ" :ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ :ﺍﻟﻘﻮ ُﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﺟﺎﻉِ ﺍﻟﺘﻲ ِ
ِ
ِ
ﺗُﺸﺒﻪُ
ﺑﻴﺎﺽ
ﺴ ﱠﻤﻰ ﺑﺎﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﱠﺔ ﺃﻭﻭﻳﺬﺍﺱ:
ِ
ﺍﻟﺒﻴﺾ ﻭﺗ ُ َ
َ
ﻏﻠُ َ
ﻈ ْ
ﺍﻟﻬﻮﺍء ﻭ َﺟﻔﱠ ْ
ﺴ ْ
ﺖ.
ﺖﻭ َ
ﺍﻟﺮﻁﻮﺑﺔُ ﺍﻟﻠﱠﻴﻨﺔُ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺻﺎﻓﻴﺔٌ ﻣﺜ َﻞ
ِ
ﺖ ﻫﺬﻩ ﱡ
ﺃﻭ ﺭﺑﱠﻤﺎ ﻳَﺒِ َ
ْ
ﺼ ِﺮ ،ﻭﺫﻟِﻚَ ﱠ
ﻷﻥ
ﺍﻟﻮ َﺟ ِﻊ ﻳﺮﻯ ﻛُ ﱠﻞ ﺷﻲءٍ
َ
ﺎﻅﺮ َ
ﺿ ﱠﺮ ﺑﺎﻟ َﺒ َ
ﺲ ﺟﺰ ٌء ﻣﻨﻬﺎ ،ﻭﻛﺎﻥَ ﺍﻟﺠﺰ ُء ﺑﺤﻴﺎ ِﻝ ﺍﻟﻨﱠ ِ
ﻓﺈﻥ َﻳ ِﺒ َ
ﺻﺎﺣﺐ ﻫﺬﺍ َ
ُﺒﺼﺮﻩُ ﱠ
ﻛﺄﻥ ﻓﻴ ِﻪ ﻛﻮﺓ ً ﻭﺍﺣﺪﺓ ً.
ﻳ ُ
ﻛﺄﻥ ﺑﻴﻦَ ﻳﺪﻳ ِﻪ ﺣﺎﺋ ً
ْ
ﺍﻟﻮ َﺟ ِﻊ ﱠ
ﺴ ْ
ﻄﺎ ﻓﻴﻪ ﻛُ ًﻮﻯ ﻛﺜﻴﺮﺓ ً".
ﻳﺒﺼﺮ
ﺖ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﺟﺰﺍ ٌء ﻛﺜﻴﺮﺓ ٌ ﻛﺎﻥ
ُ
ُ
ﻭﺇﻥ َﻳ ِﺒ َ
ﺻﺎﺣﺐ ﻫﺬﺍ َ
 - ٢٤ﻧﻮﺭ ﻋﺜﻤﺎﻧﻴﺔ) :ال َماء( :ﺳﺎﻗﻄﺔ ﻣﻨﻬﺎ.
ﺍﺧﺘﺼﺎﺭﺍ ﻻﺻﻄﻼﺡ )ﻧﺰﻭﻝ ﺍﻟ َﻤﺎء(.
ﺍﻟ َﻤﺎء :ﺍﺳﺘﻌﻤﻞ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺍﺻﻄﻼﺡ )ﺍﻟ َﻤﺎء(
ً

=
٣٥١

السيالن) ،(27والورديـ ـن) ،(28والحـ ـ ـ ـ ـول) ،(29و َّ
الزور) ،(30والخوص
و َّ

)(31

و[ ...كلم ـ ـ ـ ـات

=
ﻲ )ﺍﻟ َﻤﺎء( ﻫﻮ ﺃﺻﻞ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﻼﺗﻴﻨﻴﱠﺔ ) (Cataractﱠ
ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﺍﻹﻏﺮﻳﻖ ﺍﺳﺘﻌﻤﻠﻮﺍ
ﻷﻥ
َ
ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺻﻄﻼﺡ ﺍﻟﻌﺮﺑ ﱡ
ﺍﻻﺻﻄﻼﺡ )ﻧﺰﻭ َﻝ ﺍﻟ َﻤﺎء( ،ﻭﻧﺰﻭﻝ ﺍﻟ َﻤﺎء ﻋﺒ َﱠﺮ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻤﺔ ﺍﻟﻼﺗﻴﻦ ﺑﻜﻠﻤﺔ ) (Cataractﺑﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟ َﻤﺎء ﺍﻟﻨﱠﺎﺯﻝ
ﺃﻭ ﺍﻟ ُﻤﻨﺤﺪﺭ ﺃﻭ ﺍﻟ ﱠ
ﺸﻼﻝ.
 ﺩَﻏَﻞ ﺍﻟﻌﻴﻦ /ﺍﻟﻤﺨﻄﻮﻁ" :ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ :ﺍﻟﻘﻮﻝُ ...ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻮﺍﻉِ ﺍﻟﻤ َﻴﺎ ِﻩ ُﻛ ِﻠّﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜ ُﻮﻥ ﺑﻴﻦ
ﻭﺍﻟﺮﻁﻮﺑﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﺒﻪُ ﺍﻟ َﺠﻠﻴﺪ:
ﺏ ﺍﻟﻘَﺮﻧﻲ ﺇﻟﻰ ِ
ِ
ﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺤﺘ َﻪ ﱡ
ﺍﻟﺤﺠﺎ ِ
ﺍﻟﺤﺠﺎ ِ
ﺍﻟﺮﻁﻮﺑ ِﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺼ ِﺮ.
ﺇﻧﱠﻤﺎ ﻛﻴﻨﻮﻧﺔُ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻧﻮﺍﻉِ ﻭﻧﺸﻮﺅﻫﺎ ﻣِﻦَ ﱠ
ﺧﻠﻒ ﺍﻟﺜ ﱠ ْﻘ ِ
ﺐ ،ﺍﻟﺘﻲ ﻳَ ْﻨﻔَﺬُ ﻓﻴﻬﺎ ﺭﻭ ُﺡ ﺍﻟﺒَ َ
َ
ﻑ ِﻣ ْﻦ ﻫﺬ ِﻩ ﺍﻟﺪﻻﻻﺕ ،ﱠ
ُ
ﻒ
ﻷﻥ
ﻳﻜﻮﻥ
ﺑﺈﻧﺴﺎﻥ
ﺍﻟﻮ َﺟ ُﻊ
ﻳﺼ ُ
ﻳﻌﺮ ُ
ﺍﻟﻮ َﺟ ِﻊ ِ
َ
ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺃﻧﻮﺍ ِﻋ ِﻪَ ،
ٍ
ﺻﺎﺣﺐ َ
ﻓﺈﺫﺍ ﺑﺪﺃ َ ﻫﺬﺍ َ
ِ
ﺏ ،ﺃﻭ ﻳﺮﻯ ِﺷﺒﻪَ ُ
ﺷﻌ ِﻞ ﺍﻟﻨﱠﺎﺭ ،ﺃﻭ ِﺷﺒﻪَ ﺍﻟﻀﱠﺒﺎﺏ ،ﺃﻭ
ﺃﻧﱠﻪ َﻳﺮﻯ ﺑﻴﻦ ﻳﺪﻳ ِﻪ ِﺷ ْﺒﻪَ ﺍﻟ َﻤﺎء ،ﺃﻭ ِﺷﺒﻪَ ﺍﻟ َﺒﻖ ،ﺃﻭ ِﺷ ْﺒﻪَ ﺍﻟﺬﱡﺑﺎ ِ
ﻧﻮﻣ ِﻪ.
ﺻ ٍﺔ ﺇﺫﺍ ﺍﻧﺘﺒﻪَ ِﻣﻦَ ِ
ﻉ ﺧﻴﺎ ٍﻝ ﺃُﺧﺮ ﺗُﺸﺎ ِﻛ ُﻞ ﺫﻟِﻚَ ﻭﺑﺨﺎ ﱠ
ِﺷﺒﻪَ ﺍﻟﺪﱡﺧﺎﻥ ،ﻭﺃﻧﻮﺍ َ
ُﺒﺼﺮ ﺻﺎﺣﺒُﻪُ ﺃﻟ َﺒﺘﱠﺔَ.
ﺍﻟﻮ َﺟ ُﻊ ﻭ َﻛ ُﻤ َﻞ ﻟﻢ ﻳ ْ
ﻓﺈﺫﺍ ﺍﺷﺘﺪﱠ َ
اء ﻓﻬﻲ ﻛﺜﻴﺮﺓ ٌ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔٌ ﺑﺄﻧﻮﺍﻋﻬﺎ :ﱠ
ُ
ﻟﻮﻥ
ﻷﻥ ﻣﻨﻪ ُ ﻣﺎ
ﻓﺄ ﱠﻣﺎ أنوا ُ
ع ال َم ِ
ﻳﻜﻮﻥ ِﺷﺒﻪَ ﺍﻟﻬﻮﺍء ،ﻭﻣﻨﻪ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ِ
ﱡ
ُ
ُ
ُ
ﺼﻔﺮﺓِ ،ﻭﻣﻨﻪ
ﺴﻮﺍﺩِ ،ﻭﻣﻨﻪ ﻣﺎ
ﻳﻜﻮﻥ
ﻳﻜﻮﻥ َﺟﺼﻴ�ﺎ ،ﻭﻣﻨﻪ ُ ﻣﺎ
ﺍﻟﺰﺟﺎﺝِ ،ﻭﻣﻨﻪ ﻣﺎ
ﺃﺧﻀﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟ ﱠ
ﻳﻜﻮﻥ ﺃﺯﺭﻕَ ﺇﻟﻰ ﺍﻟ ﱡ
َ
ُ
ﺻﺎﻓﻴًﺎ ."...
ﻳﻜﻮﻥ
ﻣﺎ
َ
ﺃﺑﻴﺾ َ
ﻳُﻨﻈﺮِ :ﻣﺤْ ﻨﺔ ﺍﻟ َﻜ ﱠﺤﺎﻟﻴﻦ :ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ (٤٣) :ﻭ) (٤٤ﻭ).(٤٧
ﻳُﻨﻈﺮ :ﻧﺸﺄﺕ ﺍﻟﺤﻤﺎﺭﻧﺔ ،ﻣﻘﺎﻟﺔ :ﺍﻟﻤﻌﺠﻤﺎﺕ ِ ّ
ﺍﻟﻄ ِﺒّﻴﱠﺔ :ﻣﺠﻠﺔ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻠّﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﱠﺔ ﺑﺪﻣﺸﻖ.
ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ ) (٦٠ﺍﻟﺠﺰء ) (٣ﻋﺎﻡ )) (١٩٨٥ﺹ.(٤٩٦
ﺗﺤﺮﻙ
 - ٢٥ت َ َ
شنُّ ُج العَ َ
ب :ﺍﻟﺘﱠﺸﻨﱡﺞ ﺑﻤﻌﻨﻰ ) ،(Spasmﻭﺍﻷﻋﺼﺎﺏ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩﺓ ﻫﻨﺎ ﻫﻲ ﺍﻷﻋﺼﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ِ ّ
ص ِ
ﺐ )ﺍﻟ َﺤ َﻮﻝ(.
ﺼﺐ ﻫﻨﺎ ﻳﺴ ِّﺒ ُ
ﺍﻟ ُﻤ ْﻘﻠﺔ .ﻭﺗﺸ ﱡﻨﺞ ﺍﻟ َﻌ َ
ﺼﺐ ﻳﻌﻨﻲ ﺷﻠﻠَﻪُ ﺍﻟﺘﱠﺎ ّﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺰﺋﻲ.
صب :ﺍﻻﺳﺘﺮﺧﺎء ﻫﻮ
 - ٢٦استرخا ُء العَ َ
ُ
ﻧﻘﻴﺾ ﺍﻟﺘﱠﺸﻨﱡﺞ ،ﻭﺍﺳﺘﺮﺧﺎء ﺍﻟﻌَ َ
ﺕ ﺍﻟﻌﻴﻦ ،ﻭﻳﻨﺠ ُﻢ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﺮﺧﺎﺋِ ِﻪ )ﺍﻟ َﺤ َﻮﻝ(.
ﺤﺮﻙ ﻹﺣﺪﻯ ﻋﻀﻼ ِ
ﺼ ُ
ﺐ ﺍﻟ ُﻤ ِ ّ
ﺼﺐ ﻫﻨﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﻌَ َ
ﻭﺍﻟﻌَ َ
ﺴﻴﻼﻥ( ﻛﻤﺎ ﺍﺳﺘﻌﻤﻠﻮﺍ ﻛﻠﻤﺔ )ﺍﻟﺪﱠ ْﻣﻌﺔ( ﺃﻭ ﻛﻠﻤﺔ )ﺍﻟﺒِﻠﱠﺔ( ﺃﻭ ﻛﻠﻤﺔ
سيَالن :ﺍﺳﺘﻌﻤ َﻞ ﺍﻟﻤﺆ ِﻟّﻔﻮﻥ ﻛﻠﻤﺔَ )ﺍﻟ ﱠ
 - ٢٧ال َّ
)ﺍﻟﺮ ْﺷﺢ(.
ﱠ

=
٣٥٢

=
ْ
ﺴﻴﻼﻥ( ﻓﻲ )ﺩَﻏَﻞ ﺍﻟﻌﻴﻦ( ،ﱠ
ﻋﺼﺮﻧﺎ.
ﻳﺼﻞ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻤﺮﺽ ﻟﻢ
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻫﺬﺍ
ﻟﻜﻦ
ﻭﺭﺩَ ﺍﺻﻄﻼ ُﺡ )ﺍﻟ ﱠ
ِ
ِ
َ
ﺻﺎﻥ ﻟﻪ... :
ﺽ ﻟﻠ َﻤﺄﻕ ﻣﺮﺿﺎﻥ ﺧﺎ ﱠ
ﻳﻌﺮ ُ
 ﺍﻟ ُﻜﻨﱠﺎﺵ ﺍﻟ ُﻤﺸ ّﺠﺮ /ﺍﻟﻤﺨﻄﻮﻁ" :ﻭﻗﺪ ِﻭﺍﻵﺧﺮ :ﻧﻘﺼﺎﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺤﻤﺔ ﻭﺍﻟ ْﻤﺄﻕ ﻋﻦ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﻝ ﻭﻳُﺴ ﱠﻤﻰ ﺭﻭﻳﺎﺱ".
ُ
ﻴﻦ ِﻣﻦَ ﺍﻵﻣﺎﻕ؟
 ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻴﻦ) :ﻣﺴﺄﻟﺔ  -١٥٤ﺹ" :(٥٩ﻣﻤﺎﺫﺍﺗﺤﺪﺙ َﻛﺜْﺮﺓ ُ ﺍﻟ ﱠ
ﻴﻼﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌَ ِ
ﺴ ِ
ﻣﻘﺪﺍﺭﻫﺎ ﱠ
ﻧﻘﺼﺎﻥ ﺍﻟﻠّﺤْ ﻤ ِﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﺍﻵﻣﺎﻕ ْ
ﺍﻟﺮﻁﻮﺑﺎﺕُ ِﻣ ْﻦ ْ
ﺼ ْ
ﻋﻦ
ﺃﻥ
ﺟﻮﺍﺏ :ﻣﻦ
ﺖ ﻟﻢ ﺗﻤﺘﻨﻊ ﱡ
ﻲ ،ﻓﺈﺫﺍ ﻧﻘ َ
ِ
ِ
ﺍﻟﻄﺒﻴﻌ ّ
ﺃﻣﺮﻫﺎ ﺇﺫﺍ ﻁﺎﻟَ ْ
ﺖ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻐ َْﺮﺏ ،ﻭﻳﻘﺎ ُﻝ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟ ِﻌﻠﱠﺔ ﺑﺎﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﱠ ِﺔ ﺭﻭﻳﺎﺱ".
ﺗﺴﻴ َﻞ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻌﻴﻦ ،ﻭﺭﺑﱠﻤﺎ ﺁ َﻝ ُ
ِ
)ﻭ ْﺭ ِﺩﻳْﻨﺞ( .ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻻﺻﻄﻼﺡ
الو ْردين :ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻓﺎﺭﺳﻴﺔُ ﺍﻷﺻﻞ ،ﻭﻗﺪ ﻛﺘﺒﻬﺎ
ُ
َ - ٢٨
ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻫﻜﺬﺍ ﺃﻭ ﻛﺘﺒﻮﻫﺎ َ
ﻲ ﻛﺎﻥ ﺷﺎﺋﻌًﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﻌﺒﺎﺳﻴﻴﻦ ﺑﺴﺒﺐ ﱠ
ﻲ ﻗﺒﻞ ﺍﻹﺳﻼﻡ
ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺎﺑﻌﺔً ﻟﻠﺤﻜﻢ ﺍﻟﻔﺎﺭﺳ ّ
ﺍﻟﻔﺎﺭﺳ ّ

ﻟﺘﺴﻤﻴﺔ
ﺑﻌﺾ ﺍﻻﺻﻄﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﻔﺎﺭﺳﻴﱠﺔ ﻣﻔﻬﻮﻣﺔً ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻌﺮﺏ؛ ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺍﺳﺘﻌﻤﻞ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ
ﻓﺼﺎﺭﺕ
ِ
ُ
ﺍﻟﻤﺮﺽ ﺍﻟﺬﻱ ﺳ ّﻤﺎﻩ ﺍﻹﻏﺮﻳﻖ ﺧﻴﻤﻮﺳﻴﺲ ) ،(chemosisﻭ ُﻫ ْﻢ ﺑﺬﻟﻚ ﺃﺯﺍﻟﻮﺍ ﻋﺠﻤﺔَ
ﻲٍ
ﺍﺻﻄﻼﺡ ﺃﻋﺠﻤ ّ
ٍ
ﺁﺧﺮ ﻛﺎﻥ ﻣﻔﻬﻮ ًﻣﺎ ﻋﻨﺪﻫﻢ.
ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻝ
ﻲٍ َ
ﺍﺻﻄﻼﺡ ﺃﻋﺠﻤ ّ
ٍ
ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﻭﻋﻼ ُﺟﻬﺎ ﻟﺒﻘﺮﺍﻁ
ِ
 ﺩَﻏَﻞ ﺍﻟﻌﻴﻦ /ﺍﻟﻤﺨﻄﻮﻁ" :ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻭﺍﻷﺭﺑﻌﻮﻥ :ﻋﻼﻣﺎﺕُ ﻣﻌﺮﻓ ِﺔ ﺃﻭﺟﺎﻉُِ
ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺍﻟﻌُﻠﻴﺎ،
ﺃﺟﻔﺎﻥ
ﻳﺼﻴﺮ ﻓﻲ
ﻳﻜﻮﻥ ِﻣﻦَ ﺍﻟﺒَﺜْ ِﺮ
ﺍﻟﺮ َﻣﺪِ ،ﻭﺇﻧﱠﻤﺎ
ﺍﻟﻮ ْﺭﺩِﻳﻦ :ﻭﻫﻮ ﺿﺮﺏٌ ﻣﻦ ﱠ
ُ
ُ
ِ
ِ
ﻭﺃﻫﺮﻥ ﻭﻏﻴﺮﻫﻤﺎ :ﻓﻲ َ
ُ
ﺍﻧﻘﻠﺐ،
ﻭﺭﺑﱠﻤﺎ َ
ﺍﻟﺠﻔﻦ
ﺍﻷﺟﻔﺎﻥ ،ﻓﺈﺫﺍ ﺍﺭﺗﻔ َﻊ
ﻴﻦ ،ﻭﺗﻠﺰﻳ ُﻖ
َ
ﻴﻦ .ﻭﺃ َ َﻣﺎﺭﺍﺗُﻪُ :ﺍﻧﺘﻔﺎ ُﺥ ﺍﻟ َﻌ ِ
ﻏﻴ َﱠﺮ ﺫﻟﻚَ ﺍﻟ َﺒﺜْ ُﺮ ﺟﻤﻴ َﻊ ﺍﻟ َﻌ ِ
ِ
ﺼﺒﻴﺎﻥ".
ﻭﺭﺑﱠﻤﺎ ﺳﺎ َﻝ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺪﱠﻡ .ﻭﺃﻛﺜﺮ ﻣﺎ
ُ
ﻳﺼﻴﺐ ﺍﻟ ِ ّ
ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﻟﺠﻔﻨﻴﻦ ﻟ ِﻌ َ
ﺍﻟﻮ َﺭ ِﻡ
]ﺍﻟﻮ ْﺭ ِﺩ ْﻳﻨَﺞ[ ﻭﻫﻮ
ُ
ﺍﻟﻮ َﺟﻊ ﺍﻟ ُﻤ َ
ﻈ ِﻢ َ
ﺴ ﱠﻤﻰ ﻛﻴﻤﻮﺳﻴﺲ َ
 ﺍﻟ ُﻜﻨﱠﺎﺵ ﺍﻟ ُﻤﺸ ﱠﺠﺮ/ﺍﻟﻤﺨﻄﻮﻁ" :ﻓﻲ َﺃﻥ ﻳُﻐَﻄﻴﺎ ﺍﻟﻌﻴﻦَ ﻟ ِﻌ َ
ﻋ ْﻦ ْ
ﻭﺍﺣﻤﺮﺍﺭ
ﺍﻟﻮ َﺭ ِﻡ،
ﺻﻌﻮﺑَﺘِ ِﻪ ،ﻭﻳُﺴﺘﺪ ﱡﻝ ﻋﻠﻴ ِﻪ :ﺑﻌُﺴ ِْﺮ ﺣﺮﻛ ِﺔ ﺍﻟﺠﻔﻨﻴﻦ
ﻭ ُ
ﻭﻗﺼﺮﻫﻤﺎ َ
ِ
ِ
ﻈ ِﻢ َ
ﺍﻟﻌﻴﻦ".
ﺑﻌﺾ ﺳﻮﺍ ِﺩ
ﻭﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ِﻩ ﺇﻟﻰ
ﺎﺽ
ﺳﻮﺍﺩِﻫﻤﺎ،
ِ
ِ
ﻭﺍﻧﺒﺴﺎﻁ ﺍﻟﺒَﻴَ ِ
ِ
ﻴﻨﻴﻦ ﻭﺍﺭﺗﻔﺎ ِﻋ ِﻪ َ
ﻋ ْﻦ َ
ِ
ِ
ﺑﻴﺎﺽ ﺍﻟ َﻌ ِ
ﻳُﻨﻈﺮِ :ﻣﺤْ ﻨﺔ ﺍﻟ َﻜ ﱠﺤﺎﻟﻴﻦ :ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ).(٣٠
 - ٢٩ال َح َول )(Strabismus
ﺴ ﱠﻤﻰ
ﺗﻌﺮ ُ
ﺽ ﻓﻲ ﱡ
ﺍﻟﺮﻁﻮﺑ ِﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗ ُ َ
 ﺩَﻏَﻞ ﺍﻟﻌﻴﻦ /ﺍﻟﻤﺨﻄﻮﻁ" :ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ :ﺍﻟﻘﻮ ُﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﺟﺎﻉِ ﺍﻟﺘﻲ ِﻗﺮﻳﺴﻄﺎﻟﻮﻳﺬﺍﺱ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺒَ َﺮﺩﻳﱠﺔْ :
ﻣﻮﺿ ِﻌﻬﺎ ﻳﻤﻨﺔً ﻭﻳﺴﺮﺓ ً ﻛﺎﻥَ ﺍﻟ َﺤ َﻮﻝُ.
ﺍﻟﺮﻁﻮﺑﺔُ ﺍﻟﺒَ َﺮ ِﺩﻳﱠﺔ ِﻣ ْﻦ
ﺇﻥ ﻣﺎﻟﺖ ﻭﺯﺍﻟﺖ ﱡ
ِ
ْ
ُ
ﻭﺇﻥ ﻣﺎﻟَ ْ
ﻓﺘﻜﻮﻥ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﻌَﻴﻨﻴﻦ ﻣﻌﺘﺪﻟﺔً ﻁﺒﻴﻌﻴﱠﺔً ،ﻭﺍﻷﺧﺮﻯ ﻣﺎﺋﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺳﻔﻞ ﺃﻭ
ﺖ ﺇﻟﻰ ﺃﺳﻔﻞ ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﻓﻮﻕ،
ﺍﻟﻮ َﺟﻊ ﺍﻟ ﱠ
ﻷﻥ ﺍﻟﻌﻴﻦَ ﺍﻟﻤﻌﺘﺪﻟﺔَ ﺗ َﺮﻯ ﺍﻟ ﱠ
ﺸﻲ َء ﺍﻟﺬﻱ ﺑَﻴْﻦَ ﻳﺪﻳ ِﻪ ﻛﺄﻧﱠﻪُ ﺷﻴﺌﺎﻥ .ﻭﺫﻟِﻚَ ﱠ
ﺇﻟﻰ ﻓﻮﻕ ،ﻳﺮﻯ
ﺸﻲ َء
ُ
ﺻﺎﺣﺐ ﻫﺬﺍ َ

=
٣٥٣

مش ـ ـ ــوُة غي ـ ـ ــر مق ـ ـ ــروءة] ،وأورام العص ـ ـ ــب( )32و[أورام] العـ ـ ـ ـروق) ،(33ونت ـ ـ ــوء لحـ ـ ـ ـ
المأق) ،(34والثآليل ( ،)35والتوتة ( ،)36وانتثار األشفار ( ،)37و َّ
الدمعـة( ،)38والكمنـة(،)39
....

()40

=
ﻳﺼﻴﺮ
ﺼ ِﺮ ﺇﺫﺍ ﻧَﻔَﺬَ ﻓﻴﻬﺎ ،ﺣﺘﻰ
ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺑﻌﻴﻨِ ِﻪ ،ﻭﺍﻷﺧﺮﻯ ﻫﻲ ﻣﺎﺋﻠﺔ ٌ ﺇﻟﻰ ﺃﺳﻔﻞ ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﻓﻮﻕ ،ﻳُﺒﻄ ُ
ﺊ ﺭﻭ ُﺡ ﺍﻟﺒَ َ
َ
ﺼ ُﺮ ﺍﻟ ﱡ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟ ﱠ
ﺸﻲ ُء ﻛﺄﻧﱠﻪ ﺷﻴﺌﺎﻥ".
ﺸ ِ
ﺼ ُﺮ ،ﻓﻠﺬﻟِﻚَ ﻳُ ْﺒ َ
ﻲء ﺍﻟﺬﻱ ﻳُ ْﺒ َ
ﻳﻜﻮﻥ ً
"ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ :ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻓﻲ ﺍﻟ َﺤ َﻮﻝ :ﻭﺃ ﱠﻣﺎ ﺍﻟﻘﻮ ُﻝ ﻓﻲ ﺍﻟ َﺤ َﻮ ِﻝ ﻓﻨﻘﻮﻝُ :ﱠ
ُ
ﻣﺎﺋﻼ ﺇﻟﻰ
ﺇﻥ ﺍﻟ َﺤ َﻮ َﻝ ﺍﻟﺬﻱ
ﺼ ِﺮ ،ﻭﻟﻦ ﻳﻤﻨ َﻊ ﻓﻌﻠَﻪُ ﱠ
ﻐﻴﺮ ْ
ﻲ.
ﻕ
ﻕ ﺍﻟ ﱠ
ﻟﻦ ﻳ ِ
ُﻀ ﱠﺮ ﺑﺎﻟ َﺒ َ
ﺼ ِ
ِ
ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﺃﻭ ﺍﻟ َﻤﺄ ِ
ﺍﻟ َﻤﺄ ِ
ﺍﻟﻄﺒﻴﻌ ﱠ
ُﻀ ﱡﺮ
ﺼ ِﺮ ﻓﺈﻧﱠﻪُ ﻳ ِ
ﺼ ِﺮ ﺇﻟﻰ] ...ﻧﻘﺺ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺺ[ ﺍﺳﺘﺮﺧﺎﺋِﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﺳﻔﻞ ﻭﺍﻋﻮﺟﺎﺝ ﺗﺪﻭﻳﺮ ﺍﻟ َﺒ َ
ﻓﺄ ﱠﻣﺎ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩُ ﺍﻟ َﺒ َ
ﺻﺎﺣﺒﻪُ ،ﻳَ ْﻨ ُ
ﻈ ُﺮ ﺍﻷﺷﻴﺎ َء ﻛﺄﻧﱠﻬﺎ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔٌ".
ﻳﺼﻴﺐ ﺍﻷﻁﻔﺎ َﻝ ِﻣ ْﻦ
ﻳﺼﻴﺐ ﺍﻷﻁﻔﺎ َﻝ :ﺍﻟ َﺤ َﻮﻝ ﺍﻟﺬﻱ
"ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻭﺍﻟﺜﻼﺛﻮﻥ :ﺍﻟﻘﻮ ُﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟ َﺤ َﻮﻝ ﺍﻟﺬﻱ
ُ
ُ

ﺑﻄﻮﻥ ﺃﻣﻬﺎﺗِﻬﻢ"
ِ
ُ
ﻀ ِﻞ ﺍﻟ ُﻤ َﺤ ِ ّﺮ ِﻙ ﻟﻠﻌﻴﻦ.
 ﺍﻟ ُﻜ ﱠﻨﺎﺵ ﺍﻟ ُﻤﺸ ﱠﺠﺮ /ﺍﻟﻤﺨﻄﻮﻁ" :ﻓﻲ ﺍﻟ َﺤ َﻮ ِﻝ :ﺍﻟ َﺤ َﻮﻝ:ﻳﻌﺮ ُ
ﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻌَ َ
ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻣﺘﺪﺍ ٍﺩ ِ
ُ
ُ
ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺑﻌﺪَ ﺍﻟﻮﻻﺩﺓ".
ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﻻﺩﺓ،
ﻳُﻨﻈﺮِ :ﻣﺤﻨَﺔ ﺍﻟ َﻜ ﱠﺤﺎﻟﻴﻦ :ﻣﺴﺄﻟﺔ ).(١٣

ﻳُﻨﻈﺮ :ﻧﺸﺄﺕ ﺍﻟﺤﻤﺎﺭﻧﺔ ،ﻣﻘﺎﻟﺔ :ﺍﻟﻤﻌﺠﻤﺎﺕ ِ ّ
ﺍﻟﻄﺒِّﻴﱠﺔ :ﻣﺠﻠﺔ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻠّﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﱠﺔ ﺑﺪﻣﺸﻖ.
ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ ) (٦٠ﺍﻟﺠﺰء ) (٣ﻋﺎﻡ )) (١٩٨٥ﺹ.(٥١١
الز َور :ﻓﻲ ﺍﺻﻄﻼﺣﺎﺕ ِ ّ
َّ - ٣٠
ﺍﻟﻄﺐّ ِ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻻ ﻧﺴﺘﻌﻤﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺑﻞ ﻧﺴﺘﻌﻤﻞ ﺗﻌﺒﻴﺮ )ﺍﻟ َﺤ َﻮﻝ ﺍﻟﻮﺣﺸﻲ(
).(Strabismus divergens
ﻣﺴﺘﻌﻤﻼ ﻓﻲ ِ ّ
ً
ﺍﻟﻄﺐّ ِ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻭﻳﻌﺎﺩﻝ ).(enophthalmos
ﻲ ﻣﺎ ﻳﺰﺍ ُﻝ
 - ٣١ال َخ َوص :ﺍﻻﺻﻄﻼﺡ ﺍﻟﻌﺮﺑ ﱡ
ﺹ".
ﺹ ﻓﻬﻮ ﺃ ْﺧ َﻮ ُ
 ﺍﻟﻘﺎﻣﻮﺱ ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ" :(٣٠٢/٢) :ﺍﻟﺨ ََﻮﺹ ﻣﺤﺮﻛﺔً :ﻏُ ُﺆ ُﻭﺭ ﺍﻟﻌَﻴ ِْﻦَ .ﺧ ِﻮ َ
ﺻﻐ َُﺮ ﺇﺣﺪﺍﻫﻤﺎ ﻋﻦ
 ﻗﺎﻣﻮﺱ ﺍﻷﻁﺒﱠﺎء /ﺍﻟﻤﺨﻄﻮﻁ" :(٢٣٤/١) :ﺍﻟﺨ ََﻮﺹﱠ
ﻣﺤﺮﻛﺔ :ﻏﺆﻭﺭ ﺍﻟﻌَﻴﻨﻴﻦ ﺃﻭ ِ
ﺍﻷﺧﺮﻯ".
ﻳُﻨﻈﺮِ :ﻣﺤْ ﻨَﺔ ﺍﻟ َﻜ ﱠﺤﺎﻟﻴﻦ) :ﻣﺴﺄﻟﺔ  -٥٨ﺭﻗﻢ .(١٠
ﻭﺍﻟﻮ َﺭﻡ ﻫﻨﺎ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺍﻻﻟﺘﻬﺎﺏ ) ،(inflammationﻭﺃﻭﺭﺍﻡ ﺍﻟﻌﺼﺐ ﻋﻨﺪ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺳﻮﻳﻪ
 - ٣٢أورام ال َع َ
صبَ :
ﻫﻲ ).(Neuritis
ﺐ ﻭﺍﻟﻌُﺮﻭﻕ( ،ﻭﻫﻤﺎ ﻣﺮﺿﺎﻥ ﻣﺨﺘﻠﻔﺎﻥ.
ﺼ ِ
 - ٣٣ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﻄﻮﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺻﻠﺘﻨﺎ) :ﺃﻭﺭﺍﻡ ﺍﻟﻌَ َ

=
٣٥٤

=
)ﻭ َﺭﻡ ﺍﻟﺠﻔﻦ( ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ
ﻭﺍﻟﻮ َﺭﻡ ﻫﻨﺎ ﺃﻳ ً
ﻀﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻻﻟﺘﻬﺎﺏ ،ﻓﻘﺪ ﻗﺎﻝ ﺍﻷﻗﺪﻣﻮﻥ َ
ﺃﻭﺭﺍ ُﻡ ﺍﻟﻌُﺮﻭﻕَ :
)ﻭ َﺭﻡ ﺍﻟﻌُﺮﻭﻕ( ﺑﻤﻌﻨﻰ )ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻟﻌُﺮﻭﻕ(.
ﻭ)ﻭ َﺭﻡ ﺍﻟ ُﻤﻠﺘﺤﻤﺔ( ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻟ ُﻤﻠﺘﺤﻤﺔ ،ﻭﻫﻨﺎ َ
ﺍﻟﺠﻔﻦَ ،
 - ٣٤ﻧﺘﻮ ُء ﻟﺤﻢ ﺍﻟ َﻤﺄﻕ :ﻭﺻﻒ ﺍﻹﻏﺮﻳﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺮﺽ ﻭﺳ ﱠﻤﻮﻩُ ﺍﻧﻘﺎﻧﺜﻴﺲ ).(Enkanthis
ﺫﻛﺮﻩُ ُ
ﺻﺎﻥ ﻟﻪ :ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ :ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻠﺤﻤﺔ
ﺽ ﻟﻠ َﻤﺄﻕ ﻣﺮﺿﺎﻥ ﺧﺎ ﱠ
ﻳﻌﺮ ُ
ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺳﻮﻳﻪ ﻓﻲ ُﻛﻨﱠﺎﺷﻪ ﺍﻟ ُﻤﺸ ﱠﺠﺮ" :ﻭﻗﺪ ِ
ﻭﻗﺪ َ
ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺄﻕ ﺯﻳﺎﺩﺓ ً ﻣﺠﺎﻭﺯﺓ ً ﻋﻦ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﻝ ،ﻭﻳﺴ ﱠﻤﻰ ﺍﻧﻘﺎﻧﺜﻴﺲ ،ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻟﺤﻢ ﻛﺜﻴﺮ ﻏﻠﻴﻆ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺄﻕ".
ﺻﺎﻥ
سيالن :ﻓﺈﻧﱠﻬﻤﺎ ﻣﺮﺿﺎﻥ ﺧﺎ ّ
ﻛﺬﻟﻚ ﺫﻛﺮﻩ ﺣﻨﻴﻦ ﺑﻦ ﺇﺳﺤﻖ :ﺍﻟﻌﺸﺮ ﻣﻘﺎﻻﺕ) :ﺹ" :(١٣٤ﻭﺃ ﱠﻣﺎ الغُدَّة وال َّ
ﺑﺎﻟﻤﺄﻕ .ﻭﻫﻤﺎ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﻟﻠﺤﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﺜﱠﻘﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻨﺨﺮ ﻋﻦ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺪﺍﺭ.
ﺃ ﱠﻣﺎ الغُدَّة :ﻓﻴﻘﺎﻝ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﱠﺔ )ﺍﻧﻘﺎﻧﺜﻴﺲ( ،ﻭﺗﻜﻮﻥ ﺇﺫﺍ ﻋ ُ
ﺍﻟﻤﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺒﻐﻲ".
ﻈ َﻤﺖ ﺍﻟﻠﺤﻤﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ِ
ﻳﺼﻴﺐ ﺟﻠﺪَ ﺍﻟﺠﻔﻦ.
 - ٣٥الثَّآليل :ﺟﻤﻊ ﺛﺆﻟﻮﻝ ،ﻭﻫﻮ َﻭ َﺭ ٌﻡ
ُ

ﺍﻟﻘﺎﻣﻮﺱ ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ" :(٣٤١/٣) :ﺍﻟﺜﱡﺆْ ﻟﻮﻝ ُ
ﻜﻮﺱ
ﻛﺰ ْﻧﺒﻮﺭ ...ﺑَﺜْ ٌﺮ
ﺻ َﻮ ٍﺭ َ
َﺪﻳﺮ ﻋﻠﻰ ُ
ﺻ ْﻠﺐٌ ُﻣ ْﺴﺘ ٌ
ﺻﻐﻴﺮ ُ
ٌ
ﺷﺘﱠﻰ ﻓﻤﻨﻪ َﻣ ْﻨ ٌ
ﺍﻟﺮﺃﺱ ُﻣ ْﺴﺘَﺪ ﱡ
ﻱ ﻋﻈﻴ ُﻢ
ﻭ ُﻣﺘ َ َ
ﻒ ﻭ ُﻣ ْﻨﻔَ ِﺘ ٌﺢ ،ﻭﻛﻠﱡﻪ ﻣﻦ ِﺧ ْﻠﻂٍ
ِﻕ ﺍﻷﺻ ِﻞ ﻭﻁﻮﻳ ٌﻞ ُﻣ َﻌﻘﱠ ٌ
ِ
ﺸﻘّ ٌﻖ ﺫﻭ ﺷَﻈﺎﻳﺎ ﻭ ُﻣﺘ َ َﻌ ِﻠّ ٌﻖ ﻭ ِﻣﺴ ِ
ْﻤﺎﺭ ﱞ
ﺐ ﻣﻨﻬﻤﺎ ،ﺝ ﺛﺂﻟﻴﻞُ".
ﻱ ٍ ﺃﻭ ُﻣ َﺮ ﱠﻛ ٍ
ﻏﻠﻴﻆٍ ٍ
ﻳﺎﺑﺲ َﺑ ْﻠﻐ َِﻤﻲ ٍ ﺃﻭ َ
ﺳ ْﻮﺩﺍ ِﻭ ّ

ﻟﻸﺟﻔﺎﻥ ﻫﻞ
ﺽ
 ﺣﻨﻴﻦ ﺑﻦ ﺇﺳﺤﻖ :ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻴﻦ) :ﻣﺴﺄﻟﺔ  ،١٣٥ﺹ:(٥٥-٥٤ﺗﻌﺮ ُ
ُ
"ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﺘﻲ ِ
ِ
ﻏﻴﺮﻫﺎ؟
ﻫﻲ ﻣﺨﺼﻮ ﱠ
ﺻﺔٌ ﺑﻬﺎ ﺃﻡ ﻳﺸﺎﺭ ُﻛﻬﺎ ﻓﻴﻬﺎ ُ
ﻑ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺎﺕ :ﻭﺫﻟﻚَ ﱠ
ﺟﻮﺍﺏ :ﱠ
ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺑﻬﺎ ﻻ ﻳﺸﺎﺭﻛﻬﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻏﻴﺮﻫﺎ...
ﻀﻬﺎ
ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ
ٌ
ﱠ
ﻳﺘﺼﺮ ُ
ﺃﻥ ﺑﻌ َ
ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ
ﺑﻌﺾ
ﺍﻷﻋﻀﺎء ﺍﻷﺟﻔﺎﻥَ ﻓﻲ
ﺑﻌﺾ
ﻭﻟﻬﺬﺍ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ
ﺗﺼﺮﻳﻒ ﺁﺧﺮ ﻭﻫﻮ ﺃﻧﱠﻪُ ﺭﺑﱠﻤﺎ ﺷﺎﺭﻙَ
ِ
ُ
ِ
ِ
ٌ
ﺴِﻠﻊ ﻭﺍﻟﺜﱠﺂﻟﻴﻞ ﻭﻣﺎ ﺃﺷﺒﻪَ ﺫﻟِﻚَ  ،ﱠ
ﻓﺈﻥ ﻫﺬ ِﻩ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﻳﻌ ﱡﻤﻬﺎ ﺍﻻﺳ ُﻢ
ﺏ ﻭﺍﻟ ّ
ﺑﺎﻻﺳﻢ ﻻ ﺑﺎﻟﻔﻌ ِﻞ ﻓﻲ ﻛُ ِّﻞ ﻭﻗﺖ؛ ﻣﺜ َﻞ ﺍﻟ َﺠ َﺮ ِ
ِ
ُ
ﺍﻟﺒﺪﻥ ﻣﺜ َﻞ ْ
َ
ﺍﻷﺟﻔﺎﻥ
ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥَ ﻓﻲ
ﻳﺤﺪﺙ ﻓﻲ
ﺍﻷﺟﻔﺎﻥ ﻭﻻ
ﻀﻬﺎ ﻓﻲ
ﻭﻻ ﻳﻌ ﱡﻤﻬﺎ ﺍﻟﻔﻌﻞُ ،ﻭﺫﻟِﻚَ ﺃﻧﱠﻬﺎ ﺭﺑﱠﻤﺎ
ﺣﺪﺙ ﺑﻌ ُ
ِ
ِ
ِ
ُ
ﺍﻷﺟﻔﺎﻥ ﻣﺜ َﻞ ْ
َ
ُ
ﺃﻥ
ﻳﺤﺪﺙ ﻓﻲ
ﺍﻟﺒﺪﻥ ﻭﻻ
ﺣﺪﺙ ﻓﻲ
ﺍﻟﺒﺪﻥ ﻭﺭﺑﱠﻤﺎ
ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟِﻚَ ﻓﻲ
َﺟ َﺮﺏٌ ﺃﻭ ِﺳﻠﻌﺔٌ ﺃﻭ ﺛُﺆﻟﻮ ٌﻝ ﻭﻻ
ِ
ِ
ِ
ﻋ ﱠﻤﻬﺎ ﺍﻻﺳ ُﻢ ﻭﺍﻟﻔﻌ ُﻞ ﺟﻤﻴﻌًﺎ ﻣﺜ َﻞ ْ
ُ
ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ
ﺍﻟﺒﺪﻥ ﻭﻻ
ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﻓﻲ
ﺑﻌﺾ ﻫﺬ ِﻩ
ﻳﻜﻮﻥَ
ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥَ
ُ
ِ
ﺍﻷﺟﻔﺎﻥ ،ﻭﺭﺑﱠﻤﺎ َ
ِ
ِ
ﻋﻀﻮ ْ
ُ
ُ
ﻭﻏﻴﺮﻩُ".
ﻭﺍﻟﺒﺪﻥ ﺃﻭ
ﺏ
ﺏ ﺍﻟ َﺠﻔَﻦَ
ﻋ ﱠﻢ ﺍﻟ َﺠ َﺮ ُ
ﺏ ،ﻓَﻘَ ْﺪ َ
ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺋِ ِﻪ َﺟ ِﺮ َ
ﺍﻟﺠﻔﻦ ﻗَ ْﺪ َﺟ ِﺮ َ
ٌ
َ

ﺍﻟﻌﺎﺭﺿﺔُ ﻓﻲ
ﻭﻋﻼﺟﻬﺎ :ﺃ ﱠﻣﺎ ﺍﻟﺜﱠﺂﻟﻴ ُﻞ
ﺍﻟﺠﻔﻦ
ﺍﻟﻌﺎﺭﺿﺔ ﻓﻲ
ﻲ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ /ﺗﺬﻛﺮﺓ ﺍﻟ َﻜ ﱠﺤﺎﻟﻴﻦ" :ﻓﻲ ﺍﻟﺜﱠﺂﻟﻴﻞ
ِ
ِ
ِ
ِ
 ﻋﻠ ّﺽ
ﺽ
ﺍﻟ َﺠﻔَ ِﻦ ﻓﻨﻮ ٌ
ﻟﻠﺠﺴﻢ ﻣﻨﻬﺎ .ﻭﺃ ﱠﻣﺎ ﺳﺒﺒﻬﺎ ﻓﺈ ﱠﻧﻬﺎ ﺗ َ ْﻌ ِﺮ ُ
ﻳﻌﺮ ُ
ِ
ﻉ ﻭﺍﺣﺪٌ ﻭﻫﻲ ﻣﻌﺮﻭﻓﺔٌ ﻷﻧﱠﻪُ ﻻ ﻓﺮﻕَ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺑﻴﻦَ ﻣﺎ ِ
ﻋﻔﻦ".
َ
ﻱٍ ٍ
ﻋﻦ ِﺧﻠﻂٍ ﺑﺎﺭ ٍﺩ ﺳﻮﺩﺍﻭ ّ
ﺍﻟﻮ َﺭﻡ ﺍﻟﺤﻠﻴﻤﻲ )،(Papilloma
 - ٣٦الت ُّوتَة :ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻭﺻﻒ )ﺍﻟﺘﱡﻮﺗﺔ( ﻋﻨﺪ ﺍﻷﻗﺪﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺇﺣﺪﻯ ﺣﺎﻟﺘﻴﻦَ :
ﻭﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :ﺍﻟﻮﺭﻡ ﺍﻟﻮﻋﺎﺋﻲ ﺍﻟﻤﻌﻨﻖ ) ،(Haemangiomﻓﺎﻟﺘﱡﻮﺗﺔ ﻫﻲ ﺍﺳ ٌﻢ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﻭﺭﺍﻡ.

=

٣٥٥

=
ﺼﺤﻴﺢ )ﺍﻟﺘﱡﻮﺗﺔ(.
ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﻄﻮﻁﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ )ﺍﻟﺘﱡﻮﺕ( ،ﻭﺍﻟ ﱠ
ﺴﺎﺩﺱ ﻭﺍﻷﺭﺑﻌﻮﻥ :ﻋﻼﻣﺎﺕُ
ﺍﻟﻌﻴﻦ ﻭﺃﺩﻭﻳﺘُﻬﺎ :ﺍﻟﺘﱡﻮﺗﺔ:
ِ
 ﺩَﻏَﻞ ﺍﻟﻌﻴﻦ /ﺍﻟﻤﺨﻄﻮﻁ" :ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟ ﱠِ
ﺻﻨﻮﻑ ﺃﻭﺟﺎﻉِ
ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺍﻟﺘﱡﻮﺗﺔُ ﻭﺫﻟﻚ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺩَ ٍﻡ ﻓﺎﺳﺪٍ.
ﻭﻗﺪ ﻳﺨﺮ ُﺝ ﻓﻲ
ِ
ﻭﻋﻼﻣﺘﻬﺎْ :
ﺴﻮﺍﺩَِ ،ﺭ ْﺧ ًﻮﺍ ،ﻳﺘﺮﺩﱠﺩُ ﻓﻴﻪ ﻛُ ﱠﻞ ﻭﻗﺖٍ".
ﺃﺣﻤﺮ ﻣﻌﻠﱠﻘًﺎ،
ﺍﻟﺠﻔﻦ ،ﻟﺤ ًﻤﺎ
ﺃﻥ ﺗ َﺮﻯ ﻓﻲ ﺩﺍﺧ ِﻞ
ﻳﻀﺮﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟ ﱠ
ُ
َ
ِ
 - ٣٧انتثار األشفار :ﻭﻫﻮ ﺳﻘﻮ ُ
ﻲ ٍ .ﻭ)ﺩﺍء ﺍﻟﺜﱠﻌﻠﺐ( ﺷﻜ ٌﻞ ﻣﻦ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺮﺽ.
ﻁ ﺍﻷﻫﺪﺍﺏ ﺑﺴﺒ ٍ
ﺐ ﻣﺮﺿ ّ
ﻟﻤﺮﺽ ﺁﺧﺮ.
ﺽ
ٍ
 ﺩَﻏَﻞ ﺍﻟﻌﻴﻦ /ﺍﻟﻤﺨﻄﻮﻁ :ﺟﺎء ﻓﻴﻪ ﺍﺻﻄﻼﺡ )ﺗﻨﺘﺜﺮ ﺍﻷﺷﻔﺎﺭ( ﻛ َﻌ َﺮ ٍُ
ﻭﻳﻜﻮﻥ :ﺇ ﱠﻣﺎ ﻣﻦ ُﺭﻁﻮﺑ ٍﺔ ﺣﺎﺩﱠﺓٍ ،ﻭﺇ ﱠﻣﺎ ﻣﻦ ُﺭﻁﻮﺑ ٍﺔ
 ﺍﻟ ُﻜﻨﱠﺎﺵ ﺍﻟ ُﻤﺸ ﱠﺠﺮ /ﺍﻟﻤﺨﻄﻮﻁ" :في انتثار األشفار:ﻣﺎﻟﺤﺔٍ".
ُ
ﺍﻧﺘﺜﺎﺭ ﺍﻷﺷﻔﺎﺭ؟
ﻳﻜﻮﻥ
ﺏ
 ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻴﻦ) :ﻣﺴﺄﻟﺔ  ،١٤٨ﺹ" :(٥٨ﻋﻠﻰ َﻛ ْﻢ ﺿﺮ ٍُ
ﺟﻮﺍﺏ :ﻋﻠﻰ ﺿﺮﺑﻴﻦ :ﺇ ﱠﻣﺎ ْ
ﱠﺮﺏ ﻣﻦ ﺳﺒﺒﻴﻦ:
ﺍﻧﺘﺜﺎﺭﺍ ﻓﻘﻂ،
ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥَ
ﺽ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻀ ُ
ﻭﻳﻌﺮ ُ
ً
ِ
ﺍﻷﺷﻔﺎﺭ.
ﺇ ﱠﻣﺎ ِﻣ ْﻦ ﺭﻁﻮﺑ ٍﺔ ﺣﺎﺩﱠﺓٍ ﻣﻔﺮﻁ ٍﺔ ﺗ َ ْﻨﺜ ُ ُﺮ
َ
ﺐ ،ﻭﻳﻘﺎ ُﻝ ﻟﻬﺬ ِﻩ ﺍﻟ ِﻌﻠﱠ ِﺔ ﻣﺎﻁﺎﺭﻭﺳﻴﺲ.
ﺟﻨﺲ ِ
ﺩﺍء ﺍﻟﺜﱠﻌﻠ ِ
ﻭﺇ ﱠﻣﺎ ِﻣ ْﻦ ِ
ﻭﺇ ﱠﻣﺎ ْ
ﺽ ﻣﻊ ﻫﺬﺍ
ﺻﻼﺑ ٍﺔ
ﺽ ﻓﻲ
ﺍﻧﺘﺜﺎﺭ
ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥَ
ﻳﻌﺮ ُ
ﱡ
ُ
ﺡ ﻭ ُﺣ ْﻤﺮﺓٍ ،ﻭﺭﺑﱠﻤﺎ َ
ﻋ َﺮ َ
ﺍﻟﺠﻔﻦ ﻭ َ
ﺍﻷﺷﻔﺎﺭ ﻣﻊ ِﻏ َﻠﻆٍ ِ
ِ
ِ
ﻭﺗﻘﺮ ٍ
ﺍﻟﺠﻔﻦ ،ﻭﻳﻘﺎﻝ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟ ِﻌﻠﱠﺔ ﺇﺑﺘﻠﻴﻮﺳﻴﺲ".
ﺑﺎﻁﻦ
ﺏ َﺟ َﺮﺏٌ ﻓﻲ
ﺍﻟﻀﱠﺮ ِ
ِ
ِ
ﻳُﻨﻈﺮِ :ﻣﺤﻨَﺔ ﺍﻟ َﻜ ﱠﺤﺎﻟﻴﻦ :ﻣﺴﺄﻟﺔ ).(٣٦
ﻳﺼﻴﺐ ﺣﺮﻛﺔَ ﺇﻓﺮﺍﻍِ ﺍﻟﺪﱠﻣﻊ،
ﺏ
ُ
ﻋﺪﱠ ﺍﻷﻗﺪﻣﻮﻥ ﺃﺣﺪَ ﺃﺷﻜﺎ ِﻝ ﺍﻟﺪﱡﻣﺎﻉ ﻣﺮ ً
ﺿﺎ ﻳﻨﺠ ُﻢ ﻋﻦ ﺍﺿﻄﺮﺍ ٍ
 - ٣٨ال َّد ْم َعةَ :
ﻭﻗﺎﻟﻮﺍ ﱠ
ﺳ ﱠﻤﻮﺍ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺮﺽ ﺭﻭﻳﺎﺱ
ﺇﻥ ﻫﺬﺍ
ﺳﺒَﺒُﻪُ ﺇﺻﺎﺑﺔ ٌ ﻓﻲ ﺯﺍﻭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺍﻷُﻧﺴﻴﱠﺔ ،ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻹﻏﺮﻳﻖ َ
ﺍﻟﻤﺮﺽ َ
َ
).(Rhyás
ﺴﻴﻼﻥ( ﺭﻗﻢ ) (٢٧ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ.
ﻳُﻨﻈﺮ :ﻫﺎﻣﺶ )ﺍﻟ ﱠ
المدِة ،ﺃﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉُ
 - ٣٩ال ُك ْمن ِة :ﺍﺳﺘﻌﻤﻞ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺻﻄﻼ َﺡ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺩﻻﻟﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﻫﻨﺎ ُك ْمنة ِ
ﻭﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘَﺰﺣﻴﺔ.
ﺧﻠﻒ ﺍﻟﻘَﺮﻧﻴﺔ
َ
ﻲِ
ﺍﻟﻘَﻴﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻷﻣﺎﻣ ّ
َ
ﻭﺭﺩ ﺍﺻﻄﻼﺡ )ﺍﻟ ُﻜ ْﻤﻨ ِﺔ( ﻓﻲ )ﺩَﻏَﻞ ﺍﻟﻌﻴﻦ( ،ﺃ ﱠﻣﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺮﺽ ﻓﻘﺪ ﺳﻘ َ
ﺺ ﺍﻟﺬﻱ
ﻂ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﱠ ِ ّ
ﻲ ِ ).(Hypopion
ﻭﺻ َﻞ ﺇﻟﻰ ﺃﻳﺎﻣﻨﺎ .ﻭﻗﺪ ﻭﺿﻊ
ُ
ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺻﻄﻼ َﺡ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻻﺻﻄﻼﺡِ ﺍﻹﻏﺮﻳﻘ ّ
ﺧﻠﻒ ﺍﻟﻘَﺮﻧﻴﺔ؟
ﺍﻟﻤﺪﱠﺓ
 ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻴﻦ) :ﻣﺴﺄﻟﺔ  -١٦٩ﺹ" :(٦٣ﺇﻟﻰ ﻛﻢ ﻧﻮﻉٍ ﺗﻨﻘﺴ ُﻢ ﻛُ ْﻤﻨَﺔُ َِ

=
٣٥٦

=
ﱡ
ﺟﻮﺍﺏ :ﺇﻟﻰ ﻧﻮﻋﻴﻦ :ﻭﺫﻟِﻚَ ﱠ
ﺑﺎﻟﻈ ْﻔ ِﺮ ،ﻭﻳﻘﺎ ُﻝ ﻟﻪ
ﻳﺴﻴﺮﺍ ِﻣﻦَ ﺍﻟﻘَﺮﻧﻴﺔ ﺷﺒﻴ ًﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﻜ ِﻠ ِﻪ
ﺃﻥ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺄﺧﺬُ ﻣﻮﺿﻌًﺎ
ً
ﻛﺒﻴﺮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻧﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﺃﻧﱠﻪ ﺭﺑﱠﻤﺎ ﱠ
ﺴﻮﺍﺩَ ،ﻭﻳﻘﺎﻝ ﻟﻪ )ﻫﻮﺑﻮﺑﻴﻮﻥ(،
)ﺍﻭﻧﻴﻘﺲ( ،ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺄﺧﺬُ ﻣﻮﺿﻌًﺎ
ﻏﻄﻰ ﺍﻟ ﱠ
ً
ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺑﺎﺏ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ".
ﺫﻛﺮﻧﺎ
ﻭﻗﺪ ْ
َ
ﻧﻘﺺ ﺻﺮﻳ ٌﺢ؛ ﺫﻟﻚ ﱠ
ﺃﻥ ﺑﻌﺾ
ﻷﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺛ ﱠﻤﺔَ ﻛﻠﻤﺎﺕٌ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺮﻭءﺓٍ ،ﻭﺛ ﱠﻤﺔ
ﺴﺮﺩ
 - ٤٠ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟ ﱠ
ٌ
ِ
ﺴﺒَﻞ( ﺍﻟﺬﻱ ﺫُ ِﻛ َﺮ ﻓﻲ
ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻟﻢ ﺗﺮﺩ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﱠﻌﺪﺍﺩ ،ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴ ِﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎ ِﻝ )ﺍﻟ ﱠ
ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺭﻗﻢ -١٢) :ﻭ -٢٥ﻭ -٣٢ﻭ -٣٤ﻭ -٣٥ﻭ.(٣٦

٣٥٧

٣٥٨

٣٥٩

٣٦٠

٣٦١

٣٦٢

٣٦٣

ﺗ ﱠﻢ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ.

}ﻭﺍﻟﺤﻤﺪ � ﻭﺣﺪﻩ ﻭﺻﻠﻮﺍﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ{.

)( ١
١٤١

 -١بطرسبورغ :العبارة فيها( :بحمد هللا ومنه وحسن معونته).

[يفه مـن مخطوطـة تيمـور َّ
أن باتبهـا ُـو (عبـد الـرحي بـن يـونا بـن أبـي الحسـن األنصـار ) و َّأنـه

نقلها عن نسخة بخط معلمه (عبد الرحمن بن إيراُي بن سال بـن عمـار المقدسـي األنصـار ) ،لك َّـن تـار

النس ـ غيــر وا ـ فــي الصــورة الموجــودة عنــدنا ،لكـ َّـن المجمــوع (تيمــور طــب  )100نســخأ أج ـزاء منــه
(بعض الكتب) عام (ُ592ـ=1196م) (ينظر مقدمة مـايرُوف لتحقيـا العشـر مقـاالت :ص ،)60و نظـر

كذلك :المخطوط ،ظهر الورقة  12من المجموع ،وُي بترقي  24في المجموع].

٣٦٤

االصطالحات
السمع) ( َّ
 آلة (البصر) ( َّالش ) (النطا)
النظر) ( َّ
 (ابتدائها) [علل َّالطبقات]

 اتساع (اتساع من الثَّقب) (اتَّسعأ) (تتَّسع) (اتساعه [الناظر]) (يتَّسع فـوق قـدره[الناظر])

 (يعظ سوادُا و تَّسع)المرببة في ُذه َّ
َّ
الطبقات)
بالحاسة
 اتصال (اتصال النور ن والضياءينَّ
 إدراك (مدربة) (ليدربه) (درك) (أدرك)َّ
الحادة المحرقة)
 أدو ة (األدو ة المنقية للدماغ) (األدو ة األذنقليال أكثر من قدرُا)
دية] وطلعأ في الب َّ
 (ارتفعأ عن مكانها [البر َّيضية ً
األوزوا األعصاب (األوزوا العصب)
 اوزورار [العين] استرخاء (جلدة مسترخية) (استرخاؤه [العصب]) استقامة (استقامة َّالنظر)
 استواء (في اوزورار على غير استواء) َّاسودت (اسوداد حدقة العين وأشفارُا)
 أشفار أشهل٣٦٥

 األ داد (أ داد ما يكون منه الكحل) (أن تستعمل األ داد التي تيبا ال َّرطبوترطب اليابا)

أ -أطراف (أطراف العصب)
 اعتدال (اعتدال ُذه الرطوبات وُذه الحجب) األعراض (األعراض المستقبلة من خار )اعوجاجا يعرض له إلى أحد الجوانب [الناظر]) (رأينا االتساع معوجـا)
 اعوجا (ً
([الناظر] أعو )
الطبقـ ــة التـ ــي تسـ ـ َّـمى اإلكليـ ــل وُـ ــي َّ
 افيفـ ــافيقوس ( َّالطبقـ ــة البيضـ ــاء و قـ ــال لهـ ــا
باليونانية افيفافيقوس)
َّ

 أفيون أقلب (أقلب الروح إلى العين األخرى) أ َّكـل (تكحـل أو تـذر بـدواء حـاد فيؤبـل ُـذه الطبقـة) (رطوبـة لزجـة بورقيـة مالحــةَّ
فأكلأ لح أجفانها فأعمشته)

 إكليل اللسان امتداد [امتداد أحد أعصاب العين] انتثار (انتثار شعر أجفانها) (انتثار شعرُما [األجفان]) (انتثار األشفار) انتشر (انتشر ذلك الضيا)... انتشر (ينتشر على القرنية)٣٦٦

 االنتشــار (االنتشــار فــي طــرف العصــبة) (االنتشــار َّإنمــا ُــو :اتســاع مــن الثَّق ـبالذ في العين)

 انجل ــأ (ص ــفرة اليرق ــان تنجل ــي وتـ ـذُب ،وحمـ ـرة ال ـ َّـدم إذا أوز ــل بالفص ــد انجل ــأوذُبأ).

 انحجاوزُ ـ ـا [انحجـ ــاوز العـ ــين] (الخ ـ ـوص :ص ـ ـغر إحـ ــدى العينـ ــين عـ ــن صـ ــاحبتهاوانحجاوزُا)

 انحراف (و َّالزورَّ :أنهما إلى أسفل في انحراف على غير استواء من نظرُما)
 االندفاع (االتساع واالندفاع) انــزواء ([الحــول] مــن اســترخاء إحــدى العضـالت ،أو تشـنجها ،فمــن أ الن ـواحيكان ذلك بان انزواء العين إلى تلك الناحية).
 األنف االنقالب (االنقالب إلى داخل) (االنقالب إلى خار ) (انقالبه [الشعر])بثير من أوجاعها)
 أوجاع (فتذُب عن العين ًا األوردة (أورام العصب والعروق) أوصال (رباط األوصال)اليونانية أوو ذاس)
سماة بلسان
َّ
 أوو ذاس (الرطوبة التي تشبه بياض البيض -الم َّجاجية)
سماة بلسان اليونانيين إيالو ذاس وُي الز َّ
 إيالو ذاس (الرطوبة الم َّ (إيصـ ـ ــال النـ ـ ــور) (يكـ ـ ــون بصـ ـ ــر العـ ـ ــين بقـ ـ ـ َّـوتين اثنتـ ـ ــين ...واألخـ ـ ــرى :إيصـ ـ ــالالنور)...

٣٦٧

 البثور (البثر) (بثر صغار [في األجفان]) بخارات (بخارات األغذية)الليل طبعه البرد ،ومن شـأن البـرد الجمـع) (و بصـر َّ
ألن َّ
 البرد (ذلك َّبالليـل لبـرده
وإطفائه لتلك الحرارات ،وبـرده وجمعـه النـاظر ،ولبـرد َّ
الليـل ورطوبتـه يحلـل تلـك
الح اررة و بطلها)

 البرد [مرض في الجفن] البردية (الرطوبة البردية) البرودة (الح اررة بالبرودة ،والبرودة بالح اررة) البزرقطوناليدي ــة :وبه ــا يك ــون البصـ ـر) (ال ــروح
 البص ــر (أبص ــر) (العـ ـين آل ــة البصـ ـر) (الج ََّّ
النفســاني الــذ بــه يكــون البص ـر) (نــور البص ـر) (ثق ـب م ـد َّور ينفــذ فيــه البص ـر)
(أبصر صاحب العَّلة)

 (بطل فعل العين)البيضية)
 بعد (بعدُا وغؤورُا [الجليدية] في الرطوبةَّ
فجمدت مأقيها)...
 البَّلة (وعين غمصاء ورمصاء وذلك إذا اجتمعأ البَّلة َّ بلغ (بلغ لز ) البنج بورقية (رطوبة لزجة بورقية) بياض (بياض في ظاُرُا [العين])٣٦٨

يضية (الرطوبة البيضية)
 الب َّ تأدية (تأدية المؤد ) (تؤد ) (العصبة التي تؤد النور) تبصر (تبصر بالضياء الواصل إليها من الدماغ)... تتحَّلل ( َّالراسخة في العصب األجوف)
تتحلل تلك الرطوبة َّ
 تتغمضان (تصغر العينان وتتغمضان عند َّالنظر)
 تثقل (تثقل جفونها) تدرك تدمع تديران العين (عضلتان تديران العين إلى فوق وأسفل) تذر (تذر بدواء حاد) تذرف ترى ترما تزول (تزول من مو عها [البردية]) تستحصف تستر [ َّالطبقة التي تستر العين]
 تس٣٦٩

 تسح تسف تشنج (تشنج العصب) تشخص تعاين تغساتغيرت عن لونها [البردية])
 تغَّيرت ( َّتقبض مو ع الثَّقب)
 تقَّبض ( َّ تقبل العين (ل تقبل النور الذ يأتيها من الدماغ) (ل تقبل العين) (تقلص الحدقة) تلحظصقأ
 تل َّ تمدد (و كون ِّإما من تمدد.)...
االتساع من أنواع ثالثةَّ :
 تنبتان (عصبتان تنبتان من الدماغ إلى العينين) (تنتف العين) تنبث (والعصبة التي بها تكون الحركة تنبث في العضالت)إما أن تنحدر َّ
مادة غليظة سَّيالة)
 تنحدر (و َّ تنخا (فضول رطبة ...تقلص الحدقة وتنخسها)٣٧٠

 تنصبغ (منصبغة) (بكل لون تنصبغ [البردية] يرى اإلنسان األشياء منصبغ ًة) تنظر العين تهمل تهوع (من عرض تهوع) التوتة [ورم]تورم البياض)
تورم اإلكليل) ( َّ
 تورم ( َّ الثَّآليل ثقب (وفي وسـط أحـد النصـفين مـن العنبـة ثقـب مـد َّور ينفـذ فيـه البصـر) (اتسـاعمن الثَّقب)
 (وفــي وسـطها ثقـب فــي أحــد النصــفين) (و تَّسـع ذلــك الثَّقـب فيضــيع النـور) (مــنعلل ُذا الثَّقب :الضيا ،واالتساع) (جلد ب َّل بالماء ث َّ تثقب فيه ثقًبا)
 جاسئة (جاسئ) (و َّالطبقة الثالثة خلـف الثانيـة علـى العظـ  ،وُـي صـلبة جاسـئة،
ولذلك تس َّمى الغشاء الصلب) (فوقها حجاب جاسئ قو )
 جحوظ (تجحظ) (جاحظة) (جحوظ العين) الجذام (جذب يحدث من الحجب َّالداخلة)
 جرب جسديضية)
 (جفاف الب َّ٣٧١

 الجفن (الجفون) (الجفن األسفل) (الجفن األعلى) جفوف (تجف العين ...من يبا البردية)ليدية)
يدية (الرطوبة الج َّ
 الجل َّالرمص])
جمدت مأقيها) (جمد [ َّ
 جمد (يجمد الماء) ( َّ جوف (جوف العين) جوُر (اشتقأ أسماء ُذه َّالطبقات [والرطوبات] من خلقتها وجوُرُا)
َّ
 حـاد ( َّاعا) (دواء
إن الـورم إذا بــان مـن الم َّـرة َّ
الصــفراء بـان :أحمـر خشـ ًـنا حـادا لــذ ً
الحادة) (رطوبة َّ
َّ
حادة)
حاد) (الكيموسات
حارة) (طبع َّ
حارة) (بخار الماء الحار) (الورم
الصفراء َّ
 حار ( َّالنهار حار ،والم َّرة َّ
َّ
الدمو حار)
اسة (الحاسة المرببة)
 الح َّ حالة (حالة غر ز ة) حب (حب البنج) حَّبة البرد حجاب (حجب) (الحجب َّالرأس) (الحجاب الذ فوق القحف)
الداخلة) (حجب َّ
 الحجامةالصفراء)
 حَّدة (حَّدة الم َّرة َّ حدقةالجليدية
 الحدقةَّ
٣٧٢

الشــما) (حـ اررة َّ
الصـفراء) (حـ اررة َّ
الطبيعـة) (حـ اررة
 حـ اررة (حـ اررات) (حـ اررة المـ َّرة َّغر زتها) (ح اررة َّ
الدم) (ح اررة دمو ة فاسدة)

 حركة (حربة َّالناظر)
حساس)
 ح َّساس (العين عضو َّ ح َّكة (ح َّكة شديدة). حم ـ ـرة (حم ـ ـرة الوجـ ــه) (ع ـ ـروق حمـ ــر) (حم ـ ـرة الـ ـ َّـدم) (احمـ ـ َّـرت آماقهـ ــا) (تحمـ ــرعروقها)

 الحوراء حول (حوالء) خالط (خالط سواد العين غيره) الخروق (خروًقا تكون فيه [الناظر])َّ
 خشن ( َّاعا)
إن الورم إذا بان من الم َّرة َّ
الصفراء بان :أحمر خ ً
شنا حادا لذ ً
 -الخضرة (الزرقة

ربان :أحدُما :يضرب إلى الخضرة)

 خفشاءنبية)
 خمل (خمل الع َّ الخوص (خوصاء)الداء (ُذا َّ
 َّالداء يبقى حتَّى يموت مع صاحبه)
 داء الثَّعلب دار (حيثما دار بصره تدور معه)٣٧٣

 درور (درور عروق الصدغين)الدعجاء ( َّ
 َّالدعج)
 َّالدم (دموَّة) (رطوبة وح اررة دمو ة) (العين عظيمة ناتئة دموَّة)
 الدماغ (مؤ َّخر الدماغ) (مقدم الدماغ) َّالدمعة [مرض] [عرض لمرض]
 دواء (دواء حاد) ذنب العين (وعضلة في ذنب العين [المأق]) (ذُب بصره)فر)
 (رأى األشياء بَّلها ص ًاببير
 ( أرت ب َّل شيء ًاعظيما على خالف ما ُو به من القدر والهيئة)
ً
 -أرس الذباب [أحد أشكال النتوء]

 راسـ ـ (راس ــخة) (م ــن بيم ــوس بلغـ ـ لـ ـز يك ــون راسـ ـ ًخا ف ــي العصـ ـب األج ــوف)الراسخة في العصب األجوف)
(الرطوبة َّ
 راغو ذيا (للحجاب الذ يشبه العنبة وُو الذ يس َّمى باليونانية راغو ذيا). رباط األوصال -رخو (الورم البلغمي يكون أبيض رخ ًوا)

 رطب (رطبة) (الورم َّالدمو حار ثقيل رطب) (فضـول رطبـة) (الطبقـة [البرديـة]

مــن شــأنها أن تكــون ندَّيـ ًة رطبـ ًة) (تسـتعمل األ ــداد التــي تيــبا ال َّرطــب وترطــب
اليابا) (فإن وزادت رطوبتها فوق ما ينبغي َّ
فإن العين بَّلها ترطب برطوبتها)
٣٧٤

 رطوبــة (رطوبــات) (رطوبــات الــبلغ ) (الرطوبــة البيضــية) (رطوبــة مــن الم ـ از )(رطوبة لزجة بورقية مالحة)

 رَّقة (ترق [جفونها])الرمد
 َّالرمص (رمصاء)
 َّ الروح (الروح َّالنفساني) (الروح الحيواني) (الروح الباصر) (الروح الباصرة)
أيض ـا قــد يــورم العــين و رُله ـا) (الــورم مــن
الســبل) (الــر
 الــر (ر ــاح) (ر ـ ًَّ
الر ) ( َّ
السوداء أو البلغ )
يتولد من ر اح الم َّرة َّ
السبل
 ر َّ وزادت (وزادت رطوبتها [البردية] فوق ما ينبغي َّفإن العين بَّلها ترطب برطوبتها)
جاجية (الرطوبة الزجاجية)
 الز َّ وزرقاء الزرقة َّالزور (وزوراء)
السبل)
السبل (ر َّ
 َّ سَّد (سَّد الطر ا والمسلك) (انسداد في ذلك العصب) سرطان [ورم]السعفه
 َّالسفرجل
 َّ٣٧٥

 سالقأيضـا سـاترة
 سواتر (ارتفاع َّالسواتر والموانـع عـن العـين مـن ظاُرُـا) (والزجاجـة ً
للضياء َّ
الداخل)
السواد (سوادُا)
 َّ سَّيالة ( َّمادة غليظة سَّيالة)
السيالن
 َّ شاخصة شبكرة (شبكور) َّكية (الطبقة الشبكية)
الشب َّ
 الشرناق شر انات (عروق الروح من القلب ،وُي الشر انات) شعر (نبات شعر في غير مو عه) (انتثار شعر أجفانها) شعالء (الشعل) َّالشعيرة
 شهولة (شهالء) ( َّالشهل)
 صئبان الصداع  ...الصدغين (درور عروق الصدغين)٣٧٦

ـغير فــي خلقتـه [النــاظر]) (تصــغر [العــين] مــن يـبا
 صــغر (صــغر النــاظر) (صـ ًاالبرديــة) (صــغرُا [الجليديــة]) (و قــل بيا ــها و صــغر) (تصــغر العينــان) (صـغر
إحدى العينين عن صاحبتها) (الصغر المفرط) (صغيرة)
 صفاء (صفائها [العنبية]) ( َّالشهل بصفائه) (صافية) (صفاء الروح الباصر)
 صفراء الصفرة (صفرة اليرقان) ص ــلب (ص ــلبة) (وسـ ـ َّمى تل ــك القو ــة الصـ ـلبة لقربه ــا م ــن عظـ ـ قحـ ـف ال ـ َّـرأس)(و َّ
الطبق ــة الثالث ــة خل ــف الثاني ــة عل ــى العظـ ـ  ،وُ ــي صـ ـلبة ول ــذلك تسـ ـ َّمى الغش ــاء
الصلب)

-

الصـ ــفراء ...و ك ــون مع ــه
ــربان (ال ــورم إذا بـ ــان م ــن الم ـ َّـرة َّ

-

عف ( عف العين)

يصيب وج ًعا وال

بانا)
رً

ـ ــربان( )...وال

 َّالضــوء (الضــياءات) (الضــياء) ( ـوء العينــين الــذ يجــر إليهمــا مــن الــدماغ)

(الضـ ـياء الواص ــل إليهم ــا م ــن ال ــدماغ ف ــي العصـ ـب األج ــوف) ( ــياء َّ
النه ــار)
(الضياء محصور في داخلها وُو َّ
النار)

 الضيا (تضيا) ( يقه [الناظر]) (يضيا فوق قدره [الناظر]) ( يا)الطبع (م َّ يكون جحوظ العين ...أحدُا ففي َّ
 َّالطبع والمولد) ( َّ
الليل طبعه البرد)
 طبقة (طبقات) (طبقاتها) (طبقة شبيهة بالقرن) ( َّالطبقة البيضاء)
الطبيعة) (تنفي َّ
 طبيعة (ح اررة َّالطبيعة من جديد ذلك الفضل)
 طرف (طرف العصبة التي تؤد النور) (وطرفها٣٧٧

يا)

 طرفها (وال تطرف َّإال طرفها) طر ا (طر قاُما)فلية (يكون من فساد في الطفلية أعني الصغر)
 الط َّ َّالظفرة
 الظلمة (يبصر اإلنسان َّبالليل وفي الظلمة)
 ظهورُا (ظهورُا [الجليدية]) عرق َّالنسا
 عروق (عـروق دقـاق) (عـروق الـدم) (عـروق الـروح -وُـي الشـر انات) (العـروقالحمر الغالظ الناتئة) (عروق غالظ) (درور العروق)

 عصب (عصـبة) (عصـبتان) (عصـبان) (العصـب األجـوف) (عصـب مصـمأ)(عصب البدن) (العصب النور األجوف)
 العص ــبة (العصـ ـبة مس ــدودة) (طـ ـرف العصـ ـبة الت ــي ت ــؤد الن ــور مـ ـن ال ــدماغ)(العصبة المجوفة) (العصبة الصلبة)

 عضل (عضلة) (عضالت) (العضل الماسك للعين)حسـاس متحـرك) (فــال تـدع حفــظ العضــو مــن نــزول مـ َّ
ـادة
 عضـو (العـين :عضـو َّمفسدة).

 عطاس عظ (عظمها [العين]) (عظ الرطوبة الجليدية وظهورُا) (يعظ سوادُا)٣٧٨

 عظيمة (أن تكون عظيم ًة لغلبة الرطوبة وفضل الح اررة) (من العيون :عظيمة)متغير)
ًا
 العقل (عقله) (وُي من آيات العقل) (وعقله (عالماتها [علل الطبقات]) عَّلــة (علــل) (عللهــا) (حتــى تس ـتحك العَّل ـة) (...أوجاعهــا التــي بان ـأ مــن ُــذهالعَّلة) (علل َّ
الطبقة الثانية) (فمن عللها)...
 عمشاءنبية (العنبي) ( َّ
فأما العنبي فهو شبيه بالعنبة)
الطبقة الع َّ
 الع َّنبية) ( َّ
 العين (العين ال تبصر) (العينين) غؤور (غؤورُا [البيضية]) (غائرة) غــذاء (تغــذوه) (الحجــاب يــؤد بــالعروق واألوردة التــي فيــه غــذاء إلــى الرطوبــةيضية التي تغذوه)
جاجية) (الرطوبة الب َّ
الز َّ
 الغرب غر ز ة (حالة غر ز ة في المولد) الغشاء (الغشاء الصلب) (األغشية) الغمص (غمصاء) الغلـ ــظ (غـ ــالظ [العـ ــروق]) (الغلـ ــظ فيهمـ ــا [األجفـ ــان]) (مـ ــادة غليظـ ــة) (غليظـ ــةاألجفان)

 الغمامة (فَّتل أجفان)...٣٧٩

 الفتوق فساد (حدث فسادُا) (فساد في الجفون بال وجع) الفصد الفضل ،فضول (الفضل الراس ) (فضول رطبة) فعل العينيضية)
 فناء (فناء الرطوبة الب َّ القابل (القابلة للنور من الدماغ وبها يت البصر [البردية]). ق َّارة (تكون قارًة راسخ ًة في العصب األجوف) القبل (قبالء) (متقابلتان قبالوان) قبول (قبول القابل) القحف القدح (يقدح) ق َّر (كيموس بلغ لز متلبد يكون قد ق َّر في ذلك العضو) قراتو ــذيا (وُــذه عل ـل َّباليونانيــة قراتو ــذيا ،وتفســيره
الطبقــة الثانيــة يقــال لهــا
َّ
القرني)

 القر َّنية (الطبقة القرنية) القروحدية)
 قر سطالو ذاس (الرطوبة المس َّماة بلسان اليونانيين قر سطالو ذاس ،وُي البر َّ قضيب اإلحليل٣٨٠

 قعر (قعر العين) القلب قَّلـ ــة ( َّقلـ ــة دمعـ ــة) (قَّل ـ ـة الرطوبـ ــة الجليديـ ــة وص ـ ـغرُا) ( َّقلتهـ ــا [البيضـ ــية]) (يقـ ــلبيا ها) ( َّقلة َّ
السقط)
الشر) ( َّقلة َّ
 قمقام القمل ق َّوة (قوتين) (قو ) (ماننغيا القو ة) قيء (من عرض تهوع أو قيء) الكبدكبير [في خلقته :الناظر]) (الكبر المفرط).
 ببر (كبره [الناظر]) ( ًا بثافة (كثرة البيضية وبثافتها) بثــر (كثيــر َّالدمعــة) (تكثــر البيضــية و
الزجاجيــة) (تكث ـر رطوبــات طبق ـات العــين
َّ
يضية)
وحجبها) (كثرة الروح الباصرة وصفائها) (كثرة الب َّ

 بحل (كحالء) بحل بدورة (كدرة) (كدورة الروح الباصر) (من العيون :بدرة)السوداء ...يكون بمد َّ
 بمد َّاللون)...
اللون (الورم الذ يكون من الم َّرة َّ
 الكمنة بيفياتها [العين]٣٨١

 بيموس (كيموسات َّحادة)
اللحظ (فتنتف العين في أسرع من َّ
 َّاللحظ)
 ا َّللخص (لخصاء) لدونة (ولدونة منخر ه وفمه)َّ
اعا)
 ل َّذاع ( ...خ ًشنا حادا لذ ً
قية)
 لزجة (رطوبة لزجة بور َّبالطبقــة القرنيــة) (المــاء األســود س ـواده مــن لص ـوقه َّ
 لصــا (مــاء الصــا َّبالطبقــة
العنبَّية)
اللينة (مانينغا َّ
 َّاللينة)
 مأق العين (مأق العين األكبر)أما الصلبة فمن مؤ َّخر الدماغ)
 مؤ َّخر الدماغ ( َّ مؤد (المؤد النور والضياءُ :و العصب األجوف)صافيا) (الماء األسود)
 الماء (الماء أبيضً
 ماء (ماء حب السفرجل) (ماء حب البزرقطونا) مائها (كثرة مائها [الطبقة])مادة مفسدة) (تنحدر َّ
المادة عن الحجاب) ( َّ
 الم َّادة (فتنقطع َّمادة غليظة سَّيالة)
 ماوز (ماء الصا َّبالطبقـة القرنيـة قـد ماوزجهـا ولصـا بهـا) (مـن لصـوقه َّ
بالطبقـة
نبية ومماوزجته لها)
الع َّ
 الماسكة (أحد أعصاب العين الماسكة لها)٣٨٢

 مالحة (رطوبة لزجة بورقية مالحة) مانينغا (مانينغا َّاللينة) (ماننيغا القو ة)
حساس متحرك)
 متحرك (العين :عضو َّ متلبد (كيموس بلغ لز متلبد) مجار ها (مجار الدماغ)جوفة فمن مقَّدم الدماغ)
أما الم َّ
 مج َّوف (والعصبة الثانية مج َّوفة) (و َّالصبي بالمخدرات)
 المخدرات (فيعالج َّ مَّد (تمَّدان مدا)الجليدية])
مدورة [
َّ
 م َّدورة (وُي وسط العينَّ ،
السوداء
 الم َّرة َّالصفراء
 الم َّرة َّ مرس ــل (يرسـ ــل) (إرسـ ــال) (المرسـ ــل بـ ــالنور والض ـ ـياءُ :ـــو الـ ــدماغ) (ل ـ ـ يرس ـ ـلالدماغ) (باعتدال إرسال المرسل)
 مستحكمة االستدارة (ليسأ بمستحكمة االستدارة [بالجليدية]) مستطيل [ َّالناظر]
 مستو [ َّالناظر]
 مسلك (الطر ا والمسلك الذ ينفد فيه ُذا النور) مسماريمية (الطبقة المشيمية)
 مش َّ٣٨٣

 مصمأ (جميع عصب البدن مصمأ) المفاصل (أوجاع المفاصل) مفسدة ( َّمادة مفسدة)
 مقَّدم الدماغ ملتحمة (الطبقة الملتحمة) ملحاء مهقاء مل َّووزة الموسرقة مو ع (سَّد أحد المو عين) (في أ مو ع من العين ُو) َّالناسور
النــاظر) (اتســاع َّ
النــاظر) ( ــيا َّ
النــاظر) (كبــر َّ
النــاظر (صــغر َّ
 َّالنــاظر) (تعــو
َّ
الناظر)

 نبات َّالشعر (نبات شعر في غير مو عه)
 نتوء (تنتؤ) (ناتئة) (نتوء لح المأق) َّالنجالء
 نخاع الصلب (وعصب ينشأ من نخاع الصلب). َّالنخسة
السواد)
السبل( )...منسوج ًة على َّ
 نسج (نسج عليه َّ٣٨٤

النظر (نظر) (تنظر) (نظر إلى َّ
 َّالشيء الواحد رآه شيئين)
 نَّقى ( َّنقى الدماغ) (األدو ة المنقية) النقرس نقصان (نقصان البيضية) (نقصان سواد العنبية) (نقصان الروح الباصر) (نقي بيا هما) َّالنواوزل من الدماغ
 نور(األنوار) (نور البصر) ُا (يهيج تهيجها)مما يلي الدماغ واسع) (واسع [ َّ
الناظر])
 واسع ( َّأول العصبة َّالسبل)
 وجع (وجع ر َّوخزُا (وال تبصر إال وخزُا) وديعة الوردين -ورم (أورام) (الورم البلغمي) (الورم الر حـي) (الـورم ال َّـدمو ) (ورمهمـا [األجفـان])

َّ
أيض ـ ـا) (ورم السـ ــرطان) (ورم
(وورمهمـ ــا [األجفـ ــان] بمـ ــا يعـ ــرض فـ ــي الطبقـ ــات ً
الصفراء)
َّ

 وسط العين وصل (كل وصل في الجسد)٣٨٥

 يـ ــابا (يابسـ ــة) (أشـ ــكال العي ـ ـون ... :يابسـ ــة) (الـ ــورم الـ ــذ يكـ ــون مـ ــن المـ ـ َّـرةالل ـون يابس ـا بمث ـل َّ
الســوداء ...يكــون بم ـد َّ
الظفــرة التــي ت ارُ ـا فــي العــين ســوداء،
َّ
ً
السرطان) (وترطب اليابا)
ومثل َّ
 يؤبل (تذر بدواء حاد فيؤبل ُذه الطبقة) (سالق العين حتى يؤبلها) (يؤد ) (تأدية) (ومن بعض علل العصب أن ال يؤد ) (تأدية المؤد ) اليبروح (قشر اليبروح) يــبا (يــبا فــي الع ـين) (الحـ اررة أغلــب مــن الي ـبا) ([صــغر النــاظر] مــن ي ـبا)([االتساع] من يبا) (تيبا ال َّرطب)
بالليــل) (يبصـر اإلنســان َّ
بالنهــار وال يبصـر َّ
 يبصــر (يبصـر اإلنســان َّبالليــل وفــي
الضوء وال َّ
الظلمة وال يبصر في َّ
قليال)
بالنهار) (يبصر ً
 (يبصر اإلنسان من بعيد وال يبصر من قر ب) يبطل (يبطل البصر) يبعث (الناظر يبعث) يجووز (يجووز [النور] َّالطبقة التي وزعمأ َّأنها تستر العين)
 يحلل (يحلل تلك الح اررة و بطلها) يخرقها (يؤبل ُذه الطبقة و خرقها) يخمد (يخمد و سكن الحدقة)خيل (يخَّيل لصاحبه َّ
بأن بين يديه ب َّوًة)
 ي َّ٣٨٦

ـغير أص ًـال ،وال يتبينـه َّإال بعـد حـين) (يـرى اإلنسـان األشـياء
 (يرى ب َّل ما يـراه ص ًامنصبغ ًة)
 يرسل (ل يرسل الدماغ) يرُل (يورم العين و رُلها) يسكن (يخمد و سكن الحدقة) يسلك (يسلك ُذا النور) (يشتد سوادُا) يضغط (ورم فيضغطه من جوانبه [الناظر]) -يضيع (يضيع النور) (يضيع

وء الس ار في َّ
الشما)

َّ
أم ـا الخــروق
وجاج ـا يعــرض ل ـه [النــاظر]) (و َّ
 يعــرض (يعــرض فــي الطبقــات) (اع ًمما يعرض لها من خار )
التي تعرض لها وتحدث فيها فبعضها َّ
 يفجرُا (يؤبل ُذه َّالطبقة و خرقها فيفجرُا)
 (يقبل) (قبـول) (لـ يقبـل النـور لـ يبصـر صـاحب العَّلـة) (لـ تقبـل العـين) (ومـنبعض علل العين أن ال تقبـل ،فـإذا لـ تقبـل لـ يبصـر اإلنسـان) (وإن حـدث فيهـا

جفـوف و ـبا لـ تقبـل النــور الـذ يأتيهــا مـن الــدماغ) (قبـول القابــل وُـي العـين)
(وبانأ متهيئ ًة لقبوله قبلته) (وقبولها النور الجائي من الدماغ) (وقبوله لألنوار)
صافيا وال يقدح)
 يقدح (الماء يكون أبيضً
 يلحظ (وعضلتان تديران العين إلى فوق وأسفل ،و لحظ بها في جميع الموا ع)دما)
 ينبعث ([الوردين] يداوى أو ينبعث ً -ينتشر (ينتشر ذلك االجتماع)

٣٨٧

 ينضج (ينضج الفضل) ينف ــي (ينفيه ــا ال ــدماغ ع ــن نفسـ ـه) (ينف ــي فض ــوله إل ــى أطـ ـراف الي ــدين وال ــرجلينالرأس) (تنفي َّ
الطبيعة من جديد ذلك الفضل)
و َّ
 -يورم (يورم العين)

٣٨٨

المصادر العربيَّة
 ابن أبي أصيبعة ،موفق ِّالدين أحمد بن القاسم بن خليفة بنن ينوس
الخزرجي المعروف بابن أبي أصيبعة.

السنعد

(عيون األنباء في طبقات األطَّباء).
تحقيا :أوغسأ مولر.
الطبعة األولى .المطبعة الوُبية ،القاُرة1299( .ه=1882م).

 ابن أبي أصيبعة ،موفق ِّالدين أحمد بن القاسم بن خليفة بنن ينوس
الخزرجي المعروف بابن أبي أصيبعة.

السنعد

(عيون األنباء في طبقات األطَّباء).
شرح وتحقيا :نزار ر ا.
دار مكتبة الحياة -بيروت.
 ابن أبي ثابت ،ثابت.(خلا اإلنسان).
تحقيا :أحمد عبد الستار ف ار .
الكو أ.)1965( .

 ابن البيطار ،ضياء ِّالندين عبند هللا بنن أحمند األسدلسني المنالقي العشناب ،أبنو
محمد .
(الجامع لمفردات األدو ة واألغذية).
أربعة أجزاء في مجلدين.
دار المدينة.
٣٨٩

 ابن جلجل ،سليمان.(طبقات األطَّباء والحكماء).
ترجمة وتحقيا :فؤاد سيد.
منشورات المعهد الفرنسي بالقاُرة1955 .م.
 ابن سيده ،علي بن إسماعيل ،أبو الحسن.(المخصص في اللغة).
 5أجزاء.
تحقيا :خليل إبراُي جفال.
الطبعة األولى .
دار إحياء التراث العربي .بيروت1417( .ه=1996م)
 ابن سينا ،الحسين بن علي ،أبو علي.(القانون في الطب).
ثالثة أجزاء.
بوالق ،القاُرة (.)1877
 ابن سينا ،الحسين بن علي ،أبو علي.(القانون في الطب).
تحقيا :سعيد َّ
اللحام.
دار الفكر ،بيروت ،لبنانُ1423( .ـ2002-م).
٣٩٠

 ابن سينا ،الحسين بن علي ،أبو علي.(كتاب الشفاء).
السادس من َّ
الطبيعيات (عل َّ
النفا) ،باعتناء :يان باكوش.
الفن َّ
براغ ،المجمع العلمي التشيكوسلوفاكي.)1956( .
 ابن سينا ،الحسين بن علي ،أبو علي.(في طبيعيات الشفاء).
السادسَّ ،
النفا.
َّ
تحقيا :األب الدبتور جور قنواتي ،سعيد وزايد .القاُرة (1975م).
 ابن العبر  ،غريغوريوس ،أبو الفرج بن أهرون.(تار مختصر َّ
الدول).
تحقيا :األب أنطون صالحاني اليسوعي .بيروت (.)1890
الطبعة الثانية ،المطبعة الكاثوليكية ،بيروت (1958م).
 ابن فارس ،أحمد بن فارس بن زكريا ،أبو الحسين.(مقاييا اللغة).
السالم محمد ُرون.
تحقيا و بط عبد َّ
دار الفكر ،بيروت لبنانُ1423 ،ـ2002-م.
 ابن النديم ،محمد بن إسحق ،أبو الفرج.(الفهرسأ).
٣٩١

باعتناء فلوغل ( .(G،Flügelاليبزغ.)1872-1871( .
بيروت 1978م .جزآن .طبعة جديدة.
 ابن النديم ،محمد بن إسحق ،أبو الفرج.(الفهرسأ).
تحقيا :ر ا تجدد.
طهرانُ1391 .ـ1971-م.
 أبو الحسن الطبر  ،أحمد بن محمد.اطية).
كَّناش (المعالجات البقر َّ
منشورات معهد تار العلوم العربية واإلسالمية.
يصدرُا فؤاد سزبين .سلسلة  .عيون التراث المجلد .1/47
طبع بالتصو ر عن مخطوطة مكتبة ملك ملي طهران (.)4474
 الثعالبي ،أبو منصور.(فقه اللغة وسر العر َّبية).
تحقيا :فائز محمد.
مراجعة وفهرسة :إميل يعقوب .محمد اإلسكندراني.
الطبعة األولى (ُ1427ـ=2006م).
دار الكتاب العربي .بيروت .لبنان.
 حاجي خليفة ،مصطفى بن عبد هللا الشهير بحاجي خليفة وبكاتب جلبي.(كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون).
مكتبة المثنى ،بغداد .جزآن :الجزء األول والجزء الثاني.
٣٩٢

 حنين بن إسحق.(المسائل في العين).
التحقيا والترجمة الفرنسية :بولص سباط ،ماكا مايرُوف.
القاُرة1938 .م.
 حنين بن إسحق.(العشر مقاالت في العين).
التحقيا والترجمة اإلنجليز ة :ماكا مايرُوف.
المطبعة األمير ة بالقاُرة1928( .م).
 حنين بن إسحق.(رســالة حنــين بــن إســحا إلــى علــي بــن يحيــى المــنج "فــي ذبــر مــا تــرج مــن
كتب جالينوس بعلمه ،وبعض ما ل يترج ").
تحقيا :بيرغشترسر(.(Bergsträsser
نقلهـا :عبــد الـ َّـرحمن بـدو فــي بتابــه( :د ارســات ونصـوص فــي الفلســفة والعلــوم

عند العرب).

المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،بيروت1981 .م.
 خليفة بن أبي المحاسن الحلبي.(الكافي في الكحل).
محمد رواس قلعه جي.
محمد ظافر وفائيَّ .
تحقياَّ :
٣٩٣

الطبعـ ـ ــة األولـ ـ ــى .منشـ ـ ــورات المنظمـ ـ ــة اإلسـ ـ ــالمية للتربيـ ـ ــة والعلـ ـ ــوم والثقافـ ـ ــة

(إيسيسكو) (ُ1410ـ=1990م).

 الخليل بن أحمد الفراهيد  .أبو عبد الرحمن.(كتاب العين).
تحقيا :مهد المخزومي .إبراُي السامرائي.
ثمانية أجزاء.
و اوزرة الثقافة واإلعالم .الجمهور ة العراقية .دار الرشيد للنشـر .سلسـلة المعـاج

والفهارس .صدر بين (.)1985-1980

 الخوارزمي ،محمد بن أحمد بن يوسف.(مفاتي العلوم).
تحقيا :إبراُي األبيار .
دار الكتاب العربي ،بيروت .الطبعة األولى (ُ1404ـ =1984م).
 الخوارزمي ،محمد بن أحمد بن يوسف.(مفاتي العلوم).
تقدي  :جودت فخر الدين.
طبعة جديدة منقحة ومقابلة على عدة نس .
دار المناُل .بيروت .الطبعة األولى (1411ه=1991م).
 الراز  ،محمد بن زكريا ،أبو بكر.(الحاو في الطب).
٣٩٤

(الجزء الثاني في أمراض العين).
صح من نسخة فلوارى شـر

ونسـخة إسـكور ال (رقـ  )806مدر ـد ،وطبـع

تحــأ مراقبــة شــرف الــدين أحمــد مــدير دائ ـرة المعــارف العثمانيــة وســكرتيرُا قا ــي
المحكمة العليا سابًقا الطبعة الثانية .بمطبعة مجلا دائرة المعارف العثمانية بحيـدر
آباد الدبن الهندُ1396( .ـ1976-م).
 الراز  ،محمد بن زكريا ،أبو بكر.(الشكوك على جالينوس).
تحقيا :مهد محقا.
طهران (.)1993
 -الراز  ،محمد بن زكريا ،أبو بكر.

شجرة في معرفة أمراض العين).
(الم َّ
أطروحــة لنيــل شــهادة دبتــور فــي الط ـب ( (M. Dمــن بليــة الطــب بجامعــة

دمشا .أعدُا :عبد الوُاب أسعد.

بإشراف األستاذ الدبتور :نشأت الحمارنة1977-1976( .م).
 الرهاو  ،إسحق بن علي.(أدب َّ
الطبيب).
تحقيا :مر زن سعيد مر زن عسير .
ـالمية .الطبعـ ـ ــة األول ـ ـ ــى.
مربـ ـ ــز الملـ ـ ــك فيص ـ ـ ــل للبحـ ـ ــوث والد ارسـ ـ ــات اإلس ـ ـ ـ َّ

(1412ه=1992م).

٣٩٥

 سباط ،بولص )(P. Sbath(الفهرس) )(AL. Fihris
 3أجزاء وذيل.
القاُرة.)1940-1938( .
 السيوطي ،جالل الدين ،أبو الفضل.(غاية اإلحسان في خلا اإلنسان).
دراسة وتحقيا :نهاد حسوبي صال .
و اوزرة الثقافة واإلعالم ،سلسلة خزانة ،دار صدام للمخطوطات (.)1989
 ششن ،رمضان ()R . Sesen آكبنار ،جميل ((G. Akpinar ايزكى ،جواد ((G . Izgiالتربيــة والفارسـ َّـية فــي
(فهــرس مخطوطــات الطــب اإلســالمي باللغــات العر َّبيــة و َّ

مكتبات تربيا).

اإلسالمية بإستانبول (منظمة المؤتمر
مربز األبحاث للتار والفنون والثقافة
َّ

اإلسالمي).

سلســلة د ارســات ومصــادر فــي تــار العلــوم :بإشـراف :د .أكمــل الــدين إحســان

أوغلي.

إستانبول (1404ه=1984م).
 ششن ،رمضان ()R. Sesen(نوادر المخطوطات العر َّبية في مكتبات تربيا).
٣٩٦

الطبعة األولى .دار الكتاب الجديد .بيروت (.)1975

ِّ
صاعد األسدلسي ،أبو القاسم ،صاعد بن أحمد بن صاعد األسدلسي.
(طبقات األم ).
تحقيا :لو ا شيخو.
بيروت (1912م).
 الصفد  ،صالح ِّالدين ،خليل بن أيبك الصفد .
(الوافي بالوفيات).
تحقيا جماعة من المستشرقين األلمان.
عشرون جزًءا.

اإلسالمية .فياسبادن (ألمانيا).)1972-1965( ،
سلسلة النشرات
َّ
 عبيد هللا بن جبرائيل بن بختيشوع.الرو ة الط َّبية).
( َّ
تحقيا :بولص سباط.
( .)1927المطبعة الرحمانية بمصر.
 علي بن سهل (ربن) الطبر  ،أبو الحسن.(فردوس الحكمة في الطب)
تحقيا :د .محمد وزبير الصديقي.
مطبعة (آفتاب) الكائن ببرلين سنة 1928م.
 علي بن العباس .المعروف بالمجوسي.٣٩٧

(كامل الصناعة الط َّبية) أو (الملكي).
وبهامش ــه مختص ــر ت ــذبرة اإلم ــام الس ــو د ف ــي الط ــب لإلم ــام عب ــد الوُ ــاب

َّ
الشعراني.

القاُرة ،المطبعة الكبرىُ1294( ،ـ).
 علي بن عيسى.(تذبرة الك َّحالين).
عني بتصحيحه والتعليا عليه الحكي غوث محيي الدين القادر الشرفي ي .

محم ـد
طبــع بإعانــة و اوزرة المعــارف للحكومــة الهنديــة العاليــة تحــأ مراقبــة دَّ .

عبد المعيد خان رئيا قس اآلداب العربية بالجامعة العثمانية ومدير دائرة المعارف
العثمانية.
الطبع ــة األول ــى بمطبع ــة دائـ ـرة المع ــارف العثماني ــة بحي ــدر آب ــاد ال ــدبن الهن ــد.

(ُ1383ـ1964-م).

 عمار بن علي الموصلي.(المنتخب من عل العين وعالجها).
تحقيا :محمد ظافر وفائي .محمد رواس قلعه جي.
سلسلة التراث الطبي اإلسالمي .عل الكحالة 5 -و.6
الر اض ،الطبعة األولىُ1412( .ـ1991-م).
 عيسى بن حكم ،مسيح الدمشقي.الهارونية).
(الرسالة
َّ
٣٩٨

تحقيا.)Suzanne GIGNDET) :
المعهد الفرنسي للشرق األوسط .دمشا.)2002( .
 الفيروز آباد  ،محمد بن يعقوب ،مجد ِّالدين.
(القاموس المحيط).
مؤسسة النور  ،الطبعة األولىُ1408( .ـ=1987م).
 القفطي ،علي بن يوسف ،جمال ِّالدين ،أبو الحسن.
(إخبار العلماء بأخبار الحكماء).
باعتناء :ليبرت ((Lippertـ اليبزغ (.)Leipzig
طبعة باألوفسأ ،مكتبة المثنى ببغداد ومؤسسة الخانجي بمصر (.)1903
 القفطي ،علي بن يوسف ،جمال الدين ،أبو الحسن.(إخبار العلماء بأخبار الحكماء).
طبعة مطبعة السعادة ،القاُرةُ1326( :ـ1908-م).
 القوصوسي ،مدين بن عبد الرحمن القوصوسي المصر .(قاموس األطَّباء وناموس األلباء) جزآن.
مصورات مجمع اللغة العر َّبية بدمشا.
أوفسأ دار الفكر .دمشا (ُ1399ـ1979-م).
 الكشكر  ،يعقوب الكشكر .(كَّناش في الطب).
٣٩٩

تحقيا :علي شير .
مؤسســة ع ــز ال ــدين للطباع ــة والنشــر .بي ــروت .الطبع ــة األول ــى ُ1414( .ـ ـ=

1994م).

 المنجد ،صالح ِّالدين.
(مصادر جديدة عن تار الطب عند العرب).
مجل ـ ـ ـ ــة معهـ ـ ـ ـ ــد المخطوطـ ـ ـ ـ ــات العربيـ ـ ـ ـ ــة( ،م ،)348 ← 229/1 /5عـ ـ ـ ـ ــام

(1959م).

 الهرو  ،محمد بن يوسف.(بحـ ــر الج ـ ـواُر فـ ــي تحقيـ ــا المصـ ــطلحات الط َّبيـ ــة مـ ــن العر َّبيـ ــة والالطينيـ ــة

واليونانية).

بإشراف لجنة التعليمات العامة.
الحكي عبد المجيد .المطبعة الطبية (.)1830

٤٠٠

المراجع العربية
 ألتوسجي ،محمد.الفارسية في اللغة العربية).
المعربات
(معج
َّ
َّ
نشر دار األدُ  .دمشا .الطبعة األولى (.)1988
 أولمان ،ماسفريد.(الطب اإلسالمي).
ترجمة :يوسف الكيالني "عن اإلنجليز ة".
الطبعة الثانية ،الكو أ (1981م).
 -حداد ،فريد سامي .بيستر فيلد ،هاس

هاينرش.

(فهرس المخطوطات الطبية العربية في مكتبة سامي إبراُي حداد).
منشورات جامعة حلب ،معهد التراث العلمي العربي (1404ه=1984م).
 الحمارسة ،سشأت.(ط ـب العيــون العربــي حتــى نهايــة القــرن العاشــر المــيالد  /ال اربــع الهجــر ).

الجزء األول.

مجلة الك َّحال ،المجلد الثاني ،العدد الثاني (.)1984
 الحمارسة ،سشأت.(لًقى جديدة من بنز التراث العربي).
مجلة الك َّحال ،المجلد الثالث ،العدد الثاني (.)1985
 الحمارسة ،سشأت.٤٠١

(دور العرب في تطور طب العيون) .الجزء األول.
مجلة الك َّحال ،المجلد الثالث ،العدد الثالث (.)1985
 الحمارسة ،سشأت.(آراء ودراسات قي تار الطب العربي).
الجمهور ة العر َّبية السورَّة ،و اوزرة الصحة.
جزآن (2004م).
 الحمارسة ،سشأت.أطباء العيون العرب).
(تار
َّ
و اوزرة الثقافة -دمشا.
الجزء األول .الطبعة الخامسة 2004م
الجزء الثاني .الطبعة الثالثة 2004م
الجزء الثالث .الطبعة األولى 2004م.
 الحمارسة ،سامي خلف.(الطبيب الرائد يحيى بن ماسو ه حياته وآثاره).
مجلــة مجمــع اللغــة العربيــة بدمشــا .مجلــد /4 /69ص ،776← 733عــام
(ُ1415ـ=1994م).
 الحمارسة ،سامي خلف.الصيدلة).
(فهرس مخطوطات دار الكتب العر َّبية المتعلقة بالطب و َّ
األول -مجموعة طب خليل آغا.
الجزء َّ
القاُرة.)1967( .
 الحمارسة ،سامي خلف.٤٠٢

الصيدلة).
(فهرس مخطوطات دار الكتب العر َّبية المتعلقة بالطب و َّ
الجزء الثاني -مجموعة طب حلي .
القاُرة.)1967( .
 حميدان ،زهير.التطبيقية).
األساسية و
اإلسالمية في العلوم
(أعالم الحضارة العر َّبية
َّ
َّ
َّ
ستة أجزاء.
ووزرة الثقافـ ــة فـ ــي الجمهور ـ ــة العربيـ ــة السـ ــور ة .دمشـ ــا (-1995
منشـ ــورات ا
1996م).
 دوز  ،رينهارت.(تكملة المعاج العربية).

نقله إلى العربية َّ
وعلا عليه :محمد سلي النعيمي .جمال خياط.

الجمهور ــة العراقيــة .و اوزرة الثقافــة والفنــون .سلســلة المعــاج والفهــارس (.)12
(.)2001-1978
 الديوه جي ،سعيد.(بيأ الحكمة).
الموصل (.)1972
 السامرائي ،كمال.(مختصر تار الطب العربي).
مجلدان.
منشورات و اوزرة الثقافة واإلعالم.
بغداد 1985-1984م.
 سزكين ،فؤاد.٤٠٣

(تار التراث العربي).
مجموعات في المخطوطات العر َّبية في مكتبات العال .
نقله إلى العر َّبية :محمود فهمي حجاوز  .وراجعه :عرفه مصطفى.
الر اض.)1982( .
 سزكين ،فؤاد.اإلسالمية).
(محا رات في تار العلوم العر َّبية و
َّ
ـالمية فـي إطـار جامعـة فرانكفـورت،
منشورات معهد تار العلوم العر َّبية واإلس َّ
جمهور ة ألمانيا االتحادية 1984م.
 شبوح ،إبراهيم.(فهرس المخطوطات المصورة).
جامعـ ــة الـ ــدول العربيـ ــة .الجـ ــزء الثـ ــاني علـ ــوم -القس ـ ـ الثـ ــاني طـ ــب .القـ ــاُرة
(1984م).
 علي ،جواد.(تار العرب في اإلسالم "السيرة النبو ة").
بيروت (1983م).
 المنجد في اللغة واألعالم.الطبعة الثانية واألربعون (.)2007
دار المشرق .بيروت .لبنان.

٤٠٤

المصادر المخطوطة
 ابن ماسويه ،يوحنا.الكحالين).
(معرفة محنة َّ
مخطوطة إستانبول :نور عثمانية ،رق (.)4-3576
 ابن ماسويه ،يوحنا.الكحالين).
(معرفة محنة َّ
مخطوطـ ــة القـ ــاُرة (دار الكتـ ــب الوطنيـ ــة) فـ ــي المجمـ ــوع رق ـ ـ ( :تيمـ ــور طـ ــب
.)100
 ابن ماسويه ،يوحنا.الكحالين).
(معرفة محنة َّ
مخطوطة بطرسبورغ.
المجم ــوع موج ــود ف ــي الخ ازن ــة الت ــي تحم ــل اسـ ـ غر غـ ـوار ( )Gregorال ارب ــع

بطر رك أنطاكية (غر غور وس).
 ابن ماسويه ،يوحنا.(دغل العين).

مخطوطـ ـ ــة القـ ـ ــاُرة( ،دار الكتـ ـ ــب الوطنيـ ـ ــة) :فـ ـ ــي المجمـ ـ ــوع رق ـ ـ ـ ( :تيمـ ـ ــور

طب.)100/

 ابن ماسويه ،يوحنا.شجر).
(الكَّناش الم َّ
٤٠٥
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المراجع األجنبية
- Ahlwardt, Wilhelm: Die Handschriftenverzeichnisse der
Königlichen Bibliothek zu Berlin: Verzeichnis der
arabischen Handschriften. (10 Bände, 1887-1899).
-
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-
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-

Hirschberg, Julius: Ueber das aelteste arabische
Lehrbuch der Augenheilkunde, Berlin, (1903).

-

Hirschberg, J.: with Julius Lippert: Die Augenheilkunde
des Ibn Sina,Veit & Co.; Leipzig, (1902)

-

Hirschberg, J.: with Julius Lippert: Erinnerungsbuch für
Augenärtze; Aus arabischen Handschriften; Veit & Co.;
Leipzig, (1904).

-

Hirschberg, J.: with Julius Lippert; Eugen Mittwoch: Die
arabischen Augenärzte nach den Quellen: ʿAmmār B.
ʿAlī Al-Mauṣilī, Das Buch der Auswahl von den
Augenkrankheiten; Veit & Co.; Leipzig, (1905).

-

Hirschberg, J.: with Julius Lippert; Eugen Mittwoch:

-

Hirschberg, J.: Die Arabischen
Augenheilkunde. Berlin, (1905).

Lehrbücher

der

- Hirschberg, J.: Geschichte der Augenheilkunde, in: GraefeSaemisch: Handbuch der gesamten Augenheilkunde. Bd.
XII (Geschichte der Augenheilkunde im Alterthum),
Leipzig, (1899).; Bd. XIII (Geschichte der Augenheilkunde
im Mittelalter), Leipzig, (1908).
٤٠٧

- Leclerc, Lucien: Histoire de la médicine arabe. Paris,
(1876).
- Prüfer, C. Meyerhof, M.: Die Augenheilkunde des Juhanna
b. Masawaih in Der Islam: Zeitschrift für Geschichte und
Kultur des islamischen Orients; Bd. VI.; Verlag von Karl J.
Trübner; Strassburg, (1916).
- Ritter, H & Walzer, H.: Arabische Übersetzungen
Griechischer Ärzte in Stambuler Bibliotheken in SB Pr.
Ak.W., phil.-hist. Kl. 26/1934/801-846
- Rosenthal, Franz: Das Fortleben der Antike im Islam.
Artemis Verlag; Zürich, (1965).
- Sarton, George: Introduction to the History of Science.
3vol. Baltimore, (1927–48; repr. 1968).
- Sezgin, Fuat: Geschichte des Arabischen Schrifttums. Bd.
III: Medizin, Pharmazie, Zoologie, Tierheilkunde bis ca.
430 H. E.J. Brill; Leiden, (1970).
- Steinschneider, Moritz: Die Hebräischen Übersetzungen
des Mittelalters und die Juden als Dolmetscher. Berlin,
1893. Repr. Graz, (1956).
- Steinschneider, M.: Die Europäischen Überstezungen aus
dem Arabischen bis Mitte des 17. Jahrhunderts. C.
Gerold's Sohn; 1906. Repr. Graz, (1956).
- Steinschneider, M.: Die Arabischen Übersetzungen aus
dem Griechischen. O. Harrassowitz; Leipzig, (1889). Repr.
Graz, (1960).
- Ullmann, Manfred: Die Medizin im Islam, in: Handbuch
der Orientalistik. E.J. Brill; Leiden, (1970).

٤٠٨

الفهرس
الصفحة

المحتويات
التراث ِّ
الباب األولُّ :
الط ِّب ِّي العربي

 -1العرب والحضارة قبل اإلسالم
 -شعب بال طب!

6
6

7

 -2الطب السر اني قبل اإلسالم

8

األطباء السر ان في بدايات اإلسالم
-3
َّ

9

 -4مساُمة بالدنا في تطور الطب

11

 -5تأسيا طب العيون في اإلسالم

15

 -6بيف ندرس تار الطب العربي؟

17

 -7علماء الغرب والطب العربي

18

أ  -دور ُيرشبرغ في بتابة تار طب العيون العربي

19

ب -بيف ينبغي أن ندرس تار خنا وتراثنا؟

21

 -8طب العيون في القرن التاسع الميالد

24

الباب الثاسي :التحقيق العلمي :التحقيق ،التأصيل ،الشرح 28
الباب الثالث :المنهج العام لدراسة ابن ماسويه

43

القسم الثاسي

49

ابن ماسويه :حياته ومؤلفاته

49

الباب األول :حياة ابن ماسويه

50
٤٠٩

 -ابن ماسويه في المصادر:

51

الباب الثاسي :مؤلفات ابن ماسويه

64

الباب الثالثِّ :ط ُّب العيون عند ابن ماسويه

75

القسم الثالث

87

المادة العلمية بين التراث والحاضر

87

الباب األول :العلم الحديث

88

مقدمة :لمحة مبسطة في التشر

88

األول :تشر العين ووظيفتها
 -١الفصل َّ

89

 -٢الفصل الثاني :االصطالحات العلمية

95

الباب الثاسي :بنية العين وفعلها عند اإلغريق والعرب
الباب الثالث :التغير بين األم

واليوم

99
111

العلمية
األول :تغير االصطالحات
َّ
 -١الفصل َّ

111

حية
 -٢الفصل الثاني :تغير (الحقائا!) التَّشر َّ

113

القسم الرابع

عرض المادة العلمية في كتاب (معرفة ِّمحنة الكحالين)

117
117

الباب األول :غرض المؤلِّف من الكتاب

118

األول :عنوان الكتاب
الفصل َّ

118

الفصل الثاني :أسلوب المسألة والجواب

120

الباب الثاسي :حُّد العين:

122

األول :العين آلة البصر
الفصل َّ

125
٤١٠

الفصل الثاني :العين عضو حاس متحرك

126

أجزاء العين

129

الباب الثالث :تشريح العين في كتاب معرفة ِّمحنة الكحالين 128
األولَّ :
الطبقات والرطوبات
الفصل َّ

129

وصف الجليدية (البردية)

131

الجليدية آلة البصر

131

جاجية
الرطوبة الز َّ

133

البيضية
الرطوبة
َّ

133

َّ
الطبقة القر َّنية

134

َّ
الطبقة الصلبة

134

َّ
نبية
الطبقة الع َّ

135

َّ
المشيمية
الطبقة
َّ

135

الطبقة َّ
بكية
الش َّ

136

الطبقة الملتحمة

136

الفصل الثاني :عصبتا العين

138

الفصل الثالث :عضالت العين وعضالت الجفن

141

البحث األول :عضالت العين

141

البحث الثاني :عضالت الجفنين

143

الباب الرابع :فعل العين

147

األول :القرنية َّ
الشَّفافة
الفصل َّ

147
٤١١

آلية اإلبصار
الفصل الثانيَّ :

148

آلية الحول
الفصل الثالثَّ :

151

الفصل الرابع :العصبتان المجوفتان

152

 -بيف ينسد أحد المجر ين

155

الفصل الخاما :بطالن فعل العين

157

الفصل السادس :االنتشار

163

الباب الخام ِّ :علل العين في كتاب (معرفة ِّمحنة الكحالين)
األول :علل العصب
الفصل َّ

األول :العَّلة التي فيها "يبصر اإلنسان َّ
بالنهار،
البحث َّ
وال يبصر َّ
بالليل"

البحث الثاني :العَّلة التي فيها "يبصر اإلنسان بالليل
الضوء وال َّ
وفي الظلمة ،وال يبصر في َّ
بالنهار"

166
166
170
174

البحث الثالث :العَّلة التي فيها "يبصر من بعيد،
وال يبصر من قر ب"
البحث الرابع :العَّلة التي فيها "يبصر اإلنسان من قر ب،
وال يبصر من بعيد"

176
177

الفصل الثاني :علل َّ
الطبقات والرطوبات

178

األول :علل اإلكليل
البحث َّ

179

أ  -الورم

179

ب  -الخروق

180
٤١٢

181

السبل
جـ َّ -

د َّ -
الظفرة

181

ُـ  -أورام اإلكليل

181

و  -الوردينج

183
186

البحث الثاني :علل القر َّنية
السبل
أ َّ -

187

ب  -سبل الملتحمة

189

جـ  -سبل القر َّنية

190

نبية
البحث الثالث :علل الطبقة الع َّ

192

أ  -اتساع َّ
الناظر

194

يا َّ
الناظر

196

ب-

يضية
البحث الرابع :علل الرطوبة الب َّ

197

البحث الخاما :علل الرطوبة البردية

198

جاجية
البحث السادس :علل الرطوبة الز َّ

201

الفصل الثالث :الماء

203

البحث األول :موقع الماء

207

البحث الثاني :الماء في (معرفة محنة الك َّحالين)

209

البحث الثالث" :الماء المنقاد للقدح"

211

الفصل الرابع :الزرقة

212

الفصل الخاما :نتوء العين وعظمها وجحوظها

216

٤١٣

الفصل السادسِ :عَلل األجفان

218

القسم الخامس

221

الك َّحالين)
الباب األول :مخطوطات كتاب (معرفة ِم ْحنة َ

الفصل األول :وصف مخطوطة تيمور

222
224

الفصل الثاني :وصف مخطوطة بطرسبورغ

228

الفصل الثالث :وصف مخطوطة نور عثمانية

231

الباب الثاني :طريقة الناسخ في كتابة مخطوطة تيمور

239

َّ
الك َّحالينَّ -
المحقق
النص
الجزء الثاني :معرفة ِم ْحنة َ

معرفة محنة الكحالين

267
269

الحول

281

فعل العين

282

علل العصب

284

القول في علل الطبقات

291

علل الطبقة البيضاء

292

علل الطبقة القرنية

299

القول في علل األجفان

301

علل الطبقة العينية

302

الماء

307

علل الرطوبة البيضية

308

جحوظ العين

309
414

الزرقة

311

علل الرطوبة الجليدية (البردية)

314

علل الرطوبة الزجاجية

317

ضاع عنوان هاتين المسألتين من النص

318

ألوان العين

320

أشكال العيون

324

سقط العنوان

326

أفعال العين

332

أشكال العيون

335

سقط العنوان وعاد المؤلف هنا إلى تعداد أسماء األمراض

340

االصطالحات

365
389

المصادر العر َّبية
المراجع العر َّبية

401

المصادر المخطوطة

405
407

المراجع األجنبية

409

الفهرس

415

