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األورام هي نوع من األمراض الشائعة أو املزمنة اليت واجهت اإلنسان منذ القدم، حيث 
من لعدد  تقرخباق.م 1600 عامإىل  رجعخعلى أقدم وصف وعالج لألورام يف مصر ثر ع  
يف هناخقها ال خوجد عالج هلذا املرض، كما عرف مكقوب  اال  علي أوراق الدرد احل

ق.م( الذ  خذكر أنه أول من 370-460اإلغرخق تشخيص هذا املرض ومنهم ابقراط )
حىت أن أصل كلمة ورم من الكلمة ، حيث دعاها ابألورام اخلبيثة ،وراماأل صشخ  
(onklogic ) من( اللغة اليواننيةonkos ) احلجم أو الكقلة، ولذلك واليت تعين الورم أو

الةة اإلسالمية يف وبعد حركة الرتمجة والنقل اليت شهدهتا اخل ،دراسقه علم األورام ىخطلق عل
صحح العلماء املسلمون و  شاع هذا املصطلحة ،رمجت املخطوطا  اليواننيةت   عصرها الذهيب

 حيثالكثري من املفاهيم املغلوطة يف الطب وقدموا الشروح الكثرية والكقب يف هذا اجملال، 
مث ظهر  جراحة ا، ام كما شرحوا طرق عالجاهتر املسببة لألو  ؛ذكروا ةيها العوامل واألسباب

 .رتعوا كثرياً من اآلال  اجلراحيةواخ ماسقئصال األورا

 ، احلضارة اإلسالمية، الطب.األورام، السرطان  املفتاحيةالكلمات 
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Abstract 
 

Tumors are a type of common or chronic diseases that have 

confronted man since ancient times. The oldest description and 

treatment of tumors were found in Egypt, dating back to the year 1600 

BC. AD, for a number of cases on papyrus written at the end of which 

“there is no cure for this disease”, as the Greeks knew the diagnosis of 

this Disease, including Hippocrates (460-370 BC), who mentions that 

he was the first to diagnose tumors, calling them malignant tumors, so 

that the word tumor comes from the word (onklogic) from the Greek 

language (onkos), which means tumor, size or mass, so it is called His 

study of oncology, and after the movement of translation and 

transmission that the Islamic Caliphate witnessed in its golden age, the 

Greek manuscripts were translated. Then there was surgery to remove 

tumors and they invented many surgical instruments. 

 

Keywords: tumors, cancer, Islamic civilization, medicine. 

 املقدمة. 1
ارًا للدراسة والنقاش، ةهو من أخطر ثمرض السرطان وال خزال موضوعًا م كان

األمراض اليت عرةها اإلنسان، إال أن االخقالف واجلدال كان يف ةرتة ظهور الورم، ةمنهم 
والبعض اآلخر خرى أن اكقشاةه كان بقطور الطب  ،من خقول عرف يف ةرتة ما قبل امليالد
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ةظهر  ،يف تطوره اً ، حيث كان لألطباء املسلمني دورًا ابرز يف عصر احلضارة اإلسالمية
العدخد من األطباء املسلمني املقخصصني يف هذا اجلانب من الطب، ومع مرور الزمن 

 ةالصحيعلى جمموعة من النصائح  ثابحل ،تطور  طرق عالجه وكيفية احلد من انقشاره
ولقد سجل اترخ  احلضارة اإلنسانية دور العلماء املسلمني األوائل يف خمقلف  ،واتباعها

من اليواننية والفارسية خاصة فضل الرتمجة من اللغا  األجنبية وبضروب الثقاةة والعلوم، 
يف البحث والقأليف واتسع أةق الفكر  نضجت ملكا  املسلمني واهلندخة إىل العربية،
أورواب اليت كانت تعيش يف  ، بعكسيف مشارق األرض ومغارهبا ملسلمنياإلسالمي ابرحتال ا

ظالم العصور الوسطى وتقع حتت سيطرة الكنيسة، اليت كانت ترى أهنا املسؤولة على شفاء 
حىت جس  ،األمراض، وكانت تنظر بعني االحققار إىل كل من ميارس مهنة الطب ابليد

 شني حقًا أن خعمل الطبيبمل"وأنه ارسقه مت على رجاهلا مموحر   ،النبض اعقدر أمرًا مهيناً 
 ؛أوروابوال أدل على ختلف الطب يف ، (220-219ص ، ص1990)هونكه،  "بيدخه

تويف املرخض نقيجة لعملية  اإذامللك )ثيودور( أحد ملوك القوط الغربيني أمراً  "أنه إصدار 
وهلم احلرخة ليفعلوا به ما  ، املقوىفجراحية، ةإن الطبيب الذ  أجرى العملية خسلم ألهل 

، حىت أن املدارس (71، ص1990)ةروخ ، "سواء ققله أو اسرتقاقه مدى احلياة ،اؤ شا
هنا ال تليق وأل راحة وخنظرون إليها بكل احققار،الطبية كانت ختشي ممارسة تعليم اجل

أصدر جملس تورس البابو  قرارًا خوجب على املدارس الطبية أن خهملوا  ابألطباء احملرتمني
وبينما هذه احلال يف أورواب من اعقبار اجلراحة من ، (25، د. ، صطوقان) اجلراحةتعليم 

األمور غري املقبولة أو املسموح هبا وكان اإلقبال على اجلراحة يف أورواب حمدودًا جداً؛ كان 
القناةس العلمي على أشده بني األطباء املسلمني، وظهر األطباء اجلراحون املرموقون يف 

 (. 40، ص1990، حالق ) اإلسالميالعامل 

https://misuratau.edu.ly/journal/arts


يف احلضارة اإلسالمية                                                      طب وجراحة األورام              2021 ، ديسمرب18العدد  -جملة كلية اآلداب
________________________________________________________ 

179                                                  https://misuratau.edu.ly/journal/arts 

                                                               
ISSN  2664-1682 

 :ة البحثيلاشكا 1.1

 وتكمن اشكالية الدراسة يف سؤاهلا الرئيسي وهو  

ة مهاسمعند األطباء املسلمني؟ وما مدى  ما قدم مصطلح األورام؟ وهل كان شائعاً  
 يف طب وجراحة األورام؟احلضارة االسالمية 

 :البحث أسئلة 2. 1

ما هو مصطلح األورام؟ وهل اسقعمل هذا املصطلح يف احلضارة اإلسالمية أم ظهر  -
 حدخثاً؟

 يف هذا اجملال؟  املسلمني من هم أبرز األطباء -

 واجلراحة يف القضاء على الورم؟ دور الطبما هو  -

 :البحث أهداف 3. 1

 األورام.مصطلح القعرف على اجلذور القارخيية لظهور  -

 دراسة هذا املرض. و حتدخد العصر اإلسالمي لقطور  -

 معرةة الطرق العالجية اليت اتبعها األطباء يف معاجلة األورام.  -

بيان دور األطباء املسلمني وما قدموا من إسهاما  كبرية يف اترخ  الطب عامة واجلراحة  -
خاصة وابقكارهم للعدخد من اآلال  واألدوا  اجلراحية وطرق اسقعمال كل واحدة منها، 
وإجراءهم العمليا  اجلراحية الناجحة يف خمقلفة أجزاء اجلسم ما خدل على خدرهتم الطبية 

  اجلراحة.الواسعة يف علم 
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خر يف لنا من مآثر طبية سامهت بشكل أو آب ا تركهمل راحكج إبراز دور الطبيب املسلم -
ار ومؤلفا  آن وإىل أ  مدى اسقفاد  أورواب م ،اإلسالميم يف العامل لالعازدهار هذا 

 .العلماء املسلمني

 : البحثأمهية  4.1

من مظاهر احلضارة اإلنسانية اليت  اً تكمن أمهية املوضوع  يف كون الطب مظهر 
 ،جيب االهقمام به ودراسقه وأنه من املهن اإلنسانية اليت هلا دور كبري يف اسقمرار حياة البشر

وتبني دور األطباء املسلمني وما قدموه من جهود جبارة يف هذا اجلانب احلضار ، وإعطاء 
بصفة اجلراحة و عامة  ساهم بشكل كبري يف ازدهار الطب بصفة ذ م الةكرة عن دوره

  . ة ورونق خاص خشد  انقباه كل ابحثةموضوع الطب يف طبيعقه شيق له أمهي خاصة،

كما تكمن أمهية البحث يف كونه خسلط الضوء على اشكالية خعاين منها جمقمعنا 
يف الوقت احلايل من كثرة انقشار األورام السرطانية، ةهي حماولة لبحث يف القارخ  اإلسالمي 
عن جذور هذا املرض ومدى اسهاما  األطباء املسلمني يف طب وجراحة األورام، وما 

 .وخاصة اجلراحة ودورها يف القضاء على الورم، العلمجليلة يف هذا تركوا لنا من آاثر محيدة و 

 :. املنهج واإلجراءات2
 منهج البحث: 1.2

الذ  خعقمد على مجعع النصعوص معن املصعادر  القارخيياملنهج   تنقهج هذه الدراسة
دراسععععقها، وحتليلهععععا، لغععععرض الوصععععول إىل نقععععائج علميععععة واترخييععععة واضععععحة حتقععععق و واملراجععععع 
 املرجوة من الدراسة. األهداف

 ، وقائمة املصادر واملراجع.مباحث وخامتة ةمقدمة ومتهيد، وثالثقسم البحث إىل 
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 : التمهيد، عرض مبسط خلطة البحث 2.2

الطب عند  بدااي مث نبذة خمقصرة عن ، الطبقعرخفا  لعلم الوخقضمن بعض 
أواًل تعرخف   األولاملبحث وخقضمن  .اإلسالميةالعرب من أايم اجلاهلية حىت احلضارة 

  بعنوان أما املبحث الثاينأشهر األطباء يف هذا اجملال،  األورام، اثنيًا ظهور املرض، اثلثاً 
ومقسم إىل  أوالً  ،املسلمنيالعوامل واألسباب املؤدخة إىل انقشار األورام يف رأ  األطباء 

مث  ،احلضارة اإلسالمية  عنوانه طرق عالجه يف واملبحث الثالثاألسباب،  العوامل، اثنياً 
 اخلامتة للوصول إىل أهم نقائج الدراسة وقائمة املصادر واملراجع.

 هيكل البحث:. 3

منذ أن وجد اإلنسان على وجه األرض وجد  معه الرغبة يف العالج والقخلص 
من األمراض واآلالم، وجند هذه الرغبة الغرخزخة واضحة عند احليوان ةهو خقمرغ يف الرتاب 

، وال نعرف بدقة مىت وأخن نشأ جروحه عند اصابقه قعلخللقخلص من احلشرا ، كما 
هو خعد من أشرف العلوم وأشدها و بيئا  وأقاليم خمقلفة، الطب على وجه الدقة، ةهو وليد 

وكثريًا من مؤرخي العلوم وعلى   ،(71، ص1998مرحبا،  اًل ابإلنسان )ارتباطًا واتصا
أن النساء هن أول من تعاطني صناعة  ح( خرج  اترخ  العلمرأسهم جورج سارتون يف كقابه )

الطب وةن العالج وذلك حبكم اتصاهلن ابألرض وممارسة أعمال الفالحة والزراعة، مما أاتح 
 هلن علمًا أوسع ابلنبا ، كما كن خققن مهنة وةن القوليد أقدم املهن الطبية على اإلطالق

اء الوالدة اضطر (. ونقيجة للخطر الذ  تقعرض له املرأة أثن72، ص1998)مرحبا، 
اإلنسان إىل حتسني وسائل املعاجلة ومنها على سبيل املثال  ما عرف يف العهد الروماين 

 (. 158، ص1990، ةروخ) قيصر ابسم العملية القيصرخة اليت اختذ  امسها من اإلمدراطور
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يوس( بليقذكر أطباء منهم )اسشاع  ،ابلطبكان لليواننيني خدرة طوخلة وكبرية و 
املعلم السابع، رت ب الطب وبناه  (1)و)ابقراط( ،أول من اعقىن ابلطب عن طرخق القجربة ةهو

األطباء اإلغرخق  شهر، أ(2)و)جالينوس( ،من اخلراةا  واألساطريره ه  طية و ملععلى أسس 
اعقمد  ،مقالة يف تشرخح املوتى واألحياء 17وعامل القشرخح، ألف كقبًا يف الطب ووضع 

ق.م،  300،وخسجل القارخ  أن هريوةيلوسالقشرخح من أطباء املسلمني يف دراسة عليه كثرٌي 
 .(141، ص1990أمحد، )حا اجلسم البشر  علنا ق.م، كاان قد شر  250وإخرازسرتاتوس

جمموعة اآلراء العلمية  أبنه  يف ةرتة احلضارة االسالمية الطب عنوميكن القول 
، 1974 موراين،)اليوانين ملسقوحاة من الطب ااملسلمون و الطبية اليت كقبها األطباء 

واألمراض (. كما أنه علم نظر  وعملي، ملا ةيه من حفظ الصحة ودةع العلل 58ص
ةالطب من العلوم املطلوبة يف كل زمان ومكان ملا له من صلة ، (79، ص1989، حالق)

ةاجلسم البشر  خقعرض لألمراض  (.380، ص1989، جواد)اإلنسان يف حياة 
 (. 380، ص1989، )الفاضل ، ةكان البد من العالج إلزالة اآلالمثواحلواد

وعرف العرب الطب من أايم اجلاهلية عندما خالطوا الروم والفرس وأخذوا بعض 
ث بن كلدة ر (، ةمنهم النضر بن احلا110، ص1981)ابن أيب أصيبعة،  معارةهم الطبية

األحبار والكهنة وأخذ صناعة الذ  عاشر   الرسولم( وهو ابن خالة 623ه /2) 
قفي ثوأخضًا احلارث بن كلدة ال، (99، ص1995)الشطشاط،  ه وعن غريهالطب عن أبي

م( وهو من أهل الطائف درس الطب بناحية ةارس يف مدرسة 634ه/ 13 )

                                                 
( ابقراط  صاحب نظرخة األخالط األربعة؛ أن البدن خقكون من أربعة أخالط الدم والبلغم والصفراء والسوداء، ولد مبدخنة كور أبحدى 1)

 (.247، ص1993إايس،  )ابن املطرانجزر اليوانن ابن 
ام يف روما يف بالط ماركو م( درس يف اليوانن وآسيا الصغرى واإلسكندرخة، وأق200-130( جالينوس  ولد مبدخنة برجامون )2)

 (.52صد. ،  ،ناملطرا )ابن الشوكيبل حلأورخليوس، له إضاةا  يف علم الوظائف والقشرخح واألعصاب وامل  وا
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(، وقد 143، ص1990)أمحد،  شروان()انو  الفرسكسرى   ، وانل عيادة(1)جندخسابور
الصحة وأوصى بعدم اإلةراط يف الطعام، كما أوصى ابحلجامة، ختصص )احلارث( يف علم 

              مان، وعلي بن أيب طالب، وأيب بكر، وعمر، وعث  وبقى حىت أايم الرسول

 "(، وخذكر ابن أيب أصبيعة أن الرسول126، ص1985 )األندلسي،  ومعاوخة

امسه  احملاورة يف (، وله كقاب 142، ص1990)أمحد،  كان خوصي ابلقطبيب عنده
وتقحدث املصادر كذلك عن بعض النسوة ، (111، ص1981أيب أصيبعة، ابن ) طبال

ووقف  ممن مارسن الطب يف اجلاهلية وأدركن اإلسالم وقمن بدور ابرز يف مداواة املرضى
ْمَن مبواساة اجلرحى خق ، "صلى هللا عليه وسلم" ع رةن ابآلسياالنزخف أثناء غزوا  الرسول

، (2)، ومن أشهرهن  الشفاء بنت عبدهللا(144، ص1990)أمحد،  والقخفيف عنهم
)كشرخد، د. ،  حيث مسح هلا الرسول" صلى هللا عليه وسلم" مبزاولة عملها بعد إسالمها

لقد كان الطب يف ، (4)األنصارخة، وأم عطية (3)(، ورةيدة بنت سعد األسلمية260ص
الوقاخة من األمراض واخقيار األطعمة الناةعة، وأصول صدر اإلسالم خدور يف األكثر على 

وميكن القول أبن ، (135، ص1956الشطي، ) ارة األطباءعيادة املرضى ولزوم اسقش
الطب يف صدر اإلسالم هو"الطب النبو " وهو جمموعة من األحادخث النبوخة، خبلغ عددها 

، 1990)أمحد،  اواةثالمثائة حدخث، وحتقو  على النصائح اهلامة كاحلث على املد
 ،، ومعرةة الناس بشؤون دنياهم يف هذا اجملال واختاذ األساليب العلمية يف ةهمه(145ص

                                                 
 (.30، ص1989، )جواد من جندهسكنها الروم وطائفة أبناها سابور األول ةنسبت إليه و  ( هي مدخنة يف منطقة خوزسقان1)
، 1990، )أمحد الغزوا  واحلروب( هي أول امرأة عربية قامت مبمارسة ةن القطبيب يف اجلاهلية، كما قامت مبداوة اجلرحى يف 2)

 (.144ص
 (.144، ص1990، عبد الرزاق، )أمحد ( هي صاحبة أول خيمة طبية مقنقلة يف صدر اإلسالم3)
، )أمحد تداو  اجلرحى مث مسح هلا الرسول مبمارسة مهنقها بعد اسالمها( هي امرأة نصرانية مارست الطب قبل اإلسالم، حيث كانت 4)

 (.145، ص1990
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، 2005)اهلوار ،  ًا ووحياً، يف ضوء وجود املقخصصني من األطباءخنأكثر منها د
(، وأن ما ورد من مبادئ صحية وغذائية أخذ  هبا النظراي  العلمية احلدخثة، 192ص

 ال خزال معمواًل هبا يف خمقلف املناطق اإلسالميةو واتبعها األطباء يف نصائحهم ملرضاهم، 
 (. 180، ص1989)حالق، 

بن خزخد بن "خالد  أول من عىن بنقل الطب هوأما يف عصر الدولة االموخة ةإن 
وطلب إليهم أن خنقلوا له   معاوخة" حيث دعا مجاعة من اليواننيني من مدرسة اإلسكندرخة،

بن ليفة األمو  الوليد اخل وخعد(، 365د. ، ص، اخلربطلي) ن الكقب اليواننيةم كثرياً 
، وجعل ةيه األطباء ه88رسقان يف اإلسالم، وذلك سنة عبد امللك أول من بين البيما

قائداً  (2) ضروكل  ،خادمًا خهقم أبمره (1) مقصد، كما أعطى كل األعطيا وخصص هلم 
 (.51، ص1957، )حسن خسهر على راحقه

، انقشر  الكقب الطبية وكثر  مراكز املعاجلة وكثرة ويف عصر اخلالةة العباسية
 الكقب الطبية م بعضترج حيث"جرجس"  الطبيب النصراين اشقهر يف زمنها و  ،األطباء

اء يف بننصور على حد ما جاء يف عيون األأيب جعفر امل عهديف اليواننية إىل اللغة العربية 
وعلى حسب ما ذكر يف  (،188، ص1989)حالق،  البن أيب أصيبعة األطباء طبقا 

، "وكان املأمون خعطيه من للمأمون لرتمجةابقام  (3)ب الرتاجم أبن خوحنا بن ماسوخهكق
 بفضلو  .(256) مظهر، د. ، ص "الكقب إىل العربية مثاًل مبثل الذهب وزن ما خنقله من

                                                 
 (.221، ص1989، )حالق ( مقصد  مبعىن مكان خمصص إىل املرخض البيمارسقان1)
 (.221، ص1989، )حالق املرخض اليت تطول ةرتة عالجه ضر ( 2)
قبل أن خنققل إىل بغداد ومن أهم مؤلفاته "غل العني" وهو أقدم كقاب يف أمراض  ( هو أهم مدرسي الطب يف مدرسة جندخسابور3)

 (.200د. ، ص ،مظهر)العيون 
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 لقخرخج األطباء (1)مارسقاان ين البو يم الطبية، وأسس املسلمذلك وضع أسس القعال
يف اخلالةة العباسية يف  أنشأ أول بيمارسقانو . (266-365صص )اخلربطلي، د. ، 

عهد هارون الرشيد ببغداد يف هناخة القرن الثامن امليالد ، مث أخذ  تنقشر يف مطلع القرن 
وخشار مبصطلح الطب اإلسالمي إىل الطب الذ  ، (120، ص1992)اخلازن،  العاشر

كانت تطور يف العصر الذهيب لإلسالم يف عصر اخلالةة العباسية وكقب بلغة عربية، واليت  
لغة القواصل املشرتك يف زمن احلضارة اإلسالمية، ونشأ كنقيجة للقفاعل الذ  حدث بني 

(، وأن االزدهار القام 197)اهلوار ، د. ، ص الطب الققليد  العريب واملؤثرا  اخلارجية
(، مما 248، ص1990)حمفوظ،  يف هذا العصر مشل مجيع املعارف والعلوم وخاصة الطب

من األطباء الذ  برعوا يف مجيع جماالته مثل طب العيون، وطب أدى إىل ظهور عدد 
 .طب األوبئة، وطب األوراماألطفال، وطب العظام، و 

جهت اإلنسان منذ القدم، إال أن اهي نوع من األمراض اخلطرية اليت و  واألورام
هناك اخقالف حول ظهور هذا املرض، ةمنهم من خقول أبنه موجود من قبل امليالد 

 مصر حيث عثر على أقدم وصف وعالج "لألورام" خعود إىل ما خقارب من واكقشف يف
(، وعثر أخضاً 23، ص2018)ابراهيم،  ق.م وكانت مكقوبة على أوراق الدرد 1600

على جمموعة من أوراق الدرد  اليت حتمل عالجًا هلذا املرض، منها األوراق اليت حتمل 
لراس  يف السحر أبن كل دواء تقرخبًا خقرتن الوصفا  والقعاوخذ السحرخة، وذلك لالعققاد ا

(، وجمموعة أخرى توضح طرق 174، ص1991 ناوله بقعاوخذ سحرخة )سيف الدخن،ت
 العثور على ومث (،23، ص2018)ابراهيم،  (2)عالجه "ابلكي" أبداة تسمى حفر النار

                                                 
، د. ، )اخلربطلي املرطب( حدخثًا مبعىن الكليا  واملعاهد العملية، وهو لفظ ةارسي ذا البيمار، مسكنة املرض وشأن موضع 1)

 (.367ص
 دخد وتوضع على النار مث تسقعمل يف مكان الورم.( هي أداة تشبه املسمار تصنع من احل2)
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ص من شخ  وخذكر أن أول ، "هلذا املرض (1)ورقة الدرد  مكقوب عليها أبنه "ال خوجد عالج
 .(23،16صص ، 2018هيم، اق.م( )ابر 370-460هو "ابقراط" )مرض األورام 

  اإلسالمية:تعريف مصطلح األورام وظهوره يف احلضارة  1.3

  األورام: طب 1.1.3

 يت أصل الكلمة من وأتةروع الطب اليت تعين ابلسرطان، ميثل طب األورم أحد 
(onklogic)  من اللغة اليواننية(onkos)  واليت تعين الورم أو احلجم بينما تعين

(logos) ص ، 2008، الفيصل جملة) العلم، ولذلك خطلق عليه دراسة علم األورام
م منطقة معينة يف جسم اإلنسان ر  بعض أن أصل القسمية هي نقيجة تو ، وخقول ال(3،5ص

(، والبعض اآلخر خرى أن تغري اخلالاي يف 100، ص2008، )حممد وظيفقه همما تفقد
ةقسبب تورم على جزء ما يف  النوو ،إىل تغريا  يف محضها  خؤد  مواصفاهتا الطبيعية 

والبعض خطلق على هذا  .(110، ص2008، )حممد اجلسم ومن ذلك جاء  كلمة الورم
، )أمحد نقيجة تغري وظائف اخلالاي السرطانية يف جسم اإلنسان ،املرض األورام السرطانية

عبارة عن جمموعة من األمراض  نالسرطا، و املسمى األكثر انقشاراً وهو ، (57، ص1990
 )جملة اليت تقميز خالايها ابلقوغل واالنقشار مبعىن النمو واالنقسام اخللو  الغري احملدود

 .(7، ص2008الفيصل، 

  ظهور املرض: 2.1.3

، (90، ص1989)حالق،  يف عصر اخلالةة العباسية اسقعمل مصطلح األورام      
وذلك يف عهد املأمون حينما أمر جبمع املخطوطا  اليواننية القدمية من كل مكان وأرسل 

                                                 
 فعل ةإن أغلب األطباء حدخثاً مل خقوصلوا إىل عالج شفائي هلذا املرض.ل( اب1)
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إىل بالد الروم مجاعة من علمائه منهم احلجاج بن مطر، وابن البطرخق ةأخذوا ما وقع عليه 
حد اليوانن القدمية، اليت كانت مهملة يف بالد الروم وال خنقفع هبا أاخقيارهم من كقب 
وبعد حركة الرتمجة من اليواننية إىل العربية  ،(256)مظهر، د. ، ص ونقلوها إىل بغداد

وأما ابقراط دعاها  ،أثبت أن جالينوس حتدث عن األورام وأطلق عليها األورام احلميدة
، 1988)الراةعي،  املرتمجني يف القرن الثاين امليالد  األورام اخلبيثة، وكان ذلك من قبل

وخذكر ابن أيب أصيبعة أن من املخطوطا  اليواننية اليت نقلت إىل بغداد هي  (،292ص
الورم الذ  ال خرشح منه شيء هو مركب  ن  إ" اليت تقول عن الورم  (1)خمطوطة آاي صوةيا

وال خعلمون أن الورم إذا حدث يف عضو مقخلخل أخضاً مبنزلة العني، إن كانت مادته رقيقة، 
)ابن أيب أصيبعة،  رشح وجرى منه بعضها، وإن كانت غليظة مل ترشح شيء منها"

خلالةة وهذا ما خثبت أن مصطلح األورام قد اسقعمل ةعاًل يف عصر ا، (137، ص1981
ري من املفاهيم املغلوطة يف ، ةفي هذا العصر صحح الكثوالنقل العباسية نقيجة حركة الرتمجة

، (137، ص1991)حممد،  ن الشروح الكثرية يف هذا اجملالوه م، ةضاًل عن ما قدمالطب
 ذ الرتف ال وورام هولعل السبب الذ  جعل األطباء يف ةرتة اخلالةة العباسية خهقموا ابأل

وتنوع الطعام والشراب ةقعرضت األجسام لعدة أمراض ةاحقاج  ،العصر هذا حصل يف
(، وقد اققبس العباسيون الطب من 78، ص1990)ةروخ،  دراسة الطبل سلمونامل

 ، ار )اهلو  وصناعة العقاقري وتركيبهاالفرس واهلنود، ومن مث ظهر  مهاراهتم يف اجلراحة 
 (.59، ص2005

 

 
                                                 

 قام برتمجقها جالنيوس. امليالد ،( وهي خمطوطا  ترجع إىل القرن الثالث 1)
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  اجملال:األطباء يف هذا  أشهر 3.1.3

كان له أسلوبه يف معاجلة القورما    مسلمأول طبيب  (1)خعقدر )الزهراو (
(، وهو من أعطى هلذا املرض وصفاً 153، ص1990)سليمان،  السرطانية اخلبيثة

 رخف ملن عجز عن القأليف"صيف كقابه "الق إليه سقعمل إىل اليوم وقد أشارتوعالما  
قد نقل معلوما  عنه اكقمل يف هناخة القرن العاشر، و  الذ  (151، ص1989حالق، )

  دون إضاةة أخة معلوما  هامة صبيعة(أتراجم الحقون أمثال )ابن أيب  مؤلفوو "احلميد " 
خعقدر الزهراو  أسقاذ أطباء أورواب بواسطة كقابه " املرتجم" و  ،(96، ص1990حمفوظ، )

الذ  ساعدهم على وضع  هاألطباء مبا جاء يف كقابملدة مخسة قرون، حيث أتثر العدخد من 
 (.156، ص1990سليمان، ) أسس اجلراحة يف أورواب ةيما بعد

ثالثة    اً ماوخعقدر كقاب القصرخف دائرة معارف طبية كبرية وذلك أنه خضم أقس
قسم يف الطب وقسم يف الصيدلة والقسم الثالث يف اجلراحة وهذه األقسام مقسمة إىل 

( ، واملقالة الثالثون اشقهر  يف اجلراحة وهي 94، ص1990العمر ، ) لةثالثني مقا
، وما خقرب من مائيت صورة ةصالً  188أبواب وتضم يف جمموعها مقالة من ثالث 

لقد شرح الزهراو  ةن  (92-91، ص1986الطييب، ) توضيحية لآلال  اجلراحية
ورم الرحم ذلك ما ذكره عن تالعمليا  اجلراحية ووصف آالهتا وخاصة جراحة األورام ومن 

طرخقة الشق على هذا الورم وعالجه ابجلراحة، ونصح بعدم إجراء "ةيقول الزهراو  يف ذلك 
( 522، ص 2ج، 1995الشطشاط، ) العملية اجلراحية إال بعد نضوج الورم وحتلله"

                                                 
امللكية ودرس وعلم ومارس الطب واجلراحة حىت وقت  م( ولد يف املدخنة1013ه/ 940( هو أبو القاسم خلف بن عباس الزهراو  )1)

 (.101ص ،1990، )ةروخقليل من وةاته 
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(plvnging ranvla) ، ويف طب وجراحة أورام الفم ةعن ورم الضفدع املقولد حتت
 خصف طرخقة إجراء العملية اجلراحية على هذا الورم بقوله  اللسان 

صلباً  رم ةإن رأخقه كمد اللون أو أسود"أن تفقح  ةم العليل إبزاء الشمس وتنظر إىل الو 
نه سرطان، وأن كان مائاًل إىل البياض ةفيه رطوبة إال جتد له حسًا ةال تعرض له ة

، ةإن غلبك الدم يف حني كل جهةوشقه مببضع لطيف وخلصه من  ةألق ةيه الصنارة 
ه ك ةضع عليه زاجًا مسحوقًا حىت خنقطع الدم، مث عد إىل عملك حىت خترجعمل

الشطشاط، ) ، مث تعاجل بسائر العالج املواةق"بكامله مث خقمضمض ابخلل وامللح
 .(599، ص 2ج، 1995

أما عن سرطان األنف وبواسريه ونواصريه ةقد تطرق الزهراو  لعالج انصور 
ب إجراء العملية اجلراحية األنف وخرى أنه إذ عوجل ابلكي أو الدواء احملرق ومل خفد ذلك ةيج

"أن تشق على الورم عند نضجه وخسقخرج مجيع الرطوبة اليت ةيه أو القيح حىت  إذ قال 
 خنكشف العظم، ةإذا انكشف العظم ورأخت ةيه ةسادًا أو سوادًا ةجرده آبله..."

، وأما عن الزوائد اللحمية يف األنف ةقد حتدث (559ص ،2ج، 1995الشطشاط، )
قد تثبت يف األنف حلوم خمقلفة زائدة منها شيء خشبه العقرابن  ةيذكر  الزهراو  عن ذلك

الكثري األرجل ، ومنها ما خكون حلمًا سرطانيًا مقحجراً كمد اللون، ومنه ما خكون حلماً ليناً 
غري كمد اللون ةإن كانت هذه اللحوم لينة ليست خببيثة وال سرطانية، ةينبغي أن جتلس 

خرة وتلقي الصنارة يف تلك اللحوم، مث جتذهبا وتفقح منالعليل بني خدخك مسققبل الشمس 
علم أن ، مث تقطع ما أدركت منها مببضع لطيف حاد من جهة واحدة حىت تإىل اخلارج

للطاف اخذ اآلال  أب، ةإن بقى منه شيء مل تسقطع قطعه ةأجره اللحم كله قد ذهب
أورام اللهاة أو ويف ، (556ص ،2ج، 1995الشطشاط، )  وخرةق حىت ال خبقى منه شيء

إما أن خقورم "  وام اللهاة خكون على ثالثة أنواع، ةقد ذكر الزهراو  أن أاألورام الليفية
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رأسها ةيسمى ورماً عينياً وإما أن خقورم أسفلها ةيسمى ورماً صلباً، وإما ما أن خقورم بكليقها 
 .( 573ص،2ج، 1995الشطشاط، ) اسطوانياً"ةيسمى ورماً 

أورام  ( وهو أول من نصح اجلراحني مبعاجلة1037-980)أما )ابن سينا( 
، 1990، )حمفوظ السرطان يف بداخقه وذلك ابلقأكد من اسقئصال كل األنسجة املرخضة

يف الطب" وهو مبثابة خمطوط ذ   "القانون(، ومن أعظم أعماله الطبية كقاب290ص
مليون كلمة، ولقد تقبل العامل الطيب اإلسالمي القانون كمرجع وحيد حىت القرن القاسع 

، 1990، )حمفوظ عشر، كما اسقخدمقه احلضارة الغربية ملدة تزخد على اخلمسمائة سنة
 (.291ص

اسقه و)ابن النفيس(، الذ  اهقم بدراسة هذا النوع من األمراض، ومتيز  در 
أبصالة الرأ  واعقمد على املشاهدة والرصد، واهقم أخضًا بدراسة الظواهر، والعوامل املؤثرة 

 على أساس عليها يف اجلسم أكثر من اهقمامه مبوضوع الطب العالجي، وال أيخذ برأ  إال
املوجز وهو ملحق لقانون ابن   وأهم مؤلفاته، (94، ص1994، )ةخر  علمي سليم

 (.95، ص1994، )ةخر  القانون شرح تشرخح، و سينا

م( عن مرض 944ه/384)ن اجملوسي بعباس" املعروف ابالكما حبث "علي بن         
، )ةروخ األورام، أعطى هلذا املرض تشخيصًا ممقازًا له بعد دراسقه األعراض الظاهرة له

يف عصر الدولة البوخهي، وله كقاب  (، وكان مقصاًل ابلسلطان ةناخسرو170، ص1990
 "املكي" والذ  خقع يف عشرخن مقالة، وخقميز عن غريه من كقب الطب ابلوضوح والدقة

 (.399ص ،2جأبو طه، د. ، )
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 العوامل واألسباب املؤدية إىل انتشار األورام يف رأي األطباء املسلمني 2.3

  العوامل: 1.2.3

املسببة، أو املساعدة يف حدوث األورام "السرطان" قبل أن خعرف العامل العوامل 
هنى اإلسالم عن  ،أبكثر من أربعة عشر قرانً وحلماخة اجملقمع من وخال  هذا املرض اخلبيث

ةقد حرم اإلسالم ، (124، ص2008)حممد،  صرةا  الشاذةبعض السلوكيا  والق
، 1971)الشرخقي،  طان املر ء وسرطان املعدةألنه هو السبب الرئيسي لسر  ؛اخلمر
ا إيمنَ يََ " ي والكامل يف قوله سبحانه وتعاىل، وجاء القحر:م النهائ(23ص ا يَهَها الذينيَ  ََمنْهو 

ْر َواَلَمي سي  ٌس مي   َعَملي الشن ْر َواألَن َصاْب َواأَلز  اخلَم  َتنْبوْه لََعلن اَلْم ريج  ليْحونَ  ْكميطَان فَاج   "تْهف 
كما حرم أكل حلم اخلنزخر الذ  أثبقت األحباث احلدخثة أبن ،  (92)سورة املائدة، اآلخة 

اإلةراط يف تناول الدهون احليوانية اليت مصدرها حلم اخلنزخر خؤد  إىل اإلصابة ابلسرطان  
َم ة َوالدَم تَ يه  ا َحرَمَم َعَلي ْكْم املَ إيمنَ (، خقول تعاىل  "130، ص2008)حممد،  كسرطان املعدة
 (.172سورة البقرة ، اآلخة " )َوحلَ َم اخلين زييرَ 

  ألورام:ا أسباب 2.2.3

، (28، ص1971، )الشرخقي ن كثرة اجللوس يف الشمسإخقول بعض األطباء املسلمني  -
، وأخرج ابن السين وأبو نعيم يف الطب النبو  عن (1) ورممث خقحول إىل  جلدايً  اً خسبب مرض

ال تطيلوا اجللوس يف الشمس ةإهنا تغري اللون وتفيض اجللد "  قال ابعمر بن اخلط
 .(40، ص2002قيم اجلوزخة،  )ابن "ث الداء الدةنيعوتبلي الثوب، وتب

                                                 
 .أشعة الشمس تسبب يف سرطان اجللد( أثبت بعض الدراسا  احلدخثة أن 1)
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 ةقسبب األوراماإلسراف يف األكل والشراب خؤد  إىل ةقدان اخلالاي مواصفاهتا الطبيعية  -
وقد  ،(1) كقابهحسب ما أورده الزهراو  يف   ، وذلك على(20، ص2008 الفيصل، )جملة
 امآداهبعلى االعقدال يف الطعام والشراب وعلى العناخة يف تناوهلما ومراعاة اإلسالم  حث

 .(140، ص1991)ةروخ، 

وقد ذكر الراز  أن العدوى الوراثية هي سبب انقشار املرض، ومل تكقمل اآلراء اليت  -
وإمنا جند حني خقحدث عن مرض من األمراض خقوم خوردها نقيجة جلهوده اخلاصة ةقط، 

أواًل جبمع اآلراء اليت ذكر  عن املرض، مث خبدأ بعد ذلك يف عرض رأخه والقجارب اليت 
، 1991، )حممد أجراها واملشاهدا  اليت توصل إليها كنقيجة عملية للقشخيص والعالج

 .(96ص

 حيل اجلفاف والقحط يف منطقة ماوللمناخ والبيئة دور يف انقشار األورام وذلك عندما  -
، ةيفقد اإلنسان تعادل املواد الكيميائية يف جسمه، خقول (24، ص2008الفيصل،  )جملة

أن تعادل املواد الكيميائية يف جسم اإلنسان خعقدر حصانة من األمراض "  جابر بن حيان
، واجلذام، ةمىت حصل القعادل وجد اإلنسان مناعة قوخة ضد األمراض اخلطرية مثل الدرص

ومن حكمة هللا عز وجل أن ةرض الوضوء  .(190، ص1989،حالق) "وغريها واألورام.
ةقد أثبت العلم احلدخث أن الوضوء خقلل من حدوث األورام السرطانية اليت  ،صالةلل

؛ ألن الوضوء مخس مرا  يف اليوم (115، ص2008 ،)حممد تسببها املواد الكيميائية
 .(149، ص2002ابن قيم اجلوزخة، ) ةوق سطح اجللدخكفل إزالة املواد من 

 

                                                 
 إىل أورام.من مت تقحول و ( ةقد اثبت الدراسا  احلدخثة أن اإلةراط يف الطعام ةوق حد جسم اإلنسان تسبب مخول يف خالاي اجلسم 1)
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 احلضارة اإلسالمية. يف طرق عالجه 3.3

اخقلفت طرق عالج األورام من منطقة إىل أخرى، ةالبعض منها اعقمد على 
عن طرخق  رام، وخرى الزهراو  أن عالج األو (2)واحلجامة واحلمية (1)الكي والبرت والفصد
، أما ما أخذ عن (198، ص1989حالق،) احلدخد حىت خققرح، وعن األدوخة والقخدخر

   الطب اهلند  يف عالج األورام يف ةرتة احلضارة اإلسالمية هو اسقخدام األعشاب والكي
حني ، و ي، والطب الصيين اعقمد على األدوخة النباتية والك(154، ص2008حممد، )

صابة ألشعة الشمس لغرض عدم ض املناطق املخخعاجل بعض األطباء املسلمني األورام بقعر 
 .(3)(154، ص2008حممد، ) انققاهلا إىل جهة أخرى يف اجلسم

عن حفظ ه تكلم ةي الذ  يف كقاب )علي بن عباس الزهراو ( وأما ما جاء
أكد على ممارسة الرايضة حلفظ حيث اليت هي أهم وسائل العالج هلذا املرض و الصحة، 

وخرى بعض (، 192، ص1989حالق،) مباشرةاألبدان، وحذر من ممارسقها بعد األكل 
ر على الوقاخة ابحلث على اكثة الوحيدة لعالج هذا املرض هو اإل أطباء املسلمني أبن الطرخق
ن أيب زهر بكما قام )عبد امللك (،  143، ص1991ةروخ، ) النظاةة وسالمة البدن

امللقب أبيب مروان( بدراسة مفصلة عن مرض السرطان يف املعدة والبلعوم، أدهشت علماء 
بقنظيف املعدة اليت تعرضت لألورام  مسلمونقد اسقطاع أطباء و وأطباء العصر احلدخث، 

ابسقخدام أنبوب املعدة، وكانوا خدركون متامًا مبادئ عالج العضو ابلعضو، وهذه الطرخقة 
اجلة اليت نسبت يف أوائل القرن العشرخن إىل )براون سيبكوارد( كان األطباء املسلمون يف املع

 .(190، ص1989حالق، ) قد اطلعوا عليها وطبقوها قبل عدة قرون
                                                 

 .(18، ص1995، )الشطشاط مقدار من الدم لغرض العالج  قطع العرق أو شقة السقخراج صدف( ال1)
 .(18، ص1995، )الشطشاط قالل من الطعام وحنوه مدة معينةهي اإل احلمية ( 2)
 ( وهي أساس تقنيا  القصوخر اإلشعاعي حدخثاً.3)
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السحر والشعودة، وهلذا كانت تسقخدم  منوهناك ةئة ترى أن سبب هذا املرض 
، وكذلك اسقخدمت (72، ص1995الشطشاط، ) بعض العقاقري وأدوخة نباتية أو معدنية

اإلصابة ابلعني هذه الفئة اخلرزا  واألحجار، وذلك للقخلص من بعض اآلالم والوقاخة من 
مث ظهر  جراحة األورام وبلغت ذروهتا يف  احلضارة  .(53، ص1989النجار، ) ةا واآل

اجلراحية  اآلال  اخرتع كثريًا من حيث املسلمنيأشهر جراحي  ، وخعقدر الزهراو اإلسالمية
كان هو املصدر العام جلميع من ظهر من    (هللر) العامل الطبيعي هعنبه، وقال اورمسها يف كق

م أطباء املسلمني الذخن عرةوا طرخقة عظ، وهو من أ(292، ص1988 الراةعي،) اجلراحني
اهقم  ةقدأما )عباس األهواز (  .(59، ص1970) كفاجي،  اسقئصال الورم ابجلراحة

، (Aneurysmانورمسا ) عالج قطع الشراين والورم املسمىووصف  ،أخضاً بطب اجلراحة
، مع وصف األعشاب واألدوخة عند بعض االطباء حقل الصدارةا قدإال أن الكي ابلنار 

مواد لكي  يف العصر العباسياسقخدم االطباء و  .(24، ص1971لشرخقي، )ا النباتية
كاحلشيش واألةيون، وأما اآلال  اجلراحية اليت اسقعملها جتر  اجلراحة وهي املخدرا   

 ب،، للثق(واملثقب، )خسقعمل حلك األجفانو  (احملك) أشهرها ة األطباء يف هذا العصر
 .(25طوقان، د. ، ص) لشق األورام (واملشرط)

بن حيان( أن الرتكيبا  الكيميائية الصحيحة هي اليت متنع األمراض اوأكد )
ريى أبن ةأما )الراز (  .(97، ص1994، )ةخر  اجلسم على املقاومةاخلطرية وتساعد 

وأن تناول اإلنسان اللحم الذ   ،القغذخة الصحيحة هي السبب يف الوقاخة من أ  مرض
، )اجملذوب خعقدر من أهم أنواع الغذاء وأوةرها نفعاً، وهو أمر قد أكده علم القغذخة احلدخث

 (.168، ص1976
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  :اخلامتة. 4

   القالية نقائجللوجراحة األورام عند املسلمني الدراسة عن الطب توصلت  

 طباءه األلاسقعم ةقدقد:م مل خظهر حدخثًا  أن مصطلح األوراموضحت الدراسة أ -
 اهلجر .يف ةرتة احلضارة اإلسالمية حتدخداً يف القرن الرابع 

ةهو  أما السرطان ،ى ابلورم احلميد مس   ؛الذ  ال خنقشر الورمبي نت الدراسة أن  -
 ةرتة ما قبل امليالد. يفاكقشاةه وتشخيصه ، وكان الذ  خنقشر بسرعة يف اجلسم

ن النصائح الطبية ال خزال معمواًل هبا يف الوقت مما جاء  نأأظهر  الدراسة و  -
طب النبو  اققداء ابلرسول احلاضر، وهي اليت أخذها املسلمون عن ال

خزال خعمل هبا  عالجا  ال اأهن أوضحت الدراسة وابلنسبة لعالج األورامالكر:م
حاليًا ما خشبه ؛ ةهو الً  الكي والقعرض ألشعة الشمسيف هذا العصر ةمث

حاليًا ما خعرف  القصوخر اإلشعاعي أو اسقخدام الليزر، والرتكيبا  الكيميائية
 املقورم. ءوالفصد حالياً ما خشبه اسقئصال اجلز  ،ابلكيمياو 

ذروهتا يف احلضارة اإلسالمية  بلغت راحة واسقئصال األورامأن جوأظهر  الدراسة  -
وكانوا  ،كثريًا من اآلال  اجلراحية  بقكرواوا ،ظهر العدخد من اجلراحيني املسلمنيو 

  من بعدهم.األساسي جلميع من ظهر من اجلراحنيهم املصدر 
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