
(( أساسيات الطب ))
د. حسن بيعي

   :  Primitive Medicine  الطب البدائي 
 إن الصههابة بالمرض هههي مههن أوائل الخطار التههي واجهههت
 النسان منذ بدء الخليقة ، كان إنسان ما قبل التأريخ يعتبر المرض

 Evilلونًا مهههن عقاب اللههههة أو مسهههًا مهههن روح شريرة أو شيطان 
Spiritوقههد عزا النسههان القديههم المرض إلى السههحهر فل جرم أن  

 يحاول النسهان مداواة السهحر بالسهحر فأصهبح السهاحر هههو طهبيب
القبيلة.

 إن المرض كان ُيمثههل وُيفسههر وفههق فكرة مهها وراء الطبيعههة
Supernaturalلذا كان للسههحر والديههن والشعوذة والتعاويههذ دور  

 كهبير فهي العلج. إن الطهب البدائي ليهس له حدود زمنيهة ونرى فهي
 القرن الواحههد والعشريههن ممارسهات ههي مهههن وحهي الطهب البدائي

كالعلج بالتعاويذ والعقاب والكي ..

الطب عند الهنود:
 اهتموا بالمداواة الطبيعيهة وبالوقايهة مهن المراض وبتشخيهص
 المرض ووصهف الدويهة النباتيهة والحيوانيهة ومارسهوا الجراحهة فهي

أضيق الحدود وكانت اهتماماتهم الطبية منصبة على الروحانيات.
 انتشههر الطههب الهندي انتشارًا واسههعًا فههي بلد العرب والفرس

وقد نقل العرب عن السنسكريتية واللغة الهندية الكثير من الكتب.

الطب عند الصينيين:
 ارتبطهههت المراض عندههههم بالفصهههول الربعهههة ، فقالوا أن
 أمراض الصهدر تحدث فهي الشتاء وإن الحّميات تكثهر فهي الخريهف
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 وأن المراض العصبية تحدث في الربيع والمراض الجلدية تحدث
في الصيف.

 كمهها عرف الصههينيون القدماء الدورة الدمويههة والتبدلت التههي
 تطرأ على النبض في المراض المختلفة ، وعرفوا العلج الطبيعي
 واسههتخدموا اللقاحات وتوصههلوا إلى صههنع بعهض اللت الجراحيههة

.Acupunctureالبسيطة وعرفوا غرز البر 

الطب عن المصريين القدماء:
 يرى بعههض المؤرخيههن إن المصههريين القدماء هههم أول مههن

 : أول طهبيبإمحوتتب ق.م على يهد 2900وضهع أسهس علم الطهب 
 ُعرف عنهد المصهريين القدماء وكان هذا سهياسيًا وكاهنًا ومهندسهًا ،

وظلت شخصيته تسيطر على مهنة الطب طوال العهد الفرعوني.
 وقد بدأ التخصص عند الطباء المصريين القدماء حيث يعالج
 الطهبيب منههم مرضًا واحدًا ممها أدى إلى كثرة عددههم وكان الطباء
 المصريين يعتبرون مهنة الطب مهنة إنسانية لم تقتصر على خدمة

الفئات العليا في المجتمع.
 إن أوراق البردي أشارت إلى أن المصهههههريين كانوا يعتمدون
 على التعاويهذ والسهحر اعتمادًا كهبيرًا يفوق اعتمادههم على العقاقيهر

الطبية.
 وقههد انتشرت المراض لديهههم ول يزال قسههم منههها شائعًا فههي
 المجتمهع المصهري ، كالبلهارزيها المعويهة والديدان المعويهة والسهل
 وأمراض العيون ، وقهد مارسهوا تجبيههر الكسهور والحجامهة والختان

وكانت لهم خبرة في التحنيط.

  (الطب البابلي):       Mesopotamia  الطب في بلد ما بين النهرين 
 إن البابلييههن كانوا يعرضون مرضاهههم فههي السههاحات العامههة
 خارج المدن وذلك لكههي يتصههل بهههم المارة ويسههتفسرون منهههم عههن
 شكواههم ، حتهى إذا سهبقت لحدههم مثلهها أرشهد المصهاب لسهتعمال

الوسائل والدوية التي أدت إلى شفائه.
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  العلقهة بيهن الطهبيب والمريهضحمورابتيوقهد نظمهت قوانيهن 
 (هناك ست فقرات متعلقة بدستور مهنة الطب) حددت هذه الفقرات
 المسهؤولية الطبيهة فهي حالة ارتكاب الخطاء وأشارت هذه القوانيهن
 إلى أجور الطباء وحددتهههها. وقهههد كانهههت فهههي العراق وضواحيهههه

مدارس طبية فيها ألواح تتضمن وصايا طبية وعلجات.

قّسم البابليون الطب إلى ثلثة أقسام:
أ. طب العشاب

ب. طب السكاكين (الجراحة)
. الطب الروحيجه

 اسههتخدم البابليون التنجيههم فههي الطههب فحسههبوا أن للكواكههب
 والبراج أثهههر فهههي الولدة وفهههي وظائف الجسهههم وفهههي المراض

وعلجها.
  ، وقهههد ظلتهرمتتتس البابليومهههن أشههههر العلماء البابلييهههن 

  -4000المدينة البابلية الشورية مسيطرة في بلد العراق من سنة 
  ق.م. وكان الطهههب أهههم مهها عنيههت بههه. كمهها اهتههم البابليون2300

بالصحة العامة وحماية البيئة من التلوث.

   :  Greek Medicine  الطب اليوناني 
 بدأ الطههب اليونانههي لهوتيًا يعتمههد على معجزات اللهههة ، إن

 أستتتتقلبيوس ق.م.) هههههو 1200أول طههههبيب عنههههد اليونانييههههن (
Aesculapius وههو أول مهن عرف الطهب عهن طريهق التجربهة 

 وقهد اكتسهب شهرة واسهعة حتهى سهرى اعتقاد بيهن النههاس أنهه يحيهي
 الموتى ، وعّلم أولده وأقاربه مهنة الطب، وحّرم عليهم أن يعلموها

لي إنسان غير أولدهم.

   ق.م.) :  Hippocrates (460 - 370  أبو قراط 
 هههو أشهههر الطباء اليونانييههن عاش فههي القرن الخامههس قبههل
 الميلد وكان متمكنًا فههي العلوم الطبيعيههة فأدخههل الطههب فههي إطار
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 علمي مستعمًل الفحص السريري والستنتاج المنطقي ، وكانت أهم
مبادئ علجه:

  اعتقههد أن هناك عنصههر خاص غيههر مادي  مبدأ الحيويتتة:      -  1
  وههو بمثابهة نسهيم عابرPsycheيحيها بهه الجسهد ههو النفهس 

 ينقرض بانقراض الجسهههههههد ، وههههههههو المبدأ الحيوي للراء
الروحية السائدة في ذلك الزمن.

  مبنههي على العتقاد بأن الشياء مكونههة مههن  مبدأ الخلط:      -  2
 عناصههر أوليههة أسههاسيهة : الحار والبارد والرطههب واليابههس ،
 فإذا كانت هذه المزجهة في تناسق تمتع الجسد بصحة جيدة ،
 ولكهههن إذا زاد أحهههد هذه المزجهههة أو نقهههص أو امتنهههع عهههن

.المتزاج بالعناصر الخرى حدثت المراض

  لقد تحقق  المبدأ الطبيعي أي محاكاة الطبيعة في المعالجة:      -  3
  بالملحظهة أن هناك طبائع ل تتغيهر ، ذات صهفاتلبتي قراط

 ثابتههة ، ولكههل مرض تطور طههبيعي ونضوج محدود السههير
والمصير.

 فصهل أبهو قراط الطهب عهن الشعوذة وبنهى قواعهد ثابتهة للعلج
 ورأى أن ينشر تعليم الطب بين الناس حتى ل تنقرض هذه الصنعة

.أسقلبيوسبانقراض نسل 
  الطهب فهي الكتهب وأخرجهه مهن دائرتهه الضيقهةأبتو قراطدّون 

 وعممههه على الناس واعتههبر الطههب علمًا مسههتقًل إذ قال: (( الطههب
قياس وتجربة )).

  مواصهفات الطهبيب منهها: أن يكون حرًا وفهيأبتو قراطوضهع 
 طبعههه جيهههدًا ، حديههث السههن ، معتدل القامههة ، متناسههب العضاء ،
 جيهد الفههم ، حسهن الحديهث، صهحيح الرأي عنهد المشورة ، عفيفًا ،
 غيههر محبّ للفضّة ، مالكًا لنفسههه عنههد الغضههب، أن يكون مشاركًا

للعليل مشفقًا عليه ، حافظًا لسراره.
  قسهم الطهبيب الذي لزال ُيقسهم مهن كهلأبتو قراطوقهد وضهع 

طبيب يتخرج من كليات الطب في أرجاء المعمورة إلى يومنا هذا.
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  أول مستشفى في اليونان إلى جانب بيته أسماهأبو قراطأنشأ 
مجمع المرضى ( أخسندوكين ).

   ق.م.):  Galen (130 - 205  جالينوس 
 ولد في آسيا الصغرى ويعتبر من أشهر الطباء الرومانيين ،

  مؤلف في الطب والصيدلة والتشريح وكان400أّلف ما يزيد عن 
 يجري تشريحهه على الحيههوان فغلبهت الصهورة الحيوانيهة على جسهم
 النسههان ، واعتمههد العرب إعتمادًا كههبيرًا على كتههب جالينوس فههي
 تعليههم التشريههح. ومههن أشهههر كتبههه كتههب التشريههح وعلم الوظائف
 للعضاء وعلم الجنيهن وحفهظ الصهحة والطعمهة. وههو إمام الطباء
 فهي عصهره ورئيهس الطهبيعين فهي وقتهه ، وكان أههم اختراعاتهه ههو

الترياق ، وقد ترجمت معظم كتبه إلى العربية.

الطب عند الفرس:
 كان مزيجًا مهن الطهب اليونانهي والهندي والمصهري وقهد جلب
 ملوك الفرس الطباء الهنود والمصهههههريين وقهههههد نالت مدرسهههههة
 جنديسهابور الطبيهة الشهرة الواسهعة ، وكان البيمارسهتان الملحهق بهها
 من أكبر وأشهر المشافي التي أسست قبل العصر السلمي بثلثة

قرون.

الطب عند العرب قبل السلم:
 كان العرب على اتصههال وثيههق مههع المههم المحيطههة بهههم فههي
 جاهليتهم فقد كانت لهم علقات تجارية مع الحبشة ، كما كانوا على
 اتصهال مهع الفرس والروم. إل أن الطهب عندههم فهي هذه الفترة كان
 مبنيًا على تجربهههة قاصهههرة على بعهههض الشخاص متوارث عهههن
 مشايهههخ الحهههي وعجائزه ، وكان السهههاحر والكاههههن طهههبيبًا. وكان
 للطهبيب فهي تلك الفترة مكانهة مشرفهة. وكانهت أبرز وسهائل العلج
 عندههم الكهي بالنار لعتقادههم كغيرههم مهن المهم السهابقة أن سهبب
 المرض هههو الروح الشريرة. وعرف العرب تزويههد المريههض بالدم
 النقههههي عندمهههها تنهههههزف الجروح. وعرفوا العدوى وميزوا بيههههن
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 المراض المعديههة وغيههر المعديههة وكيفيههة الوقايههة منههها ، وأقاموا
 معازل المجذوميههن وعرفوا أخطار الذباب وكانوا يطهرون بيوتهههم
 بوضهع الزعفران بداخلهها حتهى تبتعهد عنهها الزواحهف والحشرات ،
 وحاولوا تفتيههت الحصههاة فههي الكليتيههن عههن طريههق شراب خاص

يتناوله المريض ، وعرفوا علج السنان واللثة.
 : تعلم الطهبالحارث بتن كلدة الثقفتيوأشههر أطباء تلك الفترة 

  والخلفاء الراشديههن ،(ص)فههي جنديسههابور وقههد عاصههر الرسههول 
 ومههن أقواله الشهيرة: ((دافههع بالدواء ول تشربههه إل مههن ضرورة ،

فإنه ل يصلح شيئًا إل أفسد مثله)).

الطب النبوي: 
 لم يختلف الطهب فهي صهدر السهلم كثيرًا عمها كان عليهه فهي

  أول طهبيب مسهلم وههو أحهدالحارث بتن كلدةاعتهبر الجاهليهة وقهد 
.(ص)صحابة الرسول 

 الطهب السهلمي يتصهل بالسهلم كديهن إتصهاًل مباشرًا وقهد اعترف
 بالصلة الوثيقة حيث يقولجورجيودار بعض المستشرقين وخاصة 

 أن الفروض والواجبات وغيرهههها مهههن سهههنٍن ومسهههتحباٍت تتصهههل
 بالصهحة. إن تعاليهم السهلم تحسهن الصهحة فههي تدعهو إلى القناعهة
 وعدم السههراف فههي الكههل والشرب ، والنظافههة والغتسههال بالماء
 الطاهههر خمههس مرات فههي اليوم قبههل كههل صههلة ، وإن الصههلة
 مجموعهههة حركات رياضيهههة ، وقهههد حرم السهههلم الخمهههر والقمار
 وجعههههل الحسههههان فرضًا واجههههب الداء وكان لذلك أثٌر فههههي بناء

المشافي والمصّحات.
 الطب النبوي: عبارة عن مجموعة من الحاديث النبوية التي
 تحتوي على قواعههههد عامههههة لحفههههظ الصههههحة وهههههي تدور حول

 (ص)السهتحمام ، والكهل والشرب وغيرهها مهن وصهايا الرسهول 
 بالعتدال فهي المعيشهة والبتعاد عهن المسهكرات إلى جانهب المبادئ
 الخرى والجراءات الوقائيهة لحفهظ الصهحة. والطهب النبوي يمثهل
 الحاديههث التههي جمعههت لتمثههل النصههائح والرشادات والمعلومات

  دائمًا يشجههع طلب(ص)الصههحية العامههة. وكان الرسههول الكريههم 
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 المعرفهة وخاصهة فيمها يتعلق بالصهحة إذ يقول ((العلم علمان : علم
 البدان وعلم الديان)) وقههد إعتههبر الرسههول صههحة الجسههم والعقههل

  يأمهر بالتداوي ، وقهد(ص)والنفهس عماد السهعادة فهي الدنيها ، وكان 
 إنفرد السلم على يد الرسول الكريم بتحرير الطب من نفوذ الكهنة
 والسههحرة ، والديههن السههلمي هههو أول ديههن يعترف بالعلم والطههب

 (ص)والدواء ، وبالرغههههههم أن الناس كانوا يتوجهون إلى النههههههبي 
 للتهبرك والشفاء إل أنهه كان يرشدههم إلى السهتعانة بالطباء فيقول:
 ((تداووا عباد ال، فإن ال لم ينههههزل داء إل وأنزل له دواء، إل داء

واحد. قالوا: ما هو؟ قال: الهرم)).
 كمها أمهر السهلم بمعاقبهة أي نصّهاب أو محتال يمتههن مهنهة
 الطههب دون شهادة أو علم أو درايههة ، وقههد حدد السههلم المسههؤولية

  : ((مهن(ص)الطبيهة أي مسهؤولية الخطهأ المهنهي فقهد قال الرسهول 
 تطبب ولم يعلم منه طب قبل ذلك فهو ضامن)). ودعا إلى تشخيص
 المرض قبهل العلج وقال لحهد الطباء: ((ل تداِو أحدًا حتهى تعرف
 داءه)). وهكذا فإن الطههب النبوي مجموعههة مههن الوامههر والنواهههي

والرشادات والوصفات لدوية معينة كانت نافعة.

الطب زمن الخلفاء الراشدين:
  في العناية بالصحة(ص)إتبع الخلفاء الراشدون سنة الرسول 

 العامههة فقههد كانوا يقدمون الرشادات إلى الناس للهتمام بصههحتهم
  بالطهبعمتر بتن الخطابوضرورة البحهث عهن العلج. وقهد أهتهم 

 وله عبارات شهيرة تتعلق بالصههحة العامههة: ((إياكههم والبطنههة فههي
 الطعام والشراب فإنهها مفسهدة للجسهم ، مورثهة للسهقم ، مكسهلة عهن

 : ((إياكم والكثار من اللحم فإن للحم ضراوةًالصلة)). وقال أيضا
مثل ضراوة الخمر)).

 وكان الخلفاء الراشدون يبعثون الطباء مهههع الجيوش ، وقهههد
أمهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههر 

  بمعالجهههة أربعمائة مقاتهههل أصهههيبوا بمرض مفاجهههئي المام علي
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 وأمهر بإرجاعههم إلى الكوفهة ، ومهن أشههر النسهاء المسهلمات اللئي
إشتغلن بالطب:

الشفاء بنت عبد ال-1
(كانت متميزة بالجراحة)رفيدة -2

أم عطية النصارية-3

الطب والتطبيب زمن المويين:
 إهتههم المويون بالتطههبيب خاصههًة بعههد إتسههاع رقعههة دولتهههم

وأصبحت دمشق مركزًا للثقافة والعلم.
  بترجمة كتب الطب منعمر بن عبد العزيزلقد إهتم الخليفة 

  فيالوليد بن عبد الملكاللغة السريانية إلى اللغة العربية وقد أمر 
 هه ببناء بيمارستان بدمشق وجعل فيها أطباء.88عام 

من أشهر الطباء في هذا العصر:
 كان نصرانيًا وكان خبيرًا بالدوية المركبة والمفردة.إبن آثال:

 كان نصرانيًا أيضًا.أبو الحكم:
  كان طهههبيبًا فاضًل ، وقهههد إشتههههر بكفائتهههه الطبيهههة وجعلهتياذوق:

  طبيبه الخاص لثقته الكاملة به ، وقد كانالحجاج بن يوسف الثقفي
 يقدم النصهح والرشاد له فهي شؤون حياتهه لكهي يحافهظ على صهحته
 وكان ينصهحه أن ل يشرب الدواء إل مهن علٍة ول يأكهل الفاكههة إل
 فههي أوان نضجههها وأن يجيههد مضههغ الطعام وإذا أكههل فههي النهار
 يسههتطيع النوم أمهها إذا أكههل فههي الليههل فلبههد أن يمشههي ولو خمسههين

خطوة وكان يوصيه بأل يأكل حتى يجوع وأن ل يحبس البول.
 وقد ترك هذا الطبيب مجموعة من النصائح الوقائية التي أمر
 أحهد الملههوك أن تكتهب بالذههب الحمهر وتوضهع فهي صهندوق مهن

ذهب مرصع.
 وقهد ترك هذا الطهبيب كتابًا كهبيرًا ألفهه لبنهه وههو كتاب (ابدال
 الدويهة ، وكيفيهة دقهها ، وإبقائهها وإذابتهها وشيهء مهن تفسهير أسهماء

 هه بواسط.90الدوية) ، وقد توفي هذا الطبيب سنة 
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المدارس الطبية في العصر العباسي:

 كانهههت تعتمهههد على فهميهههن: نظري وعملي ، وذلك بمشاهدة
 الطلب كيف ُيفحص المريض من قبل الستاذ وما يقرر من علج
 ثهههم التطهههبيق العملي على المرض. وكان إهتمام الطباء المسهههلمين
بالملحظات السههههههههههههههههريرية (دراسههههههههههههههههة سههههههههههههههههير 

المرض وتطوره).
 وقههد لعبههت المدارس الطبيههة دورًا عظيمًا فهي وضههع السههاس
المتيههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههن للطههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههب
  عند العرب ، فقد ساهم كثير من أطباء العرب في هذا النشاط مثل

.ثابت بن قرة الحراني وحنين بن إسحاق
 وقههد وضههع للطباء نظام ل ُيسههمح فيههه للطههبيب بممارسههة
ّهن على يههد رئيههس  صههناعة الطههب ، إل بعههد إجتيازهههم إمتحان ُيعي
 الطباء وكان الذي يقوم بهذه المهمة في بداية المر الطبيب العربي

  حيههث كان النظام الطههبي يخضههعستتنان بتتن ثابتتت بتتن قرةالعظيههم 
 للتشخيهص الدقيهق فقهد كان هناك الطهبيب العام ، والفاصهد والكحال

والسناني وطبيب النساء وطبيب المجانين.

أشهر علماء الطب العربي السلمي:
أبو بكر الرازي.1
 أبتو القاستم خلف بتن العباس.2

الزهراوي
 إبن سينا.3

   هت) :  311   م ،   923  أبو بكر الرازي (
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  ، ولد في الري ثم سافر إلىأبو بكر محمد بن زكريا الرازي
 بغداد وبقي فيها روحًا طويًل من الزمن ، وتعلم صناعة الطب عن
 كههبر ، كانههت له تجربههة سههريرية واسههعة ، دّرب عددًا كههبيرًا مههن

الطلب.
  فههي إختيار موقههععضتتد الدولةطلب منههه الخليفههة العباسههي 

 البيمارسهتان العضدي ، بأن علق فهي كهل ناحيهة مهن جوانهب بغداد
 شقهة لحهم ثهم اعتهبر مكان القطعهة التهي لم تتغيهر رائحهة اللحهم فيهها
المكان الملئم لبناء ذلك البيمارسهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههتان ، 
 وقههد أثارت هذه الطريقههة إعجاب الباحثيههن فههي الوقههت الحاضههر ،

 ليكون رئيسًا للمستشفى.الرازيواختير 
  يعتبر أهم من وضعوا السس الراسخة والقواعدأبا بكر الرازيإن 

  في رسالتهالرازيالثابتة لتعليم الطب وممارسته ، وقد ظهر إبداع 
التي ألفها في الحصبة والجدري في التشخيص والوصف.

  عهن الطباء اليونانييهن فهي التجربهة الموجههة.الرازييختلف 
 وقام بإجراء التجارب على الحيوانات ، وأشهههههههر مؤلفاتههههههه كتاب
 الحاوي ، كتاب دفهههع مضار الغذيهههة ، كتاب برد السهههاعة ، كتاب
المرشهههههههههد ، كتاب الفاخهههههههههر فهههههههههي الطهههههههههب. سهههههههههماه 

  صهاحب كتاب الشهيهر (عيون النباء فهي طبقاتإبتن أبتي أصتيبعة
 الطباء) بجالينوس العرب ، وأصبح متوفقًا في العلوم الخرى مثل

الفلسفة وعلم النفس والكيمياء.
 كان كريمًا بارًا بالناس ، يرأف بالفقراء ويعالجههههم بالمجان ،
 وكان يههرى أن التجريهب علمٌه له أصهول وفروع وعلى الطهبيب أن
يتقهههههههههههههههههههههههههههههههههههههن الصهههههههههههههههههههههههههههههههههههههول ويلم 

بالفروع فهو يحذر من فهم جهال الطباء للتجربة.
 وحذر من إضاعة المال والوقت في التنقل من طبيب إلى آخر

 ،
والعتماد على طبيب واحد فقط عارف بتاريخ المرض وأحواله.

 التجربة الموجهة: عندما أراد أن يتحقق من أثر الفصد كعلج
 للسههرسام (ورم فهي الدماغ) جعهل مرضاه على مجموعتيههن ، يعالج
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 أحدههها بالفصههد والثانيههة بدونههه وراقههب النتائج، إلى أن وصههل إلى
الحكم في قيمة العلج. وإهتم بتاريخ المرض.

أبو القاسم خلف بن العباس الزهراوي:
 أكههبر جراحههي العرب ، ولد فههي الزهراء فههي قرطبههة وكان

 ، له كتاب (الزهراوي) وكتاب (التصهريفالمعتصتم طهبيبًا للخليفهة 
 لمهن عجهز عهن التأليهف) وههو أكهبر تصهانيفه وأشهرهها ، وكان هذا

الكتاب دليل جّراحي أوربا.
ّهن آلتههها وهههوالزهراوي وقههد شرح   العمليات الجراحيههة وبي

 أشهر أطباء الندلس في ذلك العصر وأشهر الجراحين العرب على
 وجه الخصوص، وقد تحولت الندلس إلى مركز إشعاع علمي أنار

الطريق أمام أوربا.

   م) :  1037   هت ،   428  إبن سينا (
  ، شيههخ أطباءأبتتو علي الحستتين بتتن عبتتد ال بتتن ستتيناهههو 

 المسهلمين وأميرههم. كانهت عبقريتهه مهن النوع الذي ل يسهتقر على
 حال فكانهت حياتهه مشوبهة بالغرابهة فقهد كان يقضهي الليالي بل نوم
 مكبًا على الكتابهة والقراءة وإذا أتاه النههوم تناوبتهه الحلم فيمها كان

يقرأ ولكنه مع ذلك كان منظمًا حياته.
 وكان أههم كتاب له ذائع الصهيت ههو كتاب القانون فهي الطهب

  قدرًا ومعرفهههة وكانأبتتتو قراط و جالينوسفكان كتابًا يفوق كتهههب 
 يدّرس في جامعات فرنسا وإيطاليا في القرن السادس عشر والسابع

عشر.
  يسهههتخدم إجراء التشخيهههص المقارن بيهههنإبتتتن ستتتيناوكان 

المراض المتشابهة والستدلل بالبول والنبض والبراز.
 وضهع وصهفًا صهحيحًا لللتهاب السهحائي ولم يترك جانبًا مهن
 فروع الطب إل بحث فيه ، واعتنى بالنواحي النفسية وربطها ربطًا

كامًل في العلج ، فقد قدم للنسانية أعظم خدمة في مجال الطب.
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النتائج المستخلصة من دراسة تأريخ الطب العربي:

 قام الطباء العرب بدراسهههة التراث الطهههبي فهههي الحضارات-1
القديمة دراسة موضوعية شاملة ولم يهملوا جانبًا واحدًا.

 كان تشجيع الخلفاء المسلمين وخاصة في زمن الدولة الموية-2
 والعباسههية الثههر الكههبير فههي تقدم الحركههة العلميههة فههي ميدان

الطب.
 لم يكن الطباء العرب مجرد ناقلين عن التراث الطبي السابق-3

 بههل صههححوا كتههب الوليههن وأضافوا إبتكارات جديدة لم تكههن
معروفة من قبل. وألفوا عشرات الكتب الطبية.

 لول مرة فههي التأريههخ نشههأ على يههد علماء الطههب العرب مهها-4
 يسهمى بالتخصهص الدقيهق مثهل طهب العيون، وطهب النسهاء ،

والطفال، والمراض النفسية والعصبية.
 تفرع علم الطهب عندههم إلى عملي ونظري. فقهد لجهأ الطباء-5

 إلى السههلوب العلمههي فههي التشخيههص والعلج ونشههأ عههن هذا
التفرع إخضاع العمليات الطبية للتجربة.

 ادخل التخصص في البيمارستانات حيث أصبحت مستشفيات-6
 متكاملة تحتوي على أقسام متعددة بل تحولت إلى كليات طبية

تخّرج عشرات الطباء في مختلف الختصاصات.
 توصههههل الطباء العرب إلى نظريات وإكتشافات جديدة فههههي-7

الطب مثل إكتشاف الدورة الدموية الصغرى.
تم على يد علماء العرب الفصل بين مهنة الطب والصيدلة.-8
 كان الوربيون ل يعرفون شيئًا عههههن الطههههب وتمكنوا عههههن-9

 طريهههق الطلع على المؤلفات العربيهههة وترجمتهههها بناء علم
 الطب لديهم وكان تأثير العرب واضحًا عندما نشأت المدارس

الوربية في جنوب إيطاليا وفرنسا.
 تمكههن العرب مههن وضههع قواعههد وأسههس علم الطههب الوقائي-10

 حيههث كان هناك نظام خاص للوقايههة يسههمى (نظام الحسههبة)
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 وكان المحتسههب شخصههًا متدربًا ضالعًا فههي هذه المهنههة ُيختار
 مههن أشرف الناس وأنزههههم له صههلحية القاضههي وسههطوة
 الحاكهم ، يراقهب الصهحاء فهي المدينهة كالخبازيهن والحلقيهن
ودافني الموتى والمعامل المختلفة كمعاصر الزيت والشيرج.
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