
أكتوبر 2017عدد 18 42

هذا  فإن   )17( السابق  العدد  خالل  تطرقنا  كا 

العرض مساهمة متواضعة يف الكشف عن منظومة 

تراثية، مأخوذة من مصدر طبي  مصطلحية طبية 

ترايث معروف، وأعني به: القانون يف الطب للشيخ 

الرئيس ابن سيناء رحمه الله.

الطبي  للمصطلح  الطب خزان ضخم  يف  والقانون 

خصوصاً،  منه  املعرف  واملصطلح  عموما،  الرتايث 

من  فكثر  أنيقة.  بسيطة  علمية  بلغة  املصوغ 

مكمن  وهنا  نفسها.  شارحة  الطبية  مصطلحاته 

قوتها االصطالحية، والبساطة نبوغ ومتيز وعبقرية، 

ال تتأىت إال ملن اجتمعت له املعرفة العلمية الدقيقة 

باليشء املراد تسميته: علة أو معلوالً، داًء أو دواًء. 

املصطلح  إيجاد  يف  تسعف  التي  اللغوية  وامللكة 

املناسب ببساطة ووضوح، ودون تقعر أو تكلف. 

للمصطلحات  مبرسد  العرض  هذا  أرفقت  وقد 

الطبية املعرفة التي عرفها الشيخ الرئيس يف كتابه 

القانون يف الطب، ومل أهمل إال التعريفات الطويلة 

صفحة  يقارب  ما  بعضها  يستغرق  التي  جداً 

الكتاب، كتعريفه للسان، عى سبيل املثال. ولكنها 

قيمة هذا  تقلل من  وال  قليلة جداً  عى كل حال 

املرسد وأهميته. 

-أ-

األبنة: علة تحدث ملن اعتاد أن تطأه الرجال، وبه  -

شهوة كثرة وهمية، ومني كثر غر متحرك، وقلبه 

ضعيف، وانتشاره ضعيف يف األصل.

ما  - معها  يتحرك  وقد  عضالنية،  حركة  االختالج: 

يلتصق بها من الجلد.

االنتفاخ: ورم بارد مع حكة. -

االختناق: امتناع نفوذ النفس إىل الرئة والقلب.  -

-  ، والغيْش  بالرصع  شبيهة  علة  الرحم:  اختناق 

مشاركة  إىل  وتتأدى  الرحم،  من  مبدؤها  ويكون 

قوية من القلب والدماغ بتوسط الحجاب والشبكة 

والعروق الضاربة والساكنة.

اختالط الذهن: آفة يف األفعال الفكرية، والسبب  -

املحدث لها يقع يف البطن األوسط من الدماغ.

األكال: هو الدواء الذي يبلغ من تحليله وتقريحه  -

أن ينقص من جوهر اللحم مثل الزنجاد.

األمراض املركبة: هي األمراض التي إذا اجتمعت  -

حدث من جملتها يشء هو مرض واحد، وهذا مثل 

أورام  البثور  فإن  الورم،  جنس  من  والبثور  الورم 

صغار، كا أن األورام بثور كبار.

يتأىت  - ال  الذي  التنفس  هو  النفس:  انتصاب 

مداً  رقبته  وميد  ويستوي،  ينتصب  أن  إال  لصاحبه 

أن  يستطيع  وال  املجرى،  بسببه  فينفتح  فوق  إىل 

يُحني العنق، ألنه يضيق عليه النفس. 

اإلنثيان: عضوان رئيسيان يتولد فيها املني من  -

فضل  كأنها  العروق،  يف  إليها  املتحلبة  الرطوبة 

الدم  أنضج  وهو  كله،  البدن  يف  الرابع  الغذاء  من 

وألطفه.

إيالوس: مثل القولنج إذا عرض يف املعي الدقاق.  -

االنتشار: أن تصر الثُّقبة الِعَنِبيَّة أوسع ما هي  -

بالطبع.

-ب-

بثور قد تظهر يف  - بالُبطْم: هذه  البثور املعروفة 

الساق سوداوية كأنها مثرة الطرفاء، والحبة الخرضاء 

الكبرة. 

الجفن، وتكون  - الرَبَدة: رطوبة تغلظ وتتحجر يف 
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إىل البياض تشبه الربد.

للربص  - املعنى  يف  مخالف  جنس  األسود:  الربص 

الُقوباء  املسمى  هو  األسود  الربص  ألن  األبيض، 

خشونة  مع  للجلد  يعرض  تخزف  وهو  املتقر، 

شديدة وتفليس، كا يكون للسمك مع حكة.

البهق، والَوَضح، والربَص األبيض واألسود: الفرق  -

بن البهقن والربص األبيض الحقيقي أن البهقن يف 

يف  نافذ  والربص  جداً،  َغوَّرفقليل  كان  وإن  الجلد، 

الجلد واللحم إىل العظم.

البهق األسود: فال يشكل أمره، وأما املشكل فهو  -

وبن  األبيض.  البهق  هو  الذي  الوضح  بن  الفرق 

الربص الرديء، ومن الفرق بينها أن الشعر ينبت 

وينبت  أشقر.  أو  أسود  الشعر  بلون  الوضح  عى 

عى الربص أبيض ال غر. 

تعرض  - صغار  وبَْرٌ  وخشونة  َحكَّة  الليل:  بنات 

للجلد يف الربْد، ويف الليل لضيق املسام.

الباذزهر: كل دواء من شأنه أن يحفظ عى الروح  -

نفسه.  عن  السم  رضر  بها  ليدفع  وصحته،  لونه 

واسم الباذزهر باملفردات الواقعة عن الطبيعة أوىل. 

ويشبه أن تكون املعدنيات أحق باسم الباذزهر. 

حمرة  - الباذشنام  املفرطة:  والحمرة  الباذشنام 

يظهر  الجذام،  به  يبتدئ  من  حمرة  تشبه  منكرة 

الشتاء  يف  خصوصا  األطراف  وعى  الوجه،  عى 

والربد. ورمبا كان معها قروح.

املشهورة  - القسمة  من  برضب  تنقسم  البواسري: 

إىل: 

ثُْؤلولية، وهي أردؤها، تشبه التآليل الصغار.	 

ِعَنِبيَّة، وهي مستعرضة مدّورة أرجوانية اللون.	 

توتِيَّة، وهي رخوة دموية. وقد تكون منقسمة 	 

إىل ناتئة، وإىل غائرة، وهي أردؤها وخصوصا التي 

تيل ناحية القضيب، فرمبا َحبَست البول.

كانت  - فرمبا  تنبت،  زائدة  لحوم  األنف:  بواسري 

أسهل  وهذه  منها،  وجع  وال  بيضاء،  رخوة  لحوما 

عالجاً. ورمبا كانت حمراء، وكمدة شديدة الوجع، 

وهذه أصعب عالجاَ.

-ت-

الرتقوة: عظم موضوع عى كل واحد من جانبي  -

أعى القفص.

ياق: كل دواء من شأنه أن يحفظ عى الروح  - الرتِّ

لونه وصحته ليدفع بها رضر السم عن نفسه، وكأن 

تكون  أن  ويشبه  أوىل.  باملصنوعات  الرتياق  اسم 

النباتيات من املصنوعات أحق باسم الرتياق.

إىل  - العضل  لها  تتحرك  عصبية  علّة  التشنج: 

تبقى عى  ما  فمنها  االنبساط.  فتعىص يف  مباديها 

حالها فال تنبسط، ومنها ما يسهل عوده إىل البساط 

كالتثاؤب والفواق.

قبض  - املحركة عن  القوة  آيل مينع  التمدد: مرض 

األعضاء التي من شأنها أن تنقبض آلفة يف العضل 

والعصب. 

فال  - الجفن،  باطن  يف  يحدث  رخو  لحم  التوتة: 

يزال يسيل منه دم أحمر وأسود وأخرض.

-ج-

الجحوظ: شدة انتفاخ املقلة لِِثقٍل بها وامتالئها،  -

أو شدة انضغاطها إىل الخارج.

الـِمرَّة  - انتشار  من  يحدث  رديئة  علة  الُجذام: 

األعضاء  مزاج  فيفسد  كله،  البدن  يف  السوداء 

وهيئتها، وشكلها، ورمبا فسد يف آخره اتصالها، حتى 

تتآكل كل األعضاء، وتسقط سقوطا عن تقرح، وهو 

كرسطان عام للبدن كله.

الجراحة اللحمية: شق بسيط مستقيم، أو مدور،  -

اللحم  أو شق مع نقصان يشء من  أو ذو أضالع. 

نافذاً، وقد يكون مكشوفا. ولكل  وقد يكون غائراً 

واحد تدبر. ويشرتك الجميع يف حبس الدم السائل. 

عرس  - لألجفان  يعرض  أن  هو  األجفان:  َجَسا 

حركة إىل التغميض عن انفتاحه، وإىل االنفتاح عن 

تغميضه، مع وجع وحمرة بال رطوبة يف األكر.

يحرك  - أن  شأنه  من  الذي  الدواء  هو  الجاذب: 

الرطوبات إىل املوضع الذي يالقيه، وذلك للطافته 

وحرارته. والدواء الشديد الجذب هو الذي يجذب 

من العمق نافع جداً لِعرِْق النَّسا وأوجاع املفاصل 

الغائرة ضاداً.

يَْحرِف  - أن  شأنه  من  الذي  الدواء  هو  الجايل: 

الرطوبات اللزجة والجامدة من فوهات املسام يف 

العسل،  ماء  مثل  عنه  يبعدها  العضو حتى  سطح 

وكل دواٍء جاٍل فإنه بجالئه يلن الطبيعة.

بالجوع  - الجوع املسمى بوليموس، ويعرف أيضا 

البقري، وهو يف األكر، يتقدمه جوع كيل، وتبطل 

الشهوة بعده وقد ال يكون بعده. بل تبطل الشهوة 

املعدة،  شبع  مع  األعضاء  وهو جوع  ابتداًء.  أصال 

الغذاء،  إىل  مفتقرة  جداً.  جائعة  األعضاء  فتكون 

واملعدة عائقة له كارهة. 

الجوع املغيش: وهو أن يكون صاحب هذا الجوع  -

ال ميلك نفسه إذا جاع. وإذا تأخر عنه الطعام ُغيِشَ 

عليه، وسقطت قوته

-ح-

الحدبة: زوال الفقرات، إما إىل داخل الظهر، أو إىل  -

قدام. وهو َحَدبة املقدم. وقوم يسمونه التقصيع. 

الَقَعس  سمي  القص  عظام  مع  بركة  وقع  وإذا 

والتقصع، وإما إىل خارج الظهر، وإىل خلْف، وهو 

حدبَة املؤخر، وإما إىل جانب، ويقال له االلتواء.

وتنبت  - القلب،  تشتعل يف  الحّمى: حرارة غريبة 

والعروق يف  الراين  والدم يف  الروح  بتوسط  منه 

جميع البدن، فتشتعل فيه اشتعاال ال يرض باألفعال 

الطبيعية. 

الحنجرة: عضو غرضويف خلق آلة للصوت. -

للمقلة،  - املحركة  العضل  بعض  اسرتخاء  الَحَول: 

فتميل عن تلك الجهة إىل الجهة املضادة لها.

-خ-

الخَدر: علة آلية تحدث للحس اللميس آفة، إما  -

ضعيفا،  كان  إن  رعشة  مع  نقصانا  وإما  بطالنا، 

واسرتخاء إن استحكم.

الخفقان: حركة اختالجية تعرض القلب.  -

الغذاء  - إليه  يستحيل  سيال  الِخلْط: جسم رطب 

أوالً، فمنه خلط محمود، وخلط رديء.

الَخلْع: خروج العظم عن موضعه ووضعه الذي  -

له بالطبع عندما يجاوره خروجا تاما، فإن مل يخرج 

بارزة  أو  تاماً سمي زوال املفصل إىل جهة غائصة 

يعرف بالجس، ويكون زواال غر تام، وقوم يسمونه 

الَويْثَ، وإذا كان أذى مل يحرك العظم لكنه رَضَّ ما 

يحيط به فهو الَوَهن، وليس من الَويث.

الخنثى: من ال عضو الرجال له، وال عضو النساء.  -

ومنهم من له كالها. لكن أحدها أخفى وأضعف.

المصطلحات الطبية المعرَّفة في القانون في الطب البن سيناء )ت 428ه(
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الذي يجفف سطح  - املجّفف  الدواء  الخاتم: هو 

الجراحة حتى يصر خشكريشة.

الخياالت: ألوان تحس أمام البرص كأنها مبثوثة يف  -

الجو. والسبب فيها وقوف يشء غر شفاف ما بن 

الجليدية وبن املبرَصات.

-د-

الدمعة: علة تكون معها العن دامئا رطبة برطوبة  -

مائية.

داء الفيل: هو زيادة يف القدم وسائر الرجل عى  -

القدم  فيغلظ  الدوايل.  عروض  يف  يعرض  ما  نحو 

ويكثفه.

يكون  - السبعي.  الجنون  من  نوع  الكَلَب:  داء 

مختلط  وإيذاء  وعبث  بلعب  مختلط  غضب  مع 

باستعطاف كا هو من طبع الكالب.

مع  - األظفار  عند  يعرض  حار  ورم  هو  الداحس: 

ورمبا  اإلبط،  أمله  يبلغ  ورمبا  ورضبات.  أمل،  شدة 

الظفر  أصل  يف  عرض  فإذا  الحمى.  معه  اشتدت 

عرض منه انقالع الظفر، وأكر ما يعرض يف اليدين. 

التآكل،  إىل  التقرح  تأدى  ورمبا  يتقرح،  ما  وكثراً 

مادة  منه  يسيل  عندما  وذلك  األصبع،  وإفساد 

منتنة.

وار: أن يتخيل لصاحبه أن األشياء تدور عليه،  - الدُّ

بل  يثبت  أن  ميلك  فال  يدور،  وبدنه  دماغه  وأن 

من  له  ويعرض  األصوات،  يكره  ما  وكثرا  يسقط. 

تلقاء نفسه مثل ما يعرض ملن دار عى نفسه كثراً 

وأن  قاعداً،  أو  قامئا  يثبت  أن  ميلك  فلم  بالرسعة، 

يفتح برصه.

والقدم  - الساقن  عروق  من  اتساع  هو  الّدوايل: 

الدم  وأكره  الدم،  من  إليها  ينزل  ما  لكرة 

السوداوي.

ديانيطس: هو أن يخرج املاء كا يرب يف زمن  -

قصر. ونسبة هذا املرض إىل املروب وإىل أعضائه 

نسبة زَلْق املعدة واألمعاء إىل املطعومات.

-ذ-

فقد  - الصدر،  نواحي  يف  حار  ورم  الجنب:  ذات 

يف  التي  والعضل  والصفاقات  الحجب  يف  يعرض 

الصدر ونواحيها واألضالع أورام دموية موجعة جداً 

تسمى َشْوَصة، وبرساما، وذات الجنب.

ابتداء،  - يقع  وقد  الرئة،  يف  حار  ورم  الرئة:  ذات 

وقد يتبع حدوث نوازل نزلت إىل الرئة، أو خوانيق 

انحلت إىل الرئة، أو ذات جنب استحال ذات الرئة.

-ر-

من  - بداً  معها  الوادع  يحد  ال  رئية  علة  الربو: 

املخنوق  يحاوله  الذي  النفس  مثل  متواتر،  تنفس 

ال  للمشايخ  عرضت  إذا  العلة  وهذه  املكدود.  أو 

تكاد تربأ، وكيف وهي يف الشباب عسرة الربء أيضا.

الرّضفة: هي فلْكة الركبة. -

املحركة  - القوة  لعجز  تحدث  آلية  علة  الرعشة: 

عن تحريك العضل عى االتصال. فتختلط حركات 

القوة  يف  آفة  وهي  إرادية.  غر  بحركات  إرادية 

املحركة، كا أن الخدر آفة يف الحّساسة.

هائجاً  - يكون  وقد  قطرات،  يكون  قد  الّرعاف: 

بقوة.  العايل  الدم  من  غلبة  وسبب  شديد  لحقن 

الدماغ  عروق  شبكة  عن  االنفجار  كان  ورمبا 

ورشايينه، وهو غر قابل، يف األكر، للعالج.

بحسب  - العقل  آفات  من  آفة  والحمق:  الرعونة 

النقصان، أو البطالن.

وقد  - امللتحمة،  للطبقة  يعرض  حار  ورم  الرمد: 

وقد  والدخان،  والغبار  الشمس  حر  سببه  يكون 

يكون من أسباب أخرى.

الذي  - الدواء  وهو  الجاذب،  مضاد  هو  الرادع: 

من شأنه لربده أن يحدث يف العضو برداً، فيكثفه، 

ويجمد  الجاذبة.  حرارته  ويكرس  مسامه،  ويضيق 

إىل  السيالن  من  فيمنعه  يخره،  أو  إليه  السائل 

العضو، مثل عنب الثعلب يف األورام.

الزكام والّنزلة: هاتان العلتان تشرتكان يف أن كل  -

من  لكن  الدماغ،  من  املادة  سيالن  منها  واحد 

إىل  وحده  نزل  ما  النزلة  باسم  يخص  من  الناس 

األنف،  طريق  عن  نزل  ما  الزكام  وباسم  الحلق، 

نَزْلة. ويسمي  الناس من يسمي جميع ذلك  ومن 

ملّحا  رقيقا  األنف  طريق  من  نازال  كان  ما  الزكام 

متواتراً، مانعاً من الشم، منصبا إىل العينن، وجلدة 

وإىل  والرئة  الحلق،  إىل  تنتفض  قد  والنزلة  الوجه، 

املريء واملعدة، فرمّبا قرحتها.

-س-

انتفاخ عروقها  - من  للعن  تعرض  الّسبل: غشاوة 

الظاهرة يف سطح امللتحمة والقرنية، وانبساجيشء 

فيا بينها كالدخان.

بات: النوم املفرط الثقيل يف املدة والكيفية،  - السُّ

منه  االنتباه  فيصعب  أقوى،  وهيئته  أطول،  مدته 

وهو عرض مرض يف بعض األعضاء.

يف  - املحتبس  اليشء  هي  الخيشوم:  يف  ة  دَّ السُّ

إىل  الحلق  من  النافذ  اليشء  مينع  حتى  داخله 

األنف. أو من األنف إىل الحلق. وقد يكون خلطا 

لزجاً. وقد يكون لحاً ناتئاً، وقد يكون خشكريشة.

دية: هي لحيمة بْرِيّة تزيد يف املقلة. - السُّ

وهو  - الرس،  من  مكونة  فارسية  كلمة  الرّسسام: 

عالماته:  من  واملرض  الورم،  وهو  والسام  الرأس، 

وعبث  عقل،  واختالط  وهذيان  الزمة،  حمى 

األطراف، واختالج األعضاء، ووجع من خلف الرأس 

لها،  وجود  ال  أشباح  وتخيل  وصياح،  القفا،  عند 

واضطراب النوم، وبعض الشعاع.

الّسْعفة: من جملة البثور القرحية، تبتدئ بثوراً  -

قروحا  تتقرح  ثم  متفرقة يف عدة مواضع،  خفيفة 

بََسلت  ورمبا  حمرة،  إىل  وتكون  خشكريشية، 

صديدا. وتسمى شربنجا، وسعفة رطبة.

الطبيعة  - بها  تدفع  التي  الحركات  من  الّسعال: 

أًذى عن عضو ما، وهذا العضو يف السعال هو الرئة، 

يشاركها.  فيا  أو  الرئة  بها  تتصل  التي  واألعضاء 

والسعال للصدر كالُعطاس للدماغ.

والحركة،  - الحس  عن  األعضاء  تعطل  الّسكتة: 

النسداٍد واقع يف بطون الدماغ، ويف مجاري الروح 

الحساس واملتحرك.

الق: )انيوسيام باليونانية(: ِغلٌَظ يف األجفان،  - السُّ

لها  تحمرُّ  بورقيَّة  أكّالة  رديئة  غليظة  مادة  عن 

أشفار  تقرح  إىل  ويؤدي  الهدب،  وينتر  األجفان، 

الجفن، ويتبعه فساد العن.

فيه  - بخاصية  املزاج  يفسد  الذي  هو  م:  السُّ

كالبيش.

الحركة  - عن  للبدن  قيد  املفرط  من  السِّ َمن:  السِّ

والنهوض والترصف، ضاغط للعروق ضغطاً مضيقا 

لها، فينسدُّ عى الروح مجاله.
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-ش-

الدم دسا تخينا لزجاً،  - الشباب والشيب: مادام 

مال  املائية  إىل  أخذ  فإذا  أسود،  يكون  الشعر  فإن 

الشعر إىل الشيب.

أثر  - من  يكون  قد  الجفن،  انقالب  هي  رتة:  الشُّ

قرحة، وقد يكون من أثر زيادة اللحم.

يف  - تحدث  شحمية  مادة  من  زيادة  ناق:  الرشُّ

الجفن األعى، فتثقل الجفن عن االنفتاح، وتجعله 

واملرطوبن،  للصبيان  يعرض  ما  وأكر  كاملسرتخي.. 

والذين تكر بهم الدمعة والرّمد. 

إحداها  - يَْن:  حمَّ من  مركبة  الِغّب: حمى  شطر 

، واألخرى بلغمية، فيكون يف يوم واحد للِغّب  ِغبٌّ

والتَّوايف،  املشابكة  سبيل  عى  إّما  معا،  والبلغمية 

وإما عى سبيل  والجوار،  املبادلة  وإما عى سبيل 

 . املداخلة والطُُّروِّ

عرية: ورم مستطيل يظهر عى َحرْف الجفن،  - الشَّ

يشبه الشعر يف شكله، ومادته يف األكر، دم غالب.

-ص-

الصحة: هيئة يكون فيها بدن اإلنسان يف مزاجه  -

صحيحة  كلها  األفعال  عنه  يصدر  بحيث  وتركيبه، 

سليمة.

أفعال  - عن  التنفسية  األعضاء  متنع  علة  ع:  ْ الصَّ

الحس والحركة واالنتصاب منعا غر تام لسّدة تقع، 

البطن  تصيب  آفة  من  يعرض  كيّل  لتشنج  وأكره 

املقدم من الدماغ، فتحدث سّدة غر كاملة، فيمنع 

نفوذ قوة الحس والحركة فيه.

َنان من بقايا آثار املني  - نان: زعم قوم أن الصُّ الصُّ

نواحي  إىل  وقعت  وقد  اإلنسان،  عنه  املتخلف 

ما  ليس  وهذا  الجلد،  مساّم  يف  ونفذت  اإلبط، 

يجب أن يعتمد.

-ض-

ال  - كانت  إذا  املعدة  لحال  اسم  املعدة:  ضعف 

إكراباً  يَُكّربُها  الطعام  ويكون  جيداً،  هضاً  تهضم 

شديداً من غر سبب يف الطعام. 

شبيهة  - اللسان  تحت  صلبة  غدة  شبه  ْفدع:  الضِّ

اللون املؤتلف من لون سطح اللسان والعروق التي 

فيه بالضفدع.

من  - أضيق  الِعَنِبيَّة  الثُّقبة  تكون  أن  الضيق: 

وإن  محمود،  فهو  طبيعيا  ذلك  كان  فإن  املعتاد، 

كان مرضيا فهو رديء أردأ من االنتشار، ورمبا أدى 

إىل االنسداد.

ضيق النفس: هو أن ال يجد الهواء املترصف فيه  -

بالنفس منفذاً إىل جهة حركته إال ضيقا ال يترسب 

فيه إال قليال قليال.

-ط-

 الطّرفة: نقطة من دم طري أحمر أو عتيق مائت  -

أكهب أسود، قد سال عن بعض العروق املتفجرة 

يف العن برضبة مثالً أو لسبب آخر مفّجر للعروق، 

من امتالء، وورم..

-ظ-

الظّْفرة: زيادة من امللتحمة أو من الحجاب املعن  -

بالعن، يبتدئ يف أكر األمر من املُوق. ويجري دامئا 

عى امللتحمة.

-ع-

العروق الضوارب، وهي الراين. -

يجلبه  - باملالنخوليا  شبيه  وسوايس  مرض  العشق: 

استحسان  عى  فكرته  بتسليط  لنفسه  اإلنسان 

بعض الصور والشائل التي له، ثم أعانته عى ذلك 

شهوته أو مل تُِعن.

أو  - نهاراً،  ويبرص  ليال،  البرص  يتعطل  أن  الَعَشاء: 

يضعف يف آخره.

الُعطاس: حركة حامية من الدماغ لدفع خلط أو  -

مؤٍذ آخر باستعانة من الهواء املستنشق دفعا من 

طريق األنف والفم.

العارص: هو الدواء الذي يبلغ من تقبيضه وجمعه  -

األجزاء إىل أن تضطر الرطوبات الرقيقة املقيمة يف 

خللها إىل االنضغاط واالنفصال.

ال: هو كل دواء من شأنه أن يَْحلَُو ال بقوة  - الَغسَّ

الحركة، أعني  فاعلة فيه، بل بقوة منفعلة تعينها 

السيالن،  بالحركة  الرطوبة، وأعني  املنفعلة  بالقوة 

فإن السائل اللطيف إذا جرى عى فوهات العروق 

ماء  مثل  بسيالنه  فأزالها  الفضول  برطوبته  أالن 

الشعر، واملاء الَقراح، وغر ذلك.

-ف-

شق  - ووقوع  فردتيه،  عن  الغشاء  انحالل  الفتق: 

قبل  فيه  محصوراً  كان  غريب  جسم  ينفذه  فيه 

الشق، أو التساع ضيق يف مجاريه، أو انحالل. 

الفسخ: انفصال ظاهر يعرض للعضل يف أوساطها.  -

الَفْصد: استفراغ كيل يستفرغ الكرة، والكرة هي  -

تزايد األخالط عى تساويها يف العروق. 

الفقرة: عظم يف وسطه ثقب ينفذ منه النخاع. -

انقبايض  - كتشنج  مركبة  مختلفة  حركة  الُفواق: 

مع متدد انبساطي كان يف فم املعدة، أو يف جميع 

جرمها، أو املريء.

-ق-

الُخرَّاجات  - وعن  الجراحات،  عن  تتولد  القروح: 

املتفجرة، وعن البثور. فإن تفرق االتصال يف اللحم 

إذا امتد وفاح يسمى قرحة تتقيح.

كثرة،  - غضاريف  من  مؤلف  عضو  الرئة:  قصبة 

دوائر وأجزاء دوائر، نّضد بعضها عى بعض.

يعرض  - ما  أكر  املالنخوليا  من  نوع  القُّطرب: 

الناس  من  فرَّاراً  اإلنسان  ويجعل  شباط،  شهر  يف 

األحياء، محبا ملجاورة املوىت واملقابر، مع سوء قد 

وتواريه  ليال،  صاحبه  بروز  ويكون  يغافُصه،  ملن 

ال  الناس  عن  وبعداً  للخلوة،  حبا  ذلك  كل  نهارا. 

يسكن يف موضع واحد أكر من ساعة.

مع  - واللسان  الفم  جلدة  تكون يف  قرحة  الُقالع: 

انتشار واتساع.

والبياض  - الغالب،  الضوء  الُقُمور: قد يحدث من 

الغالب كا يغلب، إذا أديم النظر يف الثلج، فال يرى 

األشياء، أو يراها من قريب، وال يراها من بعيد. 

القابض: هو الدواء الذي يحدث يف العضو فرط  -

موضعها،  يف  لتتكاثف  االجتاع  إىل  أجزاء  حركة 

وتنسد املجاري.

القارش: هو الدواء الذي من شأنه لفرط جالئه أن  -

والرواند  الُقسط  مثل  الفاسدة  الجلد  أجزاء  يجلو 

وكل ما ينفع البََهق والَكلَف ونحوها.

ْعفة اليابسة أخبث وأردأ وآكل،  - الُقوباء: هي السَّ

وأبعد غوراً. 
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خروج  - معه  يتعرس  مؤمل  معوي  مرض  القولنج: 

اسم  هو  بالحقيقة،  والقولنج،  بالطبع.  يخرج  ما 

فا  قولون  الغالظ  األمعاء  يف  فيه  السبب  كان  ملا 

يليها، فإن كان يف األمعاء الدقاق فاالسم املخصوص 

ولكن  إيالوس.  هو  الصحيح  التعارف  بحسب  به 

رمبا سمي إيالوس يف بعض املواضع قولنجاً لشدة 

مشابهته له. 

معنين،  - عى  يأيت  األطباء  كالم  يف  القيح  القيح: 

جمع  وهو  موضع  كل  يف  يستعمل  ما  أحدها: 

أمراض  يف  خاصة  يستعمل  ما  والثاين:  ملدة.  الورم 

الجانبن  إما يف  إليه  انفجر  الصدر والرئة من قيح 

معا، وإما يف جانب واحد.

-ك-

-الكبد: هو العضو الذي يتمم تكوين الدم، لحم  -

أحمر كأنه دم، ولكنه جامد وهي حالته عن ليف 

ملا  أصول  هي  التي  العروق  فيها  منبثة  العصب 

ينبث منه متفرقة فيه كالليف.

الكُزَاز )أو الكُزّاز(: يستعمل ملعان مختلفة:  -

أ-ما كان مبتدئا من عضالت للرتقوة فيمددها إىل 	 

قدام، وإىل خلف، وإّما يف الجهتن جميعاٌ. 

ب- كل متدد.	 

ج- التشنج نفسه.	 

ك- تشنج العنق خاصة. 	 

ه- التمدد هو يف الحقيقة، ضد التشنج.	 

وقد  - بالعظم.  الخاص  االتصال  تفرق  الكرس: هو 

يقع منه متفرقا، ويسمى إذا صغرت أجزاؤه جدا 

رّضاً.

الكُلْية: عضٌو آلة لتنقية الدم من املائية. -

الكابوس: ويسمى الخانق، وقد يسمى بالعربية  -

عند  اإلنسان  فيه  والتيدالن: مرض يحس  الجاثوم، 

ويعرصه  عليه  يقع  ثقيال  خياال  النوم  يف  دخوله 

ويكاد  وحركته،  صوته  فينقطع  نفسه  ويضيق 

انتبه  عنه  انقىض  وإذا  املسام.  النسداد  يختنق 

دفعة. 

كارس الرياح: هو الدواء الذي من شأنه أن يجعل  -

قوام الريح رقيقا هوائيا بحرارته وتجفيفه مثل ِبْزر 

الذاب. 

ويحرق  - اللحم  يأكل  الذي  الدواء  هو  الكاوي: 

الجلد إحراقا مجففا ويصلّبه. ويستعمل يف حبس 

الدم من الراين ونحوها. مثل الزاج.

ولتقوية  - الفساد،  انتشار  ملنع  نافع  عالج  اليك: 

الفاسدة  املواد  ولتحليل  مزاجه،  يراد  الذي  العضو 

املتشبتة بالعضو، ولحبس النزف. وأفضل ما يكوى 

به الذهب.

-ل-

شق  - إليها  ينجذب  الوجه  يف  آلية  علة  اللقوة: 

هيئته  فتتغر  طبيعية،  غر  جهة  إىل  الوجه  من 

والجفنن  الشفتن  التقاء  جودة  وتزول  الطبيعية، 

لعضل  تشنج  وإما  اسرتخاء،  إما  وسببها  شق.  من 

األجفان. والجانب املريض هو الذي يرى سليا.

جداً  - نفاذة  كيفية  له  الذي  الدواء  هو  الالذع: 

مثل  العدد،  كثر  تفرقا  االتصال  يف  تحدث  لطيفة 

ضاد الخردل بالخل، أو الخل نفسه.

-م-

املربد: معروف. -

املبسور: املريض بالبواسر. -

الرطوبات  - يفني  الذي  الدواء  هو  املجفف: 

بتحليله ولطفه.

بجذبه  - شأنه  من  الذي  الدواء  هو  املحكك: 

وتسخينه أن يخدب إىل املسام أخالطاً لّذاعة حاكَّة. 

يسخن  - أن  شأنه  من  الذي  الدواء  هو  املحمر: 

العضو الذي يالقيه تسخينا قوياً حتى يجذب قوى 

وهذا  فيحمر.  ظاهره  يبلغ  قويا  جذباً  إليه  الدم 

الدواء مثل الخردل والتن واألدوية املحمرة تفعل 

فعال مقاربا لليك.

تربيده  - يبلغ من  الذي  البارد  الدواء  املخدر: هو 

للعضو إىل أن يحيل جوهر الروح الحاملة إليه قوة 

الحركة والحس بارداً يف مزاجه، غليظا يف جوهره، 

مثل األفيون والبنج.

العضو  - الذي يجعل سطح  الدواء  ُن: هو  الـُمَخشِّ

مختلف األجزاء يف االرتفاع واالنخفاض، إما لشدة 

تقبيضه مع كثافة جوهره، وإما لشدة حرافته مع 

لطافة جوهره.

ل: هو الدواء الذي يجّفف ويكيف الرطوبة  - املدمِّ

حتى  املتجاورين  الجراحة  سطحي  بن  الواقعة 

يصرا إىل التغرية واللزوجة، فيلصق أحدها باآلخر 

مثل دم األخوين والصرب.

املرِْخي: هو الدواء الذي من شأنه أن يجعل قوام  -

ورطوبته،  بحرارته  ألن  املساّم  الكثيفة  األعضاء 

فيعرض من ذلك أن تصر املساّم أوسع، واندفاع ما 

فيها من الفضول أسهل مثل ِبْزر الكتان.

املرض: هيئة يف بدن اإلنسان مضادة لهذه الحالة  -

)نقيض الصحة(

املرطب: معروف. -

املرارة: كيس معلق من الكبد إىل ناحية املعدة،  -

الكبد  إىل  فم  ولها  عصبانية.  واحدة  طبقة  من 

ومجرى فيه يجذب الخلط الرقيق املوافق لها.

املسّدد: هو الدواء اليابس الذي يحتبس لكثافته  -

ويبوسته أو لتغريته يف املنافذ فيحدث فيها السدد.

وكل  - معروفة،  فهي  واملعرّق،  واملّدر  املسّهل 

يف  كا  القبض  مع  اإلسهال  فيه  يجتمع  دواء 

ورَنْجانفإنه نافع يف أوجاع املفاصل. السُّ

املغلِّظ: هو مضاد امللطف، وهو الدواء الذي من  -

شأنه أن يصر قوام الرطوبة أغلظ إما بإجاده، أو 

بإخثاره. 

املفتِّت: هو الدواء الذي إذا صادف خلطا متحجراً  -

ه، مثل مفتت الحصاة من حجر  ر أجزاءه ورَضَّ صغَّ

اليهودي وغره.

املفّتح: هو الدواء الذي من شأنه أن يحرك املادة  -

الواقعة يف داخل تجويف املنافذ إىل خارج لتبقى 

املجاري مفتوحة، وهذا أقوى من الجايل.

يفنـَِي  - أن  شأنه  من  الذي  الدواء  هو  ح:  املقرِّ

ويحلل الرطوبات الواصلة بن أجزاء الجلد. ويجذب 

املادة الرديئة إليه حتى يصر قرحة مثل الباَلَُذر.

ينفذ  - أن  شأنه  من  الذي  الدواء  هو  املقطّع: 

بلطافته فيا بن سطح العضو والِخلط اللزج الذي 

التزق به فيَرْبيه عنه مثل الخردل والسكنجبن.

يعدل  - أن  شأنه  من  الذي  الدواء  هو  املقّوي: 

قوام العضو ومزاجه حتى ميتنع من قبول الفضول 

املنصبة إليه. 

املكبود: هو الذي يف أفعاله ضعف من غر أمر  -

ظاهر من ورم أو ُدبَيْلٍَة.

تاريخ الطب



47 أكتوبر 2017عدد 18

امللطف: هو الدواء الذي من شأنه أن يجعل قوام  -

الِخلط أرق بحرارة معتدلة مثل البابونج.

أن  - شأنه  من  الذي  اللزج  الدواء  هو  اململّس: 

أملس  انبساطاً  خشن  عضو  سطح  عى  ينبسط 

السطح فيصر ظاهر ذلك الجسم به أملس مستور 

الخشونة.

املنبت للحم: هو الدواء الذي من شأنه أن يحيل  -

مزاجه  لتعديله  لحاً  الجراحة  عى  الوارد  الدم 

وعقده إياه بالتجفيف.

املنضج: هو الدواء الذي من شأنه أن يفيد الِخلط  -

قابضة  قوة  وفيه  باعتدال،  مسخن  ألنه  نضجاً 

بعنف،  يتحلل  وال  ينضج  أن  إىل  الِخلط  تحبس 

فيفرتق رطبه من يابسه وهو االحرتاق.

عند  - يكون  الذي  الرابع  الهضم  املنّي: هو فضلة 

وقد  العروق  عن  راشحة  األعضاء  يف  الغذاء  توزع 

استوفت الهضم الثالث.

املجرى  - عن  والِفَكر  الظنون  تغر  املالَْنُخوليا: 

وال  سكون  مع  الخوف  وإىل  الفساد  إىل  الطبيعي 

يكون فيه اضطراب شديد كاملَانِيَا.

املانيا: هو الجنون السبعي، كله اضطراب وتوثب  -

وعبث وسبعية، ونظر ال يشبه نظر الناس، بل أشبه 

يشء به نظر السباع.

املوّسخ للقروح: هو الدواء الرطب الذي يخالط  -

التجفيف  ومينع  أكر،  فيصرها  القروح  رطوبات 

واإلدمال.

-ن-

النبض: حركة من أوعية الروح مؤلفة من انبساط  -

وانقباض لتربيد الروح بالنسيم.

نزول املاء: مرض سّدي، وهو رطوبة غريبة تقف  -

والصفاق  البيضية  الرطوبة  بن  العنبية  الثقبة  يف 

القرين، فتمنع نفوذ األشباح إىل البرص.

نفث الدم: الدم قد يخرج ثَْفالً فيكون من أجزاء  -

الحلق،  ناحية  الفم، وقد يخرج تنخا فيكون من 

وقد يخرج تنحنحاً فيكون من القصبة. وقد يخرج 

فيكون من املريء وفم املعدة أو من املعدة  قيئاً 

نواحي  من  فيكون  سعاال  يخرج  وقد  الكبد.  ومن 

الصدر والرئة.

النََّفس الصغري الضيق يكون حاله يف ذلك بالضد  -

فيصغر ما يستنشق وكذلك يف جانب اإلخراج.

النََّفس العظيم: هو النفس الذي ينال هواء كثراً  -

أعضاء  منه  تنبسط  الذي  فهو  املعتدل،  فوق  جداً 

النفس يف الجهات كلها انبساطا.

الحس  - آالت  عن  النفساين  الروح  رجوع  النوم: 

الرجوع  عن  آالتها  معه  تتعطل  مبدأ  إىل  والحركة 

بالفعل منها إال ما البد منه يف بقاء الحياة، وذلك يف 

مثل آالت النفس.

-ه-

الهْتك: انفصال ظاهر يعرض للعضل يف أطرافها. -

يفيد -  أن  شأنه  من  الذي  الدواء  هو  -الهاضم: 

الغذاء هضاً. 

ليس  - الذي  الهواء  هو  الجوهر:  يف  الجيد  الهواء 

وهو  غريب،  يشء  واألدخنة  األبخرة  من  يخالطه 

مكشوف للساء غر محقون للجدران والسقوف، 

اللهم إال يف حال ما يصيب الهواء فساد عام.

علة  - يكون  وأرواحنا  ألبداننا  عنرص  الهواء: 

أعني  كالفاعل  لكن  فقط،  كالعنرص  ال  إلصالحها 

املعّدل.

-و-

الَوْثُ: أن يكون قد زال العضو من مفصله زواال  -

غر تام وال ظاهر بن فيكون خلعاً، والوهن دون 

يف  الرباطات  يلحق  متدد  من  أذى  وكأنه  الويث 

املفصل وما يحيط به من اللحم لو كان معه زوال 

كان وثْياً.

الوخز والخزق: متقاربان من حيث إن كل واحد  -

وإمنا  البدن،  يف  صلب  جسم  من  نفوذه  منها 

يختلفان يف حجم الجسم النافذ. فيشبه أن يكون 

ملا  معجمة  بالزاي  والخزق  وصغر،  دق  لِا  الوخز 

عظم وحجم.

-ي-

الريقان: تغر فاحش من لون البدن إىل صفرة أو  -

الجلد  إىل  األسود  أو  األصفر  الخلط  لجريان  سواد 

وما يليه.
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