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الممخص:

لـ يبذؿ األطباء المسمميف في القديـ جيداً في تشخيص مختمؼ األمراض الجنينية التي
يتعرض ليا الجنيف منذ أيامو األولى في بطف أمو ،ومف أىميا التشوىات التي تصيبو
بسبب مختمؼ الحاالت التي تتعرض ليا األـ ؛ نتيجة مشاكؿ عديدة منيا الصحية ،أو

االجتماعية ،أو البيئية ،أو الوراثية ،والتي تعد مف أخطر أسباب التشوىات التي يصاب
ّ
بيا الجنيف.

وقد بيف كثير مف األطباء المسمميف ،حقائؽ العيوب الخمقية التي تولد مع
ّ
الجنيف في بطف أمو ،ووصفوىا وصفاً دقيقاً ،وشخصوىا وبينوا أسبابيا ،ودالئميا ،فضبلً
عف عبلجيا في أكثر األحياف.

الكممات المفتاحية :التشوىات – االجنة – األطباء المسمميف .
Congenital Abnormality of the Fetus between Past and Present
MSC.Huda Abdullah Tahir
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Abstract

Muslim doctors have long spared no effort in diagnosing

the various embryonic diseases that have afflicted the fetus since
its early days in his mother's womb. The most important of

these.Diseases are deformities that affect the fetus because of
the diverse situations affecting mother; such as health, social,
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environmental or genetic problems, which is one of the most
serious causes of deformities suffered by the fetus.

المقدمة

Key Words: deformities -Fetuses - Muslim Doctors .

يحرصف كؿ الحرص عمى
وجوباً عمى جميع الحوامؿ خبلؿ فترة الحمؿ أف
ّ
صحتيف وصحة األجنة ،طيمة مدة الحمؿ إلى وقت الوالدة ،ولكف بالرغـ مف ذلؾ فقد
ّ
تتعرض المرأة الحامؿ اثناء فترة الحمؿ إلى مشاكؿ تؤثر بدورىا عمى صحتيا وصحة

جنينيا.

لذا وجب عمييا أف تتحصف بمجموعة مف اإلحتياطات قبؿ وأثناء فترة الحمؿ

حتى تقي نفسيا وجنينيا مف حدوث مشاكؿ تعرض جنينيا لمتشوىات الخمقية التي تؤدي

إلى اإلجياض ،أو وفاة الطفؿ في بطف أمو.

وحتى ال يولد الطفؿ يحمؿ إعاقة طيمة حياتو ،وقبؿ التحصف باإلحتياطات

وجب عمى األـ الحامؿ أف تتعرؼ عمى األسباب التي تؤدي إلى تشوىات األجنة .ومف

تمؾ التشوىات ما يكوف ظاىرياً ،ومنيا ما يكوف خفياً.

ّأوالً :التشوىات
الخمقية لغةً
ّ
ا -التشوىات :الشيف والواو والياء ،أصؿ صحيح مأخوذة مف الشوه وىي مفرد لكممة

التشوىات ،والشوه يدؿ عمى قبح الخمقة ،فيقاؿ :رجؿ أشوه أو مشوه ،وامرأة شوىاء ،أي

قبيحاً الوجو والمنظر ،وشوىو اهلل(عز وجؿ) فيو مشوه(ٔ).

(قاؿ عميو الصبلة والسبلـ) :عندما حصب المشركيف يوـ حنيف" :شاىت الوجوه.)ٕ("...
أي قبحت ،فيزموا بإذف اهلل ،وك ّؿ شيء مف الخمؽ ال يوافؽ بعضو بعضاً يقاؿ لو :أشوه
ومشوه.
ويأتي الشوه أيضاً بمعنى النقص فيقاؿ :مثبلً لمخطبة التي ال يصمى فييا عمى

النبي(صمى اهلل عميو وسمـ) خطبة شوىاء ،اي ناقصة(ٖ).
بِ -
الخمقية :صفة لمتشوىات ،وأصميا مف الفعؿ(خمؽ) وىو يأتي بمعنييف:
ٕٗٙ
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ٔ -اإلنشاء :عمى مثاؿ أبدعو ،أي ابتداع الشيء عمى غير مثاؿ سابؽ ،وخمؽ اهلل

الشيء يخمقو خمقاً أي أحدثو بعد إف لـ يكف وىو الذي أوجد األشياء جميعيا بعد أف لـ

تُكف موجودة(ٗ).
ِِ
يف "(٘) ،أي أحسف المقدريف(.)ٙ
ٕ -التقدير :قاؿ تعالى ...":فَتََب َار َؾ المَّوُ أ ْ
َح َس ُف اْل َخالق َ
()ٚ
ص ِّوُر"...
والخالؽ والخبلؽ ،ىو اهلل(عزوجؿ) ،قاؿ تعالىُ ":ى َو المَّوُ اْل َخالِ ُ
ؽ اْل َب ِارئُ اْل ُم َ
وقاؿ سبحانو ...":بمَ ٰى وىو اْل َخ َّبل ُ ِ
يـ"( ،)ٛوىذه الصفة باأللؼ والبلـ ال تجوز لغير
ؽ اْل َعم ُ
َ َ َُ
ِ
مقي)
اهلل تعالى ،و(الخمقة) تأتي بمعنى الفطرة ،وينسب إلييا عمى لفظيا فيقاؿ( عيب خ َ
ومعناه موجود مف أصؿ الخمقة وليس بعارض(.)ٜ
ِ
يولد بيا اإلنساف وتكوف
مقية ىي العيوب التي ّ
إف العيوب الخ ّ
مف ذلؾ نستنتجّ :
موجودة مف أصؿ ِ
الخمقة وىو جنيف في بطف أمو ،وليست بأمر عارض يعرض
لئلنساف فيسبب لو التشوىات والعيوب.
ثانياً :التشوىات الخمقية إصطبلحاً

تستعمؿ التشوىات الخمقية ،والخمؿ الوالدي ،والعيوب الخمقية ،كمصطمحات

األيضية(ٓٔ) ،الموجودة في
الوظيفية و
السموكية و
التركيبية و
مترادفة لوصؼ االضطرابات
ّ
ّ
ّ
ّ
الطفؿ الوليد عند الوالدة(ٔٔ).

ولقد ُعرفت التشوىات الخمقية بالتعاريؼ اآلتية-:
ٔ -ىي تخمؽ غير طبيعي ،لعضو أو جزء مف العضو ،مما يؤدي إلى خمؿ في وظيفة
ذلؾ العضو أو الجزء مف العضو(ٕٔ).

ٕ -ىي تخمؽ غير طبيعي ،في أحد أعضاء الجسـ  ،أو األنسجة في مرحمة تخمؽ
الجنيف ،وقد تكوف ىذه العيوب ظاىرة ،أو داخمية ال يمكف التأكد منيا إالّ
بالفحوصات المختبرية ،ويولد بيذه التشوىات طفؿ إلى ثبلثة أطفاؿ لكؿ مائة حالة

والدة(ٖٔ).

ٖ -ا ي التغيير في شكؿ الجنيف أو في ىيئتو ،أو في أي عضو مف أعضائو ،إذ يمكف
أف يؤثر عميو في المستقبؿ سواء في شكمو ،أو في وظائؼ أعضائو ،وقد تكوف
ٕٗٚ
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تشوىات يسيرة ،أو شديدة وخطيرة ،وقد تظير بعد الوالدة مباشرةً  ،أو في فترة
الطفولة ،وبعضيا قد يحتاج إلى عمميات تجميمية لعبلجيا(ٗٔ).
ثالثاً :أسباب التشوىات الخمقية الجنينية

يوجد العديد مف العوامؿ المؤثرة في حدوث التشوىات الخمقية ،منيا مايتعمؽ

بالبيئة ،ومنيا مايتعمؽ بالوراثة ،ومنيا مايتعمؽ بيما معاً ،فضبلً عف وجود أسباب أخرى

ترجع إلى األـ الحامؿ ،أو إلى جنينيا.

ٔ -األسباب البيئية:

منذ زمف بعيد كاف معموماً لدى الناس أف بعض ظروؼ البيئة المحيطة مف الممكف أف
تقضي عمى األجنة أو أف تسبب التشوىات ليا ،ولـ يكف مجيوالً لدييـ أف تناوؿ بعض

المواد قد يؤدي إلى اإلجياض(٘ٔ).

وتعد المؤثرات البيئية المختمفة مسؤولة عف(ٓٔ )%مف مجموع حاالت
ّ
التشوه(.)ٔٙ
وتتنوع ىذه المؤثرات البيئية لعدة عوامؿ أبرزىا اإلشعاعات ،واألمراض

المعدية ،والمواد الكيميائية ،ونقص بعض المواد الحيوية.
ا -اإلشعاعات:

إذ يمكف أف يؤدي تعرض النساء الحوامؿ لئلشعاعات إلى إصابة األجنة

بتشوىات ومنذ أف تأكد ىذا األمر أصبح األطباء يمتنعوف مف تعريض النساء الحوامؿ

لتمؾ األشعة حتى ولو كاف ذلؾ بجرعات منخفضة(.)ٔٚ

إذ تنيي األشعة الموينة بصورة سريعة عمى الخبليا المنقسمة ،وعمى ىذا

األساس فيي عوامؿ مشوىو قوية تنتج فعمياً أي نوع مف التشوىات الخمقية إستناداً إلى

الجرعة ومرحمة النمو التي يمر بيا الجنيف حاؿ التعرض ليا .تعمؿ األشعة المنبثقة

عف اإلنفجارات النووية عمى تشوىات األجنة.

ومف ذلؾ النساء الحوامؿ الناجيف مف إنفجار القنبمة النووية في مدينتي

ناجازاكي وىيروشيما وأجيضت  %ٕٛمف الحوامؿ ،و ٕ٘ %مف النساء أنجبف أطفاؿ
ٕٗٛ
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توفوا في السنة األولى مف عمرىـ ،في حيف أف ٕ٘ %مف األطفاؿ أصيبوا بتشوىات

خمقية خاصة بالجياز العصبي المركزي .تعمؿ األشعة كذلؾ عمى إحداث طفرات
وراثية لمكائنات الحية ،ومف نتائجيا أيضاً حدوث تغيرات في الخبليا الجرثومية ،مما
يؤدي إلى حدوث إعاقات خمقية متنوعة(.)ٔٛ

ب -األمراض المعدية:

()ٜٔ
بأنيا
تعرؼ األمراض المعدية تبعاً لتعريؼ منظمة الصحة العالمية ّ :

االمراض التي تنتج مف اإلصابة بعدوى بعامؿ يمكف انتقالو مف إنساف إلنساف ،أو مف

حيواف لآلخر ،أو مف البيئة لئلنساف أو الحيواف بطريقة مباشرة أو غير مباشرة(ٕٓ).

وقد تتعرض النساء الحوامؿ إلى إالصابة باألمراض المعدية ،مما قد يؤثر عمى

األجنة ،لكف مف رحمة اهلل(عزوجؿ) أف جعؿ الجنيف في قرار مكيف وىو الرحـ ،فبل

تصؿ إليو الكثير مف تمؾ العوامؿ المسببة لؤلمراض المعدية كالفايروسات وغيرىا،

وذلؾ لوجود جدار حماية ليا وىو المشيمة ،والتي ىي مركز التبادؿ بيف األـ وجنينيا

فيمنع وصوؿ تمؾ العوامؿ إلى الجنيف ،فضبلً عف إلى جياز المناعة في جسـ األـ(ٕٔ)،
ومع ذلؾ كمو ثبت طبياً أف إصابة النساء الحوامؿ بعدوى معينة قد يفضي إلى مرور

فيروس أو بكتريا خبلؿ المشيمة ومف ثـ انتقاؿ العدوى أو المرض لمجنيف ،مما يؤدي
إلى أضرار وخيمة تؤثر عمى نمو أعضاء الجنيف وتتسبب في بعض التشوىات

الخمقية ،وقد تكوف ىذه التشوىات خطيرة جداً بحيث تؤدي إلى وفاة الجنيف قبؿ الوالدة،

أو بعدىا مباشرةً ،أو أف يصاب بتشوىات وعيوب في أعضاء مختمفة مف جسده مما
يؤثر بشكؿ مباشر عمى حياتو العممية(ٕٕ).

ومف ىذه اإلمراض التي ثبت طبياً ّأنيا تسبب التشوىات الخمقية لؤلجنة،
فيروس الحصبة اإللمانية ،إذ أف أصابة األـ بيذا المرض يمكف أف يؤدي إلى إصابة
الجنيف بتشوىات أبرزىا في العيف والدماغ وفي القمب ،وكذلؾ فايروس تضخـ الخبليا

إذ أف اصابة األـ بيذا الفايروس في الثبلثة األشير األولى لمحمؿ يؤدي غالباً الى
أما إذا حدثت اإلصابة بو بعد الثبلثة أشير األولى؛ فإف ذلؾ
إجياض الجنيف تمقائياًّ ،
ٕٜٗ
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يحدث لمجنيف تخمفاً عقمياً و بدنياً وخمبلً في وظائؼ بعض األعضاء ،ومف األمراض

الخطيرة األخرى التي تؤثر عمى الجنيف كذلؾ مرض نقص المناعة المكتسبة المعروؼ
بااليدز(ٖٕ).

ج -المواد الكيميائية:
ومف األسباب البيئية أيضأً ،استعماؿ المواد الكيميائية والعقاقير ،فقد أصبح

استعماليا شائعاً لدى المجتمعات المعاصرة نظ اًر ألىميتيا الكبيرة ،فيي تشكؿ حاجة أو
ضرورة لكثير مف الناس ،لمعبلج أو الستعماالت أخرى منيا المشروع ومنيا الغير

مشروع ،وقد ثبت طبياً أف عدداً مف تمؾ المواد والعقاقير يسبب التشوىات الخمقية ،مع

أف
أنو يصعب إعطاء تقييـ دقيؽ لتأثير العقاقير عمى األجنة وذلؾ يرجع أوالً :إلى ّ
الدراسات الكثيرة تعتمد بشكؿ أساسي فقط عمى ذاكرة األـ ،ثـ أف النساء الحوامؿ
يستعممف العديد مف األدوية ،والمواد الكيميائية ،واف عدد ىذه المواد واألدوية والتي

تسبب التشوىات الجنينية في تزايد مستمر(ٕٗ).

عد الكحوؿ أكثر المواد
ومف األمثمة عمى تمؾ المواد الكحوؿ والتدخيف ،إذ ُي ّ
المسببة لمتشوه انتشا اًر في الغرب ،فالكحوؿ ليا تأثيرات مباشرة عمى األجنة وتؤدي إلى
تشوىات متعددة ،إذا كانت النساء الحوامؿ يتعاطيف تمؾ المحرمات في فترة الحمؿ ،بؿ

أنو قد سجمت حاالت إصابة بالتشوه ألطفاؿ لـ تتعاطى أمياتيـ الخمر في فترة الحمؿ
لكونيف مدمنات قبؿ ذلؾ ،ونتيجة لمتدخيف تتزايد حاالت االجياض التمقائي ،وموت

األجنة ،ونقص النمو ،وضمور األعضاء ،وكذلؾ المواد المخدرة بشتى أنواعيا والتي

أصبح معروفاً مدى تأثيراتيا الخطيرة عمى نمو األجنة ودورىا في حدوث العيوب

الخمقية(ٕ٘).

لقد ثبت أف تعاطي المواد المخدرة ،والمواد المسكرة لو تاثيرات خطيرة عمى

األجنة في األرحاـ ،فتعاطي الكحوؿ يسبب لمجنيف ما يسمى ب(متبلزمة الكحوؿ
الجنيني) ويتمثؿ في صغر الرأس والعينيف والفؾ والتخمؼ العقمي وبعض االضطرابات
االخرى ،وىناؾ عدد مف األدوية المستعممة في عبلج بعض األمراض تتسبب في
ٖٓٗ
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التشوىات أيضاً ،مثؿ عقار الثاليدوميد والذي يستعمؿ في عبلج مرض السرطاف ،ولـ

يعد مستعمبلً اآلف عمى قائمة المواد العبلجية ،إذ أف تناوؿ ىذا العقار تسبب فعبلً في
والدة أطفاؿ دوف أطراؼ ،فضبلً عف تسببو في تشوىات أخرى ،وقد ثبتت تأثيرات

خطيرة ألدوية أخرى(.)ٕٙ

ومف أىـ المواد المخدرة التي تؤثر عمى الجنيف(الكوكاييف) إذ أف وصوؿ كمية

منو إلى الجنيف كفيمة باجياضو ،ويؤدي إلى مشاكؿ في النمو لدى االطفاؿ بعد الوالدة

 ،اما التدخيف فانو يؤدي إلى آثار خطيرة عمى نمو الجنيف إذ يؤثر عمى وصوؿ الغذاء

لمجنيف(.)ٕٚ

د -نقص المواد الحيوية:
إف نقص بعض المواد قد يعيؽ عممية نمو الجنيف ،كنقص الفيتامينات،

واألحماض األمينية ،وبعض العناصر الغذائية(.)ٕٛ

وكاألسباب الميكانيكية التي تصيب الجنيف بالتشوىات كتعرض األـ الحامؿ

إلى حادث ،أو إصابة في البطف ،أو تعرضيا لمضرب ،أو الضغط عمى منطقة البطف،
أو إدخاؿ مواد أو أجيزة إلى عنؽ الرحـ ،ومف أبرز ىذه األسباب نقص ما يعرؼ
بالسائؿ االمنيوسي ،وىو السائؿ المحيط بالجنيف داخؿ الرحـ ،ويتكوف ىذا السائؿ مف

دـ األ ـ ،ومف بوؿ الجنيف ،والذي ال يحتوي عمى أي مواد ضارة ،ووظائؼ السائؿ

تتمثؿ في حماية الجنيف مف الحوادث التي قد تتعرض ليا األـ ،والسماح لمجنيف
بالحركة والنمو داخؿ الرحـ ،وضبط درجة الح اررة ،وتغذية الجنيف ،إذ يحتوي عمى

أف االلتصاؽ يؤدي إلى
بعض المواد ،وكذلؾ منع إلتصاؽ غشاء األمينوف بالجنيف ،إذ ّ
حدوث بعض التشوىات وىو الكيس الذي يتواجد بو الجنيف(.)ٕٜ

ثانياً /األسباب الوراثية

تُعد األسباب الوراثية مف أىـ العوامؿ المؤدية لمتشوىات الخمقية ،ويرجع إلييا
مف( ٖٓ %الى ٓٗ )%مف نسب التشوىات تحدث في مراحؿ مبكرة مف تكويف الجنيف
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بؿ إنيا قد تحدث قبؿ تكوينو ،لكف بفضؿ اهلل ورحمتو فإف معظـ حاالت التشوه الناتجة

عف أسباب وراثية يتـ إجياضيا بشكؿ تمقائي(.)30

ذلؾ أف العيوب الخمقية قد تكوف مرتبطة بالصبغيات(الكروموسومات) أو

المورثات(الجينات) التي تشكؿ المادة الوراثية داخؿ الخمية ،لذلؾ قد تكوف العيوب

الخمقية أو حتى بعض األمراض ناتجة عف أسباب وراثية تتعمؽ بخمؿ في

الكروموسومات أو في الجينات ،أف مفيوـ الوراثة يعني انتقاؿ الصفات الوراثية عبر

األجياؿ مف خبلؿ المادة الوراثية(ٖٔ).
رابعاً :أنواع التشوىات الخمقية

وتقسـ عمى نوعيف أساسييف ىما:

أوالً :التشوىات الصبغية أو الكروموسومية:

قد تؤدي االختبلالت في عدد الكروموسومات ،أو تركيبيا إلى والدة إنساف

مصاب بتشوىات شديدة قد ال تستمر معيا حياتو غالباً ،أو قد يجيض الجنيف المصاب

تمقائياً ،وذلؾ نتيجة لنقص أو زيادة في عدد الكروموسومات أو تركيبو أثناء عممية
اإلخصاب عف طريؽ إتحاد الحيوانات المنوية مع البويضات ،فأثناء عممية األنقساـ
االختزالي قد تتكوف حيوانات منوية أو بويضات بيا نقص أو زيادة في عدد

الكروموسومات ليذا يولد طفؿ يحمؿ زيادة أو نقصاف في عدد الكروموسومات ،وقد

يكمف الخمؿ في تركيب الكروموسومات وليس في العدد  ،إذ يكوف العدد سميماً لكف

يط أر الخمؿ عمى طبيعة تركيبيا(ٕٖ).

ؾ أف حاالت االختبلالت الصبغية قميمة الحدوث ،إال أنيا تسبب تشوىات
وال ش ٌ

في الصفات الخارجية لممصاب ،وقد تسبب الكثير مف األمراض والعاىات وحاالت

اإلسقاط المبكرة لؤلجنة.

وقد تكوف التشوىات الخمقية ناتجة عف عيوب في الجينات التي ىي جزء مف

الكروموسومات ،فكؿ زوج مف الكروموسومات يحتوي عمى العديد مف الجينات والتي

ٕٖٗ

مجمة التراث العممي العربي

فصمية ،عممية ،محكمة العدد(ٓٗ) ٕٜٓٔـ

تكوف مسؤولة عف تحديد صفات اإلنساف مف حيث شكمو ،ولونو ،واألمراض الوراثية،

التي يحمميا أو مف الممكف أف يصاب بيا وغير ذلؾ(ٖٖ).

وغالباً ما ترتبط األمراض الوراثية بالعيوب الخمقية وتنقسـ األمراض الوراثية

عمى قسميف(ٖٗ):

ٔ -المرض الوراثي السائد:

فإذا كاف أحد الوالديف لديو عيب خمقي ،فإف ذلؾ يكفي ألنتقاؿ األمراض إلى األبناء
باحتماؿ تصؿ نسبتو إلى(ٓ٘.)%

ٕ -المرض الوراثي المتنحي:

وىذا النوع مف األمراض والعيوب ال ينتقؿ إلى األبناء إال في حالة وجود

عامميف وراثييف لممرض أحدىما مف األـ واآلخر مف األب.

ثانياً /التشويو الناتج عف العوامؿ المتعددة:
ويتنوع ىذا القسـ مف التشوىات إلى:

 -1تشوىات أثناء عممية تكويف األعضاء ،إذ يحدث اختبلؿ كمي أو جزئي في تركيب
العضو نتيجة لعوامؿ متعددة ،قد تكوف بيئية ،أو وراثية ،أو نتيجة لتفاعؿ العوامؿ

الوراثية مع العوامؿ البيئية(ٖ٘).

 -2تشوىات في شكؿ األاعضاء نتيجة لعوامؿ ميكانيكية أي لمؤثرات خارجية،
كتعرض المرأة الحامؿ لحادث(.)ٖٙ

خامساً :أقساـ التشوىات الخمقية

تتعدد أنواع تشوىات الجنيف ،بحسب العوامؿ واألسباب التي ترجع إلييا ،إلى

تشوىات صبغية(كروموسومية) ،وأخرى ناتجة عف عوامؿ متعددة إذ يمكف أف تتداخؿ
عدة أسباب مع بعضيا محدثة بعض التشوىات.
ٔ -التشوىات الصبغية:

إما أف تكوف بسبب اختبلؿ
ىذه التشوىات ناتجة عف عيوب في الكروموسوماتّ ،
في عدد الكروموسومات بالزيادة أو النقصاف ،واما أف يكوف االختبلؿ في تركيب ىذه
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الكروموسومات ،فيذا القسـ مف التشوىات يتنوع إلى تشوىات عددية وتشوىات تركيبية

عمى النحو اآلتي-:

ا -التشوىات الناتجة عف الزيادة في عدد الكروموسومات:

ُيعد ىذا النوع مف أىـ أنواع التشوىات ،إذ أف الجنيف يكوف قاببلً لمحياة ولكنو يعاني
مف تشوىات خمقية ،وتخمؼ عقمي( ،)ٖٚويكوف عدد الصبغيات في الخبليا سبعة

وأربعوف( )ٗٚبدالً مف ستة وأربعوف( )ٗٙكروموسوماً ،ومف األمثمة عمى ذلؾ :متبلزمة

داوف(:)ٖٛ

وىي حالة مرضية ناتجة مف وجود زيادة في عدد الكروموسومات الجسدية،

ومف صفات المصابيف بيذه الحالة المرضية ىو التخمؼ العقمي بدرجات متفاوتة،
فضبلً عف إلى تشوىات جسدية تتمثؿ في قصر القامة ،وشكؿ األصابع ،ووجود طيات

في جفوف العينيف(.)ٖٜ

ب –التشوىات الناتجة عف نقص في عدد الكروموسومات:
في ىذا النوع مف التشوىات ،يكوف عدد الصبغيات أقؿ مف العدد الطبيعي،

فيكوف عددىا خمس وأربعوف(٘ٗ) ،وىي حاالت نادرة الحدوث ومف أمثمتيا:

متبلزمة تيرنر :ىي حالة مرضية ناتجة عف النقص الحاصؿ في عدد

الكروموسومات الجنسية ،مما يؤدي إلى إصابة األجنة بتشوىات شديدة تؤدي

ألجياضيا تمقائياً ،واما أف تكوف قميمة الخطورة إذ يعيش الجنيف مصاباً بعدة عيوب،
ويحدث ىذا النوع بيف اإلناث ،ويكف مصابات بعيوب في المبايض أو الرحـ(ٓٗ).

ج – التشوىات الناتجة عف خمؿ في تركيب الكروموسومات:

قد يحدث اضطراب في تركيب الكروموسومات ،إما بأنتقاؿ جزء مف كروموسوـ

معيف إلى كروموسوـ آخر ،وا ّما بحذؼ جزء مف كروموسوـ معيف ،مما يسبب تخمؼ
عقمي ،وعيوب في القمب ،ويسبب أيضاً متبلزمة معروفة بمتبلزمة بكاء القطة ،إذ يكوف
صوت بكاء الطفؿ أشبو ببكاء القطة(ٔٗ).

ٕ -التشوىات الناتجة عف عوامؿ متعددة:
ٖٗٗ

فصمية ،عممية ،محكمة العدد(ٓٗ) ٕٜٓٔـ

مجمة التراث العممي العربي

قد تحدث التشوىات لسبب بيئي أو وراثي ،أومف األسباب التي ذكرتيا ،وقد

تتفاعؿ عدة عوامؿ لتسبب التشوىات الخمقية ،فمف الممكف أف تتفاعؿ العوامؿ الوراثية
والبيئية معاً فينتج عف ذلؾ تشوىات معينة ،ومف ذلؾ التشوىات التي تحدث لمجنيف
أثناء عممية تكويف االعضاء ،فقد تتسبب في إنعداـ كمي أو جزئي ألحد األعضاء ،أو

خمؿ في الشكؿ الطبيعي ليا ،وتنشأ في خبلؿ األاسبوع الثالث وحتى األسبوع الثامف
مف الحمؿ ،وكذلؾ قد يتغير تركيب بعض األعضاء حتى بعد مرحمة التكويف ،ومف

أمثمة ذلؾ ما يعرؼ بأنسداد األمعاء ،ويمكف أف تؤدي بعض العوامؿ الميكانيكية،

كالضغط عمى الرحـ إلى تشوىات شكمية لمجنيف(ٕٗ).

سادساً :رأي األطباء المسمميف القدامى في التشوىات الخمقية

نظر األطباء العرب المسمميف ليذه العيوب الخمقية نظرة عممية ،وحاولوا أف

يشرحوىا بشكؿ يتبلئـ مع المعمومات الطبية التي كانت معروفة وسائدة بشكؿ كبير
يومئذ ،فكانت عبلجاتيـ ناتجة عف وجية نظرىـ أف الصحة والمرض والعيوب الخمقية

ناجمة عف خمؿ في التوازف بيف االخبلط األربعة لجسـ األنساف وىي :الصفراء

والسوداء والبمغـ والدـ.

وقد ظؿ ىذا االعتقاد سائداً لفترة طويمة مف الزمف.

يقوؿ الشيخ الرئيس(ابف سينا)

(ٖٗ)

في كتابو القانوف ،في معرض ذكر األمراض

واألسباب واألعراض الكمية ،وذلؾ في الفصؿ الثالث مف أمراض التركيب" :وأمراض
التركيب أيضاً تنحصر في أربعة أجناس:

ا -أمراض الخمقة.

ب -أمراض المقدار.
ج -أمراض العدد.

د -أمراض الوضع.
أوالً :أمراض الخمقة تنحصر في اجناس أربعة:
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 -1أمراض الشكؿ :وىو أف يتغير الشكؿ عف مجراه الطبيعي ،فيحدث تغيره افة في
الفعؿ كاعوجاج المستقيـ ،واستقامة المعوج ،وتربع المستدير ،واستدارة المربع ،ومف

ىذا الباب سفيط الراس إذا عرض منو ضرر ،وشدة إستدارة المعدة.

 -2أمراض المجاري :وىي ثبلثة أصناؼ:

 اما أف تتسع كانتشار العيف ،وكالسػبؿ(ٗٗ) ،وكالدوالي.
 أو تضيؽ كضيؽ ثقب العيف ،ومنافذ النفس ،والمري.
 أو تنسد كانسداد الثقبة العنبية ،وعروؽ الكبد وغيرىا.

 -3أمراض األوعية والتجاويؼ :وىي عمى اصناؼ أربعة:

 فإنيا اما أف تكبر وتتسع كاتساع كيس األنثييف.

 أو تصغر وتضيؽ كضيؽ المعدة وضيؽ بطوف الدماغ عند الصرع.
 أو تنسد وتمتمئ كانسداد بطوف الدماغ عند السكتة.

 أ وتستفرغ وتخمو كخمو تجاويؼ القمب مف الدـ عند شدة الفرح الميمكة وشدة المذة
الميمكة(٘ٗ).

 -4أمراض صفائح األعضاء:
 اما بأف يتممس ما يجب أف يخشف ،كالمعدة والمعي إذا تممست.
 أو يخشف ما يجب أف يممس كقصبة الرئة إذا خشنت.
ثانياً:أمراض المقدار :فيي صنفاف:
 فإنيا اما أف تكوف مف جنس الزيادة كداء الفيؿ(.)ٗٙ

 واما أف تكوف مف جنس النقصاف كضمور المساف والحدقة.
ثالثاً :أمراض العدد:
 فاما أف يكوف مف جنس الزيادة وتمؾ:

 اما طبيعية كالسف الشاغبة واألصبع الزائدة،
 أو غير طبيعية كالسمعة( ،)ٗٚوالحصاة.
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 واما مف جنس النقصاف سواء كاف نقصاناً في الطبع كمف لـ يخمؽ لو أصبع.
 أو نقصاناً ال في الطبع كمف قطعت أصبعو.
رابعاً :أمراض الوضع :فيي أربعة:

ٔ -انخبلع العضو عف مفصمو أو زوالو عف وضعو مف غير انخبلع كما في الفتؽ
المنسوب إلى األمعاء.

ٕ -أو حركتو فيو ال عمى المجرى الطبيعي أو اإلرادي كالرعشة ،أو لزومو موضعو فبل
يتحرؾ عنو كما يعترض عند تحجر المفاصؿ في مرض النقرس.

ٖ -أو مباعدتو ال عمى المجرى الطبيعي وىو صنفاف احدىما أف يعرض لو امتناع حركتو
إليو أو تعسر بعدما كاف ذلؾ ممكناً لو مثؿ :األصبع إذا امتنع تحركيا إلى مبلصقة
جارتيا ،أو يعرض ليا امتناع تحركيا عنيا ومفارقتيا إياىا بعد أف كاف ذلؾ ممكناً.

ٗ -أو تعسر تباعدىا وذلؾ مثؿ استرخاء الجفف واسترخاء المفاصؿ في الفالج أو تعسر
بسط الكؼ وفتح الجفف(.)ٗٛ

سابعاً :امثمة عمى التشوىات الخمقية الجنينية

تحدث العيوب الخمقية عند األجنة بصورة كبيرة ،وقد تكوف مشاىدة واضحة

لمعياف إذا كانت ىذه العيوب في أعضاء جسـ اإلنساف الظاىرة كالراس واليديف والوجو
والقدميف.

وقد تكوف ىذه العيوب الخمقية مخفية ال يمكف التعرؼ عمييا إال بعد إجراء عدد

مف الفحوص المختبرية التي تخص تمؾ العيوب ألظيارىا كما يحدث تماماً في

التشوىات التابعة لؤلعضاء الداخمية لجسـ الجنيف كالكمية واألمعاء والقمب والمعدة.

وستتكمـ الباحثة عف تشوىات الرأس كمثاؿ عف التشوىات الخمقية مقارنة بينيا

وبيف الطب الحديث.

التشوىات الخاصة بالرأس:

 تحدث عمي بف ربف الطبري( )ٜٗعف تشوه الرأس ،وقاؿ :في عمة استدارة الرأس وما

فيو مف الدالئؿ "إف المزاجات(ٓ٘)التي في زرع األبويف إذا صارت مضغة وتحركت
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الح اررة صعد ما كاف في الزرع مف جوىر العنصريف الخفيفيف إلى فوؽ لخفتيما،
وانحدر ما كاف فيو مف جوىر العنصريف الثقيميف إلى أسفؿ ،وتدفع الح اررة معيا

مادة ،فإذا أنتيى البدف منتياه مف األمتداد والطوؿ في الرحـ دارت في أعبله

اليوائية الصاعدة مع النارية ،فتستدير لذلؾ تمؾ المادة ىناؾ ويتكوف منو

الرأس(كما يستدير الزجاج إذا نفخ فيو الزجاج)  ،فالرأس الفاضؿ ،ما كاف فمكياً
معتدؿ الدماغ ،فاما ما صغر جدا فإنو يدؿ عمى قمة الدماغ وفساد الذىف ،وما
عظـ جدا دؿ عمى البمو والخبؿ ،وما اعتدؿ منو وشاكؿ البدف دؿ عمى الذكاء
والتوقد"(ٔ٘).

 وقد بيف أبف الجزار

(ٕ٘)

مثبلً عف العيوب الخمقية التي تصيب الرأس ،وبيف أف

الرأس إما أف يزداد حجمو كثي اًر ،واما أف ينقص(ٖ٘).

 ووصؼ ابف سينا أشكاؿ الرأس الغير طبيعية ،في معرض حديثو عف تشريح
القحؼ(ٗ٘) ،وذكر بأف ليا أشكاالً ثبلثة.

الرس غير الطبيعية فيي عمى ثبلثة أشكاؿ:
قاؿ أبف سينا( اما أشكاؿ أ

احدىا :إف ينقص النتوء المقدـ فيفقد لو مف الدروز

(٘٘)

الدرزاالكميمي(.)٘ٙ

الثاني :إف ينقص النتوء الموخر فيفقد لو مف الدروز الدرز البلمي.

الثالث:إف يفقد لو النتوء جميعا ويصيرالرأس كالكرة متساوي الطوؿ والعرض)

()٘ٚ
إف ىذا الشػكؿ لما تساوى فيو األبعاد وجب
قاؿ أفاضػؿ األطباء جالينػوس ( ّ
في العػدؿ أف يتساوى فيو قسػمة الدروز في األوؿ لمطوؿ درز ،ولمعػرض درزاف ،فيكوف

ىينا لمطوؿ درز ،ولمعرض كذلؾ درز واحد وأف يكوف الدرز العرضي في وسط

العرض مف األذف إلى األذف عمى ىذه الصورة  ،xكما أف الدرز الطولي في وسط

الطوؿ) .قاؿ ىذا الفاضؿ( وال يمكف أف يكوف لمرأس شكؿ رابع غيرطبيعي حتى يكوف

الطوؿ أنقص مف العرض إالّ وينقص مف بطوف الدماغ أو جرمو شيء وذلؾ مضاد
لمحياة مانع مف صحة التركيب) .وصوب قوؿ مقدـ األطباء أبقراط

الرأس أربعة فقط فاعمـ ذلؾ(.)ٜ٘
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إما في الوقت الحاضر فمف المعروؼ أف ىناؾ أشكاالً متعددة وغير طبيعية

لمرأس ،وتكتسب أىمية ىذه األشكاؿ حسب المرض المسبب ،ففي متبلزمة(ٓ )ٙداوف

(ٔ)ٙ

مثؿ المنغوليف يتصؼ رأس المريض بكونو مسطحاً مف الخمؼ ،وىذا تماماً ما ينطبؽ
عمى النوع الثاني الذي ذكره ابف سينا.

وفي حديثو عف اإلستدالالت الممكنة مف شكؿ الرأس يقوؿ ابف سينا( أما

دالئؿ شكؿ الرأس فقد عرفناؾ في باب عظـ القحؼ أف الشكؿ الطبيعي لمرأس ما ىو،

والرديء منو ما ىو .واف الرداءة لمشكؿ إذا وقعت في جزء مف أجزاء الرأس أضرت ال

محالة بخواص أفعاؿ ذلؾ الجزء مف الدماغ كالذي قد قاؿ جالينوس :أف المسفّط
والمربع مذموـ دائماً والناتئ الطرفيف مذموـ إال أف يكوف السبب فيو قوة مف القوة

المصورة أي تكوف أفرطت في فعميا ،ويدؿ عمى قوة ىذه القوة شكؿ العنؽ ومقداره

والصدر)(ٕ.)ٙ
الدماغ

كما يفرؽ ابف سينا في مجاؿ تشوىات الرأس بيف ما يعرؼ حالياً باستسقاء

(ٖ)ٙ

وبيف تجمع الورـ الدمػوي

(ٗ)ٙ

تحت فروة الرأس ،وفي الحالة الثانية ينصح

بالشؽ ألستخراج الورـ الدموي .يقوؿ ابف سينا ):وأما في الصبياف وغيرىـ إذا كاف في

رؤوسيـ ماء ،وأكثرما يكوف ىذا لمصبياف فيجب أف يتعرؼ ىؿ ىو كثير ،وىؿ ىو

مندفع مف خارج إلى داخؿ إذا قير ،فإف كاف كذلؾ فبل يعالج .واف كاف قميبلً

ومستمسكاً بيف الجمد والقحؼ فاستعمؿ إما شقا واحداً في العرض ،وأما إف كاف كثي اًر
فاعمؿ شقيف متقاطعيف أوثبلثة شقوؽ متقاطعة إف كاف أكثر وتفرغ ما فيو ،ثـ تشد

وتربط وتجعؿ عميو الشراب والزيت إلى ثبلثة أياـ ،ثـ تحؿ الرباط وتعالج بالمراىـ

والفتؿ إف احتجت إلييا ،أوبالخيط والدرزاف .واف أبطأ نبات المحـ فقد أمروا بأف يجرد

العظـ جرداً خفيفاً لينبت المحـ .واف كاف الماء قميبلً جداً كفاؾ أف تحؿ الخمط المانع
باألضمدة(٘.)ٙ

 اما رأي الزىراوي( )ٙٙفي استسقاء الدماغ فكاف:
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(إف ىذا السقـ كثي اًر مايعرض لمصبياف عند الوالدة ،إذ اضغطت القابمة رأس

الصبي بغيررفؽ ،وقد يعرض أيضاً مف عمة خفية التعرؼ ،ولـ أرى ىذه العمة في
غير الصبياف وجميع مف رأيت منيـ أسرع إليو الموت فمذلؾ رأيت ترؾ العمؿ بو .ولقد

رأيت منيـ صبياً قد أمتؤل رأسو ماء ،والرأس يعظـ في كؿ يوـ ،حتى لـ يطؽ الصبي
يقعد عمى نفسو لعظـ رأسو والرطوبة تتزايد حتى ىمؾ .وىذه الرطوبة إما أف تجتمع

بيف الجمد والعظـ ،واما أف تجتمع تحت العظـ عمى الصفاؽ والعمؿ في ذلؾ إف كانت

الرطوبة فيما بيف الجمد والعظـ وكاف الورـ صغي اًر ،فينبغي أف تشؽ في وسط الرأس
شقاً واحداً بالعرض ،ويكوف طوؿ الشؽ نحوعقديف حتى تسيؿ الرطوبة ،واف كانت
الرطوبة أزيد والورـ أعظـ فاجعميا شقيف متقاطعيف ،واف كانت الرطوبة تحت العظـ،

وعبلماتيا أف ترى خياطات الرأس)التي تسمى اليوـ بالدروز( مفتوحة مف كؿ جية،

واذا عصرتو بيدؾ إلى الداخؿ ،وليس يخفى عميؾ ذلؾ ،فينبغي أف تشؽ في وسط

الرأس ثبلثة شقوؽ.

وبعد الشؽ تخرج الرطوبة كميا ثـ تشد الشقوؽ بالخرؽ والرفايد( ،)ٙٚثـ تنطمو

()ٙٛ

مف فوؽ بالشراب والزيت إلى اليوـ الخامس ثـ تحؿ الرباط وتعالج الجرح بالفتؿ
والمراىـ وال تترؾ شد الرأس باعتداؿ ،وتغذي العميؿ بكؿ غذاء جاؼ قميؿ الرطوبة إلى

أف يقوى العضو ويب أر أف شاء اهلل.

وصفة أخرى مف الشؽ أف تنظر إذ يظيرعظـ الورـ واجتماع الماء ألنو قد

يكوف في مؤخر الرأس أكثر ،أو في مقدمو ،أو في اليميف ،أو في الشماؿ فتقصد

بالشؽ إذ يظير لؾ الورـ وأمتبلء الماء فتشقو عمى ما يمكنؾ وتحفظ أف تقطع شرياناً

فتحدث نزفاً فيموت العميؿ مف ذلؾ النزؼ مع استفراغ الرطوبة)(.)ٜٙ
 في الطب الحديث:

االستسقاء الدماغي أو َم َوهُ الرأس:

ىي حالة مف تراكـ السوائؿ الدماغية

(ٓ)ٚ

الدماغ(ٔ.)ٚ
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أعراض االستسقاء الدماغي او(موه الرأس) لدى األطفاؿ:

نظ اًر ألف اليافوخ(ٕ ،)ٚالذي يربط بيف عظاـ الجمجمة ،يكوف مفتوحاًٍ ،فاف أكثر

العبلمات وضوحاً ،والتي تشير لئلصابة بموه الراس ،ىي تضخـ الرأس المفرط .فمف

الممكف أف يكوف اليافوخ مشدوداً وبار اًز كما قد تكوف فروة الرأس رقيقة والمعة ،أو

تكوف األوردة في فروة الرأس بارزة ويكوف لدى الطفؿ المصاب ميؿ لتوجيو العينيف

الع َرض اسـ(عيوف الشمس الغائبة) كذلؾ ،ال بد مف
إلى األسفؿ يطمؽ عمى ىذا َ
مبلحظة ومراقبة وجود أعراض أخرى مثؿ القيء ،النعاس ،عدـ الراحة ،والتشنجات.
أما اإلشارات المنتشرة عند األطفاؿ األكبر سناً ،فيي أرتفاع الضغط داخؿ

الجمجمة وبالتحديد داخؿ القحؼ الذي يتسـ بظيور أعراض مثؿ :الغثياف ،الصداع،
القيء ،وأحيانا عدـ وضوح الرؤية ،أوالرؤية المزدوجة ،مشاكؿ في التوازف ،أو أنعداـ

التناسؽ الحركي(ٖ.)ٚ

ومف العبلمات األخرى :عدـ الراحة ،أو التعب الشديد ،وأحيانا يمكف أف

تغيرات في الشخصية فضبلً عف عدـ القدرة عمى التركيز والتعمـ.
تظيرعند الطفؿ ّ
أسباب وعوامؿ خطر االستسقاء الدماغي ،أو موه الرأس :وتقسـ إلى سببيف رأسييف
ىما:

ٔ-أسباب ظاىرة:

وسببيا خمقي(مولود) ينجـ عف اجتماع عدة مسببات وراثية وبيئية .أحد

األسباب الشائعة ىو أنسداد الممر الدماغي بيف البطيف الثالث والبطيف الرابع .ينشأ

تضيؽ أو إنسداد ناتج عف اإلصابة بالتياب ،نزيؼ أو ورـ
ىذا اإلنسداد بسبب ّ
يتراكـ السائؿ الدماغي قبؿ حدوث اإلنسداد ويسبب َم َوه الرأس سبب آخر لحصوؿ

موه الرأس ىي المشقوقة ،وىي خمؿ يصيب عممية التئاـ الجزء الخمفي مف العمود
َ
(ٗ)ٚ
الفقري المصحوب بمتبلزمة أرنولد خياري  .في ىذه الحالة تتـ عرقمة عممية تدفؽ
السائؿ النخاعي وخروجو مف البطيف الرابع بسبب ىبوط المخيخ باتجاه القناة
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السيسائية (٘ )ٚكذلؾ تكوف اإلصابة بمتبلزمة مصحوبةً ىي األخرى بحالة مف موه
الرأس.

ٔ -أسباب مكتسبة:

يظيرموه الرأس المكتسب بعد الوالدة ،وىو مف الممكف أف يحصؿ نتيجة لئلصابة
َ
()ٚٙ
في الرأس ،التياب السحايا غشاء الدماغ ،أو نتيجة لئلصابة بورـ في الدماغ.

عبلج االستسقاء الدماغي أو موه الرأس:

أكثر العبلجات انتشا اًر و استعماالً ىو إدخاؿ أنبوب مرف ،يدعى تحويمو ،يتـ

بواسطتو تصريؼ السائؿ مف الرأس إلى تجويؼ البطف.

موه الرأس الناجـ عف انسداد الممر بيف
ىناؾ عبلج آخر ألنواع معينة مف َ
البطينات ،وىو يعتمد عمى ثقب قاعدة البطيف الثالث لتصريؼ السائؿ بواسطة منظار

داخمي .يطمؽ عمى ىذا العبلج اسـ "االفتغار بالتنظير الداخمي"
الثالث.

()ٚٚ

لقاعدة البطيف

تطور األطفاؿ الذيف يعانوف مف َم َوه الرأس:
بموه الرأس ،وبالضرر الدماغي أف
تتأثر عممية تطور األطفاؿ بشكؿ خاص َ
حصؿ قبؿ الجراحة وكذلؾ بااللتيابات أو المضاعفات األخرى كما تتأثر عممية تطور
الطفؿ وتأقممو مع محيطو بشخصيتو وبالتعامؿ الذي يحظى بو مف والديو ومف

محيطو.

يكوف تطور األطفاؿ الذيف يعانوف مف موه الرأس الخمقي ،دوف وجود

اضطرابات أخرى طبيعياً.

ال يؤثر أنبوب التحويمو عمى أنشطة الطفؿ المعتادة ،وىو ال يتضرر بالعادة

عند وقوع الطفؿ أو تعرضو لئلصابة.

ينبغي إببلغ األقارب بأمر مرض الطفؿ إذ يتمكنوا مف االىتماـ بو ىـ أيضاً

عند غياب الوالديف .فقد يحتاج الطفؿ لممراقبة ومتابعة حالتو مف المختصيف
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واالستشارييف ،غير أف ىذا األمر يتعمؽ بحالتو الصحية .مف ىؤالء المختصيف:

طبيب العيوف ،أو المعالج الحركي(.)ٚٛ

عند حصوؿ أية تغييرات سريرية(مرضية) ،يجب التوجو لطمب المساعدة الطبية

عمى الفور(.)ٜٚ
الخاتمة:

في خاتمة ىذا البحث تبيف الباحثة النقاط اآلتية-:

ٔ -يجب عمى كؿ مف يريد اإلنجاب مف الزوجيف أف يتخذا كافة الوسائؿ اإلحت ارزية
لكي يمد طفميما سميماً معافاً مف أي تشوه خمقي قد يعرض لو أثناء فترة الحمؿ.

ٕ-

تجنب كافة األمور مف عوامؿ إجتماعية أو بيئية أو صحية ،مف شأنيا التأثير

السيء عمى نمو الطفؿ داخؿ رحـ أمو.

ٖ -عدـ الزواج مف أُسر اشتيرت بالتشوىات الجنينية الخمقية حتى ال يورث شيء
مف تمؾ األمراض إلى األطفاؿ.

ٗ-

تجنب تعاطي األدوية أو التعرض لئلشعاع ألف تمؾ األشياء تؤثر سمباً عمى

الجنيف داخؿ الرحـ مسببة لو بعض التشوىات الخمقية.

٘ -حرص األـ الحامؿ عمى صحتيا وصحة جنينيا مف التعرض لمختمؼ الحوادث
التي قد تصيبيا وجنينيا.

 -ٙالمراجعة الدورية الشيرية المنتظمة لؤلـ الحامؿ اثناء حمميا ومنذ معرفتيا بالحمؿ
لمتأكد مف سبلمتيا وجنينيا طيمة فترة الحمؿ.

 -ٚتسمح األـ بالثقافة الصحية الخاصة بيا وبجنينيا لكي تكوف عمى بينة باألمور
النافعة فتفعميا وباألمور الضارة فتجتنبيا.

 -ٛنعمة اإلنجاب ىبة عظيمة مف اهلل عز وجؿ فإذا أكرمؾ اهلل بيا فحافظي عمييا
وتذكري دائماً مف حرـ تمؾ النعمة العظيمة.

Conclusion

To sum up I would like to mention the following points:
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1. Anyone who wants to have a child must take all precautionary

measures in order to birth a healthy child and free from any
congenital malformation that may have during pregnancy.

2. Avoid all factors that have a bad effect on the development of
the child in the womb of his mother such as social, environmental
or health factors.

3. Not to marry a family known as congenital fatal deformities, so
that none of these diseases are transmitted to children.

4. Avoid taking drugs or exposure to radiation because these
things negatively affect the fetus within the uterus causing some
congenital malformations.

5. The mother should be careful about her health and health of
the fetus from exposure to various accidents that may impact on
her health and her baby.
6.

Regular periodic monthly review of pregnant mother during

pregnancy and since she knew pregnancy to ensure safety and
the fetus throughout pregnancy.
7.

The mother should have knowledge of her own health,

culture and her genitals in order to be aware of useful things and
to do and prevent harmful things.

Finally, the blessing of giving birth is a great gift from God
Almighty. If you have a chance to be pregnant, keep this gift

قائمة اليوامش
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ٔ -أبف فارس ،أبوالحسيف أحمد بف زكريا(تٖٜ٘ىػٔٓٓ٘/ـ) ،معجـ مقاييس المغة ،تحقيؽ :عبد
السبلـ ىاروف ،دار الفكر لمطباعة والنشر(،بيروت) ،جٖ،صٖٕٔ؛ ابف سيده ،أبو الحسف عمي بف
إسماعيؿ المرسي(تٗ٘ٛىػٔٓٙٙ/ـ) ،المحكـ والمحيط األعظـ ،تحقيؽ :عبد الحميد ىنداوي ،دارالكتب
العممية ،ط(،ٔ/بيروتٕٔٗٔ،ىػٕٓٓٓ/ـ) ،جٗ،صٕٓٗ.

ٕ -مسمـ أبو الحسيف بف الحجاج بف مسمـ القشيري(تٕٔٙىػٛٚ٘/ـ) ،الصحيح ،تحقيؽ :محمد فؤاد
عبد الباقي ،دار الكتب العممية ،ط(،ٔ/بيروتٕٔٗٔ،ىػٜٜٔٔ/ـ) (،كتاب :الجياد والسير ،باب غزوة
حنيف) ص،ٖٜٚح.ٔٚٚٚ

ٖ -ينظر :أبف سيده ،المحكـ ،جٗ،صٕٓٗ؛ الجزري ،أبو السعادات مجد الديف المبارؾ بف محمد بف

األثير(تٙٓٙىػٕٔٔٓ/ـ) ،النيآية في غريب الحديث واألثر ،تحقيؽ :محمود محمد الطناحي ،دار
إحياء التراث العربي(،بيروت) ،جٕ،صٔٔ٘؛ الزبيدي ،محمد مرتضى الحسيني(تٕ٘ٓٔىػٜٔٚٔ/ـ)،
تاج العروس مف جواىرالقاموس ،تحقيؽ :مجموعة مف المحققيف ،طبع و ازرة االعبلـ بالكويت(،الكويت)،
ج،ٖٙصٕٓٗ.ٕٗٙ-

ٗ -ينظر :األزىري ،أبو منصور محمد بف احمد(تٖٓٚىػٜٛٓ/ـ) ،تيذيب المغة ،تحقيؽ :محمد
عوض مرعب ،دار إحياء التراث العربي(،بيروتٕٕٔٗ ،ىػٕٓٓٔ/ـ) ،ج،ٚصٕ٘؛ ابف سيده،
المحكـ ،جٗ،صٖ٘٘ وما بعدىا؛ الفيومي ،أحمد بف محمد بف عمي(تٓٚٚىػٖٔٙٛ/ـ) ،المصباح
المنير في غريب الشرح الكبير لمرافعي،المطبعةاالميرية(،القاىرةٖٔٗٓ،ىػٜٕٕٔ/ـ) ،جٔ،صٕ٘ٗ-

.ٕٗٙ

٘ -سورة المؤمنوف ،جزء مف اآلية.ٙ/
 -ٙينظر :أبف سيده ،المحكـ ،جٗ،صٖ٘٘ وما بعدىا؛ الزبيدي ،تاج العروس ،جٕ٘،صٕٔ٘ وما
بعدىا.

 -ٚسورة الحشر ،جزء مف اآلية.ٕٗ/
 -ٛسورة يس ،جزء مف اآلية.ٛٔ/
 -ٜينظر :الفيومي ،المصباح المنير ،جٔ،صٕٕ٘ٗٗٙ-؛ الزبيدي ،تاج العروس ،جٕ٘،صٕٔ٘

وما بعدىا.
ٓٔ -األيض في المغة يعني:

ا -الرجوع والعود ،فيقاؿ :آض فبلف الى أىمو أي رجع إلييـ.

ب -صيرورة الشيء الى شيء آخر ،وتحولو مف حالة الى أخرى.
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أما في االصطبلح :فمعنى األيض ىو مجموعة التفاعبلت الكيميائية التي تحدث في الخمية
الحية لتحويؿ الغذاء الى طاقة ،ويسمى أيضاً(التمثيؿ الغذائي) .والعبلقة بيف المعنييف المغوي

واالصطبلحي واضحة ،وال ّسيما في معنى الصيرورة وىو التحوؿ مف حالة الى أخرى عبر
تحويؿ الغذاء الى طاقة.
ينظر :االزىري ،تيذيب المغة ،جٕٔ،صٜٜ-ٜٛ؛ ابف فارس ،معجـ مقاييس المغة،
جٔ،صٗٔٙ؛ ابف منظور ،محمد بف مكرـ األفريقي المصري(تٔٔٚىػٖٔٔٔ/ـ) ،لساف
العرب ،دارالمعارؼ(،القاىرة) ،صٜٓٔ؛ شكارة ،مكرـ ضياء ،عمـ الخمية ،دارالمسيرة

لمنشروالتوزيع ،ط(،ٗ،عمافٕٔٗٛ ،ىػٕٓٓٛ/ـ) ،صٕٓٔ.

ٔٔ -الحمود و يوسؼ ،ا.د محمد حسف و ا.د وليد حميد ،عمـ االجنة الطبي ،األىمية لمنشر
والتوزيع ،ط(،ٔ،عمافٕٔٗ٘ ،ىػٕٓٓ٘/ـ) ،جٔ،ص.ٕٜ٘
ٕٔ -قاري و جبر ،د .سمير بف حسف محمد و ا .جميؿ فوزي جميؿ ،مدخؿ الى الوراثة
البشرية ،دارالفكر ،ط(،ٔ،عمافٖٔٗٔ ،ىػٕٓٔٓ/ـ) ،صٕٗ.

ٖٔ-ينظر :موقع وراثة عمى شبكة االنترنت :مقاؿ لمدكتورة سميرة سقطي ،مف قسـ االمراض
الوراثية ،مستشفى الممؾ فيد بجدة ،عمى الرابط التالي:
http://www.werathah.com/genetic/genetic/cong_anomalies.htm
ٗٔ -العريض ،شيخة سالـ ،الو ارثة ما ليا وما عمييا ،دارالحرؼ العربي لمطباعة والنشر
والتوزيع ،طٕٔٗٗ(،ٔ،ىػٕٖٓٓ/ـ) ،ص.ٔٓٚ

٘ٔ -البار ،محمد عمي ،الجنيف المشوه أسبابو وتشخيصو وأحكامو ،بحث منشورفي مجمة
المجمع الفقيي االسبلمي التابع لرابطة العالـ االسبلمي ،العددٗ،ص.ٖٔٚ
-ٔٙالمصدر السابؽ.

-ٔٚقاري و جبر ،مدخؿ الى الوراثة البشرية ،ص.ٕٔٚ
 -ٔٛينظر :موقع لب ويب عمى شبكة االنترنت عمى الرابط التالي:
https://lebawab.wordpress.com
 -ٜٔمنظمة الصحة العالمية  :)World Health Organization)WHOىي السمطة
التوجييية والتنسيقية ضمف منظومة األمـ المتحدة فيما يتعمؽ بالمجاؿ الصحي ،وىي

مسؤولة عف القياـ بدور قيادي في معالجة األمور الصحية ،وبرامج البحوث الصحية،

ووضع القواعد ،والمعايير ،والسياسات الصحية ،وقد أنشئت في( )ٚنيساف(ٜٔٗٛـ) ،وىو
ما يعرؼ بيوـ الصحة العالمي.
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ينظر :موقع منظمة الصحة العالمية عمى شبكة األنترنت عمى الرابط:
http://www.who.int/about/ar
ٕٓ -ينظر :موقع طبيب دوت كوـ عمى شبكة األنترنت عمى الرابط:

http://www.tbeeb.net/ask/showthread.php?t=97621

ينظر :الحمود ويوسؼ ،عمـ االجنة الطبي ،جٔ،صٗ ٕٙوما بعدىا؛ قاري و جبر ،مدخؿ الى
الوراثة البشرية ،صٕٔٙ؛ البار ،الجنيف المشوه ،صٕٖٔ.
ٕٔ -المصادر السابقة.

ٕٕ -اإليدز ىوحالة يسببيا فيروس يسمى فيروس نقص المناعة (المكتسبة) HIVوىويقوـ باليجوـ
عمى جيازالمناعة في الجسـ والذي يعد بمثابة قوة الحراسة في الجسـ والتي تياجـ أي إصابة
فيروس.

أو
ينظر :موقع الموسوعة الصحية الحديثة عمى شبكة االنترنت عمى الرابط التالي:

/art-25-http://se77ah.comااليدز

ٖٕ -قاري و جبر ،مدخؿ إلى الوراثة البشرية ،ص.ٕٔٛ-ٕٔٚ

ٕٗ -ينظر :الحمود و يوسؼ ،عمـ األجنة الطبي ،جٔ،ص٘.ٕٚ
ٕ٘ -قاري و جبر ،مدخؿ إلى الوراثة البشرية ،ص.ٕٔٚ
 -ٕٙالمصدر السابؽ ،ص.ٕٔٛ

-ٕٚينظر :الحمود و يوسؼ ،عمـ األجنة الطبي ،جٔ،صٕٜٚ؛ قاري و جبر ،مدخؿ إلى الوراثة
البشرية ،ص.ٕٜٔ
-ٕٛينظر :البار ،الجنيف المشوه ،ص ٖٙٙوصٖٓٚ؛ العريض ،الوراثة ،صٖٗٔ.
 -ٕٜالبار ،الجنيف المشوه ،ص.ٖٚٚ

ٖٓ -ينظر :أبو عساؼ ،إسماعيؿ ،أساسيات بيولوجيا الخمية واليندسة الوراثية وعمـ الجنيف ،المطبعة
االىمية لمنشروالتوزيع ،ط(،ٔ،عمافٕٔٗ٘،ىػٕٓٓ٘/ـ) ،صٔٔٚ؛ قاري و جبر ،مدخؿ الى
الوراثة البشرية ،صٕٕ؛ سيتوت وآخروف ،ؿ.د ف ،ث .ديزنسكي ،أساسيات عمـ الوراثة،
المركز القومي لئلعبلف والتوثيؽ ،صٔٔ.ٕٔ-
ٖٔ -ينظر :قاري و جبر ،مدخؿ الى الوراثة البشرية ،ص ٜٛوما بعدىا و صٖٖٔ وما بعدىا؛

البار ،الجنيف المشوه ،صٖ ٖٜوما بعدىا؛ العريض ،الوراثة ما ليا وما عمييا ،ص ٗٙوما

بعدىا.
ٕٖ-ينظر :العريض ،الوراثة ما ليا وما عمييا ،صٓٓٔ وما بعدىا و صٔ ٕٙوما بعدىا.
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ٖٖ -المصدر السابؽ.
ٖٗ -ينظر :الحمود و يوسؼ ،عمـ االجنة ،جٔ،صٓ.ٕٙ
ٖ٘ -المصدر السابؽ ،جٔ/صٕ.ٕٙ

 -ٖٙالعريض ،الوراثة ما ليا وما عمييا ،صٕ٘.
 -ٖٚالمتبلزمة :مجموعة مف االعراض المرضية والعبلمات المتزامنة ذات السبب الواحد ،وىنا تعني
التشوىات التي تحدث سوية ،وليا مسببات مرضية مشتركة.
الحمود و يوسؼ ،عمـ األجنة ،جٔ،صٕ.ٕٙ

 -ٖٛينظر :الحمود و يوسؼ ،عمـ األجنة ،جٔ،صٖٕٛ؛ قاري و جبر ،مدخؿ إلى الوراثة،
صٖٗٔ.
 -ٖٜينظر :العريض ،الوراثة ما ليا وما عمييا ،ص٘ٛ؛ الحمود و يوسؼ ،عمـ األجنة،
جٔ،ص٘.ٕٛ
ٓٗ -البار ،الجنيف المشوه ،صٔٔٗ.

ٔٗ -الحمود و يوسؼ ،عمـ األجنة ،جٔ،صٔ.ٕٙ
ٕٗ -الشيخ الرئيس :ىوعمي بف الحسيف بف عبد اهلل بف الحسف بف عمي بف سينا ،عالـ وطبيب مسمـ
مف بخارى ،اشتيربالطب والفمسفة واشتغؿ بيما .ولد سنة(ٖٓٚىػٜٛٓ/ـ) ،وتوفي في ىمداف
سنة(ٕٗٚىػٖٔٓٚ/ـ)ُ .عرؼ باسـ الشيخ الرئيس ،وسماه الغربيوف بأميراألطباء ،وأبو الطب
الحديث ،في العصورالوسطى .وقد ألّؼ(ٕٓٓ) كتاباً في مواضيع مختمفة العديد منيا يرّكزعمى
الطب في العالـ ،وأشير أعمالو كتاب القانوف
الفمسفة والطب ،ويعد ابف سينا مف أوؿ مف كتب عف
ّ
في الطب.
ينظر :الذىبي ،أبوعبداهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف قايمازالدمشقي(تٚٗٛىػٖٔٗٚ/ـ) ،سير

أعبلـ النببلء ،تحقيؽ :شعيب االرناؤوط

ومحمد نعيـ العرقسوسي ،مطبعة حكومة الكويت،

ط(،ٜ،الكويتٖٔٙٚ،ىػٜٔٗٛ/ـ) ،جٕ،صٖٕٔ؛ أبف خمكاف ،أبو العباس أحمد بف محمد بف أبي
بكر(تٔٙٛىػٕٖٔٛ/ـ) ،وفيات األعياف وأنباء أبناء الزماف ،تحقيؽ :إحساف عباس ،دار
صادر(،بيروتٖٜٕٔ،ىػ ،)ٜٕٔٚ/جٔ،صٕ٘ٔ؛ ابوخميؿ ،شوقي ،الحضارة العربية االسبلمية
وموجز عف الحضارات السابقة ،دارالفكر المعاصر(بيروتٕٕٔٗ،ىػٕٕٓٓ/ـ) ،صٔٔ٘.
ٖٗ-

السبؿ :التياب الممتحمو األ ََرجي) ) ،Allergic conjunctivitisوالذي ىو عبارة عف

التياب ممتحمة العيف(الغشاء الذي يغطي الجزء األبيض مف العيف) بسبب أالَرجيَّة(فرط
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أف أكثر األسباب
التحسس) ،عمى الرغـ مف اختبلؼ مسببات الحساسية مف مريض آلخر إال ّ
شيوعاً ىو حمى الكؤل.
لممزيد ينظر:

Allergic conjunctivitis. Immunology Allergy .Fried launder MH ،Biology L
 Febٓٓٛ2 Cline North Am.؛28(1):43-58.
ٗٗ -أبف سينا ،أبو عمي الحسيف بف عمي(تٕٗٛىػٖٔٓٙ/ـ) ،القانوف في الطب ،طبعة مكتبة
المثنى ببغداد المصورة عف طبعة مؤسسة الجمبي وشركاؤه(القاىرةٕٕٔٚ،ىػٔٛٚٚ /ـ)،

جٔ،ص.ٚٛ

٘ٗ -داء الفيؿُ :يعرؼ داء الفيؿ طبياً بداء الفيبلريات الممفية ،وىو مرض طفيمي يمكف أف
يصيب الفرد في أي عمر ،تسّببو ديداف شبيية بالخيوط الصغيرة تعيش في الجياز الممفي لمبشر،

عضة أنثى البعوض المصابة بيا
وتنتقؿ عف طريؽ البعوض ،إذ تنتقؿ يرقات الديداف مف خبلؿ ّ
إلى الدـ لتتكاثر وتنتشر في مجرى الدـ.
لممزيد ينظر:

"Medical Definition of Elephantiasis", www.medicinenet.com, Retrieved
19-3-2018. Edited.
"What Is Elephantiasis?” www.healthline.com, Retrieved 19-3-2018.
Edited.

 -ٗٙالسمعة :تبتدئ عمى قدرالحمصة ،وقد تعظـ حتى تصير كالبطيخة وىي عمى لوف البدف ويحيط
بيا كيس تحت الجمد يشبو الصفاؽ .وىي عمى ثبلثة أنواع :شحمية ،وعصيدية ،وعسمية ،وعبلمة
السمعة أنيا ممتزقة بالجمد وتتحرؾ إلى جميع الجيات مف غيرألـ يجده العميؿ.

لممزيد ينظر:

الخطابي ،محمد العربي ،الطب واألطباء في األندلس اإلسبلمية ،دار الغرب اإلسبلمية،
ط(،ٔ،بيروت ٔٗٓٛ،ىػٜٔٛٛ/ـ) ،جٕ،صٗ.ٚ
 -ٗٚأبف سينا ،القانوف في الطب ،جٔ،صٗ.ٚ٘-ٚ
 -ٗٛأبف ربف الطبري ،ىو أبو الحسف عمي بف سيؿ بف ربف الطبري(تٕٗٙىػٛٙٓ/ـ) ،أسمـ عمى
يد المعتصـ ،فقربو وظير فضمو بالحضرة ،وأدخمو المتوكؿ في جممة ندمائو ،وكاف بموضع مف
األدب ،وىو معمـ الرازي صناعة الطب ،وكاف مولده ومنشؤه بطبرستاف .ومف اشير كتبو كتاب
فردوس الحكمة ،وكتاب أرفاؽ الحياة ،وكتاب تحفة المموؾ ،وكتاب كناش الحضرة ،وكتاب منافع
ٜٗٗ
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األطعمة واألشربة ،وكتاب العقاقير ،وكتاب حفظ الصحة ،وكتاب في الحجامة ،وكتاب في ترتيب
األغذية.
ينظر :أبف أبي أصيبعة ،أبو العباس أحمد بف القاسـ بف خميفة بف يونس الخزرجي موفؽ

الديف(تٙٙٛىػٕٜٔٙ/ـ) ،عيوف األنباء في طبقات األطباء ،تحقيؽ :الدكتور نزار رضا ،دار مكتبة
الحياة(،بيروت) ،جٔ،ص.ٗٛ

طبائع األَربع :الدـ والمرتيف والب ْم َغِـ وىو
 -ٜٗالمزاجات :جمع مزاج مف البدف :ما ركب عميو مف ال ّ
كيِفية حاصمَة مف كيفيات متضادة وفي األساس :يقاؿ :ىو صحيح المزاج وفاسده وىو
عند الحكماء ْ
يثبت عمى
وم َمِّزج ال
ما أسس عميو البدف مف االَ ْخبلط .وأ َْم ِزجةُ الناس مختمفةٌ .ويقاؿ :رجؿ َمَّز ٌ
ُ
اج ُ
ُخمُ ٍ
ؽ إِنما ىو ذا أَخبلؽ.
ينظر :أبف منظور،

لساف

العرب،

ج،ٜ

صٕ٘ٔ؛

الزبيدي،

محمد

مرتضى

الحسيني(تٕ٘ٓٔىػٜٔٚٔ/ـ) ،تاج العروس مف جواىر القاموس ،تحقيؽ :مجموعة مف المحققيف،
دار اليدآية(،د.ت) ،جٕٔ ،صٕٔٔ.

ٓ٘ -أبف ربف الطبري ،ابو الحسف ابف سيؿ(تٕٓٙىػٖٛٚ/ـ) ،فردوس الحكمة في الطب ،تحقيؽ:

د .محمد زبير الصديقي ،مطبعة آفتاب(،برليفٖٔٗٙ،ىػٜٕٔٛ/ـ) ،جٔ ،ص٘.ٛ
ٔ٘ -أبف الجزار :ىو الطبيب أبو جعفر أحمد بف إبراىيـ أبي خالد ،المعروؼ بابف الجزار
القيرواني ،وىو أوؿ طبيب مسمـ يكتب في التخصصات الطبية المختمفة ،مثؿ طب األطفاؿ ،وطب

المسنيف ،ولد في مدينة القيرواف بالببلد التونسية ،في حدود سنة(ٕ٘ٛىػٜٛٛ/ـ) ،ألسرة اشتير أفرادىا

بالطب ،وكانت آرائو الطبية الجريئة قد اقتحمت أوروبا في القرف العاشر الميبلدي وذلؾ عمى أثر نقؿ
قسطنطيف اإلفريقي لكتب ابف الجزار وتوفي فييا عاـ(ٖٜٙىػٜٜٚ/ـ) ،وقيؿ أنو توفي
عاـ(ٓٓٗىػٔٓٔٓ/ـ).

ينظر :أبف أبي أصيبعة ،طبقات األطباء ،جٔ ،صٕٕٖ؛ حاجي خميفة ،مصطفى بف عبد اهلل

كاتب جمبي القسطنطيني(ت ٔٓٙٚىػٔٙ٘ٚ/ـ) ،كشؼ الظنوف عف أسامي الكتب والفنوف ،مكتبة
المثنى(،بغدادٖٜٔ٘،ىػٜٔٗٔ/ـ) ،جٔ ،صٔ.ٛ
ٕ٘ -أبف الجزار ،احمد بف إبراىيـ القيرواني(ٖٜٙىػ ،)ٜٛٓ/سياسة الصبياف وتدبيرىـ ،تحقيؽ :د.
محمد الحبيب الييمة ،دار الغرب اإلسبلمي ،ط(ٔ،بيروتٔٗٓٗ،ىػٜٖٔٛ/ـ) ،جٗ ،صٖٔ.

ٖ٘ -القحؼ :جزء مف الييكؿ العظمي لمرأس .وىو تجويؼ داخؿ الجمجمة .فالدماغ المغمؼ

بالسحايا يشغؿ التجويؼ بينما السائؿ الدماغي الشوكي يصد الصدمات .تجويؼ القحؼ مكوف مف
التحاـ ثمانية عظاـ ىي عظاـ القحؼ ،وىي كما يأتي:
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 -1العظـ الجبيي
 -2العظـ القذالي
 -3العظـ الوتدي

 -4العظـ الغربالي
 -5العظماف الجدارياف
 -6العظماف الصدغياف
استيعاب تجويؼ القحؼ عند اإلنساف البالغ يتراوح مابيف ٕٓٓٔ ٔٚٓٓ-سـ مكعب.

لممزيد ينظر:

Martini R, Ober W, Garrison C, Welch K, and Hutchings RT.
2001. Fundamentals of
Anatomy and Physiology, 5th ed. Prentice Hall, New Jersey. p. 195
ٗ٘ -الدرز :جمع دروز ،ىو اسـ منقوؿ لمفاصؿ عظاـ الرأس ،متعارؼ وىي خمسة .وتسمى أيضاً
الشؤوف ،وىي ممتقى القبائؿ(القبائؿ أجزاء الجمجمة) ،واحدىا شأف ،يقاؿ ليا دروز تشبيياً

بخياطات الخرؽ الموصولة.

زكور ،محمد ياسر ،أصطبلحات الطب القديـ ،دار الكتب العممية(،بيروت) ،ص ٕٕٔ.
٘٘ -الدرز االكميمي :قاؿ ابف سينا :في الجمجمة دروز ثبلثة ،حقيقية ،ودرزاف كاذباف ،ومف االولى
درز مشترؾ مع الجبية قوسي ويسمى االكميمي.المصدر السابؽ.

 -٘ٙجالينوس :ىو كموديوس جالينوس قيؿ ولد في سنة(ٕٓٔـ) في بمدة سمطانية وتُوفي بيا
سنة(ٜٜٔـ) ،مف أشيرأطباء اليوناف وىو أحكـ حكيـ بعد أبقراط ،كاف فيمسوفاً ،منطقياً .برع في

الطب والفمسفة وىوابف سبعة عشر سنة ومف حكمو في كتاب أخبلؽ النفس(كما أنو يعرض لمبدف

المرض والقبح ،كذلؾ يعرض لمنفس مرض وقبح ،فمرضيا كالغضب وقبحيا كالجيؿ) ،ومف
مؤلفاتو كتاب في الطعاـ ،وكتاب في نبض العروؽ ،وكتاب في تشريح العصب ...وغيرىا كثير.
ينظراليعقوبي ،أحمد بف ابي يعقوب بف جعفر بف وىب بف واضح(تٕٕٜىػٜٓ٘/ـ) ،تاريخ
اليعقوبي ،دارصادر(بيروت) ،ص٘ٗ؛ ابف أبي أصيبعة طبقات االطباء ،جٔ،صٖٛ٘-ٚ؛
القنوجي أبو الطيب حسف خاف محمد صديؽ الحسيني(،تٖٔٓٚىػٜٔٛٓ/ـ) ،أبجد العموـ ،دار

ابف حزـ ،طٕٖٔٗ(،ٔ،ىػٕٕٓٓ /ـ ) ،جٖ،صٔ.

ٔ٘ٗ

فصمية ،عممية ،محكمة العدد(ٓٗ) ٕٜٓٔـ

مجمة التراث العممي العربي

 -٘ٚأبقراط :ىو مف أشرؼ أىؿ بيتو وأعبلىـ ،تعمـ صناعة الطب مف أبيو ايراقميدس ومف
جده ،وىما نقبل إليو صناعة الطب ،وكانت مدة حياة أبقراط خمساً وتسعيف سنة ،منيا صبي

ومتعمـ ست عشرة سنة ،وعالـ معمـ تسعاً وسبعيف سنة.

ينظر :أبف أبي أصيبعة ،طبقات األطباء ،جٔ،صٖٗ؛ الزركمي ،خير الديف بف محمود بف

محمد بف عمي بف فارس الدمشقي(تٖٜٔٙىػٜٔٚٙ/ـ) ،األعبلـ قاموس تراجـ ألشير الرجاؿ
والنساء مف العرب والمستعربيف والمستشرقيف ،دارالعمـ لممبلييف،
ط(ٔ٘،بيروتٕٕٔٗ،ىػٕٕٓٓ/ـ) ،جٔ،ص٘.ٜٗ

 -٘ٛأبف سينا ،القانوف في الطب ،جٔ،ص.ٕٙ

المتَ ِ
بلزمة ىي مجموعة مف األعراض المرضية والعبلمات المتزامنة ذات
 -ٜ٘متبلزمةُ :
المصدرالواحد .في الطب أو الطب النفسي .فالمتبلزمة مجموعةٌ مترابطةٌ سي ٌؿ مبلحظتيا سريرياً
مف ِ
أحد غيرالمريض) ،أوأعراض(التي يبمغ عنيا المريض أو
السمات أو اإلشارات(التي يراىا ٌ
الظواىرأو الخصائص التي يكثر ظيورىا مجتمعةً مما يجعؿ ظيور واحداً أوغير و ٍ
احد منيا ُي ِنذر

المعالج باحتماؿ وجود البقية) ،استُعمؿ المصطمح في العقود األخيرة خارج الطب إشارةً إلى
ُ
ٍ
متآلفة تظير باتحاد.
اىر
ظو َ
ينظر:

البعمبكي،

رمزي

منير،

المورد

الحديث(قاموس

إنكميزي–عربي)،

دارالعمـ

لممبلييف(،بيروتٕٔٗٛ ،ىػٕٓٓٛ /ـ) ،ص ٖ.ٜٔٔ

ٓ -ٙداوف :أو تناذر داوف ،أو التثالث الصبغي ٕٔ ،أوالتثالث الصبغي  ،Gمتبلزمة صبغوية

تنتج عف تغيرفي الكروموسومات حيث توجد نسخة إضافية مف كروموسوـ ٕٔ أوجزء منو في
الخبليا ،مما يسبب تغي اًر في المورثات ،تتسـ الحالة بوجود تغييرات كبيرة أوصغيرة في بنية الجسـ.

يصاحب المتبلزمة غالباً ضعؼ في القدرات الذىنية والنمو البدني ،وبمظاىر وجيية مميزة .يمكف
الكشؼ عف المتبلزمة أثناء الحمؿ عف طريؽ بزؿ السمى.
لممزيد ينظر:
Review). Lancet. 2003; )Roizen NJ, and Patterson Down’s syndrome
361(9365):1281–89.
ٔ -ٙأبف سينا ،القانوف في الطب ،جٕ،صٖٔ.

ٕ -ٙاإلستسقاء الدماغي :االستسقاء الدماغي أو َم َوهُ الرأس( )Hydrocephalusىي حالة مف
تراكـ السوائؿ الدماغية داخؿ التجويفات المسماة بػ "بطينات الدماغ" ،ومف ابرز األعراض ىي
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تضخـ الرأس المفرط .فمف الممكف أف يكوف اليافوخ مشدوداً وبار اًز ،كما قد تكوف فروة الرأس
رقيقة والمعة ،أو تكوف األوردة في فروة الرأس بارزة.

لممزيد ينظر :موقع ويب طب عمى الرابط التالي:

https://www.webteb.com

ٖ -ٙالورـ الدموي :قد يحدث أثناء الوالدة نزيؼ تحت جمد فروة الرأس محدثا ورماً عمى أحد

جانبي الجمجمة .ويتميز ىذا الورـ بأنو ليف المممس التحس فيو نبضات واليمكف إنقاص حجمو
إذا ضغطنا عميو ،واليزيد حجمو مع بكاء الطفؿ .ويبدأ ىذا الورـ في التناقص تدريجيا مع مرور

األياـ ،وبامتصاص الدـ الموجود داخمو يحدث إصفرار في لوف المولود( المادة الصفراء الناتجة
عف تكسير كرات الدـ الحمراء أكثر بكثير مف قدرة الكبد عمى التعامؿ معيا وبذلؾ تسري في الدـ
ويتموف الجمد بالموف األصفر وكذلؾ بياض العينيف).
لممزيد ينظر :الجمعية المصرية لطب األطفاؿ؛ وموقع طبيبؾ عمى الرابط التالي:
ٗ -ٙأبف سينا ،القانوف في الطب ،جٕ،صٕ٘.

https://www.6abibak.com

٘ -ٙالزىراوي :ىو أبو القاسـ خمؼ بف عباس(المتوفي بعد سنة ٓٓٗىػٖٔٓٔ/ـ)،
طبيب عربي مسمـ عاش في األندلس يعد أعظـ الجراحيف الذيف ظيروا في العالـ

اإلسبلمي ،مف أىؿ الفضؿ والديف والعمـ ،ووصفو الكثيروف بأبي الجراحة الحديثة كانت

أعظـ مساىماتو في الطب ىو كتاب «التصريؼ لمف عجزعف التأليؼ» ،الذي يعد

مجمدا.
موسوعة طبية مف ثبلثيف
ً

ينظر :الحميدي ،أبو عبد اهلل محمد بف فتوح بف عبد اهلل(تٗٛٛىػٜٔٓ٘/ـ) ،جذوة

المقتبس في تاريخ عمماء االندلس ،تحقيؽ :بشار عواد معروؼ ومحمد بشارعواد ،دارالغرب

االسبلمي(،تونس) ،صٕٜٓ-ٕٓٛ؛ الصفدي ،صبلح الديف خميؿ بف أيبؾ بف عبد
اهلل(تٗٚٙىػ ٖٖٔٙ/ـ) ،الوافي بالوفيات ،تحقيؽ :أحمد األرناؤوط وتركي مصطفى ،دار

إحياء التراث(،بيروتٕٔٗٓ ،ىػٕٓٓٓ/ـ) ،جٖٔ،صٖٓٚ؛ المقري ،أحمد بف محمد بف
عمي الفيومي(تٓٚٚىػٖٜٔٙ/ـ) ،نفح الطيب مف غصف األندلس الرطيب ،تحقيؽ:
إحساف عباس ،دار صادر(،بيروتٖٔٛٛ،ىػٜٔٙٛ /ـ) ،جٖ،ص٘.ٔٚ
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Alexandra J Sinclair(2012). ، Lai James T. F.’Ben L. C. Wright

Cerebrospinal fluid and lumbar puncture: a practical review. Journal of
PP 1530–1545.’ Issue 8’Volume 259 Neurology.

 -ٙٙبطينات الدماغ :يطفو الدماغ في حماـ مف السائؿ الدماغي الشوكي .يمؤل ىذا السائؿ
كذلؾ تركيبات مفتوحة كبيرة ،وتسمى البطينات والتي تقع في مكاف عميؽ داخؿ دماغؾ.
ومتوسدا.
تساعد البطينات الممتمئة بالسوائؿ عمى إبقاء الدماغ طافياً
ً

لممزيد ينظر :موقع (Mayo Clinicمايو كمينؾ) عمى الرابط:

https://www.mayoclinic.org/ar/diseases-

.conditions/hydrocephalus/multimedia/brain-ventricles/img-20007652
 -ٙٚاليافوخ :اليوافيخ جمع(يافوخ) ىي بقع لينة في رأس األطفاؿ الرضع ،والتي تسمح بتداخؿ
عظاـ جمجمة الطفؿ فيما بينيا أثناء الوالدة وبالتالي سيولة نزوؿ رأس الطفؿ مف خبلؿ قناة
ظـ عظاـ الجمجمة يعمؿ عمى غمؽ اليوافيخ بعدعاـ ونصؼ إلى عاميف مف
الوالدة .تع ّ

الوالدة.

لممزيد ينظر:
"USMLE Step 2: Secrets".editor1=Theodore X. O'Connell.editor2=Adam
Brochert.book=USMLE Step 2: Secrets.ed=3rd.page=271

 -ٙٛانعداـ التناسؽ الحركي :أواضطراب التناسؽ الحركي ىوضعؼ شديد وممحوظ في تطور
قدرات التناسؽ الحركي ،الذي يؤثر تأثي اًر كبي ار عمى أداء األنشطة اليومية أو التحصيؿ

الدراسي .واألطفاؿ الذيف يعانوف مف اضطراب التناسؽ الحركي التطوري في كثير مف

األحياف يجدوف صعوبة في أداء المياـ التي تتطمب استعماؿ العضبلت الكبيرة والصغيرة

عمى حد سواء ،بما في ذلؾ الكتابة ،ورمي أوالتقاط الكرات ،القفز ،الجري ،ارتداء المبلبس،

وتزريراألزرار ،ويعاني ىؤالء االطفاؿ مف تأخر في أساسيات الميارات الحركية :مثؿ
[الجموس–الحبو–المشى] ،مع وجود مشكمة بمياراتيـ النطقية ايضاً.

لممزيد ينظر:
-ٜٙ

https://fmhs.najah.edu/ar/node/1962

متبلزمة آرنولد خياري :أوتشوه خياري ،والذي يعرؼ أيضا بػ( تشوه آرنولد خياري) وىو

حالة مرضية تحدث عند وجود تشوه خمقي نادر يصيب المخيخ وحجرة المخيخ الخمفية ،أواذا كاف
حجـ الجمجمة بالغ الصغرمما يؤدي إلى تغيير في موقع الموزة المخيخية ودفعيا نحواألسفؿ عف
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طريؽ الثقبة العظمى وقد يؤدي أحياناً إلى استسقاء رأس غير متواصؿ نتيجة النسداد في جرياف
السائؿ الدماغي الشوكي.
لممزيد ينظر:

 DP Ciaverella. Neurology in Clinical Practice. Butterworth؛Rosenbaum ،RB
Heinemann ٕٜٖٔ–ٕٜٕٔ. ISBN 0-7506-7469-5.
ٓ -ٚالقناة السيسائية :تتـ فصؿ الفقرات مع بعضيا ،فكؿ فقرة تتـ فصؿ مع الفقرة التي فوقيا
والفقرة التي تحتيا بواسطة ناتئييف مفصمييف في أعبلىا وآخريف في أسفميا ،وعندما توضع

الفقرات أحداىا فوؽ األخرى تؤلؼ العمود الفقري.

إذ يتشكؿ مف تراكب الثقب الفقرية بعضيا فوؽ بعض قناة تسمى القناة السيسائية ،يستقر فييا
النخاع الشوكي مع ما يغمفو مف أغشية تدعى السحايا.
الخطيب ،أسامة نور ،الييكؿ العظمي في اإلنساف ،الخطيب لمنشر والتوزيع ،صٕٕ.
الدماغ والنخاع الشوكي والتي
ٔ -ٚالتياب السحايا :ىوالتِياب حاد لؤلغشية الواقية التي تُغ ّ
طي ّ

العدوى الفيروسات أوالبكتيريا أو غيرىا مف
تعرؼ باسـ السَّحايا تَتَ ّ
عدد أسباب االلتياب وتشمؿ َ
شيوعا عف طريؽ بعض األدوية.
الكائنات الدقيقة ،وأقؿ
ً

لممزيد ينظر:

Sáez-Llorens X, McCracken GH2003. Bacterial meningitis in children. Lancet.
9375: 2139–48. )361

Ginsberg 2004). "Difficult and recurrent meningitis". Journal of Neurology,
90001: i16–21. )Neurosurgery, and Psychiatry. 75 Supple 1
van de Beak D, de Guns J, Tunnel AR, Wijdicks EF2006). Community-acquired
bacterial meningitis in adults. The New England Joumal of Medicine. 3541:
44-53.
ٕ -ٚاالفتغار بالتنظيرالداخمي :اوالتنظيرالباطني ،أوالمناظير ،ىي تقنية النظر إلى داخؿ الجسـ
ألسباب طبية باستعماؿ ناظور باطني أو اإلندوسكوب ،وخبلفاً لمعظـ أجيزة التصويرالطبية،

يتـ إدخاؿ المناظيرمباشرة في العضو المراد فحصو .ويمكف أيضاً استعماؿ المناظير في
الحاالت التي يكوف فييا النظر بالعيف المجردة غيرمجدي مما يتطمب استعماؿ جياز يحسف

الرؤية.
لممزيد ينظر:
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Dr. Tadataka Yamada(Editor), David H. Alpers(Associate Editor), Anthony N.
Kalloo(Associate Editor), Neil Kaplowitz(Associate Editor), Chung
Owyang(Associate Editor), Don W. Powell(Associate Editor) ISBN: 978-1Jan 2009, Wiley – Blackwell 444-30342-1
1208 pages
"Lichtleiter, eineErfindungzurAnschauunginnererTeile und Krankheiten, nebst der
Abbildung"(Light conductor, an invention for examining internal parts and

diseases, together with illustrations), Journal der practischenArzneykunde
und Wundarzneykunst(Journal of Practical Medicine and Surgery), 24: 107.ٗ12
ٖ -ٚالمعالج الحركي :أو أخصائي العبلج الوظيفي الميني ،أو المعالج الميني ،وىوأخصائي
يعمؿ لمساعدة العميؿ عمى تحقيؽ الوصوؿ إلى ٍ
حالة حياتية عف طريؽ استعماؿ النشاطات
َ
َ
اليادفة ،أوالمصممة لتحقيؽ نتائج مينية تُعزز الصحة ،وتساعده في تجنب اإلصابة ،أو
العجز وذلؾ لتطويرأو تحسيف أو الحفاظ عمى أو استعادة أعمى مستوى ممكف مف
االستقبلؿ .ويكمف دور أخصائي العبلج الوظيفي في تحسيف أداء الفرد والتغمب عمى
جوانب القصور ،أوالعجز الناتج عف اإلصابة ،وتحسيف قدرة الفرد عمى أداء الواجبات،

الحد مف اإلعتماد عمى الغير ،وتعزيزالصحة ،ومنع اإلصابات،
واألعماؿ اليومية باستقبللية و ّ
والعجز ،أو تطورىا والحفاظ عمى أواستعادة أعمى مستوى ممكف مف االستقبللية.
لممزيد ينظر :موقع القاموس عمى الرابط التالي:
ٗ-ٚ

ينظر :موقع ويب طب عمى الرابط التالي:

.www.alqamoos.org

https://www.webteb.com/neurology
قائمة المصادر والمراجع
اوالً //المصادر القديمة

 األزىري ،أبو منصور محمد بف أحمد(تٖٓٚىػٜٛٓ/ـ)،

 -1تيذيب المغة ،تحقيؽ :محمد عوض مرعب ،دار إحياء التراث العربي(،بيروتٕٕٔٗ ،ىػ
ٕٓٓٔ/ـ).
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 ابف أبي أصيبعة ،أبو العباس أحمد بف القاسـ بف خميفة بف يونس الخزرجي موفؽ
الديف(تٙٙٛىػٕٜٔٙ/ـ)،
 -2عيوف األنباء في طبقات األطباء ،تحقيؽ :الدكتور نزار رضا ،دار مكتبة الحياة(،بيروت).

 أبف الجزار ،أحمد بف إبراىيـ القيرواني(تٖٜٙىػٜٛٓ/ـ)،

 -3سياسة الصبياف وتدبيرىـ ،تحقيؽ :د .محمد الحبيب الييمة،

دار الغرب اإلسبلمي،

ط(،ٕ،بيروتٔٗٓٗ،ىػٜٖٔٛ/ـ).
 الجزري ،أبو السعادات مجد الديف المبارؾ بف محمد بف األثير(تٙٓٙىػٕٔٔٓ/ـ)،

 -4النيآية في غريب الحديث واألثر ،تحقيؽ :محمود محمد الطناحي ،دار إحياء التراث
العربي(،بيروت).

 حاجي خميفة ،مصطفى بف عبد اهلل كاتب جمبي القسطنطيني

(ت ٔٓٙٚىػٔٙ٘ٚ/ـ)،

 -5كشؼ الظنوف عف أسامي الكتب والفنوف ،مكتبة المثنى(،بغدادٖٜٔ٘،ىػٜٔٗٔ/ـ).
 الحميدي ،أبو عبد اهلل محمد بف فتوح بف عبد اهلل(تٗٛٛىػٜٔٓ٘/ـ)،

 -6جذوة المقتبس في تاريخ عمماء االندلس ،تحقيؽ :بشار عواد معروؼ ومحمد بشار عواد ،دار
الغرب االسبلمي(،تونس).

 أبف خمكاف ،أبو العباس أحمد بف محمد بف أبي بكر(تٔٙٛىػٕٖٔٛ/ـ)،
 -7وفيات األعياف وأنباء أبناء الزماف ،تحقيؽ :إحساف عباس ،دار صادر(،بيروت،
ٕٖٜٔىػٜٕٔٚ/ـ).

 الذىبي ،أبو عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف قايماز الدمشقي(تٚٗٛىػٖٔٗٚ/ـ)،
 -8سير أعبلـ النببلء ،تحقيؽ :شعيب االرناؤوط ومحمد نعيـ العرقسوسي ،مطبعة حكومة الكويت،
ط(،ٜ،الكويتٖٔٙٚ،ىػٜٔٗٛ/ـ).

 أبف ربف الطبري ،ابو الحسف ابف سيؿ(تٕٓٙىػٖٛٚ/ـ)،
 -9فردوس الحكمة في الطب ،تحقيؽ :د .محمد زبير الصديقي ،مطبعة آفتاب( ،برليفٖٔٗٙ،ىػ
ٜٕٔٛ/ـ).
 الزبيدي ،محمد مرتضى الحسيني(تٕ٘ٓٔىػٜٔٚٔ/ـ)،
-11

تاج العروس مف جواىر القاموس ،تحقيؽ :مجموعة مف المحققيف ،طبع و ازرة االعبلـ

بالكويت(،الكويت).

 الزىراوي ،أبو القاسـ خمؼ بف عباس(المتوفي بعد سنة ٓٓٗىػٖٔٓٔ/ـ)،
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كتاب الزىراوي في الطب لعمؿ الجراحيف(وىو المقالة الثبلثوف مف التصريؼ لمف عجز عف

التاليؼ – العمؿ باليد ،)-تحقيؽ :د.محمد ياسر زكور ،منشورات الييئة العامة السورية
لمكتاب(،دمشؽ).

 ابف سيده ،أبو الحسف عمي بف إسماعيؿ المرسي(تٗ٘ٛىػٔٓٙٙ/ـ)،
 -12المحكـ

والمحيط

االعظـ،

تحقيؽ:

عبدالحميد

ىنداوي،

دار

الكتب

العممية،

ط(،ٔ،بيروتٕٔٗٔ،ىػٕٓٓٓ/ـ).
 أبف سينا ،أبو عمي الحسيف بف عمي(تٕٗٛىػٖٔٓٙ/ـ)،

 -13القانوف في الطب ،طبعة مكتبة المثنى ببغداد المصورة عف طبعة مؤسسة الجمبي
وشركاؤه(،القاىرةٕٕٔٚ،ىػٔٛٚٚ /ـ).
 الصفدي ،صبلح الديف خميؿ بف أيبؾ بف عبد اهلل(تٗٚٙىػٖٖٔٙ/ـ)،
 -14الوافي بالوفيات ،تحقيؽ :أحمد األرناؤوط وتركي مصطفى ،دار إحياء التراث(،بيروت،
ٕٓٗٔىػٕٓٓٓ/ـ).

 أبف فارس ،أبو الحسيف أحمد بف زكريا(تٖٜ٘ىػٔٓٓ٘/ـ)،
 -15معجـ مقاييس المغة ،تحقيؽ :عبد السبلـ ىاروف ،دار الفكر لمطباعة والنشر(،بيروت).
 الفيومي ،أحمد بف محمد بف عمي(ت ٓٚٚىػٖٔٙٛ/ـ)،
 -16المصباح المنير في غريب الشرح الكبير لمرافعي ،المطبعة االميرية(،القاىرةٖٔٗٓ،ىػٜٕٕٔ/ـ).
 القنوجي ،أبو الطيب حسف خاف محمد صديؽ الحسيني(،تٖٔٓٚىػٜٔٛٓ/ـ)،

 -17أبجد العموـ ،دار ابف حزـ ،طٕٖٔٗ(،ٔ،ىػ ٕٕٓٓ -ـ).
 مسمـ ،أبو الحسيف بف الحجاج بف مسمـ القشيري(ٕٔٙىػٛٚ٘/ـ)،
 -18الصحيح ،تحقيؽ :محمد فؤاد عبد الباقي ،دار الكتب العممية ،ط(،ٔ/بيروتٕٔٗٔ،ىػٜٜٔٔ،ـ).
 المقري ،أحمد بف محمد بف عمي الفيومي(تٓٚٚىػٖٜٔٙ/ـ)،

 -19نفح الطيب مف غصف األندلس الرطيب ،تحقيؽ :إحساف عباس ،دار صادر(،بيروتٖٔٛٛ،ىػ/
ٜٔٙٛـ).
 المقري ،أحمد بف محمد بف عمي الفيومي(تٓٚٚىػٖٜٔٙ/ـ)،
 -21نفح الطيب مف غصف األندلس الرطيب ،تحقيؽ :إحساف عباس ،دار صادر(،بيروتٖٔٛٛ،ىػ/
ٜٔٙٛـ).

 اليعقوبي ،أحمد بف ابي يعقوب بف جعفر بف وىب بف واضح(تٕٕٜىػٜٓ٘/ـ)،
 -21تاريخ اليعقوبي ،دار صادر(،بيروت).
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ثانياً //المراجع الحديثة
 البعمبكي ،رمزي منير،

 -1المورد الحديث(قاموس إنكميزي–عربي) ،دار العمـ لممبلييف(،بيروتٕٔٗٛ ،ىػٕٓٓٛ /ـ).
 الحمود و يوسؼ ،ا.د محمد حسف و ا.د وليد حميد،
 -2عمـ االجنة الطبي ،االىمية لمنشر والتوزيع ،ط(،ٔ،عمافٕٔٗ٘ ،ىػٕٓٓ٘/ـ).
الخطابي ،محمد العربي،


-3

الخطيب ،أسامة نور،


-4


الطب واألطباء في األندلس اإلسبلمية ،دار الغرب االسبلمية ،ط(،ٔ،بيروتٔٗٓٛ،ىػٜٔٛٛ/ـ).
الييكؿ العظمي في االنساف ،الخطيب لمنشر والتوزيع.
ابو خميؿ ،شوقي،

 -5الحضارة العربية االسبلمية وموجز عف الحضارات السابقة ،دار الفكر المعاصر(،بيروتٕٕٔٗ،ىػٕٕٓٓ/ـ).


الزركمي ،خير الديف بف محمود بف محمد بف عمي بف فارس الدمشقي(ت ٖٜٔٙىػٜٔٚٙ/ـ)،

 -6األعبل ـ قاموس تراجـ ألشير الرجاؿ والنساء مف العرب والمستعربيف والمستشرقيف ،دار العمـ لممبلييف،
ط(،ٔ٘،بيروتٕٕٔٗ،ىػٕٕٓٓ/ـ).


سيتوت وآخروف ،ؿ.د ف ،ث .ديزنسكي،

 -7أساسيات عمـ الوراثة ،المركز القومي لبلعبلف والتوثيؽ.


شكارة ،مكرـ ضياء،

 -8عمـ الخمية ،دار المسيرة لمنشر والتوزيع ،ط(،ٗ،عمافٕٔٗٛ ،ىػٕٓٓٛ/ـ).


العريض ،شيخة سالـ،

 -9الوراثة ما ليا وما عمييا ،دار الحرؼ العربي لمطباعة والنشر والتوزيع ،طٕٔٗٗ(،ٔ،ىػٕٖٓٓ/ـ).


أبو عساؼ ،اسماعيؿ،

 -11أساسيات بيولوجيا الخمية واليندسة الوراثية وعمـ الجنيف ،المطبعة األىمية لمنشر والتوزيع،

ط(،ٔ،عمافٕٔٗ٘،ىػٕٓٓ٘/ـ).

 قاري و جبر ،د .سمير بف حسف محمد و ا .جميؿ فوزي جميؿ،
 -11مدخؿ الى الوراثة البشرية ،دار الفكر ،ط(،ٔ،عمافٖٔٗٔ،ىػٕٓٔٓ/ـ).
ثالثاً //البحوث المنشورة
 البار ،محمد عمي،

 -1الجنيف المشوه أسبابو وتشخيصو وأحكامو ،بحث منشورفي مجمة المجمع الفقيي االسبلمي
التابع لرابطة العالـ االسبلمي ،العددٗ.

رابعاً /المصادر األجنبية
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