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 مختلف الرؤية من منظور  .. مقـاربات

 

  !!الـــــــــــــــــــــــــب األطفــــــــــــــــــــرب وطــــــــــــــــــالع
  
  

  صـــــادق السامرائــــي. د

  أمريكـا/  العـراق  الطب النفساني،  
 

     
 

 

في , ه)�'ة أول م� �$# ع� أم�اض األ�فال ) 313 - 251(ت��� الع�ی� م� ال�ادر أن ال�از� 
وال ت5ج� ن:?ة ع�</ة م� ه�ه ال�سالة ل>� ن:خ , 8ا8ا ) 24(وال$ي ت6$�5 على ) ت�ب�1 ال�0/ان(رسال$ه 
وق� ن�Iت م)لة أم�اض األ�فال األم�'G/ة ت�جة إن>لF1'ة , ) ألان/ة, إCDال/ة , التB1/ة , ع�0'ة (م$�جة 
  ).4(الع�د , ) 1971(في سBة 

  .ضهRودّون ن�P'اته ع� أم�ا, و�ان ال�از� سOاقا في تBاول أم�اض األ�فال 8�5رة عامة 

 #Cء م� الF(� فال�# األ�5سي "وَمْ� �$َ# في (  "إب� ه0ل الOغ�اد�, إب� سB1ا , إب� الOZاس ال

, ) ت�ب�1 الO6الى واأل�فال وال�0/ان وحف` ص6$هR وم�اواة األم�اض العارضة لهR(وهBاك �$اب 
  ).أح� ب� دمحم ب� 16Dى ال0ل��(لbلفه 

ى ال:g0 العلي ال�� , :�1ة أم$Bا الf6ار'ة ومbلفات أخ�d ع�ی�ة أل�Oاء مع�وف�1 في م ما �1ID إل
  .وأخ�ته عBهR أمR ال�ن/ا األخ�d , تF1ّوا 8ه 

و'B:50نه ألنف:هR م� ال�PB'ات واألف>ار العل/ة وال0C/ة , وjن ال>�1i ما ی$O)ح 8ه العلاء األجان# 
5�� م?ازن س�'ة في  ال$ي 5fOlDن عل1ها وت$, خ�5صا م5ج5د في �$# ت�اثBا وفي ال?5C�ات 

Rوم$احفه RاتهO$Gم. 

  :وم� ال�ی� ب�ع5ا C8# األ�فال

  :الق���ي) سع�(ع�
	 ب� سع��  -

  .مbرخ و�10# أن�ل:ي. ه)�'ة)369(ال ی5ج� تأك�1 تأر'خ م5ل�ه ل>� وفاته 

ع51ن , خلg ال)�1B وت�ب�1 الO6الى وال5ل5دی� , تقR'5 ق��Oة , إخ$�ار تأر'خ ال��0C : "مbلفانه
  "دو'ةاأل

ح$ى أنه لR ی$?لu م� , إع$� في ��1i م� ن�Pاته في الC# ال5الد� على آراء أ8ق�اs وجال5B1س  "
كا أك� , وح/اتها ال�ح/ة و<الO:Bة ألوقات م5ال�1ها وح/اتها  8ع� ال5الدة , ف>�ة تأث�1 ال>5اك# في األجBة 

ى ال5ل�1 في الIه� ا ال5س5عة " (لiام� �ا �ان ی�d أ8ق�اsعلى أن ال5الدة في الIه� ال:ا8ع أسلR عل
  )الع�</ة

  :أح�� ب� دمحم أب� ال��� ال����  -

  .ه)�'ة) 360(وال$5في , �10# م� أهل ��0س$ان 

تذكر العديد من المصادر أن  
هجرية  ) 313 -  251(الرازي  

أول من كتب عن أمراض  
تدبير  (في رسالته  , األطفـال  
والتي تحتوي على  ) الصبيان

نسخة عربية  وال توجد  , بابا  ) 24(
من هذه الرسالة لكن نسخ  

إيطالية  , التينية  , عبرية  (مترجمة  
) ألمانية, 

مؤلفـات أخرى عديدة ألطباء  
معروفين في مسيرة أمتنا  

مما يشير إلى السبق  , الحضارية  
, العلمي الذي تمّيزوا به  
وأخذته عنهم أمم الدنيا األخرى
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  .كا Dق5ل ب� أبي أصO1عة, " م� أَجل ال>$# وأنفعها", " العال)ة الOق�ا�/ة: "وjش$ه� 8bلفه

  : إب� ال#"ار الق��واني -

وه5 أول �10# , ب�ا}/R إب� خال� الق�1واني الع�وف 8إب� ال)Fار الق�1واني ه5 أب5 جعف� أح� ب� إ
 �1B:م� م�یBة الق�1وان , م:لGD R$# في ت?��ات الC# ال?$لفة مiل �# األ�فال و�# ال

  .وعه �10# ج�احة, وال�ه �10# ع51ن . ه)�'ة)400(ه)�'ة وق1ل ) 369 -  285(ال$5ن:/ة 

  ".ل 8أدو'ة أرض/ة ألن ال0C/عة تفFع إلى أهلهای$�اوd �ل عل1: "م� ق5اع�ه

, ال�O/ة في األدو'ة ال��Oة , اإلع$اد في األدو'ة الف�دة , زاد ال:اف� وق5ت ال6اض� : " مbلفاته
�# الIاDخ , زاد ال:اف� في عالج األم�اض , في الع�ة وأم�اضها وم�اواتها , �# الفق�اء وال:اك�1 

  ".وال>$اب م�جع في �# األ�فال -س/اسة ال�0/ان وت�ب�1هR , إلع$اد ا, الع�ة ل5Cل ال�ة , 

  .و'�G الق5ل أنه أول �10# م:لR م$?�C8 u# األ�فال

  :أح�� ب� دمحم ب� &�ي ال�ل�� -

وُ'قال في ال5صل , ه5 أب5 الOZاس أح� ب� دمحم ب� 16Dى ال10C# الع�اقي ال5ل5د في م�یBة بل� 
  .ةه)�') 380(وال$5في سBة 

, وفي ه�ا ال>$اب وصف ل�ض ال)�ر� ال>اذب " ت�ب�1 الO6الى واأل�فال وال�0/ان"وjش$ه� G8$ا8ه  
�G أن D�اب 8ال6/قاء , الO�6ة وال)�ر� وال6/قاء D اب 8ال)�ر��D اء(وقال أن ال��  ).ج�ر� ال

  

  u?فال وال�0/ان"مل�# األ�الع�<ي"م� �$اب , "  #Cء ا, " م?$�� تأر'خ الF(اني لل��$5ر الiل
  :كال ال:ام�ائي

 " RDفال ق��األ #C8 اموما , وق� ع�ف الOابل51ن اإلض�Cا8ات الع�Dة والع5'ة ع�B األ�فال , اإله$
وفي , وع�ف5ا ��1iا ع� األم�اض ال?لl/ة والO:$Gة ,  D�اح0ها م� تBI)ات ق10ل وأثBاء �ه5ر األسBان

  .م:لة ح5رابي ما �1ID إلى ض�ورة العBاDة 8األ�فال

  .وت5ج� ش5اه� على أن الf6ارة الف�ع5ن/ة ق� ع�ف� أم�اض األ�فال

 وفي الق�آن ال>�'R واألحادی� ال50B'ة أوام�, واه$� ال�I'عة اإلسالم/ة 8أم5ر الCفل G8ل أدوار ح/اته 
 R/Cة ال�ض/ع والفDفل 8ع� ذل�, ب�عاC6$اجه الD وت5ف�1 ما.  

ج�ب$هR م5اض/ع �# األ�فال لا إح$5ته م� , ولا مارس ال:ل5ن الC# �علR ت)�'0ي ال تقل��1 
  .إن:ان/ة وحBان ت$5افg مع تعال/R ال�I'عة اإلسالم/ة

أب�G8 5 (تي في مق�م$هR و<�ز في الق�ن ال�ا8ع اله)�� ع�د م� األ�Oاء في ه�ا اإلخ$�اص و'أ
  )ال�از� 

وتعالج , و�ان األ�Oاء الع�ب Dع$ق�ون 8أن األم ال�ضع هي مOع� ال�ض ال�� D�1# الCفل 
وه5 األحg , ) العال)ات الOق�ا�/ة(ثR صار الCفل 8ع� �ه5ر �$اب , ال�ضعة ال الCفل ال�� ت�ضعه 

  . 8العالج م� م�ضع$ه

� وفي ه�ا ال>$اب تفاص1ل ع� �/�/ة اf�1 م� ال$فاعالت ال$ي تi<فه وغ�1ها ال/PBفل وتCة 8الDاBلع

, اإلهتمام بطب األطفـال قديم  "
البابليون اإلضطرابات    وقد عرف

, المعدية والمعوية عند األطفـال  
وما يصاحبها من تشنجات قبيل  
 وأثناء ظهور األسنان

اهتمت الشريعة اإلسالمية بأمور  
وفي  , الطفـل بكل أدوار حياته  

القرآن الكريم واألحاديث  
النبوية أوامر برعاية الرضيع  

وتوفير ما يحتاجه  , والفطيم  
الطفـل بعد ذلك

برز في القرن الرابع الهجري  
عدد من األطباء في هذا  
اإلختصاص ويأتي في مقدمتهم  

)أبو بكر الرازي(

قد تحدثت كتب ذلك الزمان  
إرضاع  . قطع سرة الوليد  , عن  

َحَول  , الطفـل و إحمام الطفـل  
الحيات  , السعالل  , الصبيان  

والديدان والحصى المتولدة  
في مثانات الصبيان
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  .سالم$ه

, َح5َل ال�0/ان , إرضاع الCفل و إحام الCفل . قCع س�ة ال5ل�1 , وق� ت�6ث� �$# ذل� الFمان ع� 
 ".ال6/ات وال�ی�ان وال6�ى ال$5ل�ة في مiانات ال�0/ان, ال:عالل 

  

في ال�6O , وه5 �10# ع�اقي م$?�C8 u# األ�فال , ال�.-�ر م���د ال�اج قاس' وق� ب�ع 
  . ول�Dه الع�ی� م� ال�راسات به�ا اإلخ$�اص وغ�1ه, ال5سع C8# األ�فال ع�B الع�ب 

و'ع� م� أب�ز العاص�'� اله$�1 ب$أر'خ الC# ع�B , " تأر'خ �# األ�فال ع�B الع�ب"و�$ا8ه 
 .الع�ب 

  

  :ال ب� أن ن$iل 8ع� اآلDات وخ-اما

  17:اإلس�اء" تق$ل5ا أوالد�R خI/ة إمالق ن�6 ن�زقهR وDjاكR إن ق$لهR �ان خCأ ��10اوال "

  81: ال$>5'�" وjذا الbودة سbل� 8أ� ذن# ق$ل�"

  :و'ق5ل ع�و ب� �ل5iم

  "ت?� له ال)Oاب� ساج�یBا....إذا بلغ الفCام لBا ص0ي"

:, فال$�اث الع�<ي العلي م�Iق وم:$�/� Cاك م6اوالت جادة لBع األج/ال ع� ج�ورها , ه وهCوق
  .الf6ار'ة ال:ا�عة األن5ار

  !!فهل لBا أن ن$5اصل في إح/اء ج5ه� أمة عل1ها أن ت>5ن؟

ال تقتلوا أوالدكم خشية إمالق  و "
نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم  

17:اإلسراء" كان خطأ كبيرا
وإذا المؤودة سؤلت بأي  "

81: التكوير" ذنب قتلت

التراث العربي العلمي مشرق  
وهناك محاوالت  , ومستفيض  
وقطع األجيال عن  , جادة لطمسه  

جذورها الحضارية الساطعة  
.األنوار

  

: ط كامل النصإرتبا  
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiArabs&Pediatrics.pdf  

***   ***   ***   

 شبكة العلوم النفسية العربية

  نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس

  الموقع العلمي

http://www.arabpsynet.com/ 

 المتجر االلكتروني

http://www.arabpsyfound.com 

 

 )ثامناالصدار ال(  "   شبكة العلوم النفسية العربية" لـ    2020الكتاب السنوي  

  الويب على18و    من التأسيس  21 الشبكة تدخل عامها
  اإلنجازات من عامـــا 18... الـــكدح من عامــــا 21

  ) 13/06/2003: على الويب   -   01/01/2000: التأسيس(  

http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet.pdf  
  

  2021ية بموسسة العلوم النفسية العربية للعام  العضو  اشتراكات
  

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=36&controller=category&id_lang=3  
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