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 .السموم علم مجال في والمسلمين العرب علماء دور

 

 .السلقان عايدة الجابي، سماح الزيود، سائد صويلح، وليد ،*صوالحة أنسام

  نابلس،فلسطين النجاح، جامعة

  

  :مقدمة 

منذ أن نزل  .ن في كل العلومون سباقولمسلمالعرب اأن سطعت شمس العلوم على ا�رض و منذ
و  " أقرإ " كانت، فأول كلمة نزلت بالقرآن علمو ھو يدعو لل –صلى هللا عليه و سلم  –الوحي على نبينا محمد 

العلوم الھامة العديد من المعارف وعن طريق نشر الدعوة إلى نقل   حتكاك العرب بالشعوب ا�خرىاأفاد  قدل
ً كانت علو واءً للعرب س أفادھم تنقلھم في معرفة بعض  كما . أو حتى عمرانية يةً كلأو ف أو طبيةً  زراعيةً  ما

 ااستفادوو كما استعملوا الحجامة .ل العNج فقد استعملوا العديد من ا�عشاب الطبيعية من أج ،ةطبيالمور ا�
 . ، وبدؤا باكتشاف سمية بعض المواد من مادة القطران في مداواة الحيونات من بعض ا�مراض

حتى إن الحضارة الحديثة قامت  ،ى المجاUتفي شتالكثير لبشرية لالحضارة اRسNمية  لقد قدمت
علماء المسلمين قد  تجاوز حدود اVراء الفلسفية التي تميزت بھا اRنتاج العلمي للوھكذا نجد أن .ھاعلى أكتاف

ومن ھذه  .علوم اRغريق، وانتقلوا إلى إجراء التجارب واستخNص النتائج بكل مقومات الباحث المدقق
  .لسموم ا موقت فيھا الحضارة اRسNمية علالمجاUت التي تف

 اU يسعن نوالذيوالمسلمين من أشھر علماء العرب  قدم لكم مجموعةً سن في ھذا البحث المتواضع،
 فيه تفي زمن كانوفي علم السموم خاصة وھم الذين كانوا السباقين في شتى مجاUت الحياة  ذكرھم كلھم

 كثيراً منھم وكان وقتھا عالمنا العربي يزخر بھؤUء العلماء الفطاحلة الذين ،الجھل ظلماتب ٔ ةً منغمس اأوروب

، وتركوا بصماتھم الواضحة ووضعوا كتشافاتھم واختراعاتھم ونفعوا بعلمھم الناس أجمعيناوا اRسNم بزعز
وسنسردھم  حسب التسلسل ا�بجدي، ونذكر نبذة عن حياتھم، وعن أھم مؤلفاتھم،  .حجر ا�ساس لعلم السموم

أن نغض النظر عن الدور العظيم الذي لعبه  الممكن غير من كان ٳنو...وعن أبرز بصماتھم في عام السموم 
ى بالعصور الوسط ومروراً  ،)م 90 -م.ق 3000(العصور القديمة من  الغرب في تطوير علم السموم بدءاً 

) م.ق 2696(شين ننج : سNم ومن أبرز اللمحات التاريخية في ذلك الوقت، أي قبل مجيء اR)م476-673(

وU ننسى سقراط  ،الذي كتب عن استخدام السھام المسمومة) م.ق 850(وھو أبو الطب الصيني، وھوميروس 
الذي كان ) م.ق 377-460(الذي مات بنبات الشوكران، وكذلك الطبيب اليوناني أبوقراط ) م.ق377  -470(

ً بليغ ھا دوراً حينا لعبت الطبقة الحاكمة كم .يعتمد طريقة المراقبة بالمشاھدة لkمراض والعNج  تطورھذا في ا

ب ترياقات السموم على نفسه واستخدم السجناء الذي جرّ ) م.ق 63-131(مثل ميثريديتس السادس   العلم
ً للتجارب وصنع خليط كحقولٍ  ) م.ق 82(ا�برز في ذلك الوقت كورنيليوس سوU  كانو .باسمهمن الترياقات  ا

ً الذي أصدر قانون لمكافحة تسميم ا�شخاص والسجناء بحيث يمنع الناس من بيع أو شراء أو حتى اقتناء  ا
 اً وأخير .التي قامت بتجربة مادة ستركنين على السجناء والفقراء) م.ق 30- 69(وU ننسى كليوبترا  .السموم

 De Materia Medica" ف كتاب الطبيب والصيدUني اليوناني بيدانيوس ديوسقوريدس الذي ألّ  اً آخر سولي

التي وصفھا ) م 673" (النابالم"ونتوقف عند النار اليونانية  .ي دستور ا�دوية الحديثفوھو ا�ساس " 
طNقا من ھنا نبدأ مسيرتنا وان. الصليبيون بأنھا تحتوي على النفط والكلس الحي والكبريت ونترات البوتاسيوم 

ن متمسكين بالشعلة التي أضاءھا لھم من قبلھم ممن ذكرنا لنتوج والتي أنار دربھا علماؤنا العرب والمسلم
  .  بمسيرتھم علم السموم 
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عادة قراءة تراثنا بأسلوب العصر ومصطلحاته، ليس Rماسة  حاجةٍ بفي عالمنا اRسNمي اليوم نحن  
طرق التفكير العلمي طبقا ً لخصائص  تنويرثقافة العلمية اRسNمية، بل أيضا ً من أجل فقط من أجل تحديث ال

والمعرفة العلمية خاصة، يجب أن تكون من الروافد  إن إسNمية المعرفة عامةً . التصور اRسNمي ومقوماته
حجر  عنالحديث  ومن ھنا نقدم لكم ھذا اRطراء العلمي والبحث. ا�ساسية للصحوة اRسNمية المنشودة

ثرائه بالمزيد من نعمل على إفالذي بدأ به أجدادنا ونأمل أن نواصل مسيرتھم وا�ساس المنيع في عالم السموم 
 .قصدال ءورا من وهللا .التقدم والتطور

   

*** 

 

 والمسلمين العرب علماء

   

 القزوينى زكريا بن هللا عبد أبو                                 

 

 في ولد .مالك بن نسأ اRمام إلى سبهن رجعوي القزوينى محمود بن محمد بن زكريا بن هللا عبد أبو ھو   

 وله ،عيالطبي والتاريخ الجغرافيا مجاUت في الكتب من الكثير ألف وقد .)م 1208( ةھجري 605 عام قزوين

 السموم وعلم والفلك والطبيعة والحيوان بالنبات أيضاً  اھتم كما ،يالجو الرصد علم في نظريات

 )1(.والجيولوجيا

 

  :مؤلفاته من

 )2(.الموجودات وغرائب المخلوقات عجائب.1

وما ينتج عن ذلك من فصول السنة، وأبراج وحركاتھا  كواكب يتناول ھذا الكتاب وصف السماء وما فيھا من
 .وأحيائھا والبحار والجزر  والماء وما فيه من رياح وأنواعھا،  والھواء وتضاريسھا، ا�رض عنأيضاً تكلم يو

  :الفوائد الطبية للنبات والحيوان والحجر فمثN عنوالحيوان و النبات تكلم عني كما

 .ن كان به إسھال يحبس بطنهإيشد على اRنسان و ،يوجد في حوصلة الحباري :حجر الحباري •

يمنع من نزول الدم في  أنه عليه ابن سينا حيث تحدث عنه بشكل عام ومن ثم أضاف حجر العاج •
 .القراحات والجروح

ينفع من لسع   - ي منهوالبرّ  - وحب القرع ،ن وجع ا�سنان ويقتل الديدانإذا مضغ يسكّ  :زعتر •
  .الحيات

 2.آثار البNد وأخبار العباد. 

 

 3. اRرشاد في أخبار قزوين. (1) 
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  ابن البيطار

  

ھجرية  593سنة   )ماUغا أو( ولد في مالقة ،المالقيضياء الدين أبو محمد عبدهللا بن أحمد ھو    
بي العباس بن الرومية أشھر علماء النبات عند العرب ودرس على يد وھو أ .وتوفي في دمشق )م1197(

بي أشبيلية على يد عبدهللا بن صالح وإلدراستھا وتصنيفھا في منطقة  ندلسي الذي كان يجمع النباتاتالنباتي ا�
زار خNلھا المغرب وجاب مراكش والجزائر  ،و في العشرين من عمرهھلى المشرق وإرحل . )3(الحجاج 

 اً خذآيطاليا وتركيا إغريق وفريقيا ومن ضمنھا مصر ومن ثم ساح في سوريا وبNد اRإوتونس وأقطار شمال 
نه عيّ  يوبي الكامل الذيبخدمة الملك ا� واستقر به الحال في مصر متصNً  .من علماء النبات فيھا

  )4( .ابينعلى سائر العشّ  الخطيب رئيساً دكتورمحمد ال

  

ً يضأوله  ."مفردات ابن البيطار" ـويعرف ب "دوية المفردة�ا" ف ابن البيطار كتابألّ :أھم مؤلفاته كتاب  ا
 "دوية المفردةالمغني في ا�"و ، "ميزان الطبيب"و ، "وھام�عNم بما في المنھاج من الخلل واRبانة واRا"

وھو مجموعة من العNجات  "غذية�وا ةدوي�الجامع لمفردات ا"كتاب لكنه اشتھر باثنين أولھما  .اوغيرھ
يختص بالنباتات الطبية التي يتخذ منھا ماأنه جمع فيه كل ر ويقول ابن البيطا البسيطة المتصلفة النباتات

عن العقاقير فھو  "دوية المفردة�في اكتاب المغني " ما كتابه الشھير الثاني فھوأ .مراضا� عقاقير لعNج
  )  5(.طباء�بطريقة مختصرة لينتفع به ا اً عضو اً عضاء عضو�وتناول فيه عNج ا

 

في مجال  اً عشاب ويعد ابن البيطار رائد�نجازات ابن البيطار في مجال علم النباتات واإتتجلى    
نه استخدم بذور نبات الخلة في عNج البھاق وكان يخلط تلك البذور أكما  .Nج الضوئي الكيميائيعاستخدام ال

ً و ساعتين حتى يتصبب عرقأمع عسل النحل ويقدمھا للمريض ثم يجعله يتعرض للشمس ساعة  حيث يبدأ  ا
ً اللون الطبيعي تدريجي ىلإ عودةلبالون الجلد المصاب بعد ذلك  وكان يتابع مرضاه  .بعد ظھور فقاعات به ا

N6.(ته عنھماحاظويسجل م(  

 

 

  ابن جلجل

  

من برع في الطب و . )م943( ھجرية 332سنة  قرطبةفي ندلسي ؛ولد �ان او سليمان بن حسّ ھ   
ة أعن نش فيه تحدثحيث في تاريخ الطب  ةيعتبر من المصادر الھامو" طباء والحكماء �طبقات ا"أشھر كتبه 

طباء وعلماء من بNد اليونان والعراق ومصر �تراجم ا لى بNد العرب وذكر فيهٳالطب في اليونان وانتقاله 
  )7(.دويه وغيرھا�سماء اأفي تفسير  خرىأوله مؤلفات  .ندلس في زمنه�والمغرب وا

  

دوية �من خNل الكتب مثل كتاب في اكانت سواء ة فكثير  ةسھامات ابن جلجل في الصيدلٳما أ   
سماء اUدوية أس في كتابه في تفسير يدعلى كتاب ديوسقودخر يمكن اعتباره شرحا وتعليقا آالمخزونه  و

التي لم يذكرھا ديوسقوديدوس في كتابه حيث ذكر  ةدوية المفردو من خNل المقاUت كمقالته في ا�أالمفرده؛ 
خرى  عن الترياق حيث أ ةً ومقال ،سماء بعض العقاقير المستورده من الھند وبNد فارس والعراق ومصرأفيھا 

كان الصيادلة في ذلك الوقت مھتمين بعمل الترياق فتكلم عن الترياق وعدد العقاقير التي تدخل في تركيبه 
 ةكبير ھميةٌ أ) سمومالترياق في عNج ال(نواعھا ومكان وجودھا وكان لمقالته أوصاف ھذه العقاقير وأوذكر 

  ) 8(.في ذلك الوقت
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  :من مؤلفات ابن جلجل

  .من كتاب ديوسقوديدوس ةدوية المفردسماء ا�أير تفس .1

  .دوية التي لم يذكرھا ديوسقوديدوس في كتابهفي ذكر ا� ةمقال .2

  .مقالة الترياق في عNج السموم .3

  .رسالة التبيين فيما غلط فيه بعض المطببين .4

  )9(.طباء والحكماءطبقات ا� .5

  

 

  ابن رشد

  

وقد اشتھر . ) م 1126(  ھـ 520ولد سنة . ھو أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد ا�ندلسي القرطبي      
فقد أخذ الطب عن أبي جعفر . مجال الطب سوف نقتصر الحديث عنه فيو ،ة والطبيةفي العلوم الفلسفي

وھو من كبار أطباء  -ن زھر ويبدو أنه كان بينه وبين أبي مروان ب. ھارون وأبي مروان بن جربول ا�ندلسي
كان يفزع الى  فتياه في الطب كما " حتى قيل أنه  ،يتمتع بمكانة رفيعة بين ا�طباء وأنه كان ،مودة- عصره

فإن شھرته تقوم على نتاجه الفلسفي  ،وبالرغم من بروز ابن رشد في حقول الطب". يفزع الى فتياه في الفقه 
  )10(.والفكر الNتيني من جھة أخرى  ،كر العربي من جھةوعلى الدور الذي مثله في تطور الف ،الخصب

 

الخليفة الموحدي أبي تلبية لرغبة  شبيلية وأقبل على تفسير آثار أرسطوإفي تولّى ابن رشد منصب القضاء  
ثم عاد الى قرطبة حيث تولى منصب  ،خدمته بواسطة الفيلسوف ابن طفيل وكان قد دخل في ،يعقوب يوسف
وقد توفي ابن . ط المراكشي كطبيب الخليفة الخاصوبعد ذلك بنحو عشر سنوات ألحق بالبN ،قاضي القضاة

.خليفة المنصور  رشد في مراكش في أول دولة الناصر  

 

 مؤلفاته

كتب  ،شروح ومصنفات طبية  ،شروح ومصنفات فلسفية وعلمية : أربعة أقسام  إلىمؤلفات ابن رشد  قسمت  
:ونكتفي ھنا بعرض الشروح والمصنفات الطبية . ولغوية  وكتب أدبية ،فقھية وكNمية  

.1940نشره بالتصوير الفريد البستاني في تطوان سنة وقد فى الطب كتاب الكليات -1  

.رجوزة المنسوبة الى ابن سينا في الطب�شرح ا -2  

.تلخيص كتاب أول ا�دوية المفردة لجالينوس -3  

.مقالة في نوائب الحّمى  -4  

)10(.في الترياقمقالة  -5  

 

:من كتاباته في علم الّسموم  

 

ولذلك . مثل ا�فيون الذي يخدر ببرده دوية،كون بجميع ضروب أفعال ا�وأما السموم فإن فعلھا في البدن ي "
وبعضھا يفعل ذلك بجملة جوھره، . دويةأن تكون أمنھا اليسير وحجبت  أخذ، إذا ا�دوية يمكن في مثل ھذه

وبعضھا يقتل بشدة . في المداواة أصNً  ھذه يمكن أن تستعمل Uلس، والحي كالذھب المك نه يحيل بدنأأعني 
نبات ورقة كلسان الجمل أبيض وأسود ينبت في ( نه يخنق كما يقال في الخربق ا�بيضأجذبه ا�خNط، حتى 

."ل الدمي، وبعضھا يس)أماكن جبلية  
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ن بعضھا تحيل بكيفياتھا كيفيات السموم، وذلك أنھا، أعني فعال بعيما البازھرات فتفعل الشفاء من ھذه ا�أو "
وھذه البازھرات إنما . وبعضھا تفعل ذلك بجملة جوھرھا، وبعضھا تفعل ذلك بالجذب. إذا كانت مضادة لھا

نھا تفعل حينئذ في البدن أوذلك . تكون شافية متى تنوولت وفي البدن حال خارجة عن الطبع من أحد السموم
ومن ھنا قال . امّ ولذلك متى تناولھا الصحيح كانت سُ . لفعل السم، فيكون عن ذلك برء بالعرض فعNً مضاداً 

نه ليس بنكير أن تختلف أفعال الفاعل الواحد باختNف أوذلك . دويةا�طباء إنھا متوسطة بين السموم وا�
ورد البدن المسموم كان أحوال موضوعاته، فيكون الدواء الحافظ إذا ورد البدن الصحيح كان سما، وإذا 

)11.("شافياً   

 

( = كل بالتين أُ وھو إذا . ويلين البطن) يجعلھا مضطربة في حالة قئ( حار يابس يغثي المعدة : الجوز"

  402صفحة )10. (شفى من السموم) بالسمن

 

 

 

  ابن الرومية

  

ث اUشبيلي، ا�ندلسي، محدّ ء، بي الخليل ا�موي بالوUأحمد بن محمد بن مفرج بن أھو ابن العباس    
ة ھجري 561شبيلية سنة إولد في  .ھتم بالنباتات وا�عشابإ عقاقيري صيدلي، وشھور بشؤون الحديثعالم مو
ميله إلى تحري منابت في سماع الحديث و اUتصال بشيوخه، و، ودفعته إلى اRسفار رغبته )م 1166(

 ةھجري 613ا�ندلس ثم قدم المشرق فنزل مصر سنة  في أنحاء فجال أوUً . ا�عشاب بجمع أنواع النبات
  .أقام فيھا مدةو )م1116(

عاد ومن النباتات وا�حاديث  كثيراً  فيھما شيئاً  ، أفادالحجاز مدة سنتينوالشام والعراق خذ يجول في بNد أثم 
فأكرمه الملك العادل ا�يوبي ورسم له مرتبا  ،شھر أبناء عصره في العلمين المذكورينأوھو  ،إلى مصر

 Uخر آفيھا إلى وفاته في  شبيلية وظلّ إنه اختار الرجوع إلى وطنه فعاد إلى أوعرض عليه البقاء في مصر إ
شبيلية دكان يبيع فيھا الحشائش ويصنع إكان له في قد و .)م 1239(ة ھجري 637ربيع الثاني من سنة 

. دكانه فسلم عليه  في ھوو  بن ھود اجتاز به يوماً كي أن ا�مير أبا عبد هللاوحُ . لفخ الكتب ويؤالعقاقير، وينس

، ولكنه لم يحفل أن يلتفت إليه ھود واقفا منتظراً  فبقي ابن. ل بنسخة بين يديه ولم يرفع رأسهغفرد السNم واشت
  ) 12( .به، فساق فرسه ومضى

  :ثارهآ

تفسير أسماء ا�دوية : "، منھاوفي الحديث وعلمه، النباتات و العقاقيرات جليلة في ترك ابن الرومية مؤلف
الرحلة "و، " أدوية جالينوس " و، )حيث اشترك بتأليفه مع ابن جلجل ( " المفردة من كتاب ديسقوريدس

وله تعاليق وشروح وتفاسير كثيرة في الموضوع ، وكتاب ". تركيب ا�دوية "و، "المستدركة" و،" النباتية 
 .ب فيه أسماء الحشائش على حروف المعجمرت
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  ابن سينا

واشتغل  والفلسفة الطب مجال  فيھو أبو علي الحسين بن عبد هللا بن الحسن بن علي بن سينا، عالم  
مدينة وتوفي في ) م980(ھـ 370سنة ) حاليا أوزبكستانفي ( بخارىبالقرب من ) أفشنة(ولد في قرية . بھما

عرف باسم الشيخ الرئيس وسماه الغربيون بأمير ا�طباء وقد  ).م1037(ھـ 427سنة ) حالياً  إيرانفي ( ھمدان
ية والنظرية والعلمية والطبيعة لVفي الطب والفلسفة والعلوم ا تابٍ ك 200ألّف . وأبو الطب الحديث

 أبقراطنھج أو أسلوب مقد اتبع ويعد ابن سينا من أول من كتب عن الطّب في العالم ول. والرياضيات

عن كتاب  ويليم أوسلروقال السير . "القانون في الطب"وكتاب  "الشفاء"كتاب وأشھر أعماله . وجالينوس
لى بخارى إانتقل ابن سينا في طفولته ". إنه كان اRنجيل الطبي �طول فترة من الزمن" ن سينا القانون Uب

صوله علي أثم رغب في علم الطب فتلقى . من مبادئ العلوم وشيئاً ن آحفظ القر . )م985( ةھجري375نة س
  )13.(بي سھل المسيحي ودرس فروعه وحده حتى انتھت اليه الزعامة فيهأ

جمع فيه ما عرفه الطب القديم وما ابتكره ھو من نظريات واكتشفه فقد كتابه القانون في الطب ل أما بالنسبةو
مع أسماء النباتات والمواد الغذائية التي يمكن  من أمراض، وقد جمع فيه أكثر من سبعمائة وستين عقاراً 

 ،فجللوا ،الفلفلو ،النخالة:مثل( لعNج لدغات الحشرات واUفاعي و العقارب وعضة الكلب ستخدامھاإ
 ،البصل :مثل( واد الضارة والعقاقير الخطرةوالتي تنفع Rزالة سمية الم )شيحوالنعناع واليانسون وال،السمكو
ابن أن   على يقينفإننا ومن ھنا  ،وطريقة عNجھا) رانمثل الشوك( والنباتات السامة ،)شيح وال ،السوسنو

  )14(. في علم السمومبالغة سينا كان له اھتمامات 

  )14(:"القانون في الطب " في كتابه  مثلة على  ما تم ذكرهبرز ا�أمن 

  . فيون والفطر القاتل شربه ساخن ينفع في حال التسمم من ا� :العسل 

  . ن يتقيأه المريضأكل فاسدا يجب أُ ذا ٳ :البطيخ

  . وراقه نافع من السمومأثماره وعصارة : التفاح

  .يعالج لدغات العقارب :خسال و الريحانوالحنظل 

  . دوية القاتلةلج عضة الكلب ويزيل سمية ا�ايع :الخل

  . ترياق لجميع السموم المشروبة: الغار

  .يعالج لسع النحل: الخطمي

  .ينفع للنوم  صمغه مخدرٌ  :خشخاش

  فعى ترياق للسعة ا�: كرنب

  .عضة الكلب ونھش الھوام  :شومر

  . قاتل سمٌ  :شوكران
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  يابن القف الكرك

 

ة الكركي ابن ھو يعقوب بن اسحاق أبو الفرج أمين الدول )م 1232( ةھجري 630 ولد سنةابن القف الكركي 
قرأ عن ابن أبي أصيبعة الكتاب المتداول و استقر بدمشق .ة من نصارى الكركالجراحعالم بالطب و .القف

 ،وقرأ الفلسفة والحكمة .أبي بكر الرازيوكتب  ،�بقراط" الفصول" وقرأ كتاب  ،في صناعة الطب و العNج
كتب ثNثة أجزاء في مجلد ضخم يقال له  .ثم انتقل لدمشق يعالج المرض ،علم بصناعة الطب في عجلونو
رح ابن ملخص ش"�بقراط اختصره برسالة سماھا " ا�صول في شرح الفصول" و ،"العمدة في الجراحة"

ا�عيان و أنباء أبناء الزمان وفيات "  وأيضاً  .الشافي في الطب له فصل فيو, "القف على فصول أبقراط
.")15 (  

  

 "الشافي في الطب"له ھو كتاب  أول مؤلفٍ  على ذلك وخير دليلٍ  ،تقدم المھن الصحيةحياء وإساھم في وقد 

بعدھا شرح كليات القانون Uبن سينا . بحث فيه حول تشريح ا�عضاء وا�مراض البدنية والنفسانية والسموم
ھو أول " جامع الغرض في حفظ الصحة ودفع المرض"بعنوان  وقد بلغ ذروة نضوجه الفكري في مختصرٍ 

وأسلوب  منھج واضحٍ كتاب من نوعه يبحث في أحوال الصحة العامة والخاصة والوقاية من ا�مراض في 
  ) 16(".العمدة في الجراحة"وكان أول من فصل دور الحجامة في كتابه  .علمي رصين

  

وأقام بھا سنين ثم ، وعمل طبيباً معتمداً فى قلعة عجلون  والنجاح احاً مشھوداً له بالِحذقكان ابن القف جرّ وقد 
 685مارس بھا الطب والعNج وعيِّن طبيباً للقلعة، وظل ھناك حتى توفى بدمشق سنة  و عـاد إلى دمشق

اح عمدة اRصNح فى": من أھم مؤلفاته . ھجريَّة شرح كليات  "و، "الشافي فى الطب"و ،"صناعة الجرَّ
ا�صول فى شرح "شرح فصول أبقراط وھو الشرح الذى جعله ابن القف بعنوان  والقانون Uبن سينا، 

 ) 17(.ولدينا منه مخطوطة عليھا خط ابن القف "الفصول

 

 

  ابن وحشية

  

رامية آسرة أوھو من  .حد فصحاء النبطأ،الكلداني-* حمد ابن علي ابن المختار الكسدانيأبو بكر أھو    
  )18(.  بالعراق عني بالكيمياء والفNحة والسحر والسموم والعلوم الخفية

  )19.(في القرن التاسع الميNدي "السموم"ول لعلم السموم حيث كتب كتاب ب ا�ا� ةيعد ابن وحشي

قام بوضع مجموعة  موسوعٌي وفيلسوفٌ  ن ابن الوحشية بالحقيقة طبيبٌ ٳيقول ابن النديم في كتابه الفھرست و
  ) 20(. دوية والسموممن المؤلفات والترجمات في علم ا�

U تخشوا من (نه قال أغرب ما كتبه ابن وحشية في كتابه ھذا أومن  .مؤلفاته كتاب السحر الكبير أھم من
ن سم الثعابين يتكون من مواد غامضة لو ٳمر بالعلم حيث قال فقد فسر ا� )تناول سم الثعابين عن طريق الفم

قوى منه ولو دخلت عن طريق الفم فان أنھا ن يتحملھا �ألى الجسم واختلطت بالدم فان الدم U يستطيع ٳدخلت 
  )21.(ن تتحملھاأغشية الجسم يمكن أ

   .ول من ولد سنحاريبرض ا�ُ نبطي وھم سكان ا�:كسداني  *
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  اسرائيل بن سھل الكوسج

  

خبيرا  ،حسن العNجوفي صناعة الطب  بارعاً كان  فقد .طبيب سرياني ،وھو اسرائيل بن سھل الكوسج
 طباء السريانيينحد ا�أليفه وھو وبالغ في تأجاد عمله أله كتاب مشھور في الترياق وقد ودوية بتركيب ا�

  )22. ( في ابتداء ظھور دولة بني العباس االذين كانو

 

  البيروني
    

 .ف�ي بي�روت )م 973(ھ�ـ 362ول�د س�نة  ،بي الريح�انأحمد البيرون�ي الخ�وارزمي ويكن�ى ب�أھو محمد بن      

ول�م  ،الى كوركنج الواقع�ة ف�ي الش�مال ل بعض علومه وارتحل بعد ذلكاكمتسRلى خوارزم إ نتقل من بيروتإ
ح�ين اس�تولى المل�ك . ل�ى خ�وارزمٳد الى جرجان وم�ن ث�م ع�ٳن غادرھا أنه لم يلبث قامته في كوركنج �ٳتطل 

حي�اة البيرون�ي حافل�ة  .و كانت رحلته اUخيرة ،سبكتكين على بNد خوارزم سارع البيروني بالرحيل الى الھند
  ) 23(.)م 1048(ھـ  440ي في خوارزم سنة توف .بالعطاء واUنتاج الفكري

  

ب�و الريح�ان محم�د ب�ن أس�تاذ ھو ا� "طباءنباء في طبقات ا�عيون ا�"صيبعه في كتابه أبي أل عنه ابن قا     
ب�العلوم  وك�ان البيرون�ي مش�تغNً ( يض�اً أوق�ال عن�ه  .الس�ند ف�يوھ�ي مدين�ة  نحمد البيروني منسوب الى بي�روأ

العدي�د  ب�ي الريح�ان البيرون�ي و� ).وله نظر جيد ف�ي ص�ناعة الط�ب ،في علم الھيئة والنجوم فاضNً  ،الحكمية
استقص�ى ، "ط�بكت�اب الص�يدنة أو كت�اب الص�يدلة ف�ي ال"و "كتاب الجماھير في الجواھر": ومنھا  من الكتب

  ) 24(.ھائسماأدوية وفيه معرفة ماھية ا�

  

قلب حرف  ان العرب اعتادوتعريب لكلمة جندل الھندية ذلك �ن كلمة الصيدلة ٳ: كتاب الصيدلة فيلقد قال 
حمد صورھا واختبار أدوية على الصيدلي ھو المحترف في جميع ا� :وقال. عجمية الى صادفي ا�) ج(

 صول كلمة عقارأبحث في و ،دوية والعقاقيروقد تحدث البيروني في ھذا الكتاب عن ا� .نواعھاأجود من ا�

 و ،اUغذية و ،دويةف العقاقير الى ا�وصنّ  .نية ومعناھا الجرثومةمة جاءت من اللغة السريانھا لكلٳ :قال ذٳ
بارع قادر  U طبيبٌ ٳحسن تركيب العقاقير وU يُ  سمياً  و دواءً أ مغذياً  ن العقار قد يكون دواءً ٳوقال  .السموم

مع الدواء ليحصل الجسم على الفائدة  صحيحاً  على تخفيف وطأة السم على الجسم وذلك بمزجه مزجاً 
والحذف ھو نقصان عقار واحد من , نه الذي يجيد الحذف والتبديلأوتحدث عن الصيدUني الناجح   .المرجوة

 ،ذا لم يتوفر لديه ذلك العقارٳحد لذي ينقصه عقار وان يصف الدواء اأالبيروني الطبيب وصل أو .بالمركّ 
خرى كما أعمال أصبع واحد تتمكن من المسك والقيام بأن اليد التي ينقصھا ٳ: (ثبات قوله� مثلةً أوقد ضرب 

 ) 24(.)طول من الرجل السليمأ عرج يستطيع قطع المسافات ولو استغرق ذلك وقتاً ن الرجل ا�أ

 

 

  جابر بن حيان

  

 ،الكوفيعربية واسم أبيه عبدهللا من قبيلة أزد ال ،ان يعرف بالصوفيك ،ھو أبو موسى جابر بن حيان   
 815 -ھجرية  200ن جابر توفي سنة فٳوحسب موسوعة الحضارة العربية اRسNمية ونسبه الطوسي 

  .ميNدية

  )25(.وكان أبوه بائع أدوية في الكوفة ،) خرسان( كر أنه ولد في مدينة طوس وذُ 
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 ،فھناك من قال بأنه فارسي ولد في طوس من بNد خرسان  .خNف اھمففي وUدته وتاريخ مولدهل أما بالنسبة
تاريخ الفكر ( من حران كما ورد في كتاب  ورواية ثالثة تجعله صابئاً  ،نه من طرطوسٳوھناك رواية تقول 

خ لرجال الكيمياء في إفريقيا الذي أرّ  )ليو اRفريقي ( ثم ھناك رواية رابعة يرويھا  .Rسماعيل مظھر) العربي
صلى هللا عليه ( إن كبيرھم ھو جابر الذي ھو يوناني اعتنق اRسNم وكانت حياته بعد زمن النبي ″ :يقول 
  " .بقرن من الزمان ) وسلم

  ) 26(.قامه بھاولكنھا ترجع إلى طول مُ  ،الكوفي Uيشير إلى مكان مولده بوصفه و

  

  :أعماله في السموم أھم

خر من آحيواني و استخرج من أصلٍ  ما فمنھا .منھا كبيراً  السموم وأعادھا إلى أصلھا وذكرعدداً  صنفلقد 
يعطى من كل سم  مقدار ماأشار إلى و .واضحاً و دقيقاً  ثم وصف كل منھا وصفاً . نبات والثالث من الحجر

  ) 27(.للمريض

  

وقد ذكر فيه أسرار وأقوال الفNسفة اليونان في  ،"السموم ودفع مضارھا"كتاب السموم  ھم كتبه فيأومن 
  :كما تضمن الكتاب تقسيمات السموم وينقسم الكتاب إلى فصول ،السموم

  .يذكر فيه أوضاع القوى ا�ربع وحالھا مع ا�دوية المسھلة والسموم القاتلة : الفصل ا�ول

  .في أسماء السموم ومعرفة الجيد منھا والرديء: الفصل الثاني

  .في سائر البلدان  العامةفي ذكر السموم : الثالث  الفصل

  .في عNمات السموم المسقاة والحوادث العارضة : الفصل الرابع 

  .في ذكر السموم المركبة: الفصل الخامس

  .حتراس من السموم قبل أخذھا وذكر ا�دوية النافعة من السموم في اR: الفصل السادس 

وذكر في السموم الحيوانية  . مھا إلى حيوانية ونباتية وحجريةاع السموم قسّ ن جابر بن حيان أنون بيّ وبعد أ  
ومن السموم النباتية قرون السنبل  لسان السلحفاة والضفدع والعقارب ،مرارة ا�فاعي ومرارة النمر و

 لطلق وبرادةومن السموم الحجرية الزئبق والزرنيخ والزاج وا ،واUفيون والشيلم والحنظل والشوكران 

  ) 28(.الحديد وبرادة الذھب

  

  

 الرازي
 

 .ميال من طھران الحديثةأولد في مدينة الري على بعد بضعة  ,كر محمد بن يحيى بن زكريا الرازيأبو بھو 

كان منذ صغره يميل , ) م 923مبر نوف 19/ھـ311شعبان   من خامسال فيتوفي  -م  864/ھـ 250 ةولد سن(
ن أوما لبث  فترة شبابه خNل مولعا بالموسيقى بقيو .بالموسيقى مولعالشعر و دبية ويقوللى العلوم ا�إ

 كھنابعد إتمام دراساته الطبية و ،فدرس الطب في بغداد .عنھا واشتغل بالطب والعلوم العقليةبعدھا انصرف 
وقد ألّف . عاد الرازي إلى مدينة الري بدعوة من حاكمھا منصور بن إسحاق، ليتولى إدارة مستشفى الري

وكNھما متمم ل�خر، فيختص ا�ول " الطب الروحاني"ثم " المنصوري في الطب"الرازي لھذا الحاكم كتابه 
بي الطب أ"يضا بأولقب "  جالينوس العرب"ب ب الرازيقّ لُ وقد . بأمراض الجسم، والثاني بأمراض النفس

  )29(".العربي ومؤسس الكيمياء الحديثة

  :مؤلفات الرازي

دقيق لمNحظة الطبيب على مرضاه وعلى سير المرض  جلٌّ وسِ  شاملة موسوعة علمية :"الحاوي في الطب"
  )30(.فھو سفر واضح ودقيق للسريريات
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ً يتناول وصف: "المنصوري" ً دقيق ا قسام تتناول المقالة أوالكتاب مؤلف من عشرة  .لجسم كلھاعضاء األتشريح  ا
  )31(.الثامنة السموم والھوام

  ) 32(."الطب الروحاني"و "برء ساعة" يضاً أ لهو

 

 الطبري
 

) م  770(جرية ھـ153 سنةولد . أبو الحسن البغدادي ،الطبري -ليوقيل ابن رب  -علي بن سھل بن ربنوھو 

  ) 33.(من أب سرياني ا�صل واللغة ،في طبرستان وھي مقاطعة فارسية في مرو

وبعد نكبة أميره المرتد عن  ،قل مع أبيه إلى طبرستان حيث دخل في خدمة أميرهتلما بلغ العاشرة من عمره ان
ً عالم ويعتبر . )35(عاش في سامرا  ،اRسNم إلى المزدكية تتلمذ على يد الرازي  حيث أنه ،بصناعة الطب ا

 سلم على يد المعتصم وعمل كطبيبه الخاص ثم طبيباً أو كان يھودياً  .)35(الدولة طبيب ركن  صارو ،)34(

  ).36(للمتوكل من بعده

  

   -:نجازاته في علم السمومإ

بزر ما ھو ما ھو نبت مثل البNذر وماھو صمغ مثل ا�فيون ومنه  ىبتقسيم السموم إل الطبريقام    
في ريق الحيوان مثل سم الحية والكلب ومنه ما يجري في مثل البنج ومنه عروق مثل البيش ومنه ما يجري 

  .نفه مثل سم الزنابير أعقرب والجرادات ومنه ما يجري في ذنبه مثل سم ال

ر خدّ يابس يُ  �فيون وقد قال إن ا�فيون باردٌ اوقد ذكر بعض العNجات والترياقات لبعض السموم ومنھا       
يابس  نه باردٌ إوقد قال عن البنج  .منه ريح ا�فيون شربه وجدتَ ن مَ  لدَ جِ  ن حككتَ إالبدن والمفاصل و

 .حمر الوجنة وينقطع صوت شاربهيسكر ونه يُ أوعNمته 

وقد قال إن اRكثار من ا�غذية الجافة  .هوقد ذكر ا�طعمة وألوانھا وعللھا ومذاقاتھا وما Uيجب اRكثار من
واRكثار من البارد يزيد في الخام  ،دسم يورث الكسل والبللواRكثار من ال ،يذھب بالقوة واللون ويبس البطن

ويطفئ البدن ويورث الكسل والثقل واRكثار من المالح يضر بالبصر واRكثار من الحريف والحامض يجلب 
وية وذكر ما ينفع وكذلك ذكر عدد من ا�دوية المركبة �نواع مختلفة من العلل والسموم وقد ذكر ا�د .الھرم

  )34(.ينسب إليه اكتشاف جرثومة الجرب ذلكك ,منھا وما يضر

  :مؤلفاته

  )33().ھداه للمتوكلأ ،باللغة العربية(فردوس الحكمة -1

  .تحفة الملوك -2

  .حفظ الصحة -3

  ).34(كناش الحصوة  -4

 ).33(منافع ا�دوية وا�طعمة والعقاقير -5

  

 

 الزھراوي 
  

، ولد في بNط في عھد الحكم الثاني ا�موي، كان طبيب الا�ندلسيم خلف بن عباس الزھراوي أبو القاسوھو 
  ة، توفي سن)م 937(جرية ھـ326 ةسن  )هنسب يرجع  واليھا( في ا�ندلس مدينه الزھراء في ضاحية قرطبة

كبر جراحي زمانه وصاحب أول تأليف في الجراحة عند العرب وأول من أيعد من و. )1013( ـھ404
، وأول من استعمل الخيوط وأول من أوقف النزف بالكي بالنار، في ربط الشريان ستعمل خيط الحريرا
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طب ا�سنان، كما العيون و ةاھتم بجراح وكذلك .المستخرجة من أمعاء الحيوانات في خياطة الجروح
، وھو أول من الوUدة المستعصية ةلجنين في حالتساعد على استخراج ا ةً لآ، وصنع استأصل اللوزتين

ونقلت كتبه . في غسيل المثانة أو في إزالة الدم من تجويف الصدر أو من الجروح وغير ذلك طرةثالق استعمل
، يطالية والفرنسيةة والعبرية واRإلى أوروبا في القرنين الثاني عشر والثالث عشر وترجمت إلى الNتيني

  .منھا ، ووضعوه في مرتبة جالينوس  واقتبس ا�طباء ا�وروبيون كثيراً 

Uكتاب آلم يعرف من نه أ إ Uثين مقال" ريف لمن عجز عن التأليفالتص" ثاره إNتبحث في  ةالذي يقع في ث
، وھي ما أكسبت الة الثNثون المتعلقة بالجراحاتإU أن أھم مقالة في الكتاب ھي المق .أمراض الجسم كاملة

، كان أولھا على يد جيرارد قد ترجمت عدة مرات إلى الNتينيةكبر جراحي زمانه وأالزھراوي لقب 
من  ، كما نقل الجراح الفرنسي الشھير دي شولياك كثيراً لنصف الثاني من القرن الثاني عشرالكريموني في ا

، كما طبع الكتاب واستشھد بآرائه أكثر من مئتي مرة)الجراحة الكبرى(ھراوي إلى كتابه المسمى راء الزآ
، وثم تبعتھا فيما بعد أكثر من عشرين طبعة أخرى في )م  1471(  ھجرية 875يطاليا عامإول مرة في �

 ) 37(. لسادس عشر في مدن أوروبية مختلفةالقرن ا

 

 

  -:دور الزھراوي في علم السموم 

. في غالب ا�حيان) ا�دوية المفردة(تحت عنوان ) 37( في كتب الطب العربية) ا�دوية المخّدرة(يأتي ذكر 

) لمن عجز عن التأليفالتصريف( كتابه إU أن الزھراوي في. في كتبھم فصNً خاصاً ولم يفرد لھا المؤلفون 

أورد الزھراوي في و، )الدواء السمومي(، تحت عنوان )في المقالة الثانية من الكتاب(جمعھا في باب خاص 
 دوية المعدنيةوقسمه إلى ا�) 39) (الدواء السمومي(من التصريف فصNً يتحدث فيه عن ) 38( المقالة الثانية

، وذكر مع كل دواء عNمات التسمم به وأعراضه، ثم عNجه، وقليNً ما )42( ، الحيوانية)41( ، النباتية)40(
  ).44( أو ذكر المقدار المسبب للتسمم بھا) 43( َعّرف بھذه ا�دوية

  

  :اGدوية المخدرة التي ذكرھا الزھراوي

  :ذكر الزھراوي ا�دوية التالية

  .ِعنَُب الثْعلبِ والَخْشخاش ا�سود، وا�فيون، و، )وھو أصل اللفاح(اليَْبُروح والَشْوَكَران، والبَْنج، 

  : "التصريف لمن عجز عن التأليف"مثلة التي ذكرھا الزھراوي في كتابه من ا� بعضٌ 

، )درھمينالقدر الذي يضر منه ما يجاوز وزن (:َعNمة من شرب البنج(: قال الزھراوي عنه: البَْنجأ ـ 
ذھاب العقل، وَسكن، وھذيان، واحمرار الوجه والعين، وغلظ اللسان، وامتناع الكNم، : يَعرض لشاربه

أن : ومن عNماته إذا دنا منه الموت. وضيق نفس، وبرد في البدن، فإن لم يُتدارك بالعNج ھلك في يومين
  )45(.)يَعرض منه كسل وسبات واصفرار وبرد ا�طراف

  

أو ) 46(عNمة من َشِرب الَشْوَكَران ـ والشوكران بزر يشبه ا�نيسون: عنه  الزھراوي قال :انَشْوَكرَ  ب ـ
برد من ا�طراف وخدر في البدن وخناق : ، من شرب منه عرض له)47(بر منه قليNً ونباته يشبه الجزرأك

ين ويصير اللون وغشاوة العين وفواق ووجع في العين وخضرة في الشفت هوضيق في النفس واختNط عقل
وصNبة في النبض ثم تسكن عروقه، فإن لم يتدارك ھلك بعد  رصاصياً ويعرض لـه استرخاء في ا�عضاء

  )48(."ثNث ساعات

  

عNمة من أكثر من شرب ا�فيون، إذا أكثر من نصف درھم، ويقتل إذا (: عنه  الزھراويقال  :اGفيونج ـ 
أخذ منه درھمين فصاعداً، ويعرض سبات شديد وعرق بارد وھذيان وفواق وكزاز، وربما عرضت له حكة 
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شديدة في بدنه ويشتم من نكھته رائحة ا�فيون وربما شم ذلك في بدنه، ويتشنج ذلك كله إذا قرب الموت 
  )49(.)يناه وتكمد أطرافهوربما غارت ع

  

من شرب الخشخاش ا�سود وأكثر منه، عNمة من شرب ھذا (: عنه  الزھراوي قال :الَخْشخاش اGسودد ـ 
إذا أخذ منه ثلث درھم إلى نصف درھم أسكر سكراً ثقيNً، وعرض له لذع في المعدة، ونفس بارد وعرق 

 )50(.)وكزاز وسبات وغشي وصفرة اللون فإن لم يتدارك ھلك

  

  :المقدار الّسام من اGدوية المخدرة

  :ذكر القَْدر الضار منھا إU في يتم لم

  )25(,)51(" القَْدر الذي يضر منھا ما يجاوز منه وزن درھمين: "البَْنجـ 

  )53"(إذا أكثر من نصف درھم، ويقتل إذا أخذ منه درھمين: "Gفيونـ ا

  )54"(إلى نصف درھمإذا أخذ منه ثلث درھم : "الَخْشخاش اGسودـ 

  :ـ أعراض التسمم

احمرار العينين،  ودوار، ثم يسكر، : ذكر ا�عراض بالترتيب، أوUً ): اليبروح(ففي مادة : وبالنسبة لkعراض
  )55(.)وسبات شبيه بالسبات العارض في العلة المسماة ليتغرس

برد واUصفرار، والسبات، والكسل، (ذكر عNمات خاصة بدنو الموت ممن تعرض للتسمم به، ): البَْنج(وفي 
  )56(.)ا�طراف

  )57(.)يتشنج ذلك كله إذا قرب الموت، وربما غارت عيناه وتكمد أطرافه: (اGفيون وكذلك فعل في مادة

  

  :عNج التسمم عند الزھراوي

  ):بشكل عام(معالجة التسمم  -

ً (في معالجة التسمم  دتور التي رقمن أكثر الط   :عند الزھراوي) عموما

  )58(.)يستخدم أشياء مختلفة لذلك: (القيء

  )59(.)عليل مسھNتاليسقى : (اRسھال

يسقى و؛ ..)لبن، يسحق حب الصنوبر ويوضع فيه، رماد الكرم بماء الخل(: ومنھا ويسقى من أدوية مختلفة 
  .مدرات للبول

  .يستخدم أحياناً الحقن

  .ضمادة للمعدة

  ...دھن جسد العليل با�دھان

  ).السفرجلرمان حامض، : (تغذيته بأغذية دسمة وأطعمة معينة

  )60(.وأحياناً يعالج بدواء سام آخر

  -:فمثN , كيفية العNج عند الزھراوي لمن تسمم بالدواء المخدر  -

  :عند الزھراوي  بالبَْنجعNج التسمم 

اعز أو لبن البقرة، فإن كفى وبطبيخ التين، ويلزم لبن ا�تن أو لبن الم )61(والبورقالقيء بدءاً بماء العسل "ـ 
Uج ا�فيون وإNعولج بع."  
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  بدر الدين القوصوني

  

 وھو طبيب مصري ،ولقب بشمس الدين ،شمس الدين بن بدر الدين القوصونيمحمد بن محمد ھو    

وتوفي في , )م1525( ـھ931, والسادس عشر الميNديعاش في القرن العاشر الھجري .ةھل القاھرأمن 
ً بيبوط وكان رئيسا �طبائھا.رشيد طبيب معالج اھتم وھو  .عند السNطين العثمانيين انتقلللسلطان الغوري ثم  ا

ً بالمعادن كما كتب كتاب   ) 62(.من الترياق في السموم وعدداً  ا

  

  :ه مؤلفات أھم

  .زاد المسير في عNج البواسير -1

  .كمال الفرحه في دفع السموم وحفظ الصحة -2

  .المصباح في الطب -3

   .دستور البيمارستان -4

  .منافع الحمام -5

 .ةالمجرب ةدويالدره المنتخبه في ا� -6

 

 

  الكندي

  

 ھجرية 185ولد في الكوفة  سنة  .يعقوب بن اسحاق بن الصباح الكندي المعروف بأبي يوسف وھو   

 ةھناك ودرس فيھا في بداي  ةثم انتقل الى البصره حيث كانت له ضيع. عليھا كان والده والياو, )م801(

المتوكل وبعدھا من  ،وتقرب من المأمون ومن المعتصم منھا العلم أخذلى بغداد حيث إوانتقل بعدھا  ،حياته

 يضاً أ قبو لُ  ،)فيلسوف العرب(  ـسحاق الكندي بيوسف بن ا وبأقب لُ . في عصره ةالعباسي ةلفاء الدولخوھم 

   )63(.كنده ةبالكندي Uنه من قبيل

  :في الشرق والغرب همكانت

ً مؤلف 230مؤلفات الكندي التي تجاوزت على الرغم من ضياع كل   ن مكانته في الشرق والغربأU إ ا

شر ن الكندي واحد من اUثنى عإ(حد المستشرقين أادته فقال عنه وقد شھد الغرب قبل الشرق بري ،محفوظة

  ) 64( ).ول مع بطليموسالكندي وابن الھيثم في الصف ا�: (خرآوقال  ).الذين ظھروا في العالم عبقرياً 

  : همنجزات أھم من

عن طريق  ةً وجعلھا سام ةخيرتلوين ھذه ا� ةطرق صنع الفوUذ والسيوف وكيفيشرح كيفيه تعدين الحديد و

لحفظ  ةً كما اقترح طريق ،مثل نبات الدفلى ،عشاب تحتوي على السيانيدأو ةٍ عضويمعالجتھا بمحاليل مواد 

الكندي  يعتبرو. ةول من استعمل التقطير والترشيح في التنقيأوھو . من قبل ةً ف من الصدأ لم تكن معروفالسيو

  .ةالطبي ةفي المداوا) وقاتھا أو ةدويتحديد كميات ا�( واضع نظام الجرعات  أيضاً 
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والموسيقى  ةواشتھر بالطب والفلسف ةبواب المعرفأوقد طرق جميع ول الكندي الفيلسوف العربي ا�كما يعتبر 

  ) 65(.والفلك

  :فھا في الطبلّ أسماء الكتب التي أمن بعض 

  )66(".والنقرس ةوجع المعد" و ،" لدواءالغذاء وا"

 

  يوحنا بن ماسويه

  

مه أسرياني وطبيب عالم مسيحي  وھو ) م779(ھجرية  161سنة  ھو أبو زكريا يحيى بن ماسويه الخوزي
فھو سرياني  ، )67(سNمي العباسيعلوم في العصر اRيعود له الفضل في تطوير العديد من ال .صقلبية

وببغداد  ،طباء العين في بغدادأثم من ) بخوزستان (في جنديسبور  بوه صيدUنياً أوكان  .صل عربي المنشأا�
في الطب  القديمة الرشيد بترجمة ما وجد من الكتبليھم ھارون إ وكلحد الذين أيوحنا ونبغ حتى كان نشأ ابنه 

يام المتوكل بمعالجتھم ألى إن بعدھما لم بل خدم الرشيد والمأمون ومَ ولم يقتصر دوره على خدمة العِ  .)68(
كان يوحنا بن : وقال سليمان بن حسان .)U )69 بحضرتهإوتطبيب مرضاھم حتى كانوا U يتناولون شيئا 

U بحضرته إطعمتھم أمن  كانت ملوك بني ھاشم U يتناولون شيئاً : وقال سريانياً  ماسويه مسيحي المذھب
وھي الھاضمة المقوية  )القمحية وھو يتخذ للھضم(وكان يقف على رؤوسھم ومعه البراني بالجاروشنات 

  .) 68( شربة الباردةوفي الصيف يقف على رؤوسھم  با� ،للحرارة في الشتاء

شراف جبريل بن بختيشوع واتصل إتحت  حيث كان البيمارستان م في بيمارستانھا وتعلنشأ في بغداد  ولقد
 "زمنةا�"كتاب : ابن ماسويه من كتب  ةربعأب بولص سباط الحلبي فيما بعد بسلمويه بن بنان وقد حقق ا�

الحكمية الفصول "وكتاب  ،مكنة والمناخ والمياه وفصول السنة في جسم اUنسانتأثير ا�فيه عرض قد و
خNق مراض وا�نذارا�إدبير والعNج وتلمأثورة في حقل القوال اوھو مجموعة من ا� "والنوادر الطبية

في العقاقير العطرة وصفاتھا ومنافعھا واستعماUتھا كالمسك والعنبر  "جواھر الطبيب المفردة"و ،الطبية
) ميNدية 857(ھجرية   243سنة توفي في سامراء في جمادى اVخرة  .)70(وخشب الصندل والقرنفل 

   .ورسالة بين كتابٍ  ما يقارب من اربعين مصنفاً  تاركاً 

  

 ،"المرة السوداء"كتاب و ،"البصيرة"وكتاب  "البرھان"كتاب و ،"السموم وعNجھا"كتاب :  هكتبأھم من و
 ،"الشعير ءما"كتاب و ،"تركيب اUدوية المسھلة واصNحھا"كتاب و ،لم يسبقه احد لمثله "في الجذام"اب كتو
 ."ضار اUغذيةدفع م"كتاب و ،"جامع الطب"كتاب و ،"ترتيب سقي اUدوية" بكتاو ،"الكامنالسر "كتاب و

)71 (  

  

 ."عNج الصداع والبحة", "الفولنج"كتاب , "الكامل"كتاب , "طباءطبقات ا�" :اره التي لم تطبع ثآأما  

***  

  :المراجعو المصادر

  .شخصيات عربية: كتاب المعرفة)1(

  . ي عجائب المخلوقات للقزوين) 2(

  ). 8-7(موسوعة مشاھير العلماء اعداد  مصطفى علي  صفحة ) 3(

  ). 988(موسوعة مشاھير العلماء مصصطفى علي  صفحة ) 4(



 حولي������ات الق�����دس الطبي���������ة                                        8:40-56 (1433-2012)
 

54 

 

 ).9( وصف نباتات الزيتون الوعر اUترج اUفيون صفحة,  معجم علم الكيمياء) 5(

 )24( لمين  صفحةموسوعة علماء العرب والمس) 6(

 )22كتاب لمحات عن التراث الطبي العربي ص () 7(

  )145كتاب الموجزفي تأريخ الصيدله للدكتور تحسين احمد جھاد ص() 8(

  )مقدمة كتاب طبقات اUطباء والحكماء Uبن جلجل() 9(

   140_139كتاب موسوعة علماء العرب للدكتور يوسف فرحات ص ) 10(

الكليات في الطب مع معجم بالمصطلحات الطبية : الخامس الفصل ابن رشدمؤلفات  378صفحة ) 11(
/ بيروت أيار)    مع مدخل ومقدمة تحليلية وشروح للمشرف على المشروع محمد عابد الجابري( العربية 

  .  379+  378صفحة مايو 

  175صفحة / علماء القرن السابع للھجرة : الفصل السابع/ يوسف فرحات  –كتاب علماء العرب (12) 

  .)60-46(ص,مصطفى الجيوسي,موسوعة علماءالعرب و المسلمين واعNمھم  )13(

 تات كتاب اUدوية المفردة والنبا,1593طبعه رومية ايطالية سنة , القانون في الطب Uبن سينا  )14(

  .234ص-233ص.الدكتور أحمد القطبي  -"علماء ا�ردن في العصور اUسNمية) "15(

 .للخبير المستشار ابن البيطار - "أسرار الحجامة النبوية الشريفة) " 16(

  .126ص. الجزء الرابع –" معجم المؤلفين) "17(

كتاب منھج تحقيق المخطوطات المؤلف اياد خالد الطباع ومعه كتاب شوق المستھام في معرفة رموز  )18(
  اUقNم Uبن وحشيه

  المقال الرئيسي تاريخ السموم, عربيالموسوعة الحرة لخلق وجمع المحتوى ال) 19( 

  محمد زھير البابا                 .المؤلفات العربية في علمي الفNحة والنبات د) 20(

  .مجلة عربيه يتولى تحريرھا اUستاذ محمود قاسم)  21(

    .له كتاب الدUئل تأليف الحسن بن بھلول وتحقيق يوسف حبى (22) 

( ابو الريحان البيروني للدكتور عمر فاروق الطباع واUستاذ عبد المنعم الھاشمي, موسوعة العرب  )23( 

  65ص  -31ص ) المشاھير من علماء العرب 

  286فاضل احمد الطائي ص . د –ب في الكيمياء رعلماء الع) 42(

  .152صفحة /مصطفى الجيوسي . د: المؤلف /موسوعة علماء العرب ) 25(

  238 -237صفحة   /عبد السNم السيد: تأليف /عة علماء العرب موسو) 26(

  155-154صفحة /مصطفى الجيوسي . د: المؤلف /موسوعة علماء العرب ) 27(

  9- 8صفحة   /ھاني حسن . د: تأليف /كتاب علماء من الشرق والغرب ) 28(

  .كتاب نظرة في تاريخ الطب العربي للدكتور واصف كنعان(29) 

  .مزجه بالماده العلميه محمد عبده" للرازي الطبيب"في الحاوي في الطب  خNصة(30) 

  .كتاب من اعNم الطب العربي بقلم ابو الفتوح التوانسي(31) 

  .)  حجة الطب في العالم منذ زمانه وحتى العصر الحديث(ابو بكر الرازي (32) 

  دار الكنب العلمية,لبنان,ا�ولى ةالطبع,فردوس الحكمة في الطب,أبي الحسن علي بن سھل, الطبري(33) 

  .ا�ھلية للنشر والتوزيع,ا�ردن,الطب والصيدلة عبر العصور,)1991(صNح الدين,أبو الرب(34) 

دار أسامة للنشر ,ا�ردن,موسوعة علماء العرب والمسلمين وإعNمھم,)2005(مصطفى,الحبوش(35) 
 .والتوزيع

 .دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع,ا�ردن ,الصيدلةالموجز في تاريخ  ,)2006(تحسين جھاد(36) 

  115إسNم المازني  ص . د. تاريخ الطب وا�طباء المسلمين 

  : على سبيل المثال) 37(
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ف يقوى ا�دوية المفردة المستعملة في عNج "الباب السابع والعشرون ): علي بن عيسى(ـ تذكرة الكحالين 
  ".العين

  .، في ا�دوية المفردة)2:21(، )1:21(، و)20(الجزء ): الرازي(ـ الحاوي في الطب، 

  ".ألواح وقواعد في بيان المفردة: الفن الرابع ـ الجملة الثانية"الجزء ا�ول ): ابن سينا(ـ القانون 

  ".فصل في جملة ا�دوية النباتية السمية الباردة: المقالة ا�ولى"الجزء الرابع 

  .صبحي حمامي. د: في تحقيق) 1222 الى 257ثانية من ص المقالة ال(التصريف ) 38( 

  ).1071وحتى  1038الدواء السمومي، من ص (التصريف، المقالة الثانية ) 93(

  ).16(وعددھا ) 1042الى ص  1038من ص (التصريف ) 04(

  ).47(وعددھا ) 1054الى ص  1042من ص (التصريف ) 41(

  ).33(دھا وعد) 1071الى ص  1054من ص (التصريف ) 42(

  :بعض التعاريف القليلة التي أوردھا الزھراوي) 43(

  ."وھي حبة تشبه الشونيز في الخلقة دسمة حلوة): "1047ص (ـ الغناشين 

  ."والشوكران بزر شبه بزر ا�نيسون أو أكبر منه قليNً ونباته يشبه الجزر): "1051ص (ـ الشوكران 

أرجل كثيرة لونھا أخضر تكون في البساتين على ورق وھي دويبة صغيرة لھا ): "1056ص (ـ سطوفي 
  التين والخيار والقثاء وأخبثھا التي تكون على ورق التين

  :بعض ا�دوية التي ذكر الزھراوي المقدار الذي يسبب التسمم بھا) 44(

  ".القدر الضار منھا نصف رطل إلى أربعة أواقي: "ـ الكسبرة الخضراء الرطبة) 1050ص (ـ 

  ".القدر الذي يضر منھا ما يجاوز وزن درھمين"ـ البنج ) 1051ص (ـ 

عNمة من أكثر من شراب ا�فيون، إذا أكثر من نصف درھم، ويقتل إذا أخذ منه : "ـ ا�فيون) 1052ص (ـ 
  ".درھمين فصاعداً 

  ".إذا أخذ منه ثلث درھم إلى نصف درھم: "... ـ الخشخاش ا�سود) 1052ص (ـ 

  ..".الكندس وزن درھم من شرب من): "1054ص (ـ 

  ".إذا أكل الحوت المشوي بعد يوم وكان موضوعاً في المواضع الندية: "ـ السمك البارد) 1059ص (ـ 

  .وذكر بعده العNج) 1051ص (التصريف ) 45(

ھو حبة الحNوة وھو : "الجزائري) ، يونانيةAnison(أنيسون ): 342: مادة رقم: (المصطلح ا�عجمي) 46(
  .19كشف، ص " يضالكمون ا�ب

الجزر : الفNِحة: الغافقي: "وينقل عن). كَزر، فارسية(َجَزر ): 715: مادة رقم: (المصطلح ا�عجمي) 47(
فأما الجزر البري فإنه ينبت . البستاني منه أحمر وھو أرطب وأطيب طعماً، ومنه أصفر وھو أغلظ وأخشن

  .."ه البستانيبقرب المياه وربما ينبت في القفار وذلك قليل، فھو يشب

  .وبعدھا ذكر العNج). 1051: ص: (التصريف) 48(

  ).1052ص (التصريف، ) 89(

  ).1053، 1052ص (التصريف ) 50(

  )".حبة 48قيراط،  12(ستة دوانيق : درھم): "903ا�وزان والمكاييل، ص (ـ التقسيم والتشجير ) 51(

  ".حبة) 48(راط قي) 12(درھم ستة دوانيق أو ): "329البابا، ص (القNنسي، 

  )".حبات 8(قيراطان : دانق): "903ص (ـ التقسيم والتشجير 

  )".ترمسة(الدانق ـ قيراطان أو ثمان حبات ): "329ص : (القNنسي

  .غرام 0.05: حبة أو شعيرة): "903ص (ـ التقسيم والتشجير 

  ).من الدرھم(جزءاً سدس ثمن درھم أي جزء منثمانية وأربعين : الحبة): "296حاشية، ص (القNنسي 

  .وذكر بعده العNج) 1051ص (التصريف ) 52(

  ).1052ص (التصريف، ) 53(
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  ).1053، 1052ص (التصريف، ) 54(

  ).1052ص (التصريف، ) 55(

  .وذكر بعده العNج) 1051ص (التصريف ) 56(

  ).1052ص (التصريف ) 57(

  ".حار والزيت القيء بماء".. عNجه: أقطيون: مثال): 1046ص (التصريف ) 58(

  ".وU يؤمر بالقيء البتة"... عNجه: جبس الفرانين): 1041ص (ـ التصريف 

  .."ثم يسھل بطنه بدواء ُمسھل لين: ".. الغناشين): 1047ص (التصريف ) 59(

  ".أو يسقى من الجند بادستر: ".. أٌسوس): 1049ص (التصريف ) 60(

  ).بُوَره، فارسية(بوَرق ): 574مادة رقم، : (المصطلح ا�عجمي) 61(

البورق صنوف كثيرة، منه ا�رمني الذي يؤتى به من أرمينية، ومنه المسمى نطرون : ابن إسحاق: "الغافقي
" وھو ضربان أحمر وأبيض، ويشبه الملح المعدني، ومذاقه بين الحموضة والملوحة. يؤتى به منالواحات

  .84منتخب 

السنة السادسة  102دمشق العدد -حاد الكتاب العربمجلة فصلية تصدر عن ات-مجلة التراث العربي* 
  .سامي خلف حمارنة و ِكلْن سونِديكر . د -1427ربيع الثاني  - 2006نيسان  - والعشرون 

  388صفحه . معجم العلماء والمخترعين لدكتور خليل بدوي ) 62(

  .اعداد الدكتور يوسف ابي فاضل)  26,27,28(موسوعه علماء الكيمياء صفحه  )63(

  .اعداد الدكتور محمد الخطيب) 296(معجم علماء الكيمياء صفحه ) 64(

  .اعداد مصطفى علي) 178,179(موسوعه مشاھير العلماء صفحه ) 65(

  . اعداد الدكتور محمد الفارس) 185(موسوعه علماء العرب والمسلمين صفحه ) 66(

)67 (muslimscience.8m.com  

  211ص ,الدين الزركلي لخير , قاموس التراجم,"اUعNم) "69(

  245_242ص , Uبن اصيبعة ,عيون اUنباء في طبقات اUطباء  )68(

  .المجلد السابع عشر 490ص , لبيد بن ربيعة العامري ,الموسوعة العربية  )70(

 .دار الفكر,  304_303ص , صNح الدين خليل بن ايبك الصفدي ,الوافي بالوفيات  )71(
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