اميان بديع عبد ربه

الصيدلة يف التاريخ اإلسالمي

الصيــدلة يف التــاريخ اإلســالمي
إميان بديع عبد ربه
بسم هللا الرمحن الرحيم

املقدمة
 – 1أمهية املوضوع:
اتريخ الطب والصيدلة قدمي قدم وجود البشر على ظهر األرض ،ذلك ألن الطب وثيق االرتباط
حبياة اإلنسان ،كما أظهرت األحباث أن األمراض ترافق وجودها مع ظهور احلياة يف هذا العامل.
ودراسة اتريخ علم من العلوم عامل هام يف استجالء ما غمض من هذا العلم ،وما أحاط به من
مالبسات عاقت تقدمه ،أو دفعت به إىل األمام.
ومن خالل هذا البحث ،تناولت حقبة هامة من اتريخ الصيدلة ،تلك احلقبة اليت أثرى هبا العرب
املسلمون هذا العلم ،وتلك املهنةمما كان له األثر الكبري يف التطور الذي شهدته العصور احلديثة.
ويرجع تطور هذا العلم خالل هذه املرحلة التارخيية إىل استقطاب اجملتمع اإلسالمي اجلديد كثرياً من
العقول املستنرية ،اليت كانت تقطن يف البالد اجملاورة ،ذات احلضارة العريقة ،كما أنه اجتذب مجيع
العاملني يف حقل العلم من سكان البالد املفتوحة .وساعد يف ذلك :انتشار روح التسامح الديين جتاه
أهل الكتاب ،وهو ما أيمر به اإلسالم .ووجود جمال للعمل والربح يف مجيع البالد اليت انتشر فيها
اإلسالم.
لقد أرسى علماء العرب واملسلمني األسس احلديثة يف التفكري والبحث وذلك من خالل:
ترمجة علوم اليوانن ،واهلند والفرس ،وغريهم إىل اللغة العربية ،فحافظوا بذلك على الرتاث العلمي
اإلنساين ،وطوروا الكثري من النظرايت واآلراء العلمية.
اعتمد علماء العرب واملسلمني يف علم الصيدلة على املالحظة ،والقيام ابلتجارب العلمية،
فاستطاعوا أن يربزوا للمأل األخطاء اليت اقرتفها علماء اليوانن ،والفرس ،واهلنود ،وغريهم.
 -2منهج البحث:
اعتمدت يف البحث على املراجع اليت تناولت الطب والصيدلة بشكل عام ،حيث كانت املهنتان
مهنة واحدة ،وكان كل طبيب صيدالين يف نفس الوقت.
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كذلك استفدت من أحباث بعض األطباء أو الصيادلة ،من خالل دراساهتم لفرتة زمنية معينة ،أو
لشخصية حبد ذاهتا .ومن التحقيقات على مراجع أساسية تتعلق بعامل معني.
مل أجد من خالل التصفح "االلكرتوين" معلومات إضافية أغين هبا البحث فاكتفيت ابملراجع
املطبوعة.
 -3أهم املصادر واملراجع اليت اعتمدت عليها يف البحث:
إسهام علماء العرب واملسلمني يف الصيدلة( ،)1للدكتور علي عبد هللا الدفاع.
اتريخ وتشريع وآداب الصيدلة( )2للدكتور حممد زهري البااب.
املوجز يف اتريخ الطب والصيدلة عند العرب( ،)3للدكتور حممد كامل حسني..
موسوعة الطب النبوي( )4أليب نعيم أمحد بن عبد هللا بن اسحق األصفهاين دراسة وحتقيق
الدكتور منر الرتكي.

( )1الدفاع ،علي عبد هللا .إسهام علماء العرب واملسلمني يف الصيدلة ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط 1985 ،1م.
( )2البااب ،حممد زهري ،اتريخ وتشريع وآداب الصيدلة ،جامعة دمشق ،ط2001 ،6م.
( )3حسني ،حممد كامل ،املنظمة العربية للثقافة والعلوم ،تونس ،د.ط ،د.ت.
( )4األصفهاين ،أيب نعيم أمحد بن عبد هللا بن إسحاق ،موسوعة الطب النبوي ،دراسة وحتقيق د .منر الرتكي ،دار ابن حزم ،بريوت2006 ،م.
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خطة البحث:
املقدمة:
حتدثت من خالهلا عن أمهية املوضوع ،ومنهج البحث ،وذكرت بعضاً من املراجع اليت
استعنت هبا.
املبحث األول :تكلمت فيه عن الصيدلة عرب التاريخ اإلسالمي ،وذلك من خالل
احلديث عن الطب النبوي والصيدلة يف صدر اإلسالم ،مث عصر اخللفاء الراشدين ،مث العصر األموي،
فالعباسي ،مث الصيدلة يف بالد املغرب واألندلس.
املبحث الثاين :تناولت فيه األدوية عند العرب واملسلمني وذلك من خالل تصنيف
العقاقري ،مث التداوي هبا ،و أهم العقاقري ،مث صفات األدوية ،قوة األدوية ،وحتضري األدوية.
املبحث الثالث :تكلمت عن مشاهري العرب واملسلمني الذين كانت هلم اليد الطوىل
يف تطور علم الصيدلة ،حماولة ذكرهم حسب الرتتيب الزمين لتاريخ حياهتم.
مث اخلامتة.
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املبحث األول

الصيدلة عرب عصور التاريخ اإلسالمي
املطلب األول  :يف صدر اإلسالم والطب النبوي.
املطلب الثاين  :عصر اخللفاء الراشدين.
املطلب الثالث  :يف العصر األموي.
املطلب الرابع  :يف العصر العباسي.
املطلب اخلامس :يف بالد املغرب واألندلس.
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املبحث األول
الصيدلة عرب عصور التاريخ اإلسالمي
املطلب األول  :الطب يف صدر اإلسالم والطب النبوي.
(حارب اإلسالم اخلرافات الطبية ،وجعل الطري ،والتمائم ،والرقى من الشرك ،وكفــر كل من
استشار عرافاً أو كاهناً ،أو توجه لغري هللا .واعترب املنجمني كاذبني ولو صدقوا ،وحث على النظافة،
وحفظ الصحة يف العبادات من وضوء وصوم.
ومن جهة اثنية أجاز اإلسالم اإلسرتقاء وحض على معاجلة املرضى ابلصدقة ،ومها شكالن من
أشكال املعاجلة النفسية ،وكان يقرهنا دائماً ابملعاجلة املادية ،وقد روي عن النيب صلى هللا عليه وسلم
أنه بينما كان يصلي إذ لدغته عقرب يف إصبعه فدعا إبانء فيه ماء ملح فوضع فيه إصبعه وهو يقرأ
القرآن حىت سكن أمله)(. )5
وقد أوصى املسلمني بطلب العلم دون حتديد .وكان حيث املريض على أن يسعى إلجياد الدواء
املناسب.
ويف األحاديث النبوية جمموعة كبرية من النصائح تتعلق ابلطب الوقائي ،والطب العالجي .ومن
أوامر الرسول صلى هللا عليه وسلم يف الطب الوقائي احلض على العزل ،حيث هنى عن الدخول إىل
أرض هبا طاعون أو اخلروج منها.
أما ابلنسبة للطب العالجي ،فقد أوصى ابملداواة ابلعسل وبلنب اإلبل ،وذكر عدداً من العقاقري
النباتية ومنافعها.
(لقد تعرض اإلسالم للمواضيع الصحية ،من حيث أهنا عبارة عن جمموع األوامر ،والنواهي،
والتوصيات اليت أوصاها هللا إىل نبيهصلى هللا عليه وسلم كي ينال الناس من خالهلا سعاديت الدنيا
واآلخرة.
فمثالً :األحاديث اليت تبني احلكم الديين حول التداوي ،وحترم الرقى اليت تتضمن الشرك ،ال
شك يف أهنا تفيد حكماً منهله الوحي ،ومن الطبيعي قيام الدين بتبليغ أوامر ونواه حول املواضيع
الصحية ،وتبينها أيضاً كواجب من الواجبات)(.)6
( )5استيته ،أحالم ،اتريخ الصيدلة ،دار املستقبل ،عمان ،األردن1986 ،م ،ص .51
( )6األصفهاين ،أيب نعيم أمحد بن عبد هللا بن اسحق ،موسوعة الطب النبوي ،دراسة وحتقيق د.مصطفى خضر و د.منر الرتكي ،دار ابن حزم ،بريوت،
ج ،2006 ،1ص.112
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ولعل أحسن مثال لذلك هو احلديث:
قال عوف بن مالك( :كنا نرقي يف اجلاهلية ،فقلنا اي رسول هللا كيف ترى يف ذلك؟ فقال
علي رقاكم ،ال أبس ابلرقى ما مل تكن شركاً)(.)7
اعرضوا ّ
وروي أن عائشة رضي هللا عنها كانت تعىن ابلطب ،وتعرف أمساء كثري من األدوية ،وكيفية
حتضريها وتركيبها.
(عن عروة قال :قلت لعائشة :إين أفكر يف أمرك فأعجب ،أجدك من أفقه الناس ،فقلت :ما
مينعها زوجة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ،وابنة أيب بكر ،وأجدك عاملة أبايم العرب وأنساهبا
وأشعارها ،فقلت وما مينعها ،وأبوها عالمة قريش .ولكن أعجب أين وجدتك عاملة ابلطب ،فمن
أين؟ .فأخذت بيدي ،فقالت :اي عروة! إن رسول اللهصلى هللا عليه وسلم كثرت أسقامه فكانت
أطباء العرب والعجم يبعثون له .فتعلمت ذلك)(.)8
إن املواضيع اليت أوالها النيب صلى هللا عليه وسلم االهتمام كشارع ،يبدو أهنا قد متحورت حول
أخذ التدابري الفردية واالجتماعية ،ومراعاة النظافة والتجنب عن املعتقدات الباطلة والبحث عن طرق
التداوي عند ظهور أي مرض من األمراض.
قال عليه الصالة والسالم:
(.)9

« ما أنزل هللا من داء إال أنزل له دواء ،فعليكم أبلبان البقر فإهنا ترم من كل شجر »
ويف األحاديث النبوية جمموعة كبرية من النصائح اليت تتعلق ابلطب الوقائي ،والطب العالجي.
وقد مجع البخاري هذه األحاديث يف صحيحه ،وجعلها يف كتابني من اجلزء السابع .حيتوي األول
38حديثاً والثاين 91حديثاً .ومن األحاديث النبوية اليت ذكر فيها عليه الصالة والسالم بعض
العقاقري كعالج ألمراض معينة:
عن أم قيس بنت حمصن أهنا أتت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اببن هلا قد علقت عليه من
العذرة فقال« :اتقوا هللا على ما تدغرن أوالدكن هبذه األعالق عليكم هبذا العود اهلندي ،فإن فيه
سبعة أشفية ،منها ذات اجلنب»(.)10
( )7السجستاين ،سليمان بن األشعث أبو داود ،حتقيق عزت بن عبيد الدعاس ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط1388 ،1ه ،ابب ما جاء يف الرقى،
 ،389/11رقم (.)3888
( ) 8اهليثمي ،علي بن أيب بكر ،جممع الزوائد ومنبع الفوائد ،مؤسسة املعارف ،د.م ،د.ط1406 ،هـ  ،19/9 ،رقم (.)15315
( )9األلباين ،حممد انصر الدين ،سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها ،مكتبة املعارف ،الرايض ،ط ،17/2 ،1رقم الباب .518
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املن وماؤها شفاء للعني »(.)11
كما قال عليه الصالة والسالم « :الكمأة من ّ
وعن أيب ابن أم حرام :قال صلى هللا عليه وسلم  « :عليكم ابلسىن والسنوت ،فإن فيه شفاء من
كل داء إال السام .قيل اي رسول هللا ما السام؟ قال :املوت »(.)12
وعن سعد بن أيب وقاص ،قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  «:من تصبح كل يوم سبع مترات
عجوة مل يضره يف ذلك اليوم سم وال سحر » (.)13
وعن علي بن أيب طالب رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال  «:عليكم ابألمثد،
فإنه منبتة للشعر ،مذهبة للقذي ،مصفاة للبصر »(.)14
عن أيب هريرة رضي هللا عنه  :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  «:يف احلبة السوداء شفاء من
كل داء إال السام » (.)15
وهنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن التداوي ابحملرمات ،عن علقمة بن وائل عن أبيه ،أنه
شهد النيب صلى هللا عليه وسلم وسأله سويد بن طارق أو طارق بن سويد عن اخلمر فنهاه عنه فقال:
إننا نتداوى هبا .فقال رسول اللهصلى هللا عليه وسلم «:إهنا ليست بدواء ولكنها داء »(.)16
(لقد أزاح الدين اإلسالمي عدداً كبرياً ممن ميارسون الطب ابلدجل والشعوذة ،ويبدو أن عملية
الكي اليت كانت من أكثر العالجات العملية يف الطب ،وكان الناس يستطبون هبا من غري سبب أو
ّ

( )10البخاري ،حممد بن إمساعيل .اجلامع الصحيح املسند من حديث رسول هللا وسننه وأايمه ،حتقيق :حمب الدين اخلطيب ،املكتبة السلفية ،القاهرة،
ط1400 ،1هـ ،كتاب الطب ،ابب ذات اجلنب ،2161/5 ،رقم احلديث .5388
( )11البخاري ،حممد بن إمساعيل .اجلامع الصحيح املسند من حديث رسول هللا وسنته وأايمه .حتقيق حمب الدين اخلطيب .املكتبة السلفية ،القاهرة .ط،1
1400هـ ،كتاب التفسري ،ابب سورة البقرة ،1627/4 ،رقم .4208
( )12األلباين ،حممد انصر الدين ،سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها .مكتبة املعارف ،الرايض ،ط ،407/1،4رقم احلديث،1798
الرب وقيل الكمون وقيل ضرب من التمر.
والسنوت قيل إنه العسل وقيل ّ
( )13البخاري ،حممد بن إمساعيل  .اجلامع الصحيح املسند من حديث رسول هللا وسنته وأايمه .حتقيق حمب الدين اخلطيب .املكتبة السلفية،
القاهرة.ط ،1كتب األطعمة ،ابب العجوة ،2075/5 ،رقم احلديث ..5130
( )14الطربي ،حممد بن جرير .هتذيب اآلاثر وتفصيل الثابت عن رسول هللا  ، حتقيق حممود محد شاكر .مطبعة املدين ،د.م ،د.ت ،ابب علكيم
ابإلمثد ،فإنه مذهبة للقذى313/6 ،رقم احلديث .2808
( )15الرتمذي ،حممد بن عيسى بن سورة .سنن الرتمذي ،حتقيق أمحد حممد شاكر .دار الكتب العلمية ،بريوت ،د.ط ،د.ت ،كتاب الطب ،ابب ما
جاء يف احلبة السوداء ،88/8 ،رقم احلديث .2176
( )16الرتمذي ،حممد بن عيسى بن سورة ،سنن الرتمذي ،حتقيق حممد أمحد شاكر ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،د.ط ،د.ت ،كتاب الطب ،كتاب،
ابب ما جاء يف كراهية التداوي ابملسكر ،97/8 ،رقم احلديث .2182
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مسوغ ،ولذلك فقد دعا الرسول صلى هللا عليه وسلم إىل التقليل من ممارستها مما أدى إىل قلة
ّ
()17
ممارستها وأمر عليه الصالة والسالم ابجتناب من ال حيسن الطب ،وإيقاع العقاب به إن أخطأ)
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  « :من تطبب
()18
ومل يكن ابلطب معروفاً فأصاب نفساً فما دوهنا فهو ضامن »
أما من كان ممارساً للصنعة فال يعاقب على خطئه فيها ،إال بقدر تقصريه يف اخلدمة ،وإمهاله
قواعد التطبب.
وهكذا انتبه الناس إىل أخطاء منتحلي الطبابة ،وخاف هؤالء السلطات اليت تعمل بوحي
احلديث النبوي الشريف.
لقد ركز الرسول صلى هللا عليه وسلم على قواعد حفظ الصحة ،وبقيت أقواله الشريفة حتتل
مكانتها يف املمارسات الطبية على امتداد العصور اإلسالمية .على أن النيب صلى هللا عليه وسلم مل
حياول أن يعمل يف الطب ،ولكنه أضفى عليه شرف مكانته واالهتمام به ،ويف هذا تعضيد لصناعة
الطب.

( )17عكاوي ،د .رحاب خضر ،املوجز يف اتريخ الطب عند العرب ،دار املناهل ،د.م ،ط ،1995ص.89
( )18الدارقطين ،علي بن عمر ،سنن الدارقطين ،حتقيق علي حممد معوض وعادل أحد عبد املوجود ،3/117 ،دار املعرفة ،بريوت ،ط1422 ،1هـ،
كتاب احلدود ،ابب احلدود والدايت وغريها ،253/8 ،رقم احلديث .3488
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املطلب الثاين :الصيدلة يف عصر اخللفاء الراشدين.
مل تكن املعلومات الطبية عند العرب واملسلمني يف تلك احلقبة أكثر من املعلومات التقليدية
املعروفة اليت مورست من قبل بعض املتطببني األعراب ،واملرجح أن األطباء قد سامهوا كل حسب
اختصاصه يف خدمة جيش املسلمني يف أثناء الفتوحات ،أو يف املدن اليت استقروا فيها ،ولعل
املسلمني أيضاً نظراً النشغاهلم ابلفتوحات ،وندرة أطبائهم ،قد استعانوا ابألطباء الفرس ،أو الرومان،
أو اهلنود ،يف حاالت استدعت ذلك.
املطلب الثالث :الصيدلة يف العصر األموي.
(اتسعت رقعة الدولة اإلسالمية كثرياً زمن احلكم األموي ،وكان العرب على درجة عالية من
الوعي فلم ميسوا املؤسسات العلمية والدينية ،اليت كانت قائمة يف البالد املفتوحة ،أبي سوء .هلذا
اتبعت مدرسة جند يسابور رسالتها يف نشر العلم زمن اخلالفة األموية ،وانطلق منها العلماء وخباصة
األطباء إىل دمشق ،بناء على دعوة اخللفاء واألمراء أو طلباً للرزق ،وقد قام بعضهم إىل جانب ممارسة
املهنة ،برتمجة بعض الكتب من اللغة السراينية ،وهي لغة العلم يف ذلك الوقت ،إىل اللغة العربية ،وهي
لغة الدولة .ويعد خالد بن يزيد أول من شجع على الرتمجة ،وقد أنشأ يف دمشق أول خزانة
للكتب)(.)19
املطلب الرابع :الصيدلة يف العصر العباسي.
(كانت الصيدلة والطب متالزمني دائماً يف مجيع العصور األوىل وكان الشخص الواحد يقوم
بفحص املرضى وتشخيص أمراضهم مث يقوم بنفسه بتحضري األدوية اخلاصة لعالجهم ،وكذلك كان
احلال عند العرب ،حىت أن علماءهم مل يتخصصوا  -إال قليالً منهم  -ال يف مزاولة مهنتهم وال يف
أتليفهم ،إال أن االهتمام الكبري الذي لقيه إحياء العلوم وتقدمها من اخللفاء العباسيني ،وما كان من
تشجيعهم للقائمني هبا وخباصة يف علوم الصيدلة والطب ،وما كان هلؤالء العلماء من التفنن يف حتضري
األدوية وجتهيزها ،وتنوعها مبا هلم من كفاية خاصة عالية .كل ذلك قد أزكى االهتمام اخلاص
ابلصيدلة ودراساهتا ،فأنشئت املدارس لتعليم الصيدلة يف بغداد والبصرة ودمشق مث القاهرة واألندلس
يف قرطبة وطليطلة .هذا ابإلضافة إىل أهنم قد أنشأوا بكل من البيمارستاانت صيدلية يف عهدة صيديل
كفء وكان جبانب إشرافه وقيامه بتجهيز األدوية يقوم بتدريب الدارسني عملياً يف جمال الدواء.
( )19البااب ،حممد زهري ،اتريخ وتشريع وآداب الصيدلة ،جامعة دمشق ،ط ،2001 ،6ص.142
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وكانت هذه الصيدليات مملوءة أبصناف األدوية واألشربة املوضوعة يف األواين الصينية واملرتبة ترتيباً
مجيالً تصرف للمرضى جماانً.
ولقد ذكر القفطي أنه كان يف النصف األول من ق 9م أشخاص متعلمون موثوق يف كفايتهم
لقبوا ابلصيادلة ،حصلوا على تراخيص توليهم حق مزاولة املهنة.
فقد سنت القوانني اليت تفرض الرقابة احلكومية الدقيقة عليها ،فعني يف كل مدينة كبرية موظف
"مفتش" يعترب كبري الصيادلة فيها ،أو عميداً هلم لإلشراف على تنفيذ هذه القوانني ومراقبة حتضري
األدوية يف الصيدليات ونقاوة العقاقري املستعملة.
كما كانت هذه القوانني تفرض على من يتعاطى صناعة الصيدلة أن حيصل على ترخيص من
احلكومة بذلك ،بعد أداء امتحاانت خاصة يف معرفة العقاقري وطرق جتهيزها ..مث يقيد امسه يف سجل
اجلدول اخلاص بذلك.
وأول امتحان أجري لذلك كان يف بغداد عام  221هجرية يف عهد اخلليفة املعتصم .فكان
العرب املسلمون لذلك أول من أنشأ فن الصيدلة على أساس علمي سليم ،مع إقامة الرقابة على
الصيدليات والصيادلة فكانوا فعالً رواده ومؤسسيه.
وأول صيدلية خاصة أنشئت يف بغداد عام 766م  ،ولقد ذكر تشرش ما مؤداه أن الصيدلية
"دكان األدوية" هي من إنشاء عريب خاص ،ولقد كان من املشكوك فيه جداً أن ترقى الصيدلية إىل
مستواها احلايل (لقد كان من أهم مآثر العرب يف علم الصيدلة ،إدخاهلم نظام احلسبة ومراقبة األدوية،
إذ أن بعض الصيادلة مل يكونوا أمينني وخملصني يف أعماهلم)(.)20

()20

حكمت ،جنيب عبد الرمحن ،دراسات يف اتريخ العلوم عند العرب ،ص ،341إصدار :وزارة التعليم العايل والبحث العلمي ،جامعة املوصل،
املوصل ،د.ت.
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(يقول عمر فروخ يف كتابه "اتريخ العلوم عند العرب":
كانت العطارة "الصيدلة" جتارة حرة منذ زمن قدمي ،ومل يكن الصيدالنيون كلهم من ذوي
األخالق الكرمية ،فكان نفر منهم يغشون األدوية ،ورمبا طلب مريض دواء ال يعرفه الصيدالين ،أو مل
يكن عنده منه فكان يعطي املريض شيئاً آخر بدل الدواء املطلوب ،فأمر املأمون
ت0218هـ833/م) ابمتحان الصيادلة مث أمر املعتصم ت(221هـ835/م) أن يعطي الصيديل
الذي تثبت أمانته منشوراً جييز له العمل ،مث أدخلت الصيدلة حتت مراقبة احلسبة)(.)21
(مل يقف تنظيم الطب والصيدلة عند العرب إىل هذا احلد بل استمر التطور حنو الرقى ،فنجدهم
قد فرضوا على األطباء أن يكتبوا ما يصفون للمريض من أدوية على ورقة مسوها يف الشام "الدستور"
ويف بالد املغرب "النسخة" ويف العراق "الوصفة")(.)22
ونصت دساتري األدوية وقوانني الصيدلة عند العرب على التمييز بني العاملني يف اجملال الطيب،
فحرم على الصيديل التدخل يف أمور الطبيب ،كما حذر على الطبيب أن ميتلك صيدلية ،أو يفيد من
بيع العقاقري حىت يتفرغ كل لعمله ،وألزمت الصيديل ابألخذ إبرشادات الطبيب املعتمد الذي يزاول
مهنته بصفة رمسية.
املطلب اخلامس :الصيدلة يف بالد املغرب واألندلس.
ظهر يف أفريقيا "تونس حالياً" خالل القرن العاشر للميالد بعض األطباء ،الذين كان هلم أثر ابلغ
يف انتشار وتطور مهنة الطب والتأليف يف بالد املغرب واألندلس.
وهناك دالئل على انفصال مهنة الطب عن الصيدلة يف تونس قبل املشرق العريب ،فا سحق بن
عمران كان يعاين مرضاه يف مكان عام ،وكان يكتب هلم الدواء على ورقة ويرسلهم لشرائه من
العطارين.
كذلك كان ابن اجلزار يرسل مرضاه إىل غالم له امسه رشيق أقعده يف سقيفة له ،وأعد بني يديه
مجيع املعجوانت واألشربة واألدوية.
وكان يرسل مرضاه إىل غالمه حاملني له الوصفة ليحضر هلم الدواء.

( )21ال ّدفاع ،علي بن عبد هللا ،إسهام عالء العرب واملسلمني يف الصيدلة ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط1985 ،1م ،ص.126
( )22املرجع السابق ،صفحة .143
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(أما يف األندلس فقد كان الطب لدى عرب األندلس مشاهباً يف ابدئ األمر ملا عرفه العرب يف
جزيرهتم خالل العصرين اجلاهلي واألموي.وكانت املداواة تعتمد على أعمال بسيطة ،وأفكار بدائية،
واستعمال بعض األعشاب والعقاقري احمللية)(.)23
ظهر يف األندلس كتيب ،ألفه مروان بن عبد امللك بن حبيب السلمي املرادسي األلبريي القرطيب
املتويف سنة854م ،وهو يبحث يف الصحة واملداواة ،وهو من أشهر املؤلفات يف تلك الفرتة ،ويضم
أقواالً وأحاديث رويت عن الرسول صلى هللا عليه وسلم واخللفاء واألئمة واحلكماء ،من قبل احلفاظ
واحملرتفني ملهنة الطب منذ صدر اإلسالم ،ويغلب على هذا الكتاب الطابع الديين ،وهو يعطينا فكرة
واقعية عن حالة الطب يف األندلس خالل النصف األول من القرن التاسع امليالدي.
لقد شجع األمراء واخللفاء األمويون يف األندلس طالب العلم على السفر إىل الشرق ،منذ زمن
األمري اخلامس حممد بن عبد الرمحن (888-852م) كما شجعوا جلب املؤلفات احلاوية على علوم
القدماء واحملدثني من بغداد والشام والقسطنطينية ،ومن أشهر من رحل إىل بغداد يونس بن أمحد
احلراين وولداه عمر وأمحد .وقد رجع ولداه إىل األندلس سنة (962م) ودخال يف خدمة احلكم
املستنصر ابهلل بن عبد الرمحن الناصر.
وكذلك فعل حممد بن عبدون اجلبلي ،الذي رحل سنة (958م) إىل العراق ومصر ،وتدرب يف
بيمارستان القاهرة.
ونظراً ملا أبداه حكام األندلس من رغبة يف احلصول على املؤلفات القدمية فقد أهدى إمرباطور
بيزنطة كتاب ديسقوريدس ،احلاوي على رسوم للنبااتت الطبية ،إىل اخلليفة األندلسي عبد الرمحن
الناصر ،مث أرسل له من ساعد على ترمجة هذا الكتاب إىل اللغة العربية 950م ،ويف زمن احلكم
الثالث وصل عدد الكتب املوجودة يف مكتبة قرطبة إىل نصف مليون كتاب ،وقد بلغت احلضارة يف
األندلس ذروهتا خالل الفرتة املمتدة بني القرن العاشر حىت هناية القرن الثالث عشر للميالد)(.)24

( )23البااب ،حممد زهري ،اتريخ وتشريع وآداب الصيدلة ،جامعة دمشق ،ط2001 ،6م ،ص.171
( )24املرجع نفسه صفحة .172-171
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املبحث الثاين
األدوية عند العرب املسلمني
املطلب األول :تصنيف العقاقري.
املطلب الثاين :التداوي ابلعقاقري.
املطلب الثالث :صفات األدوية.

املطلب الرابع :قوة األدوية.

املطلب اخلامس :موارد العقاقري وتسميتها.
املطلب السادس :حتضري األدوية.
املطلب السابع :أنواع املستحضرات الصيدالنية وأشكاهلا.

املبحث الثاين
األدوية عند العرب واملسلمني
املطلب األول :تصنيف العقاقري.
أورد العرب يف كتبهم عدداً كبرياً من مفردات األدوية ،ففي كتاب اجلامع ملفردات األدوية
واألغذية ألبن البيطار ،جند ما يقارب  1500مفردة ،إما من أصل نبايت أو حيواين أو معدين.
أما يف بعض املراجع األخرى ،فنجد أهنا مصنفة حسب احلروف األجبدية ،كما هو احلال يف
الكتاب الثاين من قانون ابن سينا ،وكتاب اجلامع ألشتات النبات لإلدريسي ،وكتاب تذكرة أويل
األلباب لألنطاكي وغريها من الكتب.
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قسم املفردات إىل جمموعات حبسب طبيعتها ورتبها يف
أما اجملوسي فقد التزم مبنحى آخر إذ أنه ّ
كل جمموعة أبمسائها كما يلي:
جمموعات املفردات النباتية :وتشمل احلشائش ،والبذور مث الشجر.
جمموعات املفردات احليوانية :وتشمل الدم واللنب الزبد والبيض.
جمموعات املفردات املعدنية :وتشمل الطني وامللح واحلجارة.
املطلب الثاين :التداوي ابلعقاقري.
يذكر الرازي يف كتابه احلاوي (إن استطاع احلكيم أن يعاجل األغذية دون األدوية فقد وافق
السعادة) ومن خالل هذه اجلملة ،ميكن أن نستخلص أبن األطباء والصيادلة والعلماء العرب،
وابلرغم من أحباثهم اهلامة يف األدوية ،فضلوا عدم استعمال األدوية سوى يف احلاالت اخلاصة ،وعدم
وصفها إال يف حال الضرورة ،وهذه مقولة جديرة ابالهتمام إذ أن البحوث الطبية تنصب على هذه
النظرية.

حتلية العقاقري:
عند استعراضن ا ملؤلفات العرب الدوائية ،جند أنه عند ذكر كل مفردة كان حيتاج إىل ذكر االسم
بلغات متعددة ،مث اللون  ،الرائحة ،الطعم ،اللزوجة ،اخلشونة ،الطول القصر ،اجلودة ،الرداءة ،ذكر
املنافع يف مجيع أعضاء اجلسم ،ذكر املضار ،املقادير ،البديل عن الدواء يف حال فقدانه ،الوقت الذي
جيب من خالله إيقاف الدواء.ذكر املكان الذي منه مت جلب الدواء .وهذه ما ميكن أن جنده يف
مراجع علوم األدوية يف أايمنا هذه .
املطلب الثالث :صفات األدوية
انطالقاً من اهتمام العرب ابلطبيعة وتكون العامل وظواهره ومقوماته ,جند أبهنم تبنوا الفكر
اإلغريقي فيما يتعلق هبذا املوضوع ,إذا اعتقدوا أن العامل مؤلف من أربعة عناصر اثنان خفيفان مها
النار واهلواء .واآلخران ثقيالن مها الرتاب واملاء ,وأبن مجيع األجساد تتكون ابلتايل من هذه العناصر.
وهذه العناصر هلا صفات أربع هي :احلرارة والربودة واجلفاف والرطوبة .أما األخالط املؤلفة من الدم
الذي أييت من القلب  ،والبلغم املفروض أن أييت من الدماغ  ،والصفراء اليت يفرزها الكبد  ،واملرارة
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والسوداء اآلتية من الطحال واملعدة ،فإ ّن يف توازهنا يكون اجلسم سليماً .وأي خلل ميكن حصوله فيها
عندئذ خيتل توازن اجلسم أبثره.
وكل واحدة من هذه األخالط تقابل يف صفاهتا العناصر األربعة ،فالدم يقابل اهلواء ،والبلغم له
صفات املاء ،والصفراء هلا خواص النار ،والسوداء كالرتاب.
ولذلك قاموا بتصنيف األمراض إىل بلغمية وصفراوية وسوداوية ودموية ،وللعقاقري مثل هذه
الصفات فالتأثري على األجسام يطابق متاماً املفاهيم العضوية املذكورة سابقاً (.)25

املطلب الرابع -1 :قوة األدوية.
اهتم العرب املسلمون بفعالية الدواء ،واعتمدوا على طريقة القياس ،وطريقة التجربة ملعرفة فعالية
الدواء.
اعتمد ابن سينا على التجربة ملعرفة قوة الدواء ،وذكر شروطاً جيب مراعاهتا وهي:

أن يكون الدواء خالياً من احلرارة والرطوبة.
اجملرب عليه علة مفردة ال علة مركبة.
أن يكون الدواء ّ
أن يكون الدواء قد جرب على العلل املتضادة.
أن تكون القوة يف الدواء مقابالً هبا ما يساويها من قوة العلل.
أن يراعى الزمان الذي يظهر فيه أثره وفعله.
أن يراعى استمرار فعله على الدوام.
أن تكون التجربة على بدن اإلنسان فإنه إن جرب على بدن غري اإلنسان جاز أن خيتلف.
وذكر ابن سينا أن قوة األدوية ميكن أن تقيم من خالل سرعة االستحالة إىل النار والتسخني،
ومن سرعة وبطء مجودها ومن الروائح اليت حتدث عن احلرارة ،ومن الطعم كالتفه الذي ال طعم له
واحللو واملر واحلرف الذي يلدغ اللسان ،واحلامض ،املاحل.....

( )25الكيايل ،د.طه اسحق ،اتريخ الطب واألطباء يف حلب ،ج ،1وزارة األعالم ،دمشق1999 ،م ،ص.330-329
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األلوان :كالبصل أبيض ،بعضه يضرب إىل احلمرة ،وبعضه األخر إىل السواد ،واألزرق كاحللتيت،
واألسود كالغاريتون.
-2اختالف قوة األدوية:
يقول ابن ربن يف كتابه فردوس احلكمة :رأينا دواء واحداً قد نفع قوماً ،وأضر آخرين ،والعلة يف
ذلك اختالف مزاج العلل أو عفونة الدواء وفساده...
املطلب اخلامس :موارد العقاقري وتسميتها:
كان العرب جيلبون العقاقري من مواطنها األصلية ،أي حيث تنمو نبااتهتا وتعيش حيواانهتا،
وذلك إما عرب أسيا وأفريقيا عن طريق البحر .وكانوا يطلقون األمساء على هذه العقاقري نسبة إىل البلد
املصدر ،فالكافور مثالً أصله من كابور ،والقنبيل أصلها اهلندي كامبيال (.)26
املر ،التمر اهلندي،
واكتشفوا أدوية جديدة منها :السنامكة ،الكافور ،الصندل ،الراوند ،املسكّ ،
احلنظل والقرفة.
ووصفوا القهوة كدواء للقلب واللتهاب اللوزتني واجلروح ،واستعملوا احلشيش واألفيون للتخدير،
واملرة املعقمة ضد التقيح ،واخرتعوا الشراب والكحول واخلالصات العطرية ،ووصفوا الشراب كدواء
منعش للقلب ،وبدل الوصفات القوية اليت كان يصفها أطباء اليوانن عالجاً للتقيؤ واإلسهال ،وصف
األطباء العرب التمر اهلندي وعود الند ،وغري ذلك .كأدوية خفيفة الوطأة وحمببة النفس.
وقد استنبط حممد التميمي املقدسي الدواء العام ضد التسمم ،ودواء سائغاً لتسهيل اهلضم على
مهل وبفعالية وقد مساه" :مفتاح الفرج ،والتخفيف عن الروح".
كما قدم ابن سينا أدوية جالينوس يف إطار سهل ،وقد ذكر يف كتابه "القانون" ما يزيد عن
760دواء.
وكان الرازي أول من استخرج الكحل ،واستعمله من بعده أطباء العيون يف املعاجلة ،وقد دأب
على جتربة العقاقري اجلديدة قبل وصفها على احليواانت ،وعمد إىل مزج األدوية القوية بعصري خيفف
()27
من وطأهتا ،وتبعه يف ذلك سائر الصيادلة.

( )26الكيايل ،د.طه اسحق ،اتريخ الطب واألطباء يف حلب ،ج ،1وزارة األعالم ،دمشق1999 ،م ،ص.331
( )27موراين ،د.محيد ،اتريخ العلوم عند العرب ،دار املشرق ،دمشق1989 ،م ،ص .57-56
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تقول زيغريد هونكة يف كتاهبا "مشس هللا تسطع على الغرب"( :مث إن العرب قد خففوا من وطأة
بعض العقاقري اليت يصفها اليواننيون ،أبن مزجوها بعصري الليمون والربتقال وأضافوا إليها القرنفل
وغريه.
وقدم ابن سينا أدوية جالينوس املعقدة يف إطار سهل غري مضر.
وأشارت إىل العبقرية العلمية اليت حتلى هبا العرب املسلمون يف تلك احلقبة ،من خالل جتربة
العالجات على احليواانت بقوهلا":كان الرازي جيرب كل العقاقري اجلديدة قبل أن يصفها للناس،
فيدرس أتثريها على احليوان وخيلص إىل النتائج اليت يستصوهبا" .إن التجارب على احليواانت ليست
ابلضروري مضمونة النتائج ،ولكن علماء العرب واملسلمني يف فرع الصيدلة كانوا جيربون الدواء على
عدة حيواانت قيل استعماله ،هبذه الطريقة ميكن التأكد من نفع أو ضرر الدواء اجلديد)(.)28
(لقد اهتم العلماء العرب واملسلمون بدراسة الكيمياء ،ومتيزوا فيها كي يتوصلوا لفن تركيب
األدوية أو ما يعرف بعلم األقرابذين أو فن تركيب األدوية ،وأضاف جالل مظهر يف كتابه "حضارة
اإلسالم وأثرها يف الرتقي العاملي" قائالً:وكان نبوغ العرب يف الكيمياء سبباً يف متكنهم من حتقيق
اجنازات هامة يف فروع املعرفة املتصلة هبذا العلم ،فظهرت األدوية الكيماوية بصورة فعالة ،وانفتحت
أبواب عصر جديد يف فن العالج على مصاريعها)(.)29
(كان العرب أول من حضر محض الكربيتيك ،ومحض النرتيتيك ،والقلوايت والنشادر ،ومحض
الطرطري ،ويوديد الزئبق ،والراسب األمحر وكثري غريها ،وميكن أن نالحظ أبن الكثري من هذه األمساء
ما زالت مستعملة يف أورواب حىت يومنا هذا مما يدل على أصلها العريب)(.)30

املطلب السادس :حتضري األدوية.
(أكثر األدوية اليت استعملها أطباء بغداد بتلك احلقبة كان أكثرها من نبت األرض وبعضها من
مصادر حيوانية أو معدنية ،وتعرف أبمساء فارسية أو يواننية.

( )28الدفاع،د.علي عبد هللا ،إسهام علماء العرب واملسلمني يف الصيدلة ،مؤسسة الرسالة ،بريوت1985 ،م ،ص.133
( )29الدفاع ،د.حممد علي ،إسهام علماء العرب واملسلمني يف الصيدلة  ،مؤسسة الرسالة ،بريوت1985 ،م ،ص.138
( )30الكيايل ،د.طه اسحق ،اتريخ الطب واألطباء يف حلب ،ج ،1وزارة األعالم ،دمشق1999 ،م ،ص.331
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وقد بدأت حماوالت األطباء العرب يف إبدال أمساء تلك األدوية ابلعربية مث زادت معلوماهتم يف
استعماالهتا بعد ترمجة كتاب ديوسفويدس يف احلشائش من قبل مرتمجي بيت احلكمة ببغداد)(.)31
(كانت األدوية  -مفردة كانت أو مركبة  -حتضر عند العرب على هيئة مستحضرات ذات
أشكال خمتلفة ،تتوقف على طرق استعماهلا وتعاطيها والغرض منها.
كما كانت تعد بغرض أن يكون مفعوهلا حمققاً مضموانً ،ويف الوقت نفسه ال متجها النفس وال
تعافها بل تستسيغها مع سهولة تعاطيها ولذلك كان على الصيديل أن يقوم إبجراء عمليات هتيء
الدواء حتقيقاً هلذه األغراض .وقد ابتدع العرب طرقاً كثرية واستعملوها يف حتضري وتنقية األدوية
والعقاقري .ومنها التقطري ،والرتشيح ،والتكلس ،والتحويل  ،والتبخري ،والتصعيد ،والتذويب والصهر أو
التبلور ،والتصويل ،والغسل .وهم أول من أدخل تغليف احلبوب ابلذهب والفضة (ابن سينا)  .وأول
من حضر األقراص ابلكبس يف قوالب خاصة (الزهراوي).
ولقد ذكر ابن سينا واجملوسي والزهراوي وداود وغريهم من األطباء الصيادلة العرب عدة عمليات
إلعداد الدواء وجعله صاحلاً للعالج ،وهي تؤثر فيه ابإلصالح ،أو مبا يغري يف أحكامه أو إبفساده ما
مل يتفاد ذلك)(.)32
(ومن هذه العمليات الطبخ ابعتبار أن األدوية كثيفة الرتكيز ال تكون فعاليتها قوية إال إذا كانت
مطبوخة بشكل عنيف ،أما األدوية املعتدلة فيكفيها الطبخ املعتدل فإن عنف هبا حتللت قواها.
أما العملية الثانية فهي السحق والذي جيب أن يتم برفق كيال تفقد قيمتها ،وميكن أيضاً إذا
أفرطنا يف سحقها أن تنقلب فعاليتها ،وذكر داود أن السحق قد يضعف قوة الدواء نفسه ،وذكر
اجملوسي أن سحق األدوية أفضل يف أثناء عملية االمتصاص يف املعدة والكبد.
اإلحراق هي عملية تتم إما إلنقاص قوة بعض األدوية وإما لزايدة قوهتا والغسل لتفارقه قوة ال
تراد.
فالتجميد ومن مث التنقية ابلغربلة والتقطري والغسل والتصويل وأتيت عملية التشويه أو التحميض
فالطبخ فالتلقيم وهي عملية مزج املعادن ابلزئبق متهيداً لتكليسها وتصعيدها مث أتيت عملية التشميع
فالتحليل وأشار الرازي يف كتابه :سر األسرار إىل مثانية أنواع من التحليل ابملياه احلادة والزبل ،والرطوبة
والتحليل ابلتقطري وما إىل غري ذلك.
( )31السامرائي ،د.كمال ،خمتصر اتريخ الطب العريب ،ج ،1دار النضال ،د.م1989 ،م ،ص.327
( )32حسني د.حممد كامل ،املوجز :يف اتريخ الطب والصيدلة عند العرب ،املنظمة العربية للثقافة والعلوم ،تونس ،ص.364-354
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أما العملية قبل األخرية للوصول إىل االكسري فهي العقد مث التبلور لتنقية املواد الكيماوية .أما ابن
سينا فإنه أدخل عملية تذهيب احلبوب وتفضيضها)(.)33
لذا نرى علماء العرب واملسلمني يف حقل الصيدلة ،وصلوا إىل مستوى رفيع ،اعرتف هلم بذلك
علماء املشرق واملغرب على السواء ،فلو متعنا طريقة صنع األدوية يف هذه األايم لوجدان أهنا ال ختتلف
كثرياً عن املنهج الذي اتبعه صيادلة العرب واملسلمني ،لذا جيب أن نعرتف أن علماء العرب
واملسلمني هم الذين أرسوا قواعد علم الصيدلة احلديثة.
(واستعمل العرب نوعني من اآلالت يف حتضري األدوية:
آالت لتذويب األجساد :كاملربد واملسبكة واملطرقة واملقص.....
آالت لتدبري العقاقري :كاالتون والدرج واحلريرة والسلة والقارورة واملرجل والقمع.)34()....
(ومل يكتف علماء العرب الصيادلة بتحضري األدوية ومزجها اعتباطاً ،بل كانوا حريصني على أن
يستعملوها مبقادير حمدودة لذلك كان لديهم موازين دقيقة ورثوها من علماء اليوانن والرومان ،وادخلوا
عليها تغريات وحتسينات جعلتها مبثابة ابتكارات تثري اإلعجاب ابلدقة يف أوزاهنا)(.)35
وقد تفنن العلماء العرب يف صناعة املوازين وأشهرهم اخلازين ،والبريوين.
املطلب السابع :أنواع املستحضرات الصيدالنية وأشكاهلا.
(استعمل العلماء العرب الدهون واألشربة والعطور واألقراص والكحل واإلنيجات اليت هي هندية
األصل وهي مؤلفة من الزجنبيل وفاكهة املاجنو ،أما األايرجات وهو اسم املسهالت من منشأ يوانين
فمعناها الدواء اإلهلي مرة الطعم ،والبخور والربودات اليت هي الكحل والرتايق واخلشاف واجلوارش
اليت هي من أصل فارسي ومعناها اهلاضم ،واحلقن والذرور وهي مساحيق تنثر على اجلروح والدمامل
وإيقاف النزف يف األنف واخلتان والتحاميل والغسوالت والسفوفات هي املساحيق اليت ميكن تعاطيها
عن طريق الفم والغرغرات واملعجون والكثري غريها)(.)36

( )33الكيايل ،د.طه اسحق ،اتريخ الطب واألطباء يف حلب ،ج ،1وزارة األعالم ،دمشق1999 ،م ،ص.332
( )34الكيايل ،د.طه اسحق ،اتريخ الطب وأطباء األسنان والصيادلة يف حلب ،ج ،1وزارة األعالم ،دمشق1999 ،م ،ص.332
( )35حسني ،حممد كامل ،املوجز يف اتريخ الطب والصيدلة عند العرب ،املنظمة العربية للثقافة والعلوم ،تونس ،ص.364
( )4الكيايل ،د .طه اسحق ،اتريخ الطب وأطباء األسنان والصيادلة يف حلب ،ج ،1وزارة األعالم ،دمشق1999 ،م ،ص.333
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املبحث الثالث:

مشاهري العرب واملسلمني يف الصيدلة
الكندي يعقوب بن اسحق
سابور بن سهل الكوسج

علي بن سهل ربن الطربي

أبو بكر الرازي
علي بن العباس األهوازي (اجملوسي)
ابن سينا
أبو الرحيان حممد بن أمحد البريوين
أمني الدولة ابن التلميذ البغدادي
اسحق بن عمران
اسحق بن سليمان اإلسرائيلي
ابن اجلرار
سعيد بن عبد ربه
ابن حلجل

أبو القاسم الزهراوي

ابن زهر
ابن رشد
أبو جعفر أمحد بن حممد الغافقي األندلسي
اإلدريسي
كوهني العطار
ابن البيطار
مشاهري العرب واملسلمني يف الصيدلة
 الكندي يعقوب بن اسحق (871-800م)20
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(اهتم بعلوم الطب والصيدلة والكيمياء واملوسيقى ،كتب عدة مقاالت يف الغذاء واألدوية
واملسهالت والبادزهرات ،ويف عالج الربص ،ويف النقرس ،ويف وجع املعدة ،ويف احلميات ويف التهاب
الطحال.
ولقد نسب القفطي للكندي "كريدين" حيتوي على وصفات لعالج األمراض ،وشرح لطرق
حتضري املستحضرات الصيدلية مثل األقراص ،واملراهم ،واللبخات واألكحال.)37()...
ومن أهم كتبه الطبية :الطب االبقراطي-الغذاء والدواء املهلك -األدوية الشافية من الروائح
املؤذية -كيفية إسهال األدوية واجنذاب األخالط -األدوية املركبة ،كما ألف رسالة يف كيمياء العطور
قال عنه أبو معشر البلخي أنه من أمهر الرتامجة يف اإلسالم.
 سابور بن سهل الكوسج تويف عام 869م.(وهو صاحب األقرابذين الكبري الذي كان يعمل مبوجبه الصيادلة والعطارون يشتمل هذا املؤلف
على عشرين ابابً ذكر فيها األدوية مرتبة حبسب أشكاهلا الصيدالنية وهي:
األقراص ،احلبوب ،السفوفات ،املعاجني ،اجلوارشنات ،اللبخات ،األشربة ،املربيات ،املطبوخات،
األكحال ،األدهان ،املراهم ،الضمادات ،احلقن ،الذرورات ،السعوطات ،أدوية الرعاف والقيء ،وما
يدر العرق وما حيبسه)(.)38
 علي بن سهل بن ربن الطربي (869-775م):(قسم هذا الكتاب إىل سبعة
كتابه فردوس احلكمة أقدم كتاب جامع لفنون الطب والصيدلة ّ
فصول يف العلم الطيب والصيديل:
يف املعاين الفلسفية والطبائع والكون والفساد.
يف علم اجلنني والوالدة ووظائف األعضاء وتربية األطفال.
يف التغذية وأنواعها.
األمراض وأسباهبا ومعاجلتها.
يف الروائح واأللوان واملذاق.

( )37حسني ،حممد كامل ،املوجز يف اتريخ الطب والصيدلة عند العرب ،املنظمة العربية للثقافة والعلوم ،تونس ،ص.365
( )38البااب ،حممد زهري ،اتريخ وتشريع وآداب الصيدلة ،جامعة دمشق ،ط2001 ،6م ،ص.145
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يف املادة الطبية والسموم :خصص فيها مخسة أبواب يف دراسة املادة الطبية ،ويف األدوية املقررة
والعقاقري ،يف الصمغ واملواد الطبيعية ،األصداف واملعادن والدخان والرماد ،وقوى األرض والطني،
وأخريا" يف إصالح األدوية وحفظها.
يف البلدان واملياه والرايح والفلك والكواكب.
لقد ذكر ابن الطربي عددا" كبريا" من األدوية اهلندية والفارسية ،كما تكلم عن قواعد الصحة،
ابإلضافة إىل الفصد واحلجامة واحلجب والتعاويذ وأنواع الدخن والغوايل "أي معاجني الطيب".
وقد ذكر ابن الندمي يف كتابه الفهرست مخسة مؤلفات للطربي وأضاف ابن أيب أصيبعة يف كتابه
طبقات األطباء مخسة أخرى وهي :
حتفة امللوك ،فردوس احلكمة ،كناش احلضرة ،كتاب منافع األدوية واألطعمة والعقاقري ،كتاب يف
األمثال واألدب على مذهيب الروم والعرب ،كتاب عرفان احلياة ،كتاب حفظ الصحة ،كتاب يف
الرقى ،كتاب يف ترتيب األغذية،كتاب يف احلجامة )(.)39
 أبو بكر الرازي (:)932 -865ينتمي أبو بكر الرازي إىل القرن الثالث اهلجري ،ولد يف مدينة الري جنويب طهران بفارس .وعاش
يف أايم اخلليفة العباسي عضد الدولة ،وكان جملسه من العلماء واحلكماء ,وقد استشار اخلليفة عندما
أراد بناء املستشفى العضدي يف بغداد ,وذلك الختيار املوقع املالئم له .واشتهر الرازي بعلوم الطب
والكيمياء ,وكان جيمع بينهما لدى وضع الدواء املناسب لكل داء .ويعتربه املؤرخون من أعظم أطباء
القرون الوسطى ،فقد جاء يف كتابه الفهرست( :كان الرازي أوحد دهره ،وقد مجع املعرفة بعلوم
القدماء ،سيّما الطب.
وقد ترك الرازي عدداً كبرياً من املؤلفات ,ضاع قسم كبري منها .فمن مؤلفاته املعروفة! "الطب
الروحاين" مث كتاب "سر األسرار" الذي ذكر فيه املنهج املتبع يف إجراء التجارب فيذكر املواد
املستخدمة واألدوات .ويف هذا الكتاب الثاين يصف الرازي ما يزيد على عشرين جهازاً ,بعضها
مصنوع من الزجاج وبعضها األخر من املعدن)(.)40

( )39الكيايل، ،د.طه اسحق ،اتريخ الطب واألطباء يف حلب وأطباء األسنان والصيادلة ،ج ،1وزارة اإلعالم ،دمشق1999 ،م ،ص.335
( )40الرازي ،أيب بكر حممد بن زكراي ،صيدلية التداوي من كتاب احلاوي ،جمرابت الرازي يف الطب والتداوي ،شرحه حمسن عقيل ،دار احملجة البيضاء،
د.م ،ط2004م ،ص.5
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(أما كتاب احلاوي فيعد من أهم ما كتب الرازي يف علمي الطب والصيدلة ،وصف فيه األمراض
املنتشرة ,ودون مشاهدته وخرباته فيها.
وقد أمجع املؤرخني على أن كتاب احلاوي قد مت اجنازه على يد تالمذته من بعده .وهو موسوعة
تتألف من ثالثة وعشرين جزءاً ,قامت املطبعة العثمانية يف حيدر أابد بطبعها بني عامي (– 1971
)1958
وتتجلى يف كتاب احلاوي براعة الرازي يف األحباث السريرية .ونظراً لضخامة هذا الكتاب ولثمنه
الباهظ فإنه كان اندر الوجود ،ومل يكتب منه سوى نسختني ابلعربية توزعت أجزاؤمها يف العامل
اإلسالمي ،وبعض مكتبات الغرب ،ظل الكتاب احلاوي معترباً كأحد املراجع الرئيسية اليت تدرس يف
كلية الطب جبامعة ابريس حىت عام  1394م .وقد ترمجه إىل اللغة الالتينية فرج بن سامل ,الذي
أمضى فيه شطراً كبرياً من حياته ،وانتهى منه سنة . 1279وأهداه مللك صقيلة شارل أجنو.
يلي كتاب احلاوي ابألمهية كتاب املنصوري ،الذي قدمه إىل أمري خراسان املنصور بن اسحق،
وهو يتألف من عشر مقاالت تبحث يف خمتلف علوم الطب:
األوىل :وصف فيها العظام والعضالت خمتلف أعضاء اجلسم.
الثانية :حبث فيها عن أمزجه البدن واألخالط والدالئل اليت تساعد على تشخيص األمراض.
الثالثة :تكلم فيها عن قوى األغذية واألدوية املفردة.
الرابعة :تضم البحوث املتعلقة حبفظ الصحة والعناية ابجلنني والطفل.
اخلامسة :معاجلة األمراض اجللدية من كلف وحزاز وسعفة ،ابإلضافة إىل كل ما يتعلق ابلزينة
واخلضاب.
السادسة :تبحث يف التدابري الواجب اختاذها أثناء السفر ،وتغري الفصول واألمكنة واألهوية.
السابعة :وقد خصصها ملعاجلة الكسور و اجلروح والقروح .وتكلم فيها عن املخاريق والدجالني

الذين يعاجلون املرضى وهم جيهلون أصول الصناعة.
الثامنة :تكلم فيها عن السموم وهنش اهلوام.

التاسعة :حبث فيها عن مجيع األمراض اليت تصيب اإلنسان من القرن إىل القدم.
العاشرة :ذكر فيها أنواع احلميات وطرائق معاجلتها .
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ترجم كتاب املنصوري من قبل جريار الكرميوين ,ومت طبعه يف ميالنو  1481م .وظل متداوالً بني
طلبة اجلامعات حىت هناية القرن السادس عشر .ومن مؤلفات الرازي املشهورة .كتاب من ال حيضره
طبيب .وقد مجع فيه عدداً من الوصفات اليت ميكن أن يستفيد منها املريض مباشرة عند غياب
الطبيب .ويعد كتاب (اجلدري واحلصبة ) من أجل الدراسات العلمية يف الطب السريري .وقد ذكر
فيه الرازي األعراض اليت ميكن بوساطتها التفريق بني هذين املرضني.
والبد لنا أن نذكر كتاب "ما الفارق" الذي ّبني فيه الرازي الفوارق التشخيصية بني عدد كبري من
األمراض الباطنية املتشاهبة األعراض.
أما مؤلفات الرازي يف الكيمياء فأشهرها كتاب سر األسرار،وقد شرح فيه خواص بعض املواد
الكيمائية ووسائل احلصول عليها وحتضريها وتنقيتها.وقسمها إىل أرواح وأجساد وزاجات وبوارق
وأمالح وأحجار.
ويعد هذا التقسيم أول ما ورد ذكره يف علم الكيمياء ،ويضم كتاب سر األسرار بعض الوصفات
الطبية ،وطريقة حتضريها من العقاقري النيابية.
وورد يف هذا الكتاب أيضاً ذكر لبعض األجهزة واآلالت واألدوات اليت استعملها الرازي أثناء
جتاربه.
ويذكر املؤرخون أن الرازي هو أول من حصل على الكحول بتقطري املواد السكرية املتخمرة،كما
ينسب إليه اخرتاع خيوط اجلراحة ،املصنوعة من أمعاء احليوان .واستعمل مرهم الزئبق يف مداواة
التهاب اجلفن ،كما استعمل لغسل املثانة امللتهبة حقنة من اخلل ،وحقنة تتألف من أفيون مذاب مباء
الورد لتسكن أملها)(.)41
(سلك أبو بكر الرازي طريقة مبتكرة ما تزال حمل إعجاب األطباء وتقديرهم حىت يومنا هذا،
وهتدف إىل اعتبار موقع الصحة ،وتتخلص طريقته يف أنه عمد إىل وضع بعض قطع اللحم ،يف أحناء
خمتلفة من بغداد ،مث راح يالحظ سرعة التعفن فيها ،وبطبيعة احلال كانت أنسب األماكن من حيث
نقاء اجلو واعتداله هي أقلها فاعلية يف سري التعفن ،وعلى هذا النحو حتقق من املكان الصحي
املناسب لبناء املستشفى أو البيمارستان العضدي.

( )41البااب ،د .حممد زهري اتريخ وتشريع وآداب الصيدلية ،جامعة دمشق  2001ص .151 – 150 – 149
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وعندما أراد عضد الدولة  -اخلليفة العباسي  -أن تضم إىل البيمارستان خنبة من األطباء
املعروفني ،أمر أبن حيضروا له قائمة أبمساء األطباء ،فزاد عددهم على املائة ،وقد اختار منهم مخسني
طبيباً ،وذلك على قدر ما وصل إىل علمه من مهارهتم يف صناعة الطب ،وكان الرازي على رأسهم،
وملا اقتصر العدد على عشرة أطباء كان الرازي على رأس اجملموعة ،وطلب منه أن يدير املستشفى
العضدي.
وامتاز الرازي بوفرة اإلنتاج ،وقد سلك يف أحباثه مسلكاً علمياً سليماً ،فأجرى التجارب،
واستخدم الرصد والتتبع ،مما أعطى جتاربه الكيمائية قيمة خاصة ،حىت أنه بعض علماء الغرب اليوم
يعتربونه مؤسس الكيمياء احلديثة ،وقد طبق معلوماته الكيمائية يف حقل الطب ،واستخدم األجهزة
وصنعها ،وهو أول من أدخل املركبات الكيماوية على الطب)(.)42
يقول ل.أ سيديو يف كتابه "اتريخ العرب العام"( :الرازي أدخل إىل الصيدلة استعمال امللينات
وتطبيق املركبات الكيماوية على الطب والرازي هو خمرتع الفتائل فكان يكثر من استعماهلا).
(لقد كان للرازي األثر اهلام ليس فقط يف تقدم علم الكيمياء ،ولكن أيضاً يف ظهور علم العقاقري
الكيميائية.
ويظهر فضله يف الكيمياء ،بصورة جلية ،عندما قسم املواد املعروفة يف عصره إىل أربعة أقسام هي:
املواد املعدنية  -املواد النباتية  -املواد احليوانية  -املواد املشتقة.
كما قسم املعدنيات إىل أنواع ،حبسب طبائعها وصفاهتا ،وحضر بعض احلوامض .وما زالت
الطرق اليت اتبعها يف التحضري مستخدمة حىت اليوم .وهو أول من ذكر حامض الكربيتيك الذي
أطلق عليه اسم زيت الزاج أو الزاج األخضر.
واشتغل بتعني الكثافات النوعية للسوائل ،وصنف لقياسها ميزاانً خاصاً أطلق عليه اسم امليزان
الطبيعي)(.)43
 علي بن العباس األهوازي (اجملوسي) تويف 994م.(ولد يف مدينة األهواز ابلقرب من جنديسابور ،ودرس الطب على موسى بن سيار .يعترب كتابه
كامل الصناعة الطبية من أهم مؤلفاته حيث بقي مرجعاً لعلماء الشرق والغرب على سواء ،وظهر فيه
( )42الدفاع ،علي عبد هللا ،إسهام علماء العرب واملسلمني يف الصيدلة ،مؤسسة الرسالة ،بريوت1985 ،م ،ص .257
( )43الرازي ،أبو بكر حممد بن زكراي ،صيدلية التداوي من كتاب احلاوي ،شرحه حمسن عقيل ،دار احملجة البيضاء ،د.م2004 ،م ،ص.8-6،7
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دوره اهلام يف حقل الصيدلة .وهو يتألف من جزأين يف كل منهما عشر مقاالت ،تكلم يف اجلزء األول
عن األمراض وأعراضها ،أما يف اجلزء الثاين فقد تكلم عن طرائق املداواة وحتضري األدوية.
وميتاز هذا املؤلف حبسن تبويه ،وبلغته السليمة ،وتعابريه اجلميلة .أطلق عليه اسم الكتاب
امللكي ،وأهداه مللك بغداد عضد الدولة البويهي.
ويف هناية القرن الثاين عشر قام قسطنطني اإلفريقي ،يف مدرسة الطب مبدينة سالرنو ابيطاليا،
برتمجته إىل الالتينية حتت اسم الكتاب امللكي ونسبه لنفسه)(.)44
(لقد شرح اجملوسي قوة مفعول األدوية على جسم اإلنسان ،كما تكلم عن عوامل اجلو وفصول
السنة ومهنة املريض وما هلا من أتثري على البدن .اعترب أن سحق العقاقري يساعد على استحالتها يف
املعدة والكبد ،ووضع طريقة علمية لكيفية صنع األدوية املركبة ،ويذكر يف كتابه كامل الصناعة الطبية
أنه يلزم عالج املريض ابلغذاء ،فال يعطى شيئاً من الدواء ،وإذا أمكن عالجه بدواء بسيط مفرد ،فال
يعاجل بدواء مركب ،وال تستعمل األدوية الغريبة اجملهولة)(.)45
 ابن سينا (1037-980م).(هو أبو علي احلسني بن عبد هللا بن سينا ،ولد يف قرية أفشنا ابلقرب من خبارى ،إحدى مدن
تركستان ،انصرف يف ابدئ األمر حلفظ القرآن ،ودراسة الشريعة ،مث تعلم املنطق والفلسفة ،وأخرياً
تفرغ لعلوم الطب ،فاستوعبها كما يقول ومل يتجاوز عمره الثامنة عشرة.
قربه األمري نوح بن منصور الساماين ،وملا رأى من نبوغه ،وفتح له مكتبته اخلاصة اليت كان يقضي
معظم أوقاته فيها.
(يعد ابن سينا شخصية فذة وعبقرية اندرة قل ما جيود مبثلها الزمن .ترك ما يزيد على مائة مؤلف
يف خمتلف العلوم والفنون ،كتبت كلها ابللغة العربية ،عدا كتاب واحد تكلم فيه عن النبض ودونه
ابلفارسية)(.)46
(لقد اهتم ابن سينا اهتماماً ابلغاً بدراسة األعشاب الستخراج األدوية اليت تستخدم لعالج
املرضى ،فنجح بذلك جناحاً ابهراً).

( )44البااب ،د.حممد زهري  ،اتريخ وتشريع وآداب الصيدلة ،جامعة دمشق2001 ،م ،ص.151
( )45الدفاع ،علي عبد هللا ،إسهام علماء العرب واملسلمني يف الصيدلة ،مؤسسة الرسالة ،بريوت1985 ،م ،ص 258وص.265
( )46البااب ،حممد زهري ،اتريخ وتشريع وآداب الصيدلة ،جامعة دمشق2001 ،م ،ص.152
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لقد اندهش مؤرخو العلوم من قدرة ابن سينا على استخالص األدوية الكيماوية من مصادرها
الطبيعية ،بل إن هذه األدوية متتاز كثرياً على األدوية اليت حتضر يف املختربات احلديثة.
يقول جابر شكري يف كتابه ( الكيمياء عند العرب) ":نود أن نضيف إىل كيمياء ابن سينا
اجنازاته يف حقل العطارايت والعقاقري الطبية ،واألقرابذين .لقد درس هذه املواد دراسة وافية من
النواحي العالجية واستخلص األدوية الكيماوية من مصادرها الطبيعية استخالصاً تكاد تكون من
النقاوة ،ما يضاهي تلك اليت جتري يف املختربات احلديثة ،وقد خص جزءاً كامالً من كتاب القانون يف
دراسة واستعماالت هذه العقاقري ،وقد أصبحت دراسته هلا مرجعاً مهماً للعشابني فيما بعد" (.)47
إن أعمال ابن سينا يف العقاقري الطبية ،كانت أساساً متيناً يف وضع علم العقاقري
والصيدلة.
ومن دراسته لعلم الكيمياء تبني أن معرفة األدوية وفعاليتها تعتمد على طريقتني الطريقة التجريبية
والطريقة القياسية.
لقد اهتم ابن سينا اهتماماً ابلغاً يف علم األدوية "الصيدلة" لذا جند أنه خصص اجلزأين الثاين
واخلامس من كتب القانون لتحضري األدوية املفردة واملركبة ودراسة األعشاب الطبية.
ويشمل اجلزء الثاين علم العقاقري ،أو األدوية املفردة ،وحيتوي عدداً كبرياً من النبااتت الطبية

حصل عليها من مصادر يواننية ،هندية  ،فارسية ،وصينية ،ولكن أكثرها عريب املنشأ.
أما اجلزء اخلامس فقد رّكز فيه على طريقة حتضري األدوية املركبة من مصادر نباتية ومعدنية
وحيوانية .لذا جند أنه جهز أكثر من مثامنائة دواء مركب ،بقيت هذه األدوية املركبة تتداوهلا األمة
العربية واإلسالمية مث أورواب من بعدهم)(.)48
(بقي كتاب القانون مرجعاً رئيساً لطالب الطب والصيدلة يف البالد اإلسالمية واألوروبية حىت
هناية القرن الثامن عشر .وقد درس يف جامعيت مونبيليه ولوغان حىت عام 1560م ،وقد ترجم وطبع
عدة مرات أوهلا عام  1472وأخرها عام 1663م)(.)49
 أبو الرحيان حممد بن أمحد البريوين (1051-973م).(كانت له مراسالت مع ابن سينا وضعها يف كتاب امساه "اآلاثر الباقية من القرون اخلالية")(.)50
( )47الدفاع ،علي عبد هللا ،إسهام علماء العرب واملسلمني يف الصيدلة ،مؤسسة الرسالة ،بريوت1985 ،م ،ص.307
( )48املرجع السابق  ،ص.307
( )49البااب ،حممد زهري ،اتريخ وتشريع وآداب الصيدلة ،جامعة دمشق2001 ،م ،ص.155
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(يعترب كتاب "الصيدلة يف الطب" من أهم املراجع يف علوم الصيدلة يقول عبد العظيم حفين
صابر وعبد احلليم منتصر وجورج شحاته قنوايت يف كتاهبم (موجز اتريخ الصيدلة) " :يعترب كتاب
الصيدلة هذا ذخرية علمية ومرجعاً هاماً يف جمال الصيدلة ،وينقسم هذا الكتاب إىل قسمني أساسيني
أوهلما :ديباجة يف فن الصيدلة ،والفارماكولوجيا ،والعالج ،مع تعريفات وإيضاحات اترخيية مفيدة.
ومتثل املقدمة عمالً قيماً ،بل وتعترب إضافة عظيمة للصيدلة ،وليس يف العهد اإلسالمي املتوسط،
بل لتاريخ الصيدلة يف كل العصور ،ولقد شرح كذلك يف هذا القسم املسؤوليات واخلطوات التقدمية
اليت جيب على الصيديل أن يقوم هبا أو يهدف إليها.
أما القسم الثاين فقد خصصه للمادة الطبية ،فأورد فيه كثرياً من العقاقري مرتبة حسب حروف
املعجم ،ذاكراً قدراً من املالحظات األصلية واملعلومات ذات األمهية اخلاصة ،فذكر أمساء هذه العقاقري
املعروفة هبا يف اللغات املختلفة واشتقاق هذه األمساء وطبائع هذه العقاقري ،ومواطنها ،وختزينها،
وأتثريها ،وقواها العالجية وجرعاهتا ويف بعض األحيان زراعة نبااتهتا)(.)51
 أمني الدولة ابن التلميذ البغدادي (1164-1073م).(عرف ابسم ابن التلميذ النصراين ،ترأس البيمارستان العضدي ببغداد ،كما أنعش حقل الصيدلة
مبصنفاته الثالثة :أقرابذينية العشرين ابابً ،وأقرابذينية املوجز البيمارستاين وهو ثالثة عشر ابابً .واملقالة
األمينية يف العضد)(.)52

 اسحق بن عمران:(وهو طبيب بغدادي ،ترك موطنه وجاء إىل القريوان ،كان يعاين مرضاه يف مكان عام ،وكان
يكتب هلم الدواء على ورقة ويرسلهم لشرائه من العطارين مما يدل على قيام مهنة الصيدلة يف تونس
وانفصاهلا عن الطب قبل الشرق العريب.
أما أشهر مؤلفاته فهي :األدوية املفردة ،نزهة النفس ،املاليخوليا)(.)53
( )50الكيايل ،طه اسحق ،اتريخ الطب واألطباء يف حلب وأطباء األسنان والصيادلة ،ج ،1وزارة اإلعالم ،دمشق1999 ،م ،ص.338
( )51الدفاع ،علي عبد هللا ،إسهام علماء العرب واملسلمني يف الصيدلة ،مؤسسة الرسالة ،بريوت1985 ،م ،ص.335
( )52املرجع السابق ،إسهام علماء العرب واملسلمني يف الصيدلة ،ص.356
( )53البااب ،حممد زهري ،اتريخ وتشريع وآداب الصيدلة ،جامعة دمشق2001 ،م ،ص.169-168
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 اسحق بن سليمان اإلسرائيلي (932-855م).(حضر إىل القريوان من مصر ،ودرس الطب على يد اسحق بن عمران ،عمل كحاالً مث طبيباً
لإلمام عبد هللا املهدي الفاطمي ،وضع عدة كتب أشهرها( :كتاب احلميات) الذي يتألف من مخس
مقاالت .وقد اقتبس عنه الكثريون .وله كتاب (األدوية املفردة واألغذية) .ترمجت مؤلفاته إىل الالتينية
والعربية ،وانلت شهرة واسعة)(.)54
 أمحد بن إبراهيم املعروف اببن اجلزار القريواين (1005-920م).(كان عاملاً ابلطب ،ويف ميدان الصيدلة كان عاملاً ابألدوية املفردة البسيطة واألدوية املركبة،

وأبدال األدوية ،والسمو ،ومنافع احليوان ،ومصاحل األغذية ،وطبائع املعادن.
وكان مع ذلك طبيباً وصيدالنياً ممارساً ،فقد كان له يف منـزله عيادة يستقبل فيها املرضى
ويعاجلهم ،وكان يف نفس العيادة  -مبنـزله  -قد أقام صيدلية وضع فيها معاوانً له اسم رشيق ،وكان
يعد له بنفسه األدوية املركبة واألشربة واملعاجني واملراهم واألقراص واللعوق والسفوف والرتايقات
واجلوارشنات والفتائل واألرايج ...وكان يستحضر بنفسه األدوية املفردة واألغذية الدوائية ،وقد مجع
إىل ذلك كله علماً ابلنبات ،ألن النبات من أهم عناصر الرتاكيب الصيدلية.
ولعل أهم ميزة تسجل البن اجلزار يف اتريخ الطب والصيدلة العربية ،هو سبقه إىل الفصل بني
الطب والصيدلة ،وذلك يف مستويني اثنني:
أوهلما مستوى املمارسة والتنظيم ،واثنيهما التأليف
حيث أقام صيدلية يف منزله منفصلة عن عيادته أوكل أمرها إىل معاونه رشيق ،كان يوجه إليه
املرضى بوصفات الدواء بعد معاينتهم ،وكان رشيق هو الذي يسلم األدوية للمرضى
أما يف مستوى التأليف فقد كان أول من خص املادة الصيدلية بتأليف مستقلة عن املادة الطبية،
فقد كان موضوع األدوية املفردة واألدوية املركبة قبله ابابً فرعياً يتحدث عنه ضمن كتب عامة
موسوعية يف الطب)(.)55
أهم مؤلفاته:
( )54املرجع نفسه ،ص.169-168
( )55ابن مراد ،إبراهيم ،حبوث يف اتريخ الطب والصيدلة عند العرب ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت1991 ،م ،ص.191-190-179
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زاد املسافر وقوت احلاضر :يشمل على وصفات طبية كثرية ملعاجلة أمراض اجلسم من الرأس إىل
القدم ويذكر يف كل وصفة املواد اليت تدل يف تركيبها ومقدار اجلرعة وكيفية االستعمال.
االعتماد يف األدوية املفردة :جلأ يف هذا الكتاب إىل تصنيف األدوية حبسب طبائعها ،وتعدد
درجاهتا ،وتطبيقها يف املعاجلة ،وقد ترجم إىل الالتينية.
وله كتاب البغية يف األدوية املركبة ،وكتاب السمائم ،وكتاب يف احليوان ،وكتاب يف مصاحل
األغذية.
 -سعيد بن عبد ربه (940-860م).

(وهو أندلسي ألف "كتاب الدكان" وهو أول أقرابذين ظهر يف األندلس ابللغة العربية.
ودكان كلمة فارسية أو هندية تعين صيدلية ،أو مكان حتضري األدوية والعطور ،ويتألف كتاب
الدكان من سبعة عشر ابابً ،تضم مجيع ما ينفع حتضريه من أشربة ومربيات ومعاجني وسعوطات
وأشياف واكحال ،مع ذكر منافعها)(.)56
 ابن جلجل (1009 - 976م).(هو سليمان بن حسان األندلسي له كتاب يف األدوية املخزونة ،وآخر يف تفسري أمساء األدوية
املفردة ،اليت ورد ذكرها يف كتاب األعشاب لديسقوريد ،وألف مقالة يف األدوية املفردة اليت مل يذكرها
ديسقوريد ,وقد ذكر فيها أمساء بعض العقاقري املستوردة من اهلند والشام ومصر .وله مقالة يف الرتايق
مجع فيها ما قيل عن هذا الدواء وأصله وتركيبه .وقد عدد العقاقري اليت تدخل يف تركيب ترايق (
اندروماخس ) كما ذكر أوصاف هذه العقاقري وأنواعها ومكان وجودها)(.)57
 أبو القاسم خلف بن عباس الزهراوي األندلسي (1013-936م).(وضع كتاابً دعاه "التصريف ملن عجز عن التأليف" يشتمل على ثالثني مقالة ،تضم مجيع علوم
الطب املعروفة يف ذلك الوقت تقريباً .وكل مقالة ميكن عدها كتاابً مستقالً نظراً لكربها وجتانس
موادها.
فاملقالة األوىل والثانية يف الطب والعالج تركيب األدوية ،واملقالة الثالثون يف اجلراحة ،أما ابقي
املقاالت .فقد تكلم الزهراوي فيها عن الرتايق ،وعن متخلف األشكال الصيدلية اليت كانت معروفة
( )56البااب  ,د .حممد زهري،اتريخ وتشريع وآداب الصيدلة ،جامعة دمشق2001 ،م ،ص.173
( )57البااب ،حممد زهري  ،اتريخ وتشريع وآداب الصيدلة ،جامعة دمشق 2001 ،م ،ص .174
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يف زمنه ،مع طريقة حتضريها ،والعقاقري اليت تدخل يف تركيبها ،وجمال استعماالهتا وحفظها .وأخرياً قام
بتقسيم األدوية إىل زمر ،حبسب أتثريها الدوائي ،مما جيعل من هذه املقاالت أقرابذيناً كامالً.
كان على خربه واسعة يف حتضري األشكال الصيدالنية .وقد وصف قالباً توضع فيه املساحيق بعد
مزجها مث تضغط فتخرج على هيئة أقراص .ولذلك يعد الزهراوي من أوائل الرواد الذين مهدوا
للصناعة الصيدلية.
تكلم يف مقاالته عن عالج األمراض،صفات املعاجلني ،تركيب األدوية ،أدوية القلب ،األدوية
املسهلة اللذيذة الطعم ،األدوية املسهلة املرة ،أدوية القيء .صفات األايرجات ،يف صناعة الرتايق،
القطرات ،املواد املستعملة يف الغرغرة،والطيب والزينة والكحل واللطوخات ،وأدوية الفم واألسنان
واحللق ،وأدوية الصدر والسعال ،والضمادات ،واملرهم وطعام املرضى ،ويف تسمية العقاقري يف خمتلف
اللغات )(.)58
 ابن زهر () 1163 – 1073م.(هو أبو مروان عبد امللك بن زهر األايدي األندلسي األشبيلي ،كان من الشاذين يف زمنه فلم
يكن فيلسوفاً وال فقيهاً وال منجماً كما كان عليه معاصروه يف بلده ,بل كان طبيباً ال غري ،مع أنه
تعلم الفقه واحلديث وغريمها من العلوم املتداولة يف زمنه ،وصف نفسه بقوله:
"وأما أان فإن يف نفسي مرضاً من أمراض النفوس ،من حب أعمال الصيدالنيني وجتربة
األدوية،والتلطف يف سلب بعض قوى األدوية ،وتركيبها يف غريها ،ومتييز اجلواهر وتفصيلها ،وحماولة
ذلك ابليد"(.)59
ألف كتباً ومقاالت متعددة ،أشهرها كتابه "التيسري يف املداواة والتدبري" ويتألف من جزأين
وملحق ،تكلم يف اجلزء األول عن حفظ الصحة ،واتبعه بشرح األمراض وعالجها ،مبتدائً بعلل الرأس
ومنتهياً بذكر أمراض الصدر والبطن ،أما اجلزء الثاين فقد خصصه للكالم عن أمراض أسفل البطن,
وختمه بذكر احلميات ،واألمراض الوابئية.
ألف كتاابً يف األغذية ذكر فيه التغذية الصناعية للمريض عن طريق الفم والشرج ،وله اجلامع يف
األشربة واملعجوانت ،ورسالة يف تفضيل العسل على السكر.
( )58البااب ،حممد زهري ،اتريخ وتشريع وآداب الصيدلة ،جامعة دمشق ،ص.177-175
()59
الروادين ،سلسلة الرتاث ،مطبوعات أكادميية اململكة املغربية ،املغرب،
ابن زهر ،عبد امللك ،التيسري يف املداواة والتدبري ،حتقيق حممد بن عبد هللا ّ
ص.19
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وهو أول من كشف عن اجلرب والطفيلي الذي ينقله،كما عرف األورام السرطانية)(.)60
 ابن رشد (1198 – 1126م).له كتاب الكليات يف الطب وضعه على شكل موجز اقتبسه من قانون ابن سينا.
 أبو جعفر أمحد بن حممد الغافقي األندلسي تويف  1165م.(لقد انل شهرة عظيمة بسبب كتابه (كتاب األدوية املفردة) ،فقد مجع فيه ما يقارب ألف صنف
من األدوية البسيطة وصفها وصفاً علمياً وشرح طريقة استعماهلا.
لقد اهتم الغافقي جبمع وتطوير األدوية اليت تعلمها من السابقني له ،بل أضاف الكثري عالوة
على ذلك فقد أعطى نصائح للطبيب والصيديل على حد سواء وذلك بقوله أن الطبيب جيب أن
يعرف متاماً الدواء الذي وصفه لعليله ،ولكن جيب أن ال يتدخل يف صنعه فيرتك هذا للصيديل الذي
يلزمه أن يكون مطلعاً على استعمال األدوية وطريقة حتضريها ،وحاول أن يقنن مؤهالت الصيادلة،
حيث قال جيب أن يكون الصيديل ملماً متاماً بطريقة حتضري األدوية وطرق استعماهلا .هذا املوقف
الذي حيمد عليه جعله عمالقاً يف حتضري األدوية املفردة واملركبة ،لذا نالحظ أن كتابه (األدوية املفردة)
جاء على شكل موسوعة واستخدم اللغات الشائعة آنذاك العربية والالتينية والرببرية)(.)61
 الشريف اإلدريسي (1165-1099م).(يبدو من دراسة مايرهوف إلنتاج اإلدريسي يف الصيدلة واجلغرافيا ،أن اإلدريسي له ابع طويل
يف علم األدوية ،وذلك انتج من معلوماته املوسوعية يف جمال النبااتت.
وذكر عمر كحالة يف كتابه العلوم البحتة يف العصور اإلسالمية ،أن اإلدريسي "كان عاملاً بقوى
األدوية املفردة ومنافعها ومناقبها وأعياهنا".
له من الكتب :األدوية املفردة .كتاب الصيدلة .اجلامع لصفات أشتات النبات ومجع كتاب
اجلامع صفات أشتات النبات ضروب أنواع املفردات من األشجار والثمار ،واألصول ،واألزهار،
وأعضاء احليوان ،واملعادن والطيور ،وذكر ذلك كله أبمسائه العربية والفارسية واليواننية والالتينية
والسراينية والعربية واهلندية والكردية والرتكية واالسبانية والرببرية والقبطية أحياانً .وذكر منافع كل مفرد
وما يستخرج منه من صموغ وزيوت ،ويتخذ من أصول وقشور وفوائدها يف العالج والتداوي)(.)62
( )60البااب ،حممد زهري ،اتريخ وتشريع وآداب الصيدلة ،جامعة دمشق2001 ،م ،ص.178
( )61الدفاع ،علي عبد هللا ،إسهام علماء العرب واملسلمني يف الصيدلة ،مؤسسة الرسالة ،بريوت1985 ،م ،ص.307
( )62املرجع السابق ،ص.377
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 داود األنطاكي تويف يف مكة املكرمة 1599م.(من أشهر مؤلفاته تذكرة داود وهو يدرس يف اجلامعات والكليات (فرع الطب والصيدلة) بني
مواد العقاقري النباتية.
ذكر يف مؤلفه "تذكرة أويل األلباب واجلامع للعجب العجاب" أكثر من  3000من النبااتت
الطبية واملفردات العطارية.
قضى وقتاً طويالً يف وضع قوانني الستعمال األدوية املفردة واملركبة ،وتعيني املقادير اليت جيب أن
يتناوهلا كل فرد)(.)63
وعرض داود ملئات من أنواع النبااتت ،وعشرات من أنواع احليواانت ،واملعادن ،ما يتخذ منه
عقاقري وأدوية ،مث ذكر عدة قواعد أساسية يف صناعة الدواء ،وطريقة حتضري العالج ،كما أورد
وصفات عامة وعشرات من األكحال واألدهان والسفوف والرتاكيب املختلفة.
 كوهني العطار.(أهم مؤلفاته كتابه "منهاج الدكان ودستور األعيان" قدم فيه نصائح ملن أراد أن حيرتف صناعة
الصيدلة ،ومجع أعمال وتركيب األدوية النافعة لألبدان .ويشمل الكتاب على مخسة وعشرين ابابً،
تتناول املعاجني والسفوفات واألقراص واللعوقات واحلبوب واملراهم واألدهان واألكحال واألطلية
والضمادات.
وخيتص الباب الرابع والعشرون بكيفية اختاذ األدوية املفردة ،ويف أي زمان جتىن وكيف ختزن.
وتكلم يف الباب األخري عن امتحان األدوية املفردة واملركبة ووصف حال اجليد منها)(.)64
(قدم دراسة مفصلة عن أعمار األدوية ،وبرز مبقدرته العظيمة على معرفة األدوية األصلية
واملغشوشة ،وذلك بقيامه ببعض التجارب املخربية على معظم األدوية اليت كان يتعاطاها)(.)65
 -ابن البيطار.

(ولد ابن البيطار يف الربع األخري من القرن السادس اهلجري هناية القرن الثاين عشر امليالدي يف
مدينة مالقة األندلسية.

( )63الدفاع ،علي عبد هللا ،إسهام علماء العرب واملسلمني يف الصيدلة ،مؤسسة الرسالة ،بريوت1985 ،م ،ص.423-420
( )64حسني ،حممد كامل ،املوجز يف اتريخ الطب والصيدلة عند العرب ،املنظمة العربية للثقافة والعلوم ،تونس ،ص.366
( )65الدفاع ،علي عبد هللا ،إسهام علماء العرب واملسلمني يف الصيدلة ،مؤسسة الرسالة ،بريوت1985 ،م.

33

موقع نسيم الشام

www.naseemalsham.com

اميان بديع عبد ربه

الصيدلة يف التاريخ اإلسالمي

رحل إىل املغرب وسوراي واليوانن ،مث عاد إىل مصر ،كان الطبيب احلاذق والعشاب البارع الذي
عرف خصائص األعشاب ،فاستطاع أن خيرج من دراسته للنبات واألعشاب مبستحضرات ومركبات
وعقاقري طبية تعد ذخرية للصيدلة العالجية.
يقول سيد حسن نصر هللا يف كتاب "العلوم واحلضارة يف اإلسالم"" :إن ابن البيطار أعظم عامل
مسلم يف علمي النبات والعقاقري ولقد طغت مسعته الواسعة على مجيع الصيادلة يف القرون الوسطى
وبدون شك فهو أعظم صيديل منذ عصر ديسقوريد حىت العصر احلديث")(.)66
له مؤلفات قيمة أشهرها "الكتاب اجلامع ملفردات األدوية واألغذية"
(حيث أضاف هبذا الكتاب إىل الصيدلة العربية جديداً حقاً يتمثل يف األدوية والعقاقري احلديثة
اليت ابتكرها اعتماداً على جتاربه اخلاصة ،واليت تبلغ زهاء أربعمائة عقار ،مث فيما نقله عن غريه ،بعد
أن وضعه موضع االختبار والفحص ،وكفى به فخراً فقد كان جمدداً ومبتكراً ،ومل يكن انقالً فحسب،
ويتميز كتابه ابلتعبري عن املواد الطبية بلغة مألوفة سهلة)(.)67
(مل يقصر ابن البيطار نفسه على األدوية املفردة اليت استخلصها من األعشاب الطبيعية ,ولكنه
استخرج كثرياً من األدوية من احليواانت واملعادن ,معتمداً بذلك على التجربة واملشاهدة وصدق
القول .يقول حممد فائز القصري يف كتابه "مظاهر الثقافة اإلسالمية وأثرها يف احلضارة":
(ومنذ عصر املأمون يف القرن التاسع امليالدي أصبحت الصيدليات حتت إشراف الدولة,
والصيادلة يتعرضون لفحص مسلكي .وكان أبن البيطار عميداً لقسم الصيدلة يف القاهرة وكان من
أشهر علماء الكيمياء والصيدلة).
وامتدحه حممد عبد الرمحن مرحباً بكتابه "املوجز يف اتريخ العلوم عند العرب" فقال" :واحلق أن
ابن البيطار كان أعظم نبايت وصيدالين ظهر يف العصور الوسطى كلها .كان أوحد زمانه يف معرفة
النبات وحتقيقه واختباره ومواضع نباته ونعت أمسائه على اختالفها وتنوعها")(.)68

( )66الدفاع ،علي عبد هللا ،إسهام علماء العرب واملسلمني يف الصيدلة ،مؤسسة الرسالة ،بريوت1985 ،م ،ص.398-394
( )67اجلمبالطي ،علي ،التوانسي ،أبو الفتوح ،ابن البيطار األندلسي أعظم صيديل يف اإلسالم مكتبة األجنلو املصرية ،القاهرة 1990م ،ص .156
( )68الدفاع ،علي عبد هللا ،إسهام علماء العرب واملسلمني يف الصيدلة ،مؤسسة الرسالة ،بريوت 1985 ،م ،ص.398-395
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اخلامتة
إن البصمة الواضحة اليت تركها علماء العرب واملسلمني يف مجيع العلوم وخاصة ما وجدانه من
خالل حبثنا يف جمال الصيدلة ،واإلضافات العظيمة هلذا العلم ،ما جيعلنا نقول أهنم املؤسسون
احلقيقيون ملهنة الصيدلة مبفهومها العلمي واحلضاري.
فمن أهم االجنازات الرئيسة اليت متت على يد العرب يف جمال العلوم الطبية والصيدلية جند أن
العرب قد وضعوا عدة أقرابذينات مشهورة ,وأسسوا حوانيت الصيدلة ،وفصلوا بذلك الصيدلة عن
الطب .كما وضعوا نظام احلسبة ،الذي حتول من أمر ابملعروف وهني عن املنكر إىل نظام تفتيش
وامتحان وترخيص ومراقبة دوائية.
ابإلضافة إىل إدخاهلم عدداً كبرياً من العقاقري النباتية واملواد الكيميائية واألشكال الصيدالنية يف
علم املداواة ،مل تكن معروفة عند من سبقهم ،كما سعوا لتوحيد األوزان واملكاييل .ووضعوا أسس
املداواة السريرية.
لقد استفاد املسلمون من عظمة هذا الدين ما جعلهم يستوعبون حضارات من سبقهم ،ويطوروا
املعلومات اليت لديهم ويصححوا األخطاء فيها ،كذلك يف استيعاهبم للعلماء غري املسلمني الذين
وجدوا متسعاً لتجارهبم وأعماهلم العظيمة وتشجيعاً حىت من احلكام املسلمني يف كل زمان لكل انبغة
منهم بعيداً عن التعصب الديين.
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فهرس املصادر واملراجع
ابن البيطار األندلسي أعظم صيديل يف اإلسالم .اجلمبالطي،علي ،مكتبة األجنلو املصرية ،القاهرة
سنة 1990م ،عدد الصفحات  240صفحة.
إسهام علماء العرب واملسلمني يف الصيدلة .الدفاع ،علي عبد هللا ،مؤسسة الرسالة1985م،
عدد الصفحات .459
حبوث يف اتريخ الطب والصيدلة عند العرب .بن مراد ،إبراهيم ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت
1991م ،الطبعة األوىل ،عدد الصفحات .642
اتريخ الصيدلة .استيته ،أحالم ،دار املستقبل ،عمان 1986م ،عدد الصفحات.100
اتريخ الطب واألطباء يف حلب وأطباء األسنان والصيادلة .اجلزء األول ،الكيايل ،طه اسحق،
وزارة األعالم 1999م ،عدد الصفحات.371
اتريخ العلوم عند العرب .موراين،محيد ،دار املشرق 1989م.
اتريخ وتشريع وآداب الصيدلة .البااب ،حممد زهري ،جامعة دمشق  ،الطبعة السادسة -2000
2001م ,عدد الصفحات.472
هتذيب اآلاثر وتفضيل الثابت عن رسول هللا . الطربي ،حممد بن جرير ،حتقيق حممود حممد
شاكر ،مطبعة املدين.
التيسري يف املداواة والتدبري .ابن زهر ،عبد امللك ،حتقيق حممد بن عبد هللا ال ّدواوين ،مطبوعات
أكادميية اململكة املغربية ،سلسلة الرتاث ،عدد الصفحات .527
اجلامع الصحيح املسند من حديث رسول هللا وسنته وأايمه .البخاري ،حممد إمساعيل ،حتقيق
حمب الدين اخلطيب ،املكتبة السلفية ،القاهرة ،الطبعة األوىل1400هـ.
دراسات يف اتريخ العلوم عند العرب .حكمت جنيب عبد الرمحن ،وزارة التعليم العايل والبحث
العلمي ،جامعة املوصل.
سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها .األلباين ،حممد انصر الدين ،مكتبة املعارف،
الطبعة األوىل.
سنن أيب داود .السجستاين ،سليمان بن األشعث أبو داود ،حتقيق عزت بن عبيد الدعاس ،دار
الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة األوىل1388 ،هـ.
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سنن الرتمذي .الرتمذي ،حممد بن عيسى بن سورة ،حتقيق أمحد بن حممد شاكر ،دار الكتب
العلمية.
سنن الدارقطين .الدارقطين ،علي بن عمر ،حتقيق علي حممد معوض وعادل أمحد عبد املوجود،
دار املعرفة ،الطبعة األوىل1422هـ.
صحيح اجلامع الصغري وزايدته .األلباين ،حممد انصر الدين ،املكتب اإلسالمي ،بريوت ،الطبعة
الثالثة 1408هـ.
صحيح سنن الرتمذي .األلباين ،حممد انصر الدين ،مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج ،الطبعة
األوىل1408هـ.
صيدلية التداوي من كتاب احلاوي جمرابت الرازي يف الطب والتداوي .الرازي ،أبو بكر حممد بن
زكراي ،شرحه حمسن عقيل ،دار احملجة البيضاء ،طبعة 2004م ،عدد الصفحات.827
ضعيف اجلامع الصغري وزايدته .األلباين ،حممد انصر الدين ،املكتب اإلسالمي ،بريوت ،الطبعة
الثانية 1408هـ.
خمتصر اتريخ الطب العريب .السامرائي ،كمال ،دار النضال1989 ،م ،اجلزء األول ،عدد
الصفحات.595
املوجز يف اتريخ الطب عند العرب .عكاوي ،رحاب خضر ،دار املناهل1995م ،عدد
الصفحات.351
املوجز يف اتريخ الطب والصيدلة عند العرب .حسني ،حممد كامل ،املنظمة العربية للثقافة
والعلوم ،تونس ،عدد الصفحات .472
موسوعة الطب النبوي .األصفهاين ،أيب نعيم أمحد بن عبد هللا بن اسحق ،دراسة وحتقيق
مصطفى خضر ومنر الرتكي ،جملدين ،دار ابن حزم ،طبعة 2006م ،عدد الصفحات .766
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