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التوَّاُصُؿ والتََّفاُعُؿ والتَّالُقُح واالّتصاُؿ ِبُمْخَتَمؼ َوساِئِمِه َبْيَف الِكَياَناِت الَحَضاِريَِّة 
ـْ َيُكْف  ُيؤّدي إلى ُحُدوِث َتَفاُعٍؿ في الّمغِة، وُيَوّلُد ألفاَظًا َجديدَة ُتْطَمُؽ َعمى أْشَياَء َل
َياٍت أْجَنِبيََّة كما هي، أو ِبَشيٍء ِمْف التّْبديِؿ  ـٌ ِبها، َأْو ُيوِجُب ُمَسمَّ أَلهِؿ ُلَغٍة ما ِعْم

. والتَّْغييِر لتَُناِسَب النُّنْطَؽ ِبِتْمَؾ المََّغةِ 
، ال َيْنَتِقُص ِمْف ُلَغٍة، وال َيُدؿُّن َعمى  إفَّ َمْبَدَأ اأَلْخذ والَعطاِء بْيَف ُلَغاِت اأُلَمـِ

ُوُجوِد َضْعٍؼٍ في َتْفكير المَتكمِّميَف بها، َفُكؿُّن المُّنغاِت، َمْهَما َبَمَغْت ِمَف الّنُموِّ والسُّنُموِّ 
َر َمْدُلوَؿ مفرداِتها، أْو َتَضَع ُمْفَرَداٍت َجِديَدًة  والَكَماِؿ ال ُبدَّ َلها ِمْف أْف َتْأُخَذ وأْف ُتَطوِّ
ـْ َتُكْف َمْعُروَفًة َوَمْوُجوَدًة ِعْنَدَها، َبْؿ ِهَي َدِليُؿ َحَيِويٍَّة وَعاَلَمُة ُقوٍَّة َوَتَكاُمٍؿ  ألُموٍر َل

. في ِتْمَؾ المُّنَغةِ 
ـْ ِمَف الشُّنُعوِب َكِثيرَة ُمَتَعدِّدًة؛  َكاَنْت َعَواِمُؿ االتَِّصاِؿ َبْيَف الَعَرِب وَمْف َجاَوَرُه

ِقيُؽ  ، والرَّ فاْلُمْسَتْوَطَناُت الُيوَناِنيَُّة الِتي في َسَواِحِؿ َجِزيَرِة الَعَرِب َقْبَؿ اإلْسالـِ
الَمْجُموُب إلى الَجِزيَرِة الَعَرِبيَِّة، والنََّشاُط التَِّجاِريُّن ِبُطْرِقِه وأْنواِعِه، واالْحِتَكاُؾ َبْيَف 

ًة، َجَعَمِت  ـْ ِمَف الشُّنُعوِب َقْد أْوَجَد َحاَجًة ُمِمحَّ الَعَرِب َوالُفْرِس والّروماِف والُيوَناِف َوَغْيِرِه
ـْ الَعَرِبيَِّة، َوهذا ما َذَهَب إلْيِه  الَعَرَب َيْقَتِبُسوَف الَكِثيَر ِمَف األْلَفاِظ، وُيْدِخُموَنَها في ُلَغِتِه

ـْ َناٌس ِمَف الُفْرس، في َقِديـِ : "الَجاِحُظ ِبَقْوِلهِ  أاَل َتَرى أفَّ أْهَؿ المِديَنِة لّما َنَزَؿ ِفيِه
، َوِلَذِلَؾ ُيَسمُّنوف الِبطِّيَخ، الِخْرِبَز، وُيَسمُّنوِف السَِّميَط،  ـْ الدَّْهِر، َعِمُقوا بَأْلَفاٍظ ِمَف أْلَفاِظِه

، وُيَسمُّنوَف الَمُصوَص، الُمَزوََّرَة، وُيَسمُّنوَف الشَّْطَرْنَج، األَشَترْنَج، َوَغيَر َذِلَؾ ()الّرْزَدؽَ 
. ()"ِمَف األْسَماءِ 

ِؿ اْنَصبَّ َعَمى الُعُموـِ الدِّيِنيَّةِ : َوِمَف الَجِديِر ِذْكررِ  ـَ ِفي الَقْرِف األوَّ : أفَّ االْهِتَما
ـُ َما َجاَء ِفيِه َقاَؿ َحدَّثََنػا        َوَما ِسواُر َفَوْسواُس الشَّياِطيِف  َواْلِعْم

                                                 

: ذكر أدي شير باف الرزدؽ هو الصؼ مف الناس، والسطر مف النحؿ، معزب َرْسَته، انظر  ()
 .71معجـ األلفاظ الفارسية الُمعرَّبة 
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َوِلهذا َوَضَع الُمَصنُِّفوَف ُعُموـَ المَِّساِف ِمَف َنْحٍو َوَبياٍف، واعَتَنْوا بالتَّْفِسيِر والتَّأِويِؿ 
والِقَراَءاِت ُدوَف أَقؿَّ اْحِتَفاٍؿ بَتْقييِد َشيٍء ِممَّا َطَرَأ عَمى المَِّساِف الَعَرِبيِّ َبْعَد الُفُتوِح 

، واالْنِتَقاِؿ إلى ِليِف الَحَضارِة َبْعَد ُخُشوَنِة  ُمَباَشَرًة إالَّ ِفيَما َنَدَر ِمْف ُمالَبَسِة األَعاِجـِ
الَبَداَوِة، َوَما َعِمَؽ ِبِه َعَمى األَثِر ِمَف األْلَفاِظ الدَِّخيَمِة والمْحَدَثِة الِتي اْقَتَضْتَها َحاجاُت 

الُممِؾ والسِّياَسِة وَأْوَضاُع الدََّواويِف، أْو َما َدَعْت إَلْيِه َمراِفُؽ الِعْمراِف ِمْف زَراَعٍة 
َوِتَجاَرٍة َوِمالَحٍة َوِحَياَكٍة َوَتْطِريٍز َوَبناٍء َوَتْزِويٍؽ َوِصَباَغٍة، َوَما أْشَبَه ِمَف الِحَرِؼ 

. والُفُنوِف الِتي َمَهَر ِبَها الَبَمِديُّنوَف ِمْف ُروـٍ َوُفْرٍس وأْنباٍط وأْقَباٍط وُهُنوٍد َوَغْيِرِهـْ 
َوَتَتاَبَعت الُفُتوَحاُت َوَتَوَسَعت الَمَماِلُؾ، َوَداَنِت الشُّنُعوَب ِلْمَعَرِب، فاْخَتَمُطوا 
بالُخَراَساِنييَف والدَّْيَمـِ واألْتَراِؾ َواألْكَراِد، وأَخُذوا َعْف ُكؿِّ َهؤالِء األَعاِجـ َعاَداٍت 
يَنِة َوالِحمي  َوُمْصَطَمَحاٍت َجِديَدًة في الَمْطَعـِ والَمْشَرِب َواْلَمْمَبِس، َوالَفْرِش والزِّ

يَدَلِة والِكَتاَباِت َوالُحْسَباَناِت،  َواألَدَواِت َواألَواِنَي واألسِمَحِة واألْجِهَزِة والطِّبِّ والصَّ
ـْ ِمْف هذر الَحَياِة الَحْضِريَِّة َخَواِطُر َوَتَصوََّراٌت َوُشُعوٌر واْنِفعاالتٌ  ـْ . َفَنَشأْت َلُه َل

ـْ ُبٌد لمتَّْعِبير َعْف هذر الَمَعاِني واألْعَياِف  ـْ َيُكْف َلُه َيْعَهُدوا َنظيرَها في الَباِدَيِة، َفَم
. الُمْسَتْحدَثِة ِمْف َنْقِؿ ِقْسـٍ ِمْف ألفاِظها َبْعَد َتْعِريِبَها َوالتَّصرُّنِؼ ِبَها

َوَلجأوا في َتْأِدَيِة الِقْسـِ اآلَخِر إلى االْشِتَقاِؽ والّتَوسُّنِع ِفي الَمْعَنى َوالِكَناَيِة 
. والَمَجازِ 

َوكاَف أْف َنَشَطْت َحَرَكُة التَّْرَجَمِة ِمْف اإلْسَكْنَدِريَِّة َوَمديَنِة ُجْنِديَشاُبوَر َوَغْيِرهما 
ِمْف َمَراِكِز َبَقاَيا الَحَضاَراِت الَقِديَمِة، َعمى أْيدي الُمَترِجِميَف، أْمثاِؿ ُجوْرِجُيوَس ْبِف 

ِجْبَراِئيَؿ، َوَحِنيَف ْبِف إْسَحاَؽ، واْبِنِه إسحاؽ، واْبِف ُأْخِتِه ُحَبْيَش اْبِف األْعَسـ األْعَسِريِّ 
، َوَيْحَيى ْبِف  وِعيَسى ْبِف َيْحَيى، واْصِطَفَف ْبِف َباِسيَؿ، َوثَاِبت ْبِف ُقرََّة، َوَخاِلد الَبْرَمِكيِّ

َياَضِة . ()الِبْطِريِؽ ووِؿ َبْخِتيُشوَع َوَغْيِرِهـْ  إْذ َجَمَع هؤالِء ُكَتَب الطِّبِّ واْلَفْمَسَفِة والرِّ
، َوَمْجُموَعاٍت  الُيوَناِنيِِّة ألُبْقَراَط َوَجاِليُنوَس َورْوِفَس َوأْهُرَف الَقسِّ َوُبوُلَس األَجاِنيِطيِّ

                                                 

 .( تجدد–رضا ) 291النديـ الوراؽ، الفهرست   ()
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واْبَتَكَر هؤالِء ُمْصَطَمَحاٍت . ِمْف ُكْتِب أرْسُطوَطاِليَس َوَبْطمْيُموَس الَقمُوِذيِّ َوِديوِفْنِطَس 
، وأْعِني َحِنيَف ْبَف اْسحَؽ، بأنَّه ُهَو ُمْبَتِكُر  ـْ َعَرِبيًَّة، َذَهَب الَبْعُض إلى َوْصِؼ أَحِدِه

والالَِّفُت لمنََّظِر، أفَّ َوِسيَمَة َحِنيَف في اْشِتَقاِؽ . ()أْغَمِب الُمْصَطَمَحاِت الطِّبَِّيةِ 
الُمْصَطَمح ال َتْخَتِمُؼ في ُمْجَمِمَها َعْف َقَوانيف االْشِتَقاِؽ َوِعَمِمِه َوأْحَكاِمِه في ِصَيِغ 

َوُمْشَتقَّاِتها، ِمْثِؿ ُسَعاٍؿ، َوَجَرٍب َوَسْبٍؿ َوَجْمَرٍة َوِمْقَدٍح  (َفَعؿَ )الَعَرِبيَِّة الَمْبِنيَّة َعمى َوْزِف 
َوِمْقراٍض َوِمْحَجَمٍة، َوأْحَياَنًا َكاَف َحِنيُف َيُعوُد إلى الَمَجاِز، َفَقْد َوَضَع ِلما َجاَء ِمْف 

َغْيرِ المُّنَغاِت َما َيُدؿُّن َعمى الَمْعَنى، َكَوْضِعِه ُشعيِّرًة، ِلَدْمِؿ األْشَغار، َوالَقْرِنيٍَّة َوالشََّبِكيَِّة 
. َوالَمِشيِميَِّة َوالُمْمَتِحَمةِ 

ـْ َيِجْد اْبُف ِسيَنا،  َياِت، َفَم َوَمع ذِلَؾ، َفَقْد َظمَِّت الَعَرِبيَُّة ُتَعاِني َحاَجًة إلى المَسمَّ
َعَمى َسِبيِؿ الِمثَاِؿ، ِمَف األْسَماِء الَعَرِبيَِّة َما َيْصُمُح ِلَتْسِمَيِة األْمَراِض؛ َفَجاَهَد َفي 

: َتْكِويِف التََّراِكيِب الَعَرِبيَِّة، َوَذَهَب إلى أفَّ التَّْسِمَيَة َقْد َتْمَحُقَها ِمْف ُوُجورٍ 

ِحيَحِة إَذا َكاَنْت ِمْف َوَرـٍ في  - إمَّا ِمَف األْعَضاِء الَحاِمَمِة َلَها، َكَذاِت الَجْنِب الصَّ
ِحيَحِة، إَذا ِكاَف الَوَرـُ ِفي الَعَضِؿ  الِحَجاِب، َوَذاِت الَجْنِب َغْير الصَّ

َئِة، واْنِتثَاِر األْجَفاِف َوَغْيِرَها()الُمْسَتْبِطفِ  .  َوَذاِت الرِّ

َرِع َوَداِء الَكَمب  - مَّا ٍمف أْعَراِضَها َكَداِء الصَّ ِوِيُكوُف مع َغَضَب ُمْخَتَمٍط ِبَمِعٍب )وا 
يَذاٍء ُمْمَتَزٍج باْسِتْعَطاٍؼ َكَما ُهَو َطْبُع الَكْمبِ  ، والدُّنَواُر َحْيُث يَتَخيَُّؿ ( )(وَعَبٍث وا 

َصاِحُبُه أفَّ األْشَياَء َتُدوُر َعمْيِه َوأفَّ ِدَماَغُه َوَبَدَنُه َيُدوَراِف، َفاَل َيْمِمُؾ أْف َيْثُبَت 
نََّما َيْسُقطُ   .()وا 

مَّا ِمْف أْسباِبها َكَقْوِلِهـ، َمَرٌض َسْوداِويٌّي َوَمَرٌض َصْفراِويٌّي  -  .وا 

                                                 

أثر مدرسة جند يشابور في المصطمحات الطبية، لحنيف بف إسحاؽ، نشر ضمف : انظر  ()
 .ـ1971كتاب مهرجاف افراـ حنيف، بغداد، مطبعة المعارؼ، 

 .(ـ1928القاهرة ) 60ثابت بف قرة، الذخيرة في الطب،   ()
 .2/63ابف سينا، القانوف في الطب،   ()
 .2/63ابف سينا، القانوف في الطب   ()
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ـْ َداُء األَسِد، وَداُء الِفيِؿ، َوَداُء الثَّْعَمِب َوَداُء الحيَِّة أو  - مَّا ِمْف التَّْشِبيِه َكَقْوِلِه وا 
َداُء الُقْطُرِب، َوْهو َنْوٌع ِمَف الماَلْنُخوليا، َيْعِرُض في َشْهِر ُشَباِط، َوَيْجَعُؿ 
اإلْنَساَف َفرَّاَرًا ِمَف النَّاٍس األْحَياِء، ُمِحبًَّا لُمَجاَوَرِة الَمْوَتى َوالَمَقاِبِر َمَع ُسوِء 

َقْصٍد، َيْبُرُز َلْياًل َوَيْخَتِفي َنَهاَرًا، ُيِحبُّن الَخْمَوَة واالْبتَعاَد َعِف النَّاِس، والُقْطُرُب، 
ـُ، َفَقاُلوا  .()أْحَوَؿ ِمْف ُقْطُرَب وأسهَر ِمْف ُقْطُربَ : َطاِئٌر َيُجوُؿ المَّْيَؿ ُكمُّنُه ال َيَنا

، الُقُروُح الَبَمِخيَُّة َوُحُبوُب النَّار  - ـْ أْو َمْنُسوَبًا إلى َبمٍد َيْكُثُر ُحُدوُثُه ِفيِه َكَقْوِلِه
الَفارسيَِّة َوِعْرٌؽ َمَدِني، َوْهَو الَوَرـُ اْلذي َيُكوُف في األْبَداِف الَقِشَفِة والِباَلِد الَحارَِّة، 

َتْخُرُج َمادَُّتُه ُمتَِّصَمًة َعِمَكًة، َكأنَّها ُعُروٌؽ َتْمَتدُّن َشْيئًا َبْعَد شيٍء َحّتى َتْفَنى 
 .()َوُيْنَسُب إلى َمدِيَنِة َيْثِرَب ِلَكْثَرِة َما َيَقُع ِفيها

، َكَقْوِلِهـ - ـْ ِؿ َمْف ُيْذُكُر أنَُّه َعَرَض َلُه ُقْرَحٌة َطْيالِنيٌَّة، َمْنُسوَبًة : أْو َمْنُسوَبًا إلى أوَّ
 .إلى َرُجٍؿ ُيَقاُؿ لُه َطْيالِني

 .َوَقْد ُيْنَسُب إلى َمْف َكاَف َمْشُهوَرًا باإلْنَجاِع في ُمَعاَلَجِتها كالُقْرَحِة السَّْبُروِتيَّة -

مَّا ِمْف َجَواِهِرَها َوَذَواِتها كالُحمَّى بأْنواِعَها، والَوَرـِ  -  .وا 

َص َتْخِصيَصًا ُمَتَعاَرفًا َعمْيِه، ِمْثَؿ ُمْصَطَمِح َحِديِث النَّْفِس، َوْهو ُكؿ  - مَّا ُخصِّ وا 
َصُه األِطبَّاُء بالَحِديِث  ، َوَخصَّ ما ُيَحدِّث ِبِه اإلْنَساُف َنْفَسُه ِمْف َخْيٍر َوَشرٍّ

 .()الرَِّديِء الُموِحِش لمنَّْفِس، َوُهُو الِذي َيُكوُف في اْبِتَداِء المالْنُخوليا

إْذ إفَّ َتْحِديَد النَّباِت، َوَتْحديَد )أمَّا َعَمى َصِعيِد النََّباِت َفَكاَنْت الَمْسأَلُة أْعَقَد؛ 
َكَما َيَراُر الَفاِضُؿ َجاِليُنوُس، َفَجاَءْت  (أْصَناِفِه، واْخِتالَؼ َطَباِئِعِه، َصْعٌب َشِديدٌ 

الُمْشِكَمُة في َوْضِع الُمْصَطَمِح ِمْف ُصُعوَبِة االِتفاِؽ َعمى َتْحديِد َنْوِعيَِّة الِعْمـِ الِذي 
ـُ النَّباِت، َهْؿ ُهَو ِمَف الِعْمـِ الطَِّبيعيِّ  َكَما َذَهَب إَلْيه إْخَواُف : (الَفْمسفيِّ )َيْنَتِمي إليِه ِعْم
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فا في الرََّساِئؿ واْبُف ِسيَنا في الشَِّفاِء، أْو ُهَو ِعْمـٌ ِحْكِميٌّي لصيٌؽ بالطِّبِّ  الصَّ
ْيدَلِة، َكمَا َذَهَب إلْيِه اْبُف َخْمُدوَف في الُمَقدَِّمِة، َوَطاَش ُكْبري َزاَدر في  والِفالَحِة والصَّ
ـُ ِبَدْوِرها إلى َدْوَحاٍت، َوُكؿُّن َدْوحٍة إلى ُشْعَبٍة،  الِمْفَتاِح َحْيُث َجَعَؿ الُعُموـَ أْطَرافًا َتْنَقِس

، َوَكاَف النََّباُت في الشُّنْعَبِة الَخاِمَسِة ِمْف الِعْمـِ الطَِّبيعيِّ  أْو أنَُّه . َوُكؿُّن ُشْعَبٍة إلى ُعُموـٍ
َيْنَدِرُج َبْيَف الُعُموـِ المُّنَغِويَِّة َوِعْمـِ الدَّالالِت المُّنَغِويَِّة َكَما في الُمَصنََّفاِت اّلِتي َحَممْت 

. َعَناُويَف الّنباِت والشََّجِر والنَّْخِؿ والَكْرـِ والدَّالئِؿ َوَغْيِرَها
: َوَمَع َذِلَؾ َف فَّ َوضع الُمْصَطَمِح َقْد َلِحَؽ بالنَّباِت ِمْف ِعّدِة ُوُجورٍ 

َفُهَناَؾ النََّباُت الُمْنَتَصُب ِمْثؿ اإلْنَساِف، . ِمْف َحْيُث الشََّبِه باإلْنَساِف َوالَحَيوافِ  -
َوَنِظيُرُر النَّْخُؿ، والنَّباُت الَمْكُبوُب َكالِبهيَمِة، َوَنِظيَرُر الشََّجُر، والنََّبُات الُمْنَساُب 
أْو الزاِحُؼ كالَحيَّاِت، َوَنِظيُرُر الُمَسطَُّح َعَمى َوْجِه األْرِض ِمْثؿ الَيْقِطيف، َوَما 

َبْيَف الَمْكُبوِب أْو الُمْنَساِب كالَحَمُزوِف َوالَعظَّاَءِة َوْنُظيُرُر الُبُقوُؿ والُحُبوُب 
َياِحيفِ  . ()َوالرَّ

َوَقْد َيْمَحُقُه الُمْصَطَمُح ِمْف َخاِصيَِّة التَّْكِويِف؛ َفُمْصَطَمُح األْمَناِف ُأْطِمَؽ َعَمى  -
، َوَيْنَعِقُد َعَمْيها في َجْوَهِرَها وأْعَياِنها،  النََّباتاِت اّلِتي َيْسُقُط َعَمْيها النَّدى أْو الطَّؿُّن

َوَيْخَتِمُؼ باْخِتالِؼ األْهِوَيِة واألْمِكَنِة والتُّنَراِب ِمْثؿ الِقْرِمِز والالَِّذِف والُقْنِبيِؿ 
ـُ ِمْنُه ِتْمَؾ  ْموِغ، َوُيْفَه والَوْرِس َوُسكَّر الُعَشر َوَغْيَرها، ِوِمْثؿ ُمْصَطَمِح الصُّن

النَّباَتاُت اّلِتي ُتْخِرْج َفْضَؿ الرُّنُطوَباِت ِمَف الِغَذاِء الُمِمدَّ لمشََّجَرة، ِمْثَؿ الَكاُفوِر 
بِر والِحْمِتيِت  بأْنَواِعِه وأْصَناِفِه َوالَكْهَربا والِعْمِؾ والُكْنُدِر والَفِرْبُيوِف والصَّ

 .واألْنَزُروِت َوَغْيِرها

.  والنَّباَتاِت ذوات الرُّنُطوَباِت السَّاِئَمة ِمْثَؿ المََّبِف والِتي ُيَسمَّيها األِطّباُء الُيُتوعاتِ 
 .َفَقْد ُأْطِمَؽ َعَمْيها ُمْصَطَمُح َذَواِت األْلَبافِ 
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َوَقْد َيْمَحُؽ الُمْصَطَمُح ِبَسَبِب َما َبْيَف أْنَواِع النََّباَتاِت ِمَف اْخِتالٍؼ في َشْكِؿ  -
أْضاَلِعها َكأْف َتُكوَف ُمْسَتِطيَمًة أْو َمْخُروَطَة الرَّْأِس أْو ُمَدوََّرَة األْسَفِؿ أْو 

ُمْسَتِديَرًة، َغِمَظًة َخِشَنًة َوَدِقيَقًة َمْمَساَء َطيَِّبَة الرَّاِئَحة أْو َنِتَنَة الرَّاِئَحِة َوُحْمَوَة الطَّْعـِ 
 .()أْو ُمرََّة الَمَذاؽِ 

َوَعَمى ُكؿِّ ِحاؿ، ف فَّ هذا الُجْهَد َكاَف ُمَتَعمِّقًا بالَعَرِبيَِّة، َوَلْيَس بالمُّنَغاِت األْعَجِميَِّة، 
ـْ إلى َقُبوَؿ ألفاٍظ أْعَجِميٍَّة ِمْف ُلَغاٍت أْخرى، َبْعُضَها ُأْجْريْت  ولِكفَّ الَحاَجَة َدَفَعْتُه

َبْت، ِمْثَؿ ُمْصَطَمِح التِّْرَياِؽ  ، فأنَُّه ُمْشَتؽٌّي (الدرياؽ)َعَمْيه َقَواِعَد االْشِتَقاِؽ وأحَكاُمُه َفُعرِّ
. ()الُيوَناِنيَِّة، َوْهُو اْسـٌ ِلَما َيْنَهُش ِمَف الَحَيَواِف كاألَفاِعي َوَنْحِوَها (تيريوف)ِمْف َكِمَمِة 

، َيْوـُ الُمَناَجَزِة َبْيَف الُمَتَغاِلبيَف، وُيراُد بِه في  والُبْحَراِف، َوَمْعَناُر بالمَِّساِف الُيوَناِنيِّ
، الَيْوـُ الذي َتُكوُف ِفيِه الُمَناَجَزُة َبْيَف الَمَرِض َوَطِبيَعِة الَمَرِض، والَيْوـُ الباُحوري  الطِّبِّ

ُهَو الَيْوـُ الذي َتَقُع ِفيه الُمَناَجَزةُ 
() .

ـُ ِمْف َلْفِظ  َراَوْنُد الطَِّويُؿ باليوناِنيَّة، واْشَتؽَّ هذا االْس َوأِرْسطوُلوْخيا، ُهَو الزَّ
أِرْسُطوَطاِليَس، َوْهُو الَفاِضُؿ، َوُلوْخَيا، َوْهَي المْرأُة النَّْفساُء، فالُمراُد الفاضُؿ بالَمْنَفعِة 

َيْت ()لمنَّْفساءِ  ، َوَجْتنورَيُة، اْسـٌ ِبَعَجِميَِّة األْنَدُلِس، لْمَقْنُطوْرُيوف الدَِّقيِؽ، َوِقيَؿ إنَّما ُسمِّ
َؿ َمْف َعَرَفَها ِبِبالِد  ، ألنَُّه ُيَقاُؿ، َكاَف أوَّ ِبهذا االْسـِ َمْنُسوَبًة إلى َجْتنوَرَس الَحِكيـِ

ِد المُّنَغِة بَها، ()األْنَدُلس َوأْظَهَر أْمَرها ، َوَبْعُض الُمْصَطَمَحاِت ُتِرَكْت َعَمى َحاِلَها ِلَتَفرُّن
ْبريَؽ َوُطْشت َوِخواف َوَطَبؽ وُسُكرََّجُة وْهَي  ِمْثَؿ الُمْصَطَمحاِت الَفارسيَِّة اآلتيِة، كوز وا 

اآلِنَيُة اَلِتي ُتوَضُع ِفيَها أْنَواُع التَّواِبِؿ َواأَلَباِريِز واألفاوَيِة َوالِمْمِح واألْصَباِغ، َوْهَي 
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ـُ  َـّ اتََّسَعُت ِلُكؿِّ ما ُيْؤَتَد ، َفَيُكوُف َوْضُعَها ِلْمَخِؿ، ُث َفاِرِسيَّة ُمَعّربة، َوَمْعَناَها ُمقَّرَُّب الَخؿِّ
. ()، والسِّْرَباُؽ ِبَمْعَنى السَّْوِط، َوَقْد ُنِقَمْت ِمَف اإلْسَباِنيَّةِ ()ِبهِ 

َوَقْد أَشاَر اْبُف أبي ُأَصْيِبَعَة في الَباِب التَّاِسِع ِمْف ِكَتاِبِه َطَبَقات األطباِء إلى 
، َوَقْد ()النََّقَمةِ   الذَّيَف َنَقُموا ُكُتَب الطِّبِّ َوَغْيِرِر ِمْف المَِّساِف الُيوَناِني إلى المِِّساِف الَعَربيِّ

ٍد، َوَنْقُمُه ُمْرٍض، أْو  َتَراَوَح َتْقييُمُه ألْعَماِلهـْ َبْيَف َناِقٍؿ في َغاَيِة الُجوِد، وَناِقٍؿ ُمَجوِّ
ُمَتَوسٌِّط، أْو َقريُب الَحاِؿ، أْو َصِحيُح النَّقِؿ، أْو اَل ُيْعَتّد ِبَنْقِمِه، أْو َلْيَس َلُه ُشْهَرٌة 

. ِبَجْوَدِة النَّقِؿ، أْو َناقؿ َجيِّد، أْو َعاِلـ بالمُّنغاتِ 
 ، وعمى الَرغـِ ِمْف ُكؿِّ ِتْمَؾ الُجُهوِد، ف فَّ الُمْشِكَمَة في َوْضِع الُمْصَطَمِح الَعَربيِّ

: في التُّنَراِث الِعْمميِّ َقْد َوَقَعْت ِمْف ِعدَِّة ُوُجورٍ 
ـُ ِمْنها، إْذ ال ُبدَّ  - ، َوَذِلَؾ ِبَسَبِب َعَدـِ إْتقاِنِه لمُّنَغِة اَلتي ُيَتْرَج ِمْف ِقَبِؿ الُمَتْرِجـِ

لمتُّنْرُجَماِف ِمْف أْف يُكوَف َبَياُنُه في َنْفِس التَّرَجَمِة في َوْزِف ِعْمِمِه في َنْفِس الَمْعِرَفِة، 
ـَ النَّاِس بالمُّنَغِة الَمْنُقوِؿ إلْيها، َحّتى َيُكوَف ِفيهَما سواًء وَغاَيًة،  َفَيْنَبِغي أْف َيُكوَف أْعَم
، َكاَف أَشدَّ َعَمى الُمَتْرِجـِ  ُفُكمََّما َكاَف الَباُب ِمَف الِعْمـِ أْعَسَر وأْضَيَؽ والُعَمَماُء ِبِه أَقؿَّ
وأْجَدَر أْف ُيْخِطئ ِفيِه، َفَتُكوف الِعَباَراُت َعْفِطيًَّة َغِمَقًة والتَّْرَجَماُت َرِكيَكًة، َفَقْد َكاَف 

ِفيُثوُف التُّنْرُجَماُف، ال َيْعِرُؼ العَرِبيَّة أْصاًل، فكاَنْت َتْرَجَماُتُه كِثيرَة المَّْحِف، َوَيْحَيى ْبُف 
الَبْطريِؽ، ال َيْعِرُؼ الَعَرَبيَّة َحؽَّ َمْعِرَفِتها َواَل الُيوَناِنيََّة، َبْؿ َكاَف َلِطيِنيًَّا َيْعِرُؼ ُلَغة 

وـِ ِوِكتاَبَتها . ()الرُّن
ُر الَجاِحُظ، أفَّ َمْف َيْعَمُؿ بالتَّْرَجَمِة َعَمْيِه أْف َيُكوَف في الِعْمـِ ِبَمَعاِنيَها  ُيَقرِّ
، ()واْسِتْعَماِؿ َتَصاِريَؼ ألفاِظَها، َوَتأويالِت َمَخاِرِجَها ِمْثَؿ ُمؤلِّؼ الِكَتاب َوَواِضِعهِ 

                                                 

 .20الجواليقي، المعرب،   ()
 .2071ابف تغري بردى، المنهؿ الصافي، والمستوفي بعد الوافي، ترجمة   ()
 .2/171ابف أبي أصيبعة، عيوف األنباء في طبقات األطباء،   ()
 .282، 180ابف أبي أصيبعة، عيوف األنباء   ()
 .1/76الجاحظ الحيواف،   ()
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، األْيِدي الَجاِنَيُة واألَعَراُض  ـَ َفَكْيَؼ َيُكوُف الَحاُؿ إذا ما َتَداَوَلْت الِكَتاَب الُمَتْرَج
ـْ ِبِكَتاٍب َيَتَعاَقُبُه الُمَتْرِجُموَف  الُمْفِسَدُة، ُفَيِصيَر َغَمطًا َصْرَفًا أْو َكِذبًا ُمْصِمَتًا، َفَما َظنَُّك

. ()باإلفَساِد، َوَتَتَعاَوُرُر الُخطَّاُط ِبَشٍر ِمْف َذِلَؾ أْو ِبِمْثِمهِ 
ـَ  َوَكاَف اْصِطَفَف ْبُف َباِسيَؿ الُمَتَرِجمث ِلِكتاِب الَحشاِئِش واألْدِوَيِة الُمْفَرَدِة، إذا َعِم
ـْ َتَرَؾ المَّْفَظ َعمى َحاِلِه اّتَكااًل  ـْ َيْعَم َذا َل ما ُيَقاِبُؿ بالَعَرِبيَّة األْسَماَء الُيوَناِنيََّة َذَكَرُر، وا 

. ()ِمْنُه َعَمى أْف َيْبَعَث اا َبْعَدُر َمْف َيْعِرَؼ َذٍلَؾ َوُيَفسَِّرُر بالمَِّساِف الَعَربيَّ 
َوَيْعَتِبُر الَبْيُروِنيُّن أفَّ هذا الَعَمَؿ ِمْف ِخَياَناِت التََّراِجَمِة، َوْهُو َتْرُؾ َبْعض َما ُيْوجد 

في أْرِضَنا َوفي ُلَغِة الَعَرِب َعَمى َحاَلِتِه بالُيوناِنيَّة، َحتَّى َيْحَتاَج َبْعَد التَّْفِسير إلى 
ولَذا، ف فَّ الَبيرونيَّ َيَرى . َتْفِسيٍر، كالِكَرْفِس الَجَبميِّ والَجَزِر الَبرِّيِّ َوِلْحَيِة الَتْيس

ضُروَرة إَحاَطِة الُمَتْرِجـِ ِعْنَد َتْرَجَمِتِه ألْسَماِء األْدوَيِة َمَثاًل، باْسـ الدََّواِء الَواِحِد َوَبْعدَِّة 
ُلَغاٍت، وُيْوصي الَبْيُروِنيُّن ُأولِئؾ الذيف َيَتَصدَّْوَف لمتَّْرَجَمِة الطِّبَِّيِة أْف يْعَتِمُدوا ِكَتاَب 

ـَ َتْفِسير األْسَماِء، َوِكَتاَب  (َيشاؽ َسَماِهي) َوُمَطاَلَعة ُكُتِب  (َجَهار َتاـ)أْي ُمْعَج
ألِكسيُقوَناِت، الُمْشَتِمَمِة َعَمى َتْفِسير َغَراِئَب المُّنَغاِت، َوَعَمى َتْوِضيِح الشَّْكِؿ ِمْنها، 

َدِد ِحَكاَيَة األِميِر الُخَواِرْزِميِّ اّلذي  ـُ، َوَقْد َرَوى الَبْيُروِنيُّن في هذا الصَّ وكأنَّها الَمَعاِج
ـْ َيْهَتِد لُعَقاٍر  َياِدَلِة َفَم ، وُأْنِفَذ إلْيِه ٍمْف َنْيساُبوَر َدَواٍء ِلَعمَِّتِه، وُعِرَضْت َعَمى الصَّ اْعَتؿَّ

ـْ . واِحٍد فيها إالَّ َواِحٌد ِمْنُهـ، َذَكَر أنَّه ِعْنَدُر، فاْشُترَي ِمْنُه ِبَخْمَسِة َدَراِهـَ  وأْخَرَج َلُه
ـْ إالًّ َما َحَمْمُتُموُر ِمَف االْسـِ ُدوَف : أْصَؿ السٌّيوِس فاسَتْنَكُروُر، َفَقاَؿ َلُهـْ  ما ِبْعُتُك

وأكَّد الَبْيُروِنيُّن أنَُّه َكاَف ِعْنَدُر َلْكِسيُقوُف ِلَزْيج َبْطَمْيُموَس، َمْكُتوٌب َما فيِه . ()الِجْسـِ 
، َيْرِجُع إَلْيِه إَذا َما اْسَتْغَمَؽ َعَمْيِه َفهـُ ُمْصَطَمٍح َما بالَخطِّ السِّْرياِنيِّ والَعَرِبيِّ
()  .

                                                 

 .79نفسه   ()
 .281ابف أبي أصيبعة، عيوف األنباء،   ()
 .1/146، صالح الديف الصفدي، الغيث المنسجـ 16البيروني، الصيدنة في الطب،   ()
 .16البيروني، الصيدنة في الطب، المقدمة،   ()
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َوَقْد َتَقُع الُمْشِكَمُة ِبَسَبِب َرَداَءِة أْصِؿ النُّنْسَخِة الُمَتْرَجـِ َعْنَها، ِسيََّما إَذا أْضَرَب 
ـَ ِبَتْرَجَمِة ِكَتاِب  ـُ َعْف إَعاَدِة َتْصويبَها، َفَقْد َسَبَؽ ِلَحِنيَف أْف َقا لُمَؤلٍِّفِه  (الِفَرؽِ )الُمَتْرِج

َجاِليُنوَس إلى الّسْرياِنيَِّة ِلَصاِلِح َطِبيٍب ِمْف ُجْنَد يَشاُبوَر، اْسَتْخدـَ ِفيَها َمْخُطوطًا 
ُيوَناِنيًَّا، اْشَتَمَؿ َعمى َكِثيٍر ِمْف األْخَطاِء، َوَكاَف ذاَؾ َولمَّا َيَتَجاَوْز َبْضَعًا َوِعْشِريَف 

َح هِذِر التَّْرَجَمَة، ألنَُّه َكاَف َقْد  َسَنًة، َفَممَّا َبَمَغ األْرَبِعيَف، سأَلُه ِتْمِميُذُر ُحَبْيُش أْف ُيَصحِّ
َحَصَؿ َعَمى َعَدٍد ِمَف الَمْخُطوَطاِت الُيوَناِنيَِّة ِلَنْفِس الِكَتاِب، َفَقاَبَؿ هِذِر الَمْخُطوَطَة، 

َوَخَرَج ِبَنصٍّ َصِحيٍح، َوِعْنَدِئذ َقاَبَؿ الَمْخُطوَط السِّْرَيانيَّ اّلِذي َكاَف اْبُف َشاِهِدي 
ِحيِح وأْصَمَحهُ  َوِمْثُؿ َذِلَؾ َفَعَؿ . ()الَكْرِخيُّن َقْد َتْرَجَمُه َتْرَجَمًة َرِكيَكًة ِبَهَذا النَّصِّ الصَّ

ألِرْسُطوَطاِليَس اّلِذي َكاَف َقْد َتْرَجَمُه ِمْف ُنْسَخٍة َرِديَئٍة، َفَمَما َكاَف َبْعَد  (النَّْفسِ )ِبكَتاِب 
ؿَ  . َثالِثيَف َسَنًة، َوَجَد ُنْسَخًة في ِنَهاَيِة الَجْوَدِة، َفَقاَبَؿ ِبَها النَّْقَؿ األوَّ

ْيَحاف الَبْيُروِنّي َيُقوـُ َصَراَحًة ِبُمَقاَرَنِة َتْرَجَماِت ُمَؤلََّفاِت هؤالِء  َوَكاَف أُبو الرَّ
الُعَمَماِء َمَع أُصوِلَها، َوَيْكِشُؼ الَمِزيَد ِمَف األْخَطاِء والتَّْحريَفاِت ِفيَها، والشَّيء َعْيُنُه 
ـَ ِبِه اْبُف أبي أَصْيِبَعَة، َفَقْد َوَجَد َبَعَض الُكُتِب السِّتَّة َعْشَر ِلَجاِليُنوس، َوَقْد َنَقَمَها  َقا

وِميَِّة إلى الّسْرياِنيَِّة ِسْرِجْس الرَّاْس َعْيِني الُمَتَطبُِّب، َوَنَقمَها ِمْف الّسْرياِنيَِّة إلى  ِمَف الرُّن
الَعَرِبيَّة، ُموَسى ْبُف َخاِلد التُّنْرُجَماُف، َفَمَما َطاَبَقَها اْبُف أبي ُأَصْيِبَعَة، وَتأمًَّؿ ألَفاَظَها، 

َتَبيََّف َلُه َبْيَف َنْقِمَها َوَبْيَف السِّتَّة َعْشَر اّلتي ِهَي َنْقُؿ َحِنيَف َتَباُيٌف َكِثيٌر َوَتَفاُوٌت، ُفُيَعمُِّؽ 
. ()وأْيَف األْلَكُع مف الَبِميِغ والثََّرى ِمَف الثُّنَريَّا: َوَيُقوؿُ 

َح الُعَمَماُء الَعَرُب هَذا الَخَطأ ِبُمَعاَوَدِة النََّظِر ِفي األُصوِؿ الُمَتْرَجَمِة،  َوَقْد َصحَّ
الَحَشاِئِش )َكَما َذَكْرَنا، َساِبَقًا، َوَتْبَقى ُجُهوُد الُعَمَماِء في َتْدِقيِؽ َتْرَجَماِت ِكَتاِب 

ٍٍ َعَمى َمَدى الِجدَِّية اّلتي اْضَطَمَع ِبَها (واألْدِوَيِة الُمْفَرَدةِ  ، ِلديْسُقوريِدس َخْيَر ِمثَاٍؿ
. الُعَمَماِء في هَذا الَمَجاؿِ 

                                                 

 .29حنيف بف اسحاؽ، العشر مقاالت في العيف،   ()
 .(ط بيروت) 262ابف أبي أصيبعة، عيوف األنباء،   ()
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ـَ أْرَبِعيَف َسَنًة َعَمى ُمالَحَظِة النََّباَتاِت في  َكاَف ِديسُقوريِدس الَعْيَف ِزْربي َقْد َدا
أْحَواِلها الُمْخَتِمَفِة َحتَّى َوَقَؼ َعَمى َمَناِفِعها َوَخواّص ُبُزوِرها وأْزهاِرها وُقُشوِرَها وُلَباِبها، 
َـّ أْخَبَر َتالِميَذُر ِبَما َحَصَؿ ِعْنَدُر ِمَف التََّجاُرِب،  ة َطِريَّة وَياِبَسًة َجافًَّة، ُث الَحَظَها َغضَّ

َفَكاَف ِلِكَتاٍبِه أَثَرُر في َتاريِخ الطِّبِّ في الَمْشِرِؽ، واألْنَدُلس، واألَناُضوِؿ، وِباِلد َما 
َياِدَلُة ُمَعمَِّمًا َوَشَرُحوُر وُفسَُّروُر واْسَتْدَرُكوا َعَمْيه  َوَراَء النَّْهِر، َحْيُث اتََّخَذُر األِطباُء والصَّ
ُحوُر، َفَقْد َنَظَر فيه َحِنيُف ْبُف إْسَحَؽ، وأْصَمَح َتْرَجَمَة اْصِطَفَف ْبَف َباِسيَؿ اّلتي  َوَصحًّ

َحُه َوأَجاَز التَّْرَجَمةَ  ، وَصحَّ َوُحِمَؿ الِكَتاُب إلى . َوَضَعها َزَمَف الُمَتَوكِِّؿ الَعبَّاِسيِّ
األْنَدُلِس وهو َعَمى َتْرَجَمِة اْصِطَفَف، فاْنَتَفَع النَّاُس ِبِه إلى أيَّاـِ َعْبِدالرَّْحمِف النَّاِصِر 

ـ 959/ هػ348ـ، َحْيُث َكاَتَبُه أْرَماْنُيوُس الثَّاِني 961/ هػ350 –ـ 912/ هػ 300
َفَكاَف ِمْف ُجْمَمِة . ـ َمِمُؾ الُقْسَطْنِطيِنيَّة، وَهاَداُر ِبَهَداَيا َلَها َقَدر َعِظيـٌ 963/ هػ32 –

، َمْكُتوَبًا بالُيوناِنيَّة،  َهَداياُر ِكَتاُب ديْسُقوِريِدس، ُمَصوَُّر الَحَشاِئِش، بالتَّْصويِر الّروميِّ
إفَّ ِكَتاَب ديْسُقوِريِدَس ال ُتْجَتَنى َفاِئَدُته إالَّ ِبَرُجٍؿ ُيحِسُف الِعَباَرَة : "وَكَتَب أْرماْنُيوُس 

، َوَيْعِرُؼ  أْشَخاَص تمؾ األْدِويِة، َف ْف َكاَف في َبَمِدَؾ َمْف ُيْحِسُف  بالمَِّساِف الُيوناِنيِّ
وُهَنا َسأَؿ النَّاِصُر الَمِمَؾ أْرماْنُيوَس أْف ". َذِلَؾ، َفَقْد ُفْزَت أيُّنها الَمِمُؾ ِبَفاِئِدِة الِكَتابِ 

َيْبَعَث ِبَرُجٍؿ َيتَكمَّـُ اإلْغريِقي والاّلِطيِني، َفَبَعَث إلْيِه الرَّاِهَب ِنُقواَل، وَكاَف َيْوَمئٍذ 
ـْ َبْحٌث وَتْفِتيٌش وِحْرٌص عمى اْسِتْخَراِج َما ُجِهَؿ ِمْف  ِبْقرُطَبَة َمْجُموَعٌة ِمَف األِطبَّاِء َلُه

ـْ َحْسداُي ْبُف َشْبُروَط، َوُمَحمَُّد الَمْعُروُؼ  أْسَماِء َعَقاِقيَر ِكتاِب ديْسُقوِريِدَس، ِمْنُه
ِقمِّي، َفَعَمَؿ هؤالِء َمَع ِنُقوال َعَمى َحؿِّ ُمْغَمَؽ َقَضاَيا الِكَتاِب  اِر وأُبو َعْبِداا الصِّ بالشَّجَّ

. َحتَّى َظَهَر الِكَتاُب ِبُصوَرِتِه الَحاِليَّة
َوِمْف الَجِديِر ِذْكُرُر أنَُّه ُعِثَر َعَمى َتْرَجَمٍة ثاِنيٍة لمِكَتاِب في َمْكَتَبِة َعميِّ ْبُف ُموَسى 

ْمَطاُف أْلِبي ْبُف  الرَِّضا، ب يَراَف، َتْرَجَمَها َمْهَراَف ْبِف َمْنُصوِر ْبِف َمْهَراَف، َكمََّفُه ِبَها السُّن
أَحُد ُمُموِؾ . ـ1179/هػ575 –ـ 1152/هػ547َتِمْرَتاَش ْبُف أْيؿ َغاِزي ْبُف ُأْرُتَؽ 
َفَيُكوُف الِكَتاُب َقْد ُنِقَؿ ِمَف السِّْرياِنيَِّة إلى الَعَرِبيَِّة، . ِديار َبْكر َوماْرِديَف وَمَياَفاْرِقيفَ 

واْعَتَمَد َعَمى التَّْرَجَمِة اَلتي أجاَزَها َحْنيُف َنْقاًل َعْف الُيوَناِنيَّة، واّلتي َوَضَعَها ِلَرِئيِس 
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ـَ ِمْف السِّْرياِني إلى الَعرِبي ِبِفْعِؿ أبي َساِلـ  األِطبَّاِء َبْخِتيُشوَع ْبِف ُجْبَراِئيَؿ، َوُتْرِج
، اّلتي ُوِضَعْت ِلْمَمِمَؾ َفْخِر الدِّيِف األْرتُِقي، وأِخيرًا ِمْف السِّْرياِنيَّة إلى الَعَرِبيَِّة،  الَمْمِطيِّ

. ()َتْرَجَمُة َمْهَراُف ْبُف َمْنُصوِر ْبُف َمْهَراَف، َوَكاَنْت ِلْمَمِمِؾ َنْجـِ الدِّيِف أْلِبي

َوَعَمى الَجاِنِب اآلَخِر، َف فَّ الُمْشِكَمَة في الُمْصَطَمِح َقْد َتَقُع ِبَسَبِب َطِبيَعِة المُّنَغِة 
الَمْنُقوؿ ِمْنَها أو إليها، ف فَّ َتَشاُبَه الُحُروؼ الَعَرِبيَِّة َلُه َمَحاِذيَرُر في ِصَفِة َكِثيٍر ِمَف 

ُروَرة ِحيَنئٍذ َتْسَتمِزـُ الَتْمييَز  الُحُروِؼ، َحيُث َتُكوُف ُعْرَضًة لمتَّْحِريِؼ والتَّْصِحيِؼ، فالضَّ
َبْيَنها، َفُدوِف َهِذِر الَعالَماِت َتْفِقُد الِكَتاَبُة َمْعَناَها، َوَلْواَل َهذا الَخَمُؿ َلَكاَنْت الُحُروُؼ 
الَعَرِبيَُّة َتِفي ِبِذْكِر الُمْصَطَمَحاِت الُيوَناِنيَِّة في التَّْرَجَماِت، ف فَّ المغُّناِت َمَتى ُنِقمْت 

َتَغيَّرْت ِعَباَراُت ُحٌروِفَها الَمْوُزَوَنِة في التَّْقِديـِ والتَّأِخير، وُربََّما كاَنْت أْكَثَر، َفَيْدُخُؿ 
، ()ِفيَها َما ال ُيْحَتاُج إَلْيِه ألْجِؿ اإليَضاِح، أْو أَقؿَّ ًفَتْقُصُر َعِف اْسِتيَفاِء الَغَرِض ِمْنهُ 

َوَكاَنْت الُمْشِكَمُة في الَفاْرِسيَِّة َتْكُمُف في ِتْمَؾ الُحُروِؼ اّلتي ال ُيوَجُد ُمَقاِبَؿ َلَها في 
َوكَذا ُمْشِكَمُة ِبَناِء الَكِمَمِة الَفاِرِسيَّة اّلذي ال ُيَواِفُؽ األْبِنَيَة الَعَرِبيَِّة فأْعُطْوا . الَعَرِبيَّةِ 

َوَقْد حمُّنوا َهذر الُمْشِكَمَة َعْف . الَكِمَمَة الَفاِرِسيَّة ِبَناًء َعَرِبيًَّا ُدوَف أْف ُيْبِعُدوَها َعْف أْصِمَها
: َطريِؽ إْبَداِؿ َبْعِض الُحُروؼِ 

 .إْبداُؿ الَهاِء ِجيمًا ِمْثؿ باُبوَنه فأْصَبَحْت َباْبوَنجاً  -

 . ِبَزْنَجاَشؼ–الَباُء الَفاِرِسيَّة َفاًء، ِبرْنَجاسب  -

 . َبْسَباس–الزَّايُّن سيَنًا، ِبْزَباْز  -

 . ُتْرنَجاف–الَكاُؼ ِجيمًا، ترنكاف  -

 . َزْنَبؽ–الَهاُء قافًا، َزْنَبه  -

                                                 

مقدمة كتاب الحشائش واألدوية المفردة لديقوريدس، بترجمة مهراف بف منصور بف مهراف، نشرها (  )
. 2، 1، 1965وقدـ لها، صالح الديف المنجد، المطبعة الهاشمية، بدمشؽ 

 .20نفسه، ص  ()
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ـُ َصادًا، دارجيني  -  . َداْرِصيِني–الِجي

 . َدْست–الشِّيُف ِسينًا، َدْشت  -

 . ِجْرِبز أو إَلى َقاٍؼ ِقْرِبز–الخاء جيمًا، ِخْرِبز  -

ُبوَف َما ِفيَها ُنوٌف َبْعَدها َراٌء َكُمْصَطَمِح َنْوَرجِ  -  .ال َيْعرِّ

ِبَسَبب َتَشاُبِه " َخاَمااَلء"َوِمثَاُلُه ِمَف الُيوَنانيِِّة الَخَطأ اّلذي َوَقَع ِفي َتْرَجَمِة َكِمَمِة 
الُحُروِؼ َحْيُث َتْعِني بالُيوَناِنيَِّة، َزْيُتوَف األْرِض، َوُهَو الَمازْرُيوُف، َوَيَرى اْبُف الِبيَطار، 

إفَّ الَماِزْرُيوَف ُهَو أَسُد : أفَّ َكِثيَرًا ِمَف الُمَتْرِجِميَف َوالُمَفسِِّريَف َقْد َغِمُطوا ِفي َقْوِلِهـْ 
األْرِض، ألفَّ َهَذا التَّْفِسيَر َيُخصُّن الَخاَماالُوف، َوَسَبُب َغَمِطِهـ ِفي َذِلَؾ االْشِتَراُؾ في 
األْسَماِء الُيوَناِنيَِّة في َبْعِض ُصَوِر الُحُروِؼ، َفَمـ ُيَفِرُقوا َبْيَف َخاَماالء وَخاَماالُوف، 
َوُيِضيُؼ اْبُف الِبيَطاِر أنَُّه َتَكمَّـَ َعَمى َهَذا الَغَمِط وأْشَباِهِه، ِبَما ِفيِه الِكَفاَيُة في ِكَتاِبِه 

. ()الَمْوُسوـِ ِباإلَباَنِة واإلْعالـِ ِبَما في الِمْنَهاِج ِمَف الَخَمِؿ َواألْوَهاـِ 

َوَقْد َدَرَس أُبو َبْكٍر الرَّاِزيُّن هِذِر الُمْشِكَمَة، واْجَتَهَد في َحمَِّها، َفَقْد َكاَف الرَّاِزيُّن 
، َوَيْرُشُد إَلى َمْوُضوَعاِتِه الِعْمِميَِّة اّلِتي َتْحَتاُج إَلى اْسِتْقَصاٍء،  ُيْؤِمُف ِبالتَّقدُّنـ الِعْمِميِّ

، َوِلَذا َفَقْد َجَمَع ُمشَاَهَداِت الُعَمَماِء اّلِذيَف  ُمَؤمِّاًل أّف َيَتكاَتَؼ الُعَمَماُء ِلِبَناِء َصْرِح الِعْمـِ
ـْ َيِجْد َوْجَهًا أْبَمَغ ِمْف أْف َيْعَمَؿ ِلَذِلَؾ "َسَبُقوُر، وأَجاَؿ الِفْكَر ِفي َذِلَؾ َكَما َيُقوُؿ  َفَم

َجَداِوَؿ ِفيَها سَعٌة، َوَيْجَمَع َما ِفيَها ِمْف اْخِتالَفاِت االْسـِ الَواِحِد، ِممَّا َوَقَع ِفي َهِذِر 
، َبأنَُّه َعَمى َهِذِر . الَغاَيِة، َوَيُكوَف ِفيَها َمَع َذِلَؾ ِسَعٌة ِلَما َيَقُع َبْعَد َذِلؾَ  ُر الرَّاِزيُّن وُيَقرِّ

الِجَهِة َيَكاُد أْف ال َيُفوَت النَّاِظُر في هَذا الِكَتاِب، اْسِتْخَراُج اْسـٍ ِمْف أْجِؿ اْخِتالِؼ 
ـَ الَعْوُف  ِكَتاَبِتِه، َوَيْنَبِغي أْف ُيْسَتَعاَف َمَع َهَذا َعَمى ِفْعِؿ الدََّواِء َوَطْبِعِه، َفأفَّ َذِلَؾ ِنْع

.  ()"َعَمى َتْحِقيِؽ َما ُيوَجُد ِمْف َتْفِسيرِ 

                                                 

 .2/46ابف البيطار الجامع،   ()
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َوَتْفِصيُؿ َذِلَؾ َأفَّ الرَّاِزيَّ الَحَظ ِمْف ِخالِؿ اطِّالِعِه َعَمى الُكُتِب الُمَتْرَجَمِة أفَّ 
ـَ الدََّواِء والدَّاِء والتَّْدِبير ال َيُكوُف َمْذُكوَرًا بالمُّنَغِة اّلتي َجَرى ِفيَها َتْفِسير َذِلَؾ، َوَجاَء  اْس
هَذا ِمْف ُنْقَصاِف ُحُروِؼ الَعَرِبيَِّة، إْذ َلْيَس ِفيَها ُحُروٌؼ َتِفي ِبَما في الَفاِرِسيَّة والِهْنِديَِّة 
والُيوَناِنيَّة والسِّْرَياِنيَِّة َمثاًل، َكَما أفَّ األْسَماَء ُكِتَبْت في َغاَيِة التََّواِني والتََّساُهِؿ، َفَجاَء 

ـُ َعَمى ُوُجوٍر َكِثيَرٍة، َوِمْف أْجِؿ َذِلَؾ، َعِمَؿ َجَداِوَؿ ِفيَها ِسَعٌة، َيْجَمُع ِفيَها  االْس
اْختالَفاِت االْسـِ الَواِحد، َوِفيَها ِسَعٌة ِلَما َيَقُع َبْعَد َذِلَؾ، َوُيْسَتَعاُف ِبِفْعِمِه َوَطْبِعِه ِزَياَدًة 

ُلُه . في التَّْثبُّنتِ  َنْطُمُبُه " ب"َوِعْنَدَها ُيْطَمَب االْسـُ في َساِئر األْبَواِب الُمَشاِبَهِة، فاْسـٌ أوَّ
ـْ َنِجْدُر َفِفي َباِب  ". ؼ"في، ب، ت، ث، ؽ، َف ْف َل

َوَهَذا ال َيُكوُف ِمْف َباِب التَّْصِحيِؼ، َبْؿ ِمْف َباِب المُّنَغِة َنْفِسَها، َفالَمْيَعُة ُتْكَتُب 
المهموزة، َوَقْد  (األلؼ)َكِثيَرًا، اْسَطْقَطا باألِلِؼ المهموزة َوُربََّما ُوِجَدْت َسَطْقَطا ُدوَف 

ُيَبدَُّؿ َحْرٌؼ َمَكاَف َحْرٍؼ ِمْثَؿ َجاِليُنوَس، ُتْكَتُب َغاِليُنوَس، َكاِليُنوَس، َخاِليُنوَس، 
والتَّاُء واألِلُؼ تُْبَدالِف، ِمْثَؿ َنْمَرَدا َنَمْرديف، َوالَواُو َقْد َتْسُقُط، واألِلُؼ واْلَهاُء والسِّيُف 
، وَفاِرِسيُّن  ، َوَسْطٌر ِسْرَياِنّي َوِمْثُمُه َعَربيُّن اُد، َوِمْف ُهنا ُيْجَعُؿ، َسْطٌر ُيوناِنيٌّي والصَّ
َؿ إَلى  َـّ َيُقوـُ ِبُمَقاَبمِة األْسَماِء المْتَراِدَفِة، َحتَّى َيَتَوصَّ ، َوَمْجُهوٌؿ وَمْعُموـٌ، ُث َوِهْنِديٌّي

ِحيِح وُيْتِقَنهُ  َوَيَرى الرَّاِزيُّن أفَّ ِكَتاَبُه الَحاِوي َكاَف ِبَهِذِر الطَِّريَقِة أْقَرَب إلى . االْسـِ الصَّ
َناِعيَّة الَقاُنوِنيَّةِ  . ()الُكُتِب الصِّ

وباإلْجَماِؿ، َف فَّ َمْنهج الُعَمَماِء الَعَرِب في َوْضِع الُمْصَطَمَحاِت األْعَجِميَّة، َساَر 
: ِفي أَساِليَب ثالثةٍ 

ـْ ُتْمِحْقُه بَأْبِنَيِة  ِقْسـٌ َغيََّرْتُه الَعَرُب وألَحْقُتُه بأْبِنيَِّة َكالِمَها، َوِقْسـٌ َغيََّرْتُه َوَل
َكاَلِمَها، َوثَاِلٌث َتَرُكوُر َغْيَر ُمَغيَّر؛ َفالتَّْعِريُب َيُكوُف ِبَتْبِديِؿ ُحرُوٍؼ َوَتْقِميِب َحَرَكاٍت 

ْسَقاَطاتٍ  . وتغِييِرها َوتغيُّنر ُسُكوٍف َوا 

                                                 

 .(ـ1971ط حيدر إباد، ) 22/83، 22/81الرازي، الحاوي في الطب،   ()



 80 

َوَخطا الُعَمَماُء ُخَطَواٍت إَلى األَماـِ ِبَوْضِع الُمَؤلَّفاِت اّلِتي تَُبيُِّف َسَبَب اْخِتَياِر 
َـّ َفسَُّروا الُمْصَطَمَح، َفَقْد َصنََّؼ َحِنيُف ْبُف إْسَحاَؽ  ُمْصَطَمٍح ِعْمِميٍّ ِبَعْيِنِه، َوِمْف ُث

. ِكَتاَب األْسَماِء الطِّبِّيِّة اّلتي اْسَتْعَمَمها الَعَرُب َوَعَمى أيِّ الَمَعاِني اْسَتْعَمُموَها
ـْ  .  ِطبْ 563َواْلَمْخُطوُط َمْحَفوٌظ في َداِر الُكُتِب َوالَوثَاِئِؽ الَقْوِميَِّة بالَقاِهَرِة، َتْحَت َرَق
كاف حيًا )َكَما َفَسر َحِنيُف في ِكَتاٍب وَخَر األْدِوَيَة الُمْفَرَدَة لَجاِليُنوَس، واْبُف ُجمُجؿ 

َفسََّر األْدِوَيَة الُمْفَرَدَة ِمْف ِكتاِب ِديْسُقوِريِدَس، وأْفَصَح َعْف َمْكُنوَف  (ـ982/ هػ372
األْدِوَية، وأْوَضَح ُمْسَتْغمَؽ َمْضُموَنَها، َوَذَكر َما ُيَقاِبُمها ِبالَبْرَبِريَِّة والاّلِطيِنيَِّة في ِبالِد 
ـْ  الَمْغرب واألْنَدُلِس في َعْصِرِر، َوِمْنُه ُنْسَخٌة في َمْكَتَبِة ُنور ُعْثَماِنيَِّة باْسَتاْنُبوَؿ، َرَق

واْبف . 1538/1، َوُنْسَخٌة ُأْخَرى َفي َمْكَتَبِة ِمّمي َمْجِمس ُشوراي بايراف، رقـ 3589
، َوضَع  َتْفِسيَرًا ِلألْدِوَيِة الُمْفَرَدِة َجَمَع ِفيِه َبْيَف (ـ1074/هػ467ت )َواِفِد األْنَدلُسّي 

َوأْحَمد ْبف ُمَحمٍَّد الَحشَّاُء، َفسََّر األَلَفاَظ الطِّبِّيَّة . ِكَتاَبْي َجاِليُنوَس َوِديسُقوِريِدَس 
َبَها َعَمى ُحُروِؼ الُمْعَجـِ  ِة، َوَبوَّ ، ِبَخاصَّ الَواِقَعَة في الِكَتاِب الَمْنُصوِريِّ في الطِّبِّ

واْبُف . () لفظاً 1227ِبَحَسِب اْسِتْعَماِؿ أْهِؿ ِبالِد الَمْغِرِب َلَها، َوَقْد َفسََّر ِفيِه 
وِميَِّة الَعشَّاُب اإلْشِبيِميُّن  َفسََّر األْدِوَيِة الُمْفَرَدِة ِمْف ِكتاِب  (ـ1239/ هػ637ت )الرُّن

َصنََّؼ في َتْفِسيِر َشْرِح  (ـ1248/هػ646ت )ديْسُقوِريِدس، َواْبُف البيَطاِر الَمالِقيُّن 
ِكَتاِب ديْسُقوِريِدَس، َفَكاَف ِكَتاُبُه ِعَباَرةً َعْف َقاُموٍس بالَعَرِبيَّة والُيوَناِنيَِّة والسِّْرَياِنيَِّة 

والَبْرَبْريَِّة َوَغْيِرَها َشَرَح ِفيِه األْدِوَيَة الُمْفَرَدة ِمَف النََّباَتاِت، َوَقِمياًل ِمَف األْدِوَيِة الُمْفَرَدِة 
ـَ أْسَماِء شجارر َوَحشاِئِشِه َعَمى َكافَِّة الُمَتَعمِِّميَف َوَعامََّة  ِمَف الَحَيواِف، ِلَما َرأى اْسِتْعَجا
اريَف والُمَتَطبِّبيَف، َوَكاَف َمْجُموُع َما  الشَّادَّيَف، َوَتواِري َحَقاِئِقِه َعْف َغْيَر َواِحٍد ِمَف الشِّجَّ

، َتْحَت رقـ " 550"َفسََّرر  ُمْصَطمَحًا ُيوَناِنيًَّا، َوِمْنُه ُنْسَخٌة ِفي َمْكَتَبِة الَحَرـِ الَمكِّيِّ
.  طب36/2

                                                 

 .1،2ص. ابف الحشاء، مفيد العمـو  ()
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ـْ َيْذُكْر ِفيِه إالَّ  ، أْسَماَء الُعَقاِر، َوَل َوَشَرَح أُبو ِعْمَراَف، ُموَسى ْبُف َعْبِداا الُقْرُطبيُّن
ِما َتَراَدَفْت أِسَماُؤُر ِعْنَد أْهِؿ المُّنَغِة الَواِحَدِة أْو ِبَحَسِب اْخِتالِؼ اْصِطالِح أْهِؿ الَمْوَضِع، 
َوِمثَاله ُأْسُطوُخوُدوس، اّلذي َيْسَتْعِمُمُه األِطبَّاُء بالَمْغِرِب َوِفي ِدَياِر ِمْصَر، َهَذا النََّباُت 
اّلذي ُيَسمِّيِه أْهُؿ الَمْغِرِب الَحْمَحاؿ، َوُهَو َوَشاِئُع الشَّْيِخ، َوُيَقاُؿ َلُه أْيَضًا أْرِشيْنَسه َوُهَو 

َوَسِمْعُت ِمَف الَباِحِثيَف َعِف النََّباِت ِبِعْمـٍ واْجِتَهاٍد، أفَّ َهَذا َلْيَس : ُسْنُبُؿ األَجاِنَيِة، َوُيِضيؼُ 
ُتُه ُقوَُّة َذِلَؾ، وأفَّ اأُلْسُطوُخوُدوَس  اأُلْسُطوُخوُدوَس اّلِذي َذَكَرُر َجاِليُنوُس، َبْؿ َشيٌء ُقوَّ

. ()ِمْف ُطَمْيِطَمةَ  [أْعَرُض ِمْف َهذا وأْغَمُظ َوَشاِئَعًا، َوُهَو َيْطُمُع َعَمى َمْقُرَبة

ة َما  َواْعَتَمَد َبْعُض الُعَمَماِء َمْنَهِجيََّة التَّْجُرَبِة َوالِقَياِس ِلَتْقويـِ األْدِوَيِة، َوَتأِكيِد ِصحَّ
َبةِ  َفَقْد َصنَُّؼ ُيوَحَنا ْبُف َبْخِتيُشوَع ِكَتاَب َتْقِويـِ األْدِوَيِة ِفيَما . َيْثُبُت ِمْنَها بالَبَراِهيَف الُمَجرَّ

اْشُتِهَر ِمْف األْعشاِب والَعَقاِقيِر واألْغِذيَِّة، َوُهَو َيْبَحُث في َمْعِرَفِة األْدِوَيِة واألْغِذَيِة 
ها َوَمناِفِعَها وَمَضاِرَها، وَما َيْصُمُح ِلُكؿِّ َمَرٍض ِمْف َدَواٍء ِبَحَسِب ما ُيَواِفُؽ  وَخوَّاصِّ
الَمِريَض، َوَيَتألَُّؼ الِكَتاُب ِمْف ُمَقدَِّمٍة، َيْشَرُح ِفيَها الُمَؤلُِّؼ َخَواصَّ األْدِوَيِة َوَكْيِفيَّة 

َـّ َيْذُكُر َمْفُعوَلها وِصَفاِتها وأُصوِلها،  ِؿ إلى َمْعِرَفِة أْمِزَجِتَها بالتَّْجُرَبِة والِقَياِس، ُث التََّوصُّن
. َوَقْد َعِمَؿ َجَداِوَؿ َقسََّمها إلى ِستَِّة أْقَساـٍ 

والَخْمُس الَباِقَيُة، أْدِوَيٌة . السَّْطُر األوُؿ، ِلَتْرَجَمِة َما ِفي ُكؿِّ َسْطٍر ِمَف األْسُطرِ 
، َوَقّسـَ الَجَداِوَؿ إلى ِستََّة َعَشَر ِقْسَمًا، ِفيَها أْسَماُء األْدِوَيِة  ُمَرتََّبٌة َعَمى ُحُروِؼ الُمْعَجـِ
وَماِهيَُّتها وأْمِزَجُتها َوَمراِتُبها َوُقَواها َوَمَناِفُعها ألْعَضاء الَبَدِف ُعْضوًا ُعْضَوًا، َوَمناِفُعها 

اّلتي َتْخَتصُّن ِبُعْضٍو ِبَعْيِنِه، َوَكْيِفيَُّة اْسِتْعَماِلَها َوَمَضارُّنها وأْبَداُلها ِوْمُنه ُنْسَخٌة في الِخَزاَنِة 
ـْ  َباِط َرَق / هػ899ت)َوألََّؼ الطَِّبيَباِف، أْحَمُد ْبُف ُمَحمٍَّد الُبُرلُّنسي . 9598الَمَمِكيَِّة بالرِّ

ِكَتاِبْيِف َحَماَل َنْفَس  (ـ1524/هػ931ت )، َوُمَحمَُّد ْبُف ُمَحمٍَّد الُقوُصوِنيُّن ( )(ـ1493

                                                 

 .4موسى بف عبداا القرطبي، شرح أسماء الُعقار،   ()
 .1126منه مخطوطة في جامعة برنستوف، رقـ   ()
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َبةِ "الُعْنواِف   وَيْبَحثَاِف َخَواصَّ الَعِديِد ِمَف ()"الدُّنرَُّة الُمْنَتَخَبُة ِفيَما َصحَّ ِمَف األْدِوَيِة الُمَجرَّ
َبْت َفثََبَت نجاعُة َدَواِئَها . األْدِوَيِة اّلتي اْخِتيَرْت ِمَف الُكُتِب الَقِديَمِة، وُجرِّ

َوِمْف َناِحَيٍة أْخَرى، َف فَّ َبْعَض الُعَمَماِء اْعَتَمَد َمْنَهَج إَعاَدِة التَّأِليِؼ والَنْقِد ِلَتْصِحيِح 
َمْفُهوـِ الُمْصَطَمِح، َوَذِلَؾ باالْسِتْقَصاِء َوالَبْحِث، َوَبَياِف الَفَساِد اّلذي َوَقَع ِفيِه َمْف َسَبُقوُر، 
فأُبو َبْكٍر الرَّاِزيُّن ُيؤلِّؼ ِكَتاَبًا ِفي َدْفِع َمَضارَّ األْغِذَيِة، َيِصُؼ َعَمَمُه ِفيِه بأنَُّه َكاَف َتامَّا، 

َوهو أْبَمُغ وأْشَرُح ِممَّا َعِممُه َجاِلينوُس، ألفَّ األِخيَر َسَها َوَغمَط في َكِثيٍر ِمْف . ُمْسَتْقَصى
ـْ َيْسَتْقِص في َكِثيٍر ِمْنُه  َوُيِشيُر أْيَضًا إلى ِكَتاِب َيْحَيى ْبِف "ِكَتاِبِه في َهَذا الَمْعَنى، َوَل

. ()"َماَسوْية، وُيْعَتَبُر أنَُّه أَضرَّ ِبِكَتاِبِه اّلذي َعِمَمُه في َهَذا الَغَرِض أْكَثَر ِممَّا َنَفعَ 

، ألََّؼ في َتْكِميِؿ األْدِوَيِة  ، الطَِّبيِب الُمَتَميُِّز َزَمَف َكاُفور اإلْخِشيديِّ َوالَباِلسيُّن
األْقَراَباِذيِف الَكِبيْر، "، ألََّؼ في (ـ1164/هػ560ت )الُمْفَرَدِة، وأِميُف الدَّْوَلِة اْبُف التِّْمميِذ 

ِر . ، والَمَقاَلُة األِصيَمُة في األْدِوَيةِ "أي َففِّ َتْرِكيِب الدََّواءِ  / هػ985)وأُبو الَبَياِف ْبُف الُمَدوَّ
باِت ِمَف الطِّبِّ  (ـ1189 . ألََّؼ في الُمَجرَّ

َوَكاَف ِمْف أْبَرَز األْعَماِؿ في َهَذا الَمَجاِؿ ِكَتاُب َيْحَيى ْبِف ِعيَسى ْبِف َجْزَلَة 
الَمْوُسوـِ بالَبَياِف ِفيَما ِيْسَتْعِمَمُه اإلْنَساُف، َفَقْد َنَقَد ِمْف  (ـ1100/هػ494ت )الَبْغَدِديِّ 

ِخالِلِه، ِكَتاَب األْدِوَيِة الُمْفَرَدِة، الْبِف َعْبَداَف، اّلِذي َيْبَحُث في ُمْفَرَداِت األْدِوَيِة 
، َوَتحدََّث َعِف الِغَذاِء وَتْقِسيَماِتِه وأْنَواِعِه، َوُيِشيُر  َوَتْرِكيَبها، وأَثِر الدَّواِء َعَمى الِجْسـِ
ـْ ُيِحيُطوا ِبكُّنِؿ  ـْ َل اْبُف َجْزَلَة إَلى األْخَطاِء اّلتي َيَقُع ِفيَها األِطبَّاُء والَعشَّاُبوَف، ألنَُّه

ـْ َيْعِرُفوا َجِميَع َمَناِفَعَها َوَمَضارَِّها، َوجاَءِت اإلَشاَراُت إَلى األْدِوَيِة النََّباِتيَِّة  األْدِوَيِة، وَل
، َوَكاَف النَّْقُد ِبَسَبِب َما َوَجَدُر فيِه ِمْف التَّْطوِيِؿ الُمِضؿِّ  ُمَرتََّبًة ِبَحَسِب ُحُروِؼ المْعَجـِ

                                                 

، وأخرى في الخزانة الظاهرية 314منه نسخة مخطوطة في الخزانة الممكية، بالرباط رقـ  ()
 .بدمشؽ

. 2هػ ص1305الرازي، منافع األغذية ودفع مضارها، المطبعة الخيرية، القاهرة،   ()
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، َوَذْكِر أْسَماِء أْدِوَيِة َمْجُهوَلِة  ، واالْشِتَباِر الُمِزؿِّ والتِّْكَراِر الُمِمؿِّ والتَّْقِصير الُمِخؿِّ
ـْ َيْنَهْض بأْكَثِرَها، َوَتَرَؾ ِذْكَر أْسَماٍء  الَهوَيِة، واْشِتَراِطِه ُشُروطًا في َتْبييِف اْسـِ الدَّواِء َل

والِمْنَهاُج َيَتَضمَُّف ِذْكر َجِميِع األْدِوَيِة . َعَرِبيٍَّة َوَغْير َعَرِبيٍَّة َمْشُهوَرٍة في أْبواِبَها
واألْشِرَبِة واألْغِذَيِة، َوُكؿِّ ُمَركٍَّب ِمْف َذِلَؾ وَبِسيٍط وُمْفَرٍد َوَخِميٍط، َوَقْد َتَرَؾ َما َكاَف 

ـْ ُيْوَقَؼ ِمْنُه َعَمى َمْنَفَعٍة ُمَعيََّنٍة َوال َعَمى  َيْعِرُؼ َبَعَجَمِة االْسـِ َفَقْط ِمَف الُمْفَرَداِت، َوَل
، َفَذَكَر الشَّيَء وَماِهيَُّتُه وأْجَوَدُر َوِغشَُّه َوَمْرَتَبَة َمَزاِجِه  َرْسـ ورتّبه عمى ُحُروِؼ الُمْعَجـِ
ْف َكاَف ِممَّا َلُه اْسَماِف أو َثالَثٌة، َذَكَر ُكؿ  َوِمْقَداِر َما َيَتَناَوُؿ ِمْنُه َوَكْيِفيََّة اْسِتْعَماِله، وا 

َقُه َعَمى ِكَتاَباِت َحِنيَف، َوَقْد اْسَتَعاَف ِبَطِريَقتي التَّْجُرَبِة َوالِقَياسِ  ، َوأكَّدَّ أنَُّه َنمَّ . ()اْسـٍ
َوَقْد َنَقَد اْبُف الِبيَطاِر، ِبَدْوِرِر ِكَتاَب الَبَياِف ِفيَما َيْسَتْعِممُه اإلْنَساُف الْبِف َجْزَلَة 

، َوَجاَء َنْقُدُر ِمْف ِخالِؿ ِكَتاِب اْبف الِبيَطاِر الُمسمَّى باإلَباَنِة واإلْعالـِ ِبَما في  الَبْغَداِديِّ
َح َما َوَقَع في الِمْنَهاِج ِمْف أْخَطاِء، َوَرتَّبُه  ، َحْيُث َصحَّ الِمْنَهاِج ِمَف الَخَمِؿ واألْوَهاـِ

، َوَكثيرًا َما َكاَف ُيوِرُد  ُؿ "َعمى ُحُروِؼ الُمْعَجـِ أف في ِكَتاِب الِمْنَهاج َتْخِبيطًا َفاَل ُيَعوَّ
َوأْعَطى ِعدََّة أْمِثَمٍة َعَمى َذِلَؾ، ِمْف ِضْمِنها َما َوَرَد في الِمْنَهاِج َحْوَؿ َمادَِّة " َعمى َنْقِمهِ 

: َشؿ، َفَذَكر أف َكاَلـَ َصاِحِب الِمْنَهاِج بيٌِّف َفَساُدُر، َوظاِهٌر اْنِتَقاُدُر، وأفَّ فيِه الَغَمطَ 
ألنَُّه َيَتَكمَّـُ َعْف َدَواَئْيِف ُمْخَتِمَفْيِف باْعِتَباِرِهَما َدَواًء َواِحداً 
 َوَتَعرََّض الِكَتاَب ِلَنْقِد َداُوَد ()

، ألنَُّه َطَعَف َعَمى َما َسَبَؽ ِمْف اإلْلَهاـِ واالْسِتْدالِؿ، َوَقْوله إفَّ األَساَس في : اإلْنَطاِكيِّ
. ()ثَْبِت األْدِوَيِة ُهَو الِقَياُس، َوَهَذا ِعْنَد اإلْنَطاِكيِّ َتْخِميٌط َوُسْخؼٌ 

ـْ َيْقَتِصَر االْسِتْقَصاُء والَبْحُث والنَّْقُد َعَمى النََّظِر في الُكُتِب الَقِديَمِة َبْؿ َتَعدَّاُر  َوَل
إلى َتَحرِّي اْلَحِقيَقِة ِبُجُهوِد اْقَتَضْت االّتصاُؿ المباشَر َعْف َطِريِؽ الُمَشاَهَداِت، 

َيْرِوي الَبْيُروِنيُّن أنَُّه َسَكَف في أْرِضِه أَحُد . َوِدَراَسِة األْقَواِؿ الشََّفِهيَِّة لمّتَساؤاَُلتِ 

                                                 

. 11-9، 1967 القاهرة، 1سامي خمؼ حمارنة، تاريخ الطب والصيدلة عند العرب، ط(  )
 
 .2/68ابف البيطار الجامع،   ()
 .34. األنطاكي، تذكرة أولي األلباب  ()
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الُيوَناِنييَف، اْعَتاَد الَبْيُروِنيُّن أْف َيأِتَيُه بالَقْمِح والِبْذر َوالَفاِكَهِة، َوَما َشاَكَمُه َفَيْسأُلُه َعْف 
ُف َهِذر األْسَماءَ  َـّ ُيَدوِّ ـَ الَمْعُروِؼ ِبَكاِتَب ()أْسَماِئَها ِبُمَغِتِه ُهَو ُث  َوِمْثُمُه ُجُهوُد إْبَراِهي

الَجْيِش اّلذي َصّيَر إَلْيِه ِكَتاُب أَقَراَباِذيَف الَخْيِؿ، َلمَّا َكاَف ُمْعَتَقاًل ِبَخَزاَنِة الُبُنوِد، َوْهَو 
، َحَصَؿ َعَمْيِه  ُيْعَنى ِبَمْعِرَفِة ِجَياِد الَخْيِؿ وُمَعاَلَجاِت أْمَراِضها، َوَكاَف بالخطِّ األْرَمنيِّ

، ِمْف ِخَزاَنٍة ِبُكُنوِز  َمِمَؾ األْرَمِف،  (لُيو الثّاِني)األميُر الِجيُف، الَمْعُروُؼ بالصُّنرِخديِّ
َلمَّا اْنَكَسَر في الَمْعَرَكِة ِبَظاِهِر َمِديَنِة ِحْمَص في الدَّوَلِة الَمْنُصوِريَِّة، اّلتي َوَقَعْت في 

هػ، َوُطِمَب إلى إْبَراِهيـِ الَمْعُروِؼ ِبَكاِتِب الَجْيِش أْف َيْنُظَر ِفيِه، 682 َرَجْب 19
، َفحقََّقُه َوَنَقَمُه إلى  ـْ َمْعِرَفٌة ِبَهَذا الَقَمـِ َفَجَمَع َعَمْيِه ُجْمَمًة ِمْف األْسَرى األْرَمِف اّلذيَف َلُه

ـَ َوُيَطاِبَؽ َبْعُضَها َبْعَضاً  َمَها ِلتُْفَه وُيِضيُؼ . األْلَفاِظ الَعَرِبيَِّة، َوَتاَبَع َمَعاِنيها َوَقوَّ
 ، ـُ، َكاِتُب الَجْيِش، بأفَّ أْسَماَء الَعَقاِقيَر واألْدِوَيِة وَبِقَيْت َغْيَر َمْفُهوَمًة بالَعَربيِّ إْبَراِهي
واْصِطالِحِه، َفوفََّؽ اا ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى ب يَجاِد َرُجٍؿ َجَراِئِحيِّ ِمَف األْرَمِف األْسَرى 

ـُ، َكاِتُب  َخِبيٍر ِبَصَناَعِتِه، َفَعبََّر َعْنَها بالَمْعِرَفِة واالْصِطاَلَحاِت الَعَرِبيَِّة، وُيَؤكُِّد إْبَراِهي
ُتُه َوَتَيقََّف  َبُه َوَحقَّؽ ِصحَّ ـْ َيَتَضمَّْف إالَّ َما اْمَتَحَنُه َوَجرَّ الَجْيِش، أفَّ َهَذا الِكَتاَب َل

 .()َحِقيَقَتهُ 

َوِمَف الَجِديِر ِذْكُرُر، أنََّنا َنْقَرأ َكِثيَرًا في الُمَؤلََّفاِت اّلتي ُتْعَنى باألْدِوَيِة واألْمَراِض 
َوَلَقْد َحدَّثَني "أْو ِعَباَرَة ". َوَقْد أْكَذَب َهَذا الظَّفَّ الُمَشاَهَدُة والتَّوقُّنؼُ : "ِعَباراِت ِمْثؿَ 

، "أْعِرُفُه َبَعْيِنهِ "أْو " َشاَهْدُت َنَباَتُه في"أْو " أْخَبَرِني ِبِه الثِّقاتُ "أْو " َواِلدي، َرِحَمُه اا
َفَقْد أَشاَر الَوِزيُر الَغسَّاِنيُّن َعَمى َسِبيِؿ الِمثَاِؿ إلى َتَحقُّنِقِه ِمْف َشِجر أِمير َباِريَس، 

َوَلَقْد َحدَّثَني واِلدي، َرِحَمُه : "َشَجَر الَبْرَباِريَس، واّلِذي ُهَو َنْوٌع ِمْف الَعْوَسِج، ُفَيُقوؿُ 
اا، أنَّه َوَقَؼ َعَمْيِه َوَرأى َشَجَرَتُه ِبَمْوِضٍع ُيَقاُؿ َلُه ُسِميْمُجو، َعَمى َمْقُرَبٍة ِمْف َضِريِح 

                                                 

 .4البيروني، الصيدنة في الطب،   ()
 ..Gotha, 2687, BMS, 815منه نسخة في مكتبة غوطا،   ()
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الَوِليِّ الّصاِلِح الَعاِبِد، َيْحَيى ْبِف َبكَّاٍر، َرِحَمُه اا، ِمْف َعَمِؿ َفاَس، َوُيَسمَّى َثَمُرُر َحبَّ 
. ()"الَبْرَباِريَس، َوِلَحاُؤُر ُيْصَبُغ ِبِه َصَفاِئَح الرََّصاِص َوالَقْزِديرِ 

َوَعَمى َصِعيٍد وَخَر َفَقِد اتََّجَه َنَفٌر ِمَف الُعَمَماِء ِلَوْضِع الَمَعاِجـِ المُّنَغَويَِّة اّلتي 
اْهَتمََّت بالُمْصَطَمَحاِت الِعْمِميَِّة، ِبَهَدِؼ َتْيِسير َوْضِع الُمْصَطَمَحاِت أو َتْسِهيِؿ َتَعمُّنِمَها 

 (ت أواسط القرف الرابع الهجري)ِمْف ِقَبِؿ الطََّمَبِة والدَّاِرِسيَف، َفالَحَسُف ْبُف الَبْهُموِؿ 
َوَضَع ُمْعَجَمًا َكِبيَرًا، َجَمَع ِفيِه َما َجاَء في وثَاِر الُيوَناِف والتَّْرَجَماِت الَعَرِبيَِّة والسِّْرياِنيَِّة 

ِمْف ُمْصَطَمحاِت وأْلَفاٍظ وُمْفَرَداٍت، َوَدَبَج ُمْعَجَمُه َهَذا بالسِّرياِنيَِّة والَعَرِبيَِّة، وُيوِرُد 
َمَصاِدُرُر في ُمْعَجِمِه ِبَشْكٍؿ َدِقيٍؽ، َفَيْرَجُع ُكؿَّ َلْفٍظ أْو َشْرٍح إلى َقاِئِمِه، َفَكاَف أْشَبَه 

ِبَمْوُسوَعٍة ِعْمِميٍَّة ُلَغويٍَّة، َتُضُّـن الَمَعاِرَؼ والُعُموـِ اّلتي َكاَنْت َشاِئَعًة في أيَّاِمِه، َحْيُث 
 السِّْرياِنيِّ ()َتواَفَرْت الُمْصَطَمَحاُت واألْلفاُظ َوالَمْعُموَماُت المُّنَغويَِّة والِعْمِميَِّة في ُمْعَجِمهِ 

.  الَعَرِبيِّ –

أقاويَؿ " األْدِوَية الُمْفَرَدة"َجَمَع في ِكَتاِبِه  (هػ5ت القرف )َوالَغاِفِقي األْنَدُلِسي 
الُقَدَماِء َوالُمْحدِثيَف ِمْف أْهِؿ الِخْبَرِة ِمَف األِطبَّاِء في ُكؿِّ َدَواٍء ِمَف األْدِوَيِة الَمْجُهوَلِة، 
واْسَتوَفى ِذْكَر األْدِوَيِة اّلتي َذَكَرَها َجاِليُنوُس َوِديْسُقوريِدُس َوَمْف َجاَء َبْعَدُهَما، َوَقْد 
ِؿ ِمْنُه، الَكالـَ في األْدِوَيِة والِقْسـِ اآلَخِر، َشرح  َرتََّبُه أْبَجِديًَّا، َفَتَناَوَؿ في الِقْسـِ األوَّ

َوَصَنَع الشَّريُؼ األدريسيُّن . ()األْسَماَء َوَبيََّف َمْنَهَجُه في اْعِتَماِد الُمْصَطَمِح الِعْمِميِّ 
ِكَتاَبًا َجاِمَعًا ِلِصَفاِت أْشَتاِت النََّباِت وُضُروِب أْنَواِع الُمْفَرَداِت  (ـ1166/هػ560ت )

ِلَكْثَرِة : َوَجَعْمُتُه مْصَحِفي: ِمَف األْشَجاِر والثَِّماِر َوالَحَشاِئِش والَحَيواِف، َكاَف َيُقوُؿ َعْنهُ 
                                                 

 .8الوزير الغساني، حديقة األزهار،   ()
، وانظر أيضًا 16، ص1987الحسف بف البهموؿ، الدالئؿ، تحقيؽ يوسؼ حبي، الكويت   ()

Lexicon Syriacum auctore, Hassan Bar Bahlul, ed. R. Duval, Paris, 1903-1986. 
 
. 197ـ، 1988محمد صالحية، فهرست مخطوطات، الفالحة، النبات، الميار، الري، الكويت (  )
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ُرُجوِعِه إَلْيِه، ِمْنُه ُنَسَخ في َداِر الُكُتِب والَوثَاِئِؽ الَقْوِميَِّة بالقاِهَرِة َتْحَت األْرَقاـِ 
، وفي ُتْرِكّيا، اْسَتاْنُبوؿ ِخَزاَنِة الَفاِتِح بالَمْكَتَبِة 4811ط، 4827ط، 1524

َمْيَماِنيَِّة رقـ  ، في أربعة أجزاء، وُأْخَرى في َمْكَتَبِة َجاِمَعِة اْستانبوَؿ رقـ 3610السُّن
َبْحَر الَجَواِهِر في  "(ـ1414/هػ942ت )َوَصنََّؼ ُمَحمَُّد ْبُف ُيوُسَؼ الَهَرِويُّن . 1343

َوُهَو َيْبَحُث في الُمْفَرَداِت النََّباِتيَِّة والَحَيواِنيَِّة والَمْعَدِنيَِّة ". َتْحِقيِؽ الُمْصَطَمَحاِت الطِّبِّيَّةِ 
ِمْف َحْيُث إنَّها أْدِوَية ُمْفَرَدٌة، َوَيَتَكمَّـُ َعَمى َمَعاِني الُمْفَرَداِت َوَيْذُكُر َخَصاِئَصَها 

. َوَقْد َرتََّبها َعَمى ُحُروؼ الُمْعَجـ. وَفَواِئَدها
َما َبْيَف  (ـ1610/هػ1019ت )َوِمْف ناِحيَّة ثَاِنَيٍة، َفَقْد الَحَظ الَوِزيَر الَغسَّاِنيُّن 

األْعَشاَب ِمْف َقَراَبٍة َطِبيِعيٍَّة، َفَخَطا ِبِعمـِ النََّباِت ُخْطَوًة إَلى األَماـِ َوَذلَؾ ِبَفْضِؿ ِدقَِّة 
ُمالَحَظَتِه، وَتَمكُّنِنِه ِمْف ِعْمِمِه َوُحْسف اْنِتَفاِعِه بالُمَؤلَّفاِت الَعَرِبيَِّة الّقِديَمِة ِمْثِؿ ِكَتاِب 
، َوِكَتاِب ُعْمَدِة الطَِّبيِب في َمْعِرَفِة النَّباِت، واْسَتْخَمَص  النََّباِت ألبي َحِنيَفَة الّدِيُنوِريِّ

ِبُوُضوِح ِفْكَرِة التََّسْمُسِؿ في َخَصاِئِص النَّباِت ِمْف ِجَهٍة، َكَما أْدَرَؾ َمْفُهوـَ الَقَراَبِة 
الَقاِئَمِة َبْيَف أْنَواِع الّنباِت ِبَحْيُث َيُضمُّنَها َتْحَت َتْسِمَيٍة َواِحَدٍة ِبَوساَطِة ِتْمَؾ 

. الَمْجُموَعاِت اّلتي اْصَطَفاَها
َوَقْد َتَجمَّى الَغسَّاِني في اْصِطَناِع النَِّظاـِ التَّْصِنيِفيِّ ِمْثِؿ ِجْنِس الَيْقِطيِف، َفَقْد 
َضَـّ إليِه الَقْرعَ، الدُّنبا، الِقثَّاَء، الِخَياَر، البِّطَّيَخ، الَحْنَظَؿ وَما إَلْيَها، واْهَتَدى إلى 
اْبِتَكاِر ُمْصَطَمَحاٍت ِعْمِميَِّة ِلَبْعِض الَفَصاِئِؿ واألْجَناِس، ِمْثِؿ الَفِصيَمِة الَفَرْبُيونّية، 
َسَماَها الَغسَّاني َوَبْعَض َمْف َسَبَقُه ِجْنَس الَيُتوَع، ُوُهَو ُكؿُّن َنَباٍت َلُه َلَبٌف َيِسيُؿ إَذا 

َقَطَع، والَيُتوَع َلْفٌظ ِسْرياِنيٌّي ُمَعرٌَّب، واْسَتَعمَؿ الَوِزيُر الَغسَّاِنيُّن الَعِديَد ِمَف 
الُمْصَطَمَحاِت لَبَياِف الَفِصيَمِة أْو الِجْنِس في النَّباِت ُمْسَتْمِهَمًا في الغالب، َشْكَؿ 
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ًة ُمميََّزٍة في النباِت َعَمى َطِريقِة الُمَشاَبهِة والُمَشاَكَمِة، َوِمْف َذِلَؾ،  األْوَراِؽ، أْو َخاصَّ
عاتر، الَبْقِؿ، المَّْبالب، الدِّيس . ()الُكُفوُؼ، السُّنُيوُؼ الُمْتَرَساُت، الَهَدَباُت، الصَّ

َفَقْد َوَضَع ُمْعَجَمًا  (ـ1599/هػ1018ت )أَما َداُوُد ْبُف ُعَمَر األْنطاِكيُّن 
لمُمْفَرَداِت واألْدِوَيِة، اْسَتْعَمَؿ ِفيِه أْكَثَر ِمْف ِمئٍة ِمْف ُكُتِب األْقَراباِذيَناِت وُكُتِب 

، وأُبو الَبَقاُء ()التََّراِكيِب واْلِكَناَشاِت، َوَكاَف يُردُّن الَخَطأ الَواِقع في َكالـِ الُمَتَقّدِميف
، َجَمَع  (ـ1683/هػ1095ت )الُحَسْيُف الَكُفَويُّن  َصنََّؼ الُكمَِّياِت َعَمى ُحُروِؼ الُمْعَجـِ

َوَجاَء . ِفيِه َما في ُمَؤلََّفاِت الُعَمَماِء في الُفُنوِف الُمْخَتِمَفِة ِمَف الَقَواِعِد واالْصِطالَحاتِ 
ِلَيْصَنَع ُمْعَجَمًا ُلَغِويًَّا  (ـ1745/هػ1158ت )ُمَحمَّد عميٌّي الفارقي التََّهاَنُوي 

اْصِطالِحيَّا، َرتََّبُه َعَمى ُحُروِؼ الُمْعَجـِ باْعِتَباِر أْصِؿ الَمَوادِّ، َجَمَع فيِه ُمْصَطَمَحاِت 
ياِضيَّة َوَغْيِرَها، َفَيْشَرُح الُمْصَطَمَحاِت  الُعُموـِ والُفُنوِف الَعْقِميَِّة والنَّْقِميَِّة والطَِّبيِعيَِّة والرِّ

. َحْسَب ُكؿِّ ِعْمـٍ 
، أَهِميَُّتُه في  َباِب  ، لُمَحمَِّد ْبِف ُيوُسَؼ الَخَواِرْزِميِّ َوَيَظؿُّن ِلِكَتاِب َمَفاِتيِح الُعُموـِ
َناَعاِت، َوَتَضمََّف  الُمْصَطَمَحاِت الِعْمِميَِّة، َفَقْد َكاَف َجاِمَعًا لَمَفاِتيِح الُعُموـِ َوأَواِئِؿ الصِّ
. الُمَواَصَفاِت واالْصِطالَحاِت اّلتي َخَمْت ِمْنَها أْو ُجمِّها الُكُتُب الَحاِصَرُة ِلِعْمـِ المُّنَغةِ 
ُز في األَدب كاأُلميِّ األْغتـَ ِعْنَد َنَظِرِر فيِه، وأْوَضَح  َحتَّى َلَيْظَهَر المُّنَغِويُّن الُمَبرِّ

ـْ َيْشَغْؿ َباَلُه بالَتْفريِع الُمْفِرِط َواَل  الَخَواِرْزِميُّن َمْنَهَجُه في َوْضِع الُمْصَطَمَحاِت، َحْيُث َل

                                                 

الغساني، أبو القاسـ بف محمد بف إبراهيـ، الوزير، حديقة األزهار في ماهية العشب   ()
 .ـ1985/هػ1405والعقار، حققه وعمؽ حواشيه محمد العربي الخطابي، بيروت، 

، نقد األنطاكي كتاب ما ال 34األنطاكي، تذكرة أولي األلباب والجامع لمعجب العجاب،   ()
مخطوط، منه . ـ1355/هػ756يسع الطبيب جهمه، ليوسؼ بف إسماعيؿ الخوئي ت 

 طب والمكتبة المارونية 3167 طب، 6753، 9951، 9086نسخة بالظاهرية، رقـ 
، وكوبريمي 2538، وبايزيد عمومي باستنبوؿ، 1262والخزانة األحمدية، . 562بحمب رقـ 

، 1032، وأسعد أفندي، باستنبوؿ رقـ 2491، والسميمانية، رقـ 193زادر باستنبوؿ رقـ 
 .وغيرها
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االْشِتَقاِؽ الَباِرِد َواَل ب يَراِد الِحَجِج والشَّواِهِد، َذِلَؾ أفَّ أْكَثَر َهِذر األْوَضاِع، َكَما 
، أَساِمي وأْلَقاٌب اْخُتِرَعْت، وأْلَفاٌظ ِمْف َكاَلـِ الَعَجـِ ُأْعِرَبتْ  . ()َيِصُفَها الَخَواِرْزِميُّن

يَِّة الُجُهوِد اّلتي َبَذَلها اْبُف الِبيَطاِر في َوْضِعِه لْمُمْصَطَمَحاِت  َوَنَظَرًا ألَهمِّ
الِعْمِميَِّة، ف نِّي أَرى أْف أْفِرَد َصَفَحاٍت ِمْف َهِذِر الُمَحاَضَرِة، ُمَتَناِواًل َوْضَع الُمْصَطَمِح 

. َلْيَس إالَّ 

ْيَدَلِة  َوِممَّا ُيْذَكُر أفَّ اْبَف الِبيَطاِر َقْد َصنََّؼ َعَددًا ِمَف الُمَؤلََّفاِت في الطِّبِّ والصَّ
: َنْذُكُر ِمْنها

َنُه ُزَهاَء ألٍؼ وأْرَبِعِمئِة َمادٍَّة ِعالِجيٍَّة،  -1 اْلَجاِمَع ِلُمْفَرَداِت األْدِوَيِة واألْغِذَيِة، َضمَّ
َرتََّبَها َعَمى َتَسْمُسِؿ ُحُروِؼ الُمْعَجـِ َمَع ِذْكِر أْسَماِئَها بالمُّنغِة الاّلِطيِنيَِّة َوالَبْرَبِرَيِة 

ط في القاهرة، )، والُيوَناِنيَِّة واإلْسَباِنيَِّة الدَّاِرَجِة َمَع ِذْكِر أْوَصاِفَها الطَِّبيِعيَّةِ 
. (ـ1875/ هػ1291

، َوُكنَّا َقْد أَشْرَنا إَلْيِه في ُمَحاَضَرِتَنا -2  .َتْفِسيَر َشْرِح ِكَتاِب ِدْيسُقوِريِدَس الّعْيَف َزْربيِّ

َماِف في َتْقِويـِ األْبَداِف، ِمْنُه ُنْسَخٌة في َمْكَتَبِة َجاِمَعِة ُأْبَساال رقـ  -3 َقاُنوَف الزَّ
O.vet.8. 

، ِمْنُه ُنَسٌخ في ِدَمْشَؽ، الِخَزاَنِة (في األْدِوَيِة الُمْفَرَدةِ ). الُمَغِنَي في َففِّ الطِّبِّ  -4
، َوَمْكَتَبِة D.1.4740.A.Y، َوَمْكَتَبِة َجاِمَعِة اْسَتاْنُبوؿ رقـ 8397الظَّاِهِريَِّة، 

، َوَباِريَس، الَمْكَتَبِة األْهِميَِّة، رقـ A2021 7307ُمْتَحِؼ الطُّنوِب َقاِبي، رقـ 
، َوُأْخَرى في َطْشَقْنَد، َوُبْطرِسُبوْرَغ، َواْلَمْدَرَسِة الَحاَلِويَِّة ِبَحَمَب 2991، 2990

َوَمْكَتَبِة َبَمِديَِّة اإلْسَكْنَدِريَِّة، َوَمْكَتَبِة َجاِمَعِة ُأْبَسااَل، َوُغوِته، َوَقْد ُطِبَع بالاّلِتيِنيَِّة 
 .ـ1758َسَنَة 

                                                 

()   ،  .2الخوارزمي، مفاتيح العمـو
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 .O.vet, 17ِميَزاَف الطَِّبيِب، َوِمْنُه ُنْسَخٌة في َمْكتََبِة َجاِمَعِة ُأْبَسااَل، بالسُّنِويد، رقـ  -5

، َوَقْد أَشْرَنا إلْيِه َساِبقاً  -6 ـَ ِبَما في الِمْنَهاِج ِمْف الَخَمِؿ واألْوَهاـِ  .اإلَباَنَة واإلْعاَل

ـْ َنْعُثْر َعَمْيِه َحّتى اآلفَ  -7  .ِكَتاَب الدُّنرَِّة الَبهيَِّة في َمَناِفِع األْبَداِف اإلْنَساِنيَِّة، َل

ِمْف ِخالِؿ َبْحِثنا في َعَدٍد ِمْف ِتْمَؾ الُمَؤلََّفاِت الَمْخُطوَطِة والَمْطُبوَعِة، َنَرى أفَّ 
اْبَف الٍبيَطاِر َقْد اْعَتَمَد َمْنَهَجًا في َوْضِعِه ِلْمُمْصَطَمِح الِعْمِميِّ َيُقوـُ َعَمى، َتَجاِرِبِه 

َوَما َحقََّقه ِبَبْحِثِه الُمَتواِصِؿ ِخاَلَؿ ِرْحاَلِتِه " لي"الشَّْخِصيَِّة، َوَما َعَزاُر ِلَنْفِسِه ِبَقْوِلِه 
ُبَها . الطَِّويَمِة في أْفريْقَيا َوُأوُروّبا َووسيا َيْبَحُث َعْف أْنَواِع النََّباتاِت واألْعَشاِب وُيَجرِّ

ِبَنْفِسِه، َوَما َيِصحُّن َعْنُه بالُمَشاَهَدِة والنََّظِر، َويْثُبُت َلَدْيِه بالُخْبِر ال الَخَبِر، َفِعْنَد َحِديِثِه 
َعْف أاكثاَر، َوَبْعَد أْف أْوَرَد اْسَمُه ِبُمَغاٍت ِعدَِّة َوَما َذَكَرُر َعْنُه أُبو الَعبَّاِس النَّباِتيُّن 

، َقاؿَ  : واألْدريسيُّن

َبْيَف َنَباَت  (ِبَعَمَميف الُعَمَما)لي، َشاَهْدُت َنَباَتُه بأْرِض الشَّاـِ ِبَمْوِضٍع ُيْعَرُؼ 
الذُّنَرِة، َوَرأْيُتُه أْيَضًا ِبَمْوِضٍع وَخَر ِمْف ِبالِد الشَّاـِ ُيْعَرُؼ ِبَقْصِر َعْفَراَء، ِبَقْرَيٍة بالُقْرِب 

. ()ِمْف َنَوى
َوَعْف األَماريطف َيْذُكُر، َقْد َعدَّر َجَماَعٌة ِمْف التََّراِجَمِة في أْنَواِع األْقُحواِف، وِمْف 
، َمَناِفَع أماريَطَف َهَذا  أْجِؿ َذِلَؾ َنِجُد في َكِثيٍر ِمْف الَكَناِنيِش الَمْوُضوَعِة في َهَذا الَففِّ

. َمْذُكوَرًة َمَع األْقُحَوافِ 
، َوُيَؤكُِّد َذِلَؾ  وفي الَحِقيَقِة َلْيَس ُهَو ِمْف أْنَواِعِه، َوِعْندي أنَُّه ِمْف َنْوِع الٌقْيُصوـِ

. ()"اْعِرْفُه ِبَعْيِنهِ "ِبِعَباِرٍة 

                                                 

. 1/5ابف البيطار، الجامع،   ()
 
 .1/56ابف البيطار، الجامع،   ()
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َؿ ُمَشاَهداِتِه ِلَدَواِء الَعاِقْر قرحًا ُفورترُف  ، (يوناني)وُيوِرُد اْبُف الِبيَطاِر أفَّ أوَّ
ٍٍ ُيَقاُؿ َلَها ُقْسطينَة الَهوى بالَجاِنِب الِقْبميِّ ِمْنَها،  بأْعَماِؿ أْفِريِقيََّة، ِبَظاِهِر َمِديَنٍة

َفُه ِبِه الُعرَباِف، َوَهَذا َغْيُر الدَّواِء  ِبَمْوِضٍع ُيْعَرُؼ ِبَضْيَعِة ُلَواِتِه، َوِمف هناَؾ َجَمَعُه َوَعرَّ
، َوُهَو ُعوُد الَقْرِح الَجَبميِّ الَمْعُروُؼ ِعْنَد أْهِؿ ِدَمْشَؽ،  الِذي َفسَّرُر التََّراِجَمُة ِبَهَذا االْسـِ

 ، َرأْيُتُه وجمعُته ِبَظاِهِر ِدَمْشَؽ في َرْأَس واِدي َبَرَدى "َوَيُقوُؿ َعْف ُعوِد الَقْرِح الَجَبميِّ
َبَداِني َوَكاَف َهَذا َعَمى ". ُيْعَرُؼ ِبَباِبِؿ السُّنوِؽ، َعَمى ُيْسَرى الطَِّريِؽ، َوأْنت طالٌب الزَّ

وَرِة اّلتي َوَصَفُه ِبَها ِديْسُقوِريدِس، َوُيَنبُِّه الطَّاِلَب ِبَقْوِلِه  . ()"فاْعِرْؼ ذِلَؾ َوَتَحقَّْقهُ "الصُّن
َوُهَناَؾ َمَصاِدُر أْخَبَرُر ِبَها الثَِّقاُت ِمَف الَباِحثيَف والُمْشَتِغِميَف بالنََّباِت، َفَقْد َجاَء في 

ّنما ُهو  َتْفِسيِرِر الصطالِح الَتْنُبِؿ، َيْغَمط َمْف َيُقوؿ بأنه ورقٌة يشبُه َوَرَؽ الغاِر، وا 
الَمْعُروُؼ ِعْنَد أْهِؿ الَبْصَرِة ِبَوَرِؽ الُقماِريِّ ألنَُّه ُيْجمُب ِمْف ِبالَد الَقَمِر، ِفيَما أْخَبَرُر ِبِه 

َوِحيَف َشَرَح َفَواِئَد .  َبْعَد َخْفِض أْوَراِقِه بالَعَسِؿ، َوتاْنُبوُؿ وتاُموُؿ ُلَغَتاف ِفيهِ ()الثَِّقاتُ 
، واّلذي  ، أَشاَر إَلى َما أْخَبَرُر ِبِه َمْف َيِثُؽ ِبِه َوُهَو َتاُج الدِّيِف الُبْمَغاِريُّن الُكُرْنِب الَبرِّيِّ
أَفاَد بأنَُّه َيْكُثُر ِبَظاِهر َمِديَنِة الرُّنَها، ِبَضْيَعٍة ِمْنَها ُتْعَرُؼ بالُقَنْيِطَرة، َتْنَفُع ُعُروُقه في 

. ()التََّخمُّنِص ِمْف َنْهَشِة األْفَعى
، والُمْفَرَداِت الدَّواِئيَِّة َوُكُتِب  َوَكَذا َمَصاِدُر ِكتابيٌَّة، ِمثُؿ الُمَؤلَّفاِت في الطِّبِّ

النَّباِت اّلتي اّطمع َعَمْيها، َوُكُتِب األْغِذَيِة، َوَقْد اْسَتْوَعَب الَقْوَؿ في َكِثيٍر ِمَف 
الُمَصنََّفاِت في ِتْمَؾ األْبواِب، َوَيْكفي االّطالُع َعَمى أيِّ ُمَصنٍَّؼ َوَضَعُه ِلَتَتَبيََّف َكْثَرَة 
الَمَصاِدِر اّلتي َدَرَسها َوَنَقدها َوَصّححها، وَمْف َوَجدُر َعَدؿ فيِه َعْف سواء الطريِؽ 

ـْ ُيَحاِب في َذِلَؾ َقِديمًا ِلَسْبِقِه، َواَل ُمْحدثًا اْعَتَمَد َغْيَرُر َعَمى ِصْدِقهِ  َوَكاَف . َوَنَبَذُر، َوَل
ُر، الْعِتَماِد أْكَثَرِهـ  ـُ أْو الُمَتأخِّ ُيَنبُِّه َعَمى ُكؿِّ َدَواٍء َوَقَع ِفيه َوْهـٌ أو َغِمَط فيِه الُمَتَقدِّ
ُحِؼ والنَّْقِؿ واْعِتَماِدِر ُهَو َعَمى التَّْجُرَبِة والُمَشاَهَدِة، َفِحيَف َعَرَض لمَناِفث،  َعَمى الصُّن
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واّلذي ُيَسّمى بالشَّْوَكِة الُمْنِتَنِة أْو َشَجَرة الَبَراِغيِث والَعْرَفِج ِبَمْهَجِة أْهِؿ الَيَمِف، 
 بالاّلتينيَِّة، أْوَرَد Euqpatorium Cannabinumوالطُّنَباِؽ والبرهالِف بالَبْرَبِريَِّة، و 

َقْد َكُثَر االْخِتالُؼ في َهَذا النَّباِت َبْيَف األِطبَّاِء َمْشِرَقًا َوَمْغِرَبًا، : َوَقاؿَ : (لي)ِعَباَرة 
، فأِطبَّاِء الَمْغِرِب األْقَصى وأْفريقيََّة  ـْ ٍِ ِمْنُه ـْ ُيْثِبْت َلُه َحِقيَقٌة ِعْنَد أَحٍد َحتَّى إنَُّه َل

َيْسَتْعِمُموَف َمَكاَنه الُمَسمَّى بالَبْرَبريَِّة الُبْرَهالَف َوُهَو الُطّباُؽ َرَجَعوا في َذِلَؾ إلى َقْوِؿ 
إْسَحاَؽ اْبِف ِعْمَراَف، وأْحَمَد ْبِف أبي َخاِلٍد، َوَهَذا َغَمٌط ِمْنُهـ َفاِحٌش، ألفَّ الُبْرهالَف َقْد 

. َذَكَرُر ِديْسُقوِريِدس في الثَّالثِة َوَسمَّاُر بالُيوَناِنيَّة ُفوِتيَرا َوُهَو الُطّباُؽ ِبالَعَرِبيَّة
 أَعاَدر اا إَلى –َوَهَذا اْسُمُه اْوفاُطوْرُيوُف بالُيوَناِنيَِّة، وأِطبَّاِء َشْرِؽ األْنَدُلِس 

 ُيَسمُّنوَنُه الرَِّغيَدَة ِبُعْجَمِة األْنَدُلِس، وأمَّا أِطبَّاِء الِعَراِؽ، والشَّاـِ والدَِّياِر –اإلْسالـِ 
نَّما َيْسَتْعِمُموَف َنَباتًا وَخَر َشِديَد الَمَراَرِة، َلُه  الِمْصِريَِّة َفَمْيَس َيْعِرُفوَف َشْيئًا ِممَّا َذَكْرَنا، وا 

َرٌة ِدَقاٌؽ ُتْشِبُه الدَِّقيَؽ ِمَف األَسؿِ  .. َزْهٌر أْزَرؽ إلى الّطوِؿ ما ُهو، َوَلُه َقَصَباٌت ُمَدوَّ
. ()"فاْعَمْمهُ "َوُيْنِهي َتْعِميَقُه ِبَقْوِلِه . الخ

ْبِط وبالشَّْكِؿ والنَّْقِط َتْقييَدًا ُيْؤِمُف  َـّ َقيََّد ُكؿَّ ُمْصَطَمَحاِت ُمْفَرَداِت األْدِوَيِة بالضَّ ُث
ـُ َقاِرئُه ِمْف التَّْبِديِؿ والتَّْحِريِؼ، إْذ َكاَف أْكَثُر الَوْهـِ والَغَمِط  َمَعُه ِمَف التَّْصِحيِؼ َوَيْسَم
ـْ ِلَما َيْقَرأوَنُه أْو َسْهِو الَورَّاِقيَف  الدَّاِخِؿ َعَمى النَّاِظريَف في الّصُحِؼ ُهَو ِمْف َتْصِحيِفِه
، ليسهؿ عمى  َـّ ُقْرَب َمأَخِذِر ِبَحَسِب َتْرِتيِبِه َعَمى ُحُروِؼ الُمْعَجـِ ِفيَما َيْكتُُبوَنُه، َوِمْف ُث

. الطالب ما طمب مف غير مشقة وال عناء
َهَذا إَضاَفًة إَلى ِذْكِر الُمْصَطَمَحاِت ِبَما ُيَقاِبُمَها في األْلُسِف اأُلْخَرى، ِمْف َبْرَبِريٍَّة 

َواَل ُيَقدَُّر الُجْهُد َوالُمَعاَناَة . والِطيِنيٍَّة وُيوَناِنيٍَّة َوِقْبِطيٍَّة َوَنَبِطيٍَّة َوأَراِميٍَّة َوَفاِرِسيٍَّة َوَغْيِرَها
واالْجِتَهاَد اّلذي َقدََّمُه اْبُف الِبيَطاِر إاّل َمْف َعمََّؽ َنَظَرُر َوَتَوقََّؼ ُمَتَفكَِّرًا ِبُكتُِبِه اّلتي ما 
ـْ َعَمى الَعْمـِ واْشَتَغُموا ِبِه  َتَزاُؿ َتْنَتِظُر الَباِحثيَف الُمِجدِّيَف، ُأوِلئَؾ اّلِذيَف َجَمُعوا أْنُفَسُه

ـْ وُكتُبهـْ ُهفَّ ُجالَُّسُهـْ " ". َبَناُت أْفَكاِرِه
                                                 

 .3/144ابف البيطار، الجامع،   ()



 92 

َداَنْت َوَحمَّْت في . إفَّ الُعُموـَ اّلِتي َنَقمْت إلى المَِّساِف الَعَربيِّ : َوَهْؿ ِلي الَقْوؿُ 
. األْفِئَدِة َوَسَرْت َمَحاِسُف المُّنَغِة ِمْنها في الشَّراييِف واألْفِئَدةِ 

ـْ الَفاِتِح  ـَ َكاَف َيِثُب َعَمى َقَدِميِه َوْثَبًا في ُكؿِّ َمْوِضٍع َوِطَئتُه َقَد َوَحقًا إفَّ الِعْم
، َف ْف أَصْبُت َفَهَذا  ، َوُيَعرُِّب َعَجَمَة الشُّنُعوِب ِبُمَغِة الُقروِف الَكِريـِ ، َيْنُشُر اإلْسالـَ الَعَرِبيِّ

. َما َقَصْدتُ 
الَّ َفَمَنا أْجُر الُمْجَتِهدِ  . وا 

. والسَّالـ َعَمْيُكـ َوَرْحَمُة اا َوَبَرَكاُته
  


