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 الرحمن بن الهيثمعبد
 طليعة األطباء النباتيين في األندلس

 فاضل السباعي

الرحمن بن إسحاق بن الهيثم، عبدأستهل حديثي عن الطبيب القرطبي، العالم، 
فأأعمعم أ أأ  اأأد يأأار عنيأأ  اث أأان مأأن عنمأأاذ بنأأد  اّ أأدلط، ء لأأ  حأأين أر  أأا ل طبأأاذ 

إ ا الح التمأأأأام مأأأأا بأأأأ ، فأأأأي ... حتأأأأ   ءالعنمأأأأاذ فأأأأي مم أأأأ ، ءألمأأأأ  التريمأأأأ  لأأأأ  
اّعصأر التاليأأ ،  الأ ، فأأي مما  أا  حأأن، إلمأال  يديأأد عنأ  يأأدي اث أين مأأن مأأ ر ي 

 اّع م، في ل ا القرن العشرين 

أل القرطبأي  نيل فعما الم ر ان اّ دلسيان، فعءلهما بنديُّأ  ءعصأريُّ  سأنيمان بأن يل
ال حأأق ليينأأ  القا أأي  فأأي اتابأأ  اطبقأأاّ اّطب أأاذ ءالحامأأاذا، ءاؤ أأر لأأء المأأ ر 

 صاعد الطنيطني في اتاب  اطبقاّ اّمما.

ءأمأأأا م ر أأأأا القأأأأرن العشأأأأرين، فهمأأأأا الشأأأأامي انب  يأأأأر الأأأأدين المرانأأأأي صأأأأاحب 
ال  صاحب امعيم المأ ليينا، طيأب النأ  ثرالمأا  مءسءع  ااّع ما، ءعمر ر ا اح 

 .(1)ءلما اليءم في ي ان ال عيم

                                                 

نيأل، اأد أتأ  عنأ   اأر طبيب أا الرا أد (  تء يًا لندا  أبين أن أءل الم ر ين ا1ّ)  دلسيين، ابأن يل
ابأأن الهيأأثم، تعأأدادًا بأأين ا يأأر مأأن البأأاحثين عأأن أسأأماذ عقأأااير ديسأأقءريدطا، أءل أأ  الأأ ين 
عمنأأأءا فأأأي صأأأح  الطبيأأأب الرالأأأب  قأأأءال القأأأادم مأأأن القسأأأط طي ي ، فأأأعتي  لهأأأم أن يلصأأأححءا 

هأا )عنأ   حأء مأا  لبأين أد أا ( ... فاا أّ أسماذ ل   العقااير بالعربي ، ءأن يقيأءا عنأ  ماليت
 فا دة ينين   عم الطب بها، طءال القرءن ال مس  التالي  من عمر اإلس م في اّ دلط.
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 أواًل: الرجل والعصر
 العصر: -1

إ ا اان إابال اّ دلسيين عن  الطب، تعنمًا ءممارس  ءتيءاًا، اد أ   يعطي 
ثمار  بدذًا من القرن الرابع الهيري )العاشر المي دي(، فإن ل ا االمدلار اد ااترن 

 بع ايتهم اليا ق  بالطب ال باتي عن  ءي  ال صءص.

ا ل، فأأأي ءآيأأأ   لأأأ  أن  أمأأأءيي اّ أأأدلط، بعأأأد أن اسأأأتتب لهأأأم الحاأأأم فأأأي الأأأد
ال صف اّءل من القأرن الرابأع  اصأ ، ء  أعّ لهأم راأابل اّعأداذ ءراذ الحأدءد، 
التيتأأءا إلأأ  العنأأءم ءاؤداب، فاسأأتينبءا، مأأن مشأأرق العأأالم اإلسأأ مي، م أأاّ الاتأأب 

الرحمن ال اصأر عبأدءالمص ياّ. ءلان بدا أن ع ا  ما اد اامّ، في عهد ال نيي  
القسأط طي ي ، حأين أءفأد إليهأا سأيارة فأي سأ    لأأ(، بي أ  ءبأين053 -033)حام ب 
( حم نها 636) 002م(، فرد إمبراطءرللا بسيارة مثنها إل  ارطب  س   639لأ )003

 اتابين لماب تاريخ الرءشيءشا )بال تي ي (، ءاءحشا شا ديسقءريدط )باإلغريقي (.

بأءا الاتأاب اّءل، فأإن بيأ هم ا ثيأرًا ممأن ءاد اأان ميسأءرًا ل  دلسأيين أن يلعر 
يعرفأأأأءن ال تي يأأأأ  ءيتق ء هأأأأا. إال أن  قنهأأأأم الاتأأأأاب اؤ أأأأر عأأأأن اإلغريقيأأأأ  اأأأأان 

 -ءاأأان عالمأأًا مع يأأًا بالتأأاريخ -(1)متعأأ رًا. ءلقأأد فطأأن الملهأأدي اسأأط طين السأأابع
إلأأأ  لأأأ   المسأأأعل ، فقأأأال فأأأي  طابأأأ  إلأأأ  عبأأأدالرحمن ال اصأأأر )امأأأا رء  ابأأأن 

 ينيل(ب

                                                 

ءلأأيط أرمأأا يءط )رءمأأا ءط(، امأأا ءرد فأأي المصأأادر العربيأأ د  لأأ  أن القا أأد العسأأاري (  1)
، اان اد علأمل سأ   الياابي ءط رءما ءطا، المتسنط عن  اإلمبراطءر الشرعي اسط طين

 ي الحيأأأأ   3م )632حميأأأأران  15لأأأأأ(، ابأأأأل أن يق أأأأي فأأأأي م يأأأأا  فأأأأي 007م )633
(. ا ظأأأرب الأأأداتءر السأأأيد البأأأام العري أأأيب االدءلأأأ  البيم طيأأأ ا، دار ال ه أأأ  العربيأأأ  009

 .336، ص1627ببيرّء 
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فا دت  إال بريل يلحسن العبارة بالنسان اإن اتاب ديسقءريدط ال تليت   
 ، َّ اليء ا ي ءيعرف أش اص تن  اّدءي . فإن اان في بند  من يلحسن  ل  فلم

 أيها المن  بيا دة الاتاب...ا 

 ءيتابع ابن ينيل رءايت ب

افنمأأأأا يأأأأاءب ال اصأأأأرل أرمأأأأا يءط المنأأأأ ، سأأأأعل  أن يبعأأأأ  إليأأأأ  بريأأأأل يأأأأتانم 
 .(1)...ا باإلغريقي ءالنطي ي

اأان عنأ  عنمأاذ ارطبأ  أن ي تظأرءا سأ ءاّ ث ثأًا إلأ  يأءم يقأدم إلأيهم مءفأد   ثم
مأأن القسأأط طي ي ، لأأء الطيبأأب الرالأأب  قأأءال، الأأ ي اأأان يأأتانم اإلغريقيأأ  )اليء ا يأأ  
القديم ( لغ  ديسقءريدط، ف ً  عأن إتقا أ  ال تي يأ  الشأا ع  بأين  صأار  اّ أدلط 

 ءغير انيل من مثقيي مسنميها.

ا مأأن اّطبأأاذ ءالعنمأأاذ فأأي ارطبأأ  ءبءصأأءل ، (7)الطبيأأب القسأأط طي ي اأأام ا يأأر 
ممأأن اأأان الهأأم بحأأ   ءتيتأأيش ءحأأرص عنأأ  اسأأت راا مأأا يهلأأل مأأن أسأأماذ عقأأااير 
اتاب ديسقءريدط إلأ  العربيأ ا، ءلأمب حسأداي بأن شأبرءط اإلسأرا يني )ءاأان ملقربأًا 

ار، ءالبسباسأي، ءأبأء ع ثمأان اليأمار، ءمحمأد من ال اصر(، ءمحمد المعرءف بالشي 
.. اأام  بن سعد الطبيب، ءعبدالرحمن بن إسحاق بأن الهيأثم، ءأبأء عبدالنأ  الصأقنيا

                                                 

حقيأق الأداتءر ( ابن أبي أصيبع ب اعيءن اّ باذ في طبقاّ اّطباذا ) قً  عن ابن ينيأل(، ت1)
 .363 مار ر ا، دار ماتب  الحياة ببيرّء )دءن تاريخ(، ص

فأأأي  –ابأأأل   لأأأ  التأأأاريخ بم أأأ  سأأأ    -ءلنحقيقأأأ ، لقأأأد اأأأان تعريأأأب اتأأأاب الحشأأأا ش اأأأد تأأأم     
لأأأ(ب اأأام بأأ ل  اصأأطين بأأن بسأأيل ءأيأأام  732عاصأأم  العباسأأيين أيأأام المتءاأأل )المتأأءف  
الأ ص العربأي يأأاذ ااصأرًا، بسأبب إ يأاق المتأأريم أسأتا   الطبيأب ح أين بأن إسأأحاق. ءلاأن 

 في أن ييد دا مًا المقابل العربي ّسماذ العقااير ءال باتاّ اإلغريقي  
(  ال يأأرب مأأأا دءن العشأأأرة مأأن الريأأأالد ء لأأأ  مأأا يماأأأن أن  طنأأأق عنيأأ ، ل أأأا، بنغأأأ  عصأأأر اب 7)

 الني  ، أء فريق العمل 
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ل الذ بمهم  مرايع  الاتاب، ءالءاءف عن  مالي  العقااير الم اءرة فيأ ، ءتسأميتها 
 بالعربي .

إن لأأأأأ   المعنءمأأأأأاّ المتعنقأأأأأ  بءصأأأأأءل اتأأأأأاب ديسأأأأأقءريدط إلأأأأأ  ارطبأأأأأ ، ثأأأأأم 
تلأأأ  اإلغريقيأأ  مأأأن القسأأط طي ي ، ءمأأا أسأأأير عأأن  لأأأ  مأأن مرايعأأأ  اسأأتدعاذ َمأأن  لغ

، أن ت أأيع فأأي محمأأ   يلتءاأأع لهأأ   المعنءمأأاّ المهمأأ ن... اأأا الاتأأاب ءفهأأم محتأأءا 
 .(1)التاريخ، لءال أن ايدلا ل ا معاصرل تن  الحقب ، سنيمان بن حس ان بن ينيل
الاتأأأاب  –ءعنأأأ   لأأأ  فأأأإن ابأأأن ينيأأأل، صأأأاحب اطبقأأأاّ اّطبأأأاذ ءالحامأأأاذا 

اأان لأء ءطبيب أا ابأن الهيأثم  -ال ي استءعب ترايم عديدة ّطباذ أ دلسيين ءلغيرلم
أيأأأأامل ءلأأأد  الحاأأأأم  -الرحمن ال اصأأأرعبأأأدبعأأأد عصأأأأر  –متعاصأأأرين، ءاأأأد أظنتهمأأأأا 

 لأ(، ءبعد ل ا عهدل ءلد  لشام الم يد بالن  099 -053المست صر )
 -لعأأأارف ءالطبيأأأب العأأأالمءلأأأء المأأأ ر ل ا –فايأأأف يسأأأُء أن يلغيأأأل ابأأأنل ينيأأأل 

التعريف بمعاصر  الطبيأب الرا أد فأي عنأم العقأااير ءال باتأاّ الطبيأ  عبأدالرحمن بأن 
الهيأأثمد عنأأأ  حأأين يأأأءرد فأأي اتابأأأ  لأأ ا، أ بأأأارًا عأأن أطبأأأاذ لأأم يلعرفأأأءا بالريأأأادة، ءال 
ءلصيءا بالتيءق، ءم هم من أ ربّ المصادر التاري ي  عأن  اأر ، بعأد ابأن ينيأل، 

 ع   البت ؟  فنم تتحد 
 مالمح من شخصيته: -2

                                                 

لأأ( مأأن أبأرم أطبأاذ اّ أدلط. لأأ  م ليأاّ فأي الميأأرداّ 007يلعأد ابأن ينيأل )المءلأأءد بقرطبأ  سأ   (  1)
ال باتيأأأأ . عنأأأأ  أن شأأأأهرت  الءاسأأأأع ، اليأأأأءم، تقأأأأءم عنأأأأ  اتابأأأأ  التأأأأعري ي المهأأأأمب اطبقأأأأاّ اّطبأأأأاذ 

 ءالحاماذا 
ءاأأأد أعأأأددّ بحثأأأًا مستيي أأأًا بع أأأءانب االطبيأأأب القرطبأأأي ابأأأن ينيأأأل ءعصأأأر امدلأأأار الطأأأب فأأأي 

 (.1626ل  عشر لتاريخ العنءم ع د العرب )طرطءط، أيار اّ دلطا، ادمت  في الم تمر الثا
 .00ص 0ءفي شعن التحقيق في تاريخ ءفات ، ا ظر الحاشي  
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ءمع أن المصادر التاري ي  التالي  عن  عصر ابأن ينيأل، لأم تاأن بأعارم م أ  
 –بالمعنءمأاّ المتصأأن  بطبيب أا عبأأدالرحمن بأأن إسأحق بأأن الهيأثمد إال أ  أأا  سأأتطيع 

أن  رسم  طءطًا لش صيت ، مستامنين م م   -بال  يل ال ي ادمت  ل ا المصادر
 يال مستمد من الءااع، في محاءل  لتقريبها من ال لن ءاإلحساط صءرت  من  

فأي  -لأأ 033حين التقأ  بالرالأب  قأءال سأ    – قد ر، أءاًل، أن أبا إسحق اان 
 حأأأء اّربعأأأين مأأأن عمأأأر ، سأأأن ال  أأأا العنمأأأي ءاالاتمأأأال العقنأأأي، بأأأدليل ا تيأأأار  

إ ن، مأن مءاليأد أءا أل  ع ءًا في االني  ا العنميأ  المتعاء أ  مأع الطبيأب  قأءالد فهأء
 م ءما حءلها(، ءلعن  ءلد ابل  ل  613الم   الرابع  لنهيرة )

ال اسأتحال  ء ر  أ   اان يعرف ال تي ي ، النغ  المشأترا  مأع الطبيأب  قأءال، ءاس
 إسهام  في مرايع  اتاب ديسقءريدط 

َءل أ -بح ر –ءل ا يقءد ا إل  أن  يترض  فأي  ينا، المت اميأ دأ   من طا يأ  االمل
الميتمع اّ دلسي، ءالتأي ءسأع ال ظأام اإلسأ مي لهأا فأرص العمأل ءال يأاح ءارتقأاذ 

 .(1)الم اصب
أأ  بءفأأاة أبيأأ  الحاأأم  يأأدّء أأ  أدر  ال نييأأ  لشأأام الم   بالنأأ  )لأأ ا الأأ ي ابتأأدأّ أيامل

لأ(، بأدليل أ أ  صأ ف اتابأًا لحايبأ  االقا أد أبأي عأامر محمأد بأن 099المست صر س   
 فإن ابن الهيثم ياءن، ب ل  اد علمِّر يقي ًا ما يميد عن  ستين عامًا ، (7)أبي عامرا

ءاس ا ا أا اأد افتقأأد ا معرفأ  شأيء   ءأسأأات ت ، الأ ين أ أ  عأأ هم المعأارف ءالعنأأءم 
فأأي النغأأأ  ءاليقأأأ  ءالطأأب، فأأأإن ل أأأا أن  تصأأءر أ أأأ  اأأأان تنميأأ ًا  ييبأأأًا، ثأأأم مصأأأاحبًا 

                                                 

(  الملَءل أأدءنب لأأم  راري االملسأأالهم ا، لأأ الذ الأأ ي ظنأأءا يأأد نءن اإلسأأ م مأأن  صأأار  اّ أأدلط. 1)
اسأمي اّب ءاليأد، فنأم ءي يد افترا  ا ل ا في ابن الهيثم، أن المصادر لم تقأرن باسأم  إال 

 ت سب  إل  أصل عربي 
 . ءسيرد تيصيل  ل ل  أد ا .360(  ابن أبي أصيبع ب 7)
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لرابأأع الهيأأري، ء بغأأءا، ءتهيأأع لبع أأهم لمشأأالير اّطبأأاذ الأأ ين ظهأأرءا أءا أأل القأأرن ا
 ... من ل الذب أن ي دم بالطب عبدالرحمن ال اصر

 أصَبغ بن يحي ، ال ي ألف لن اصر احب اّ يسءنا. -1
 اليراح يحي  بن إسحق، ءاد استءمر  ال اصر. -7

 .(1)اّطباذ ن سنيمان بن باا، ال ي اان   ي ًا ب لَسخ أدءيت  ع -0
 .ابن أم الب ين، مل ادم ال اصر -3
عمأران بأأن أبأأي عمأر، ءاأأد ألأأف لن اصأر أي أأًا احأأب اّ يسأءنا ءاأأان يح أأر  -5

 ميالس .

ربأ ، الطبيأب اّديأب الشأاعر، الأ ي لأم ي أدم سأنطا ًا  الأ ، فأي عبأد سعيد بأن  -9
 .(7)الطب، ريم  أحسَن في ا

عمأأأر بأأأن بريأأأق، الأأأ ي اا أأأّ لأأأ  إلأأأ  القيأأأرءان )فأأأي تأأأء ط( رحنأأأ ، لأأأمم فيهأأأا  -2
د إل  اّ دلط ءفي يعبت  اتاب  لنطبيأب القيرءا أي، الطبيب ابن اليمار، ثم عا

 .(0)أء اتابان
 .(3)الطبيب  قءال الرالب، القادم من القسط طي ي  -2

                                                 

 (   لسخ اّدءي ب لي االءصياّ الطبي ا، بنغ  اليءم 1)
 (  ءلء ابن أ ي أبي عمرء بن عبد رب ، صاحب اتاب االعقد اليريدا.7)
ابن ينيل في اتاب  اطبقأاّ اّطبأاذ ءالحامأاذا،  (  إن مصدر معرفت ا عن ل الذ اّطباذ السبع ، لء0)

، طبع  مصءرة   .132-62، ص1625تحقيق ف اد سي د، م سس  الرسال  ببيرّء
ءيت   ب ل ، مد  الحيف ال ي أءاع  ل ا الطبيب المأ ر  بمعاصأر  العأالم ابأن الهيأثم، حأين تأريم 

 له الذ ءلغيرلم، ءأ رب عن  ار  في اتاب  التاري ي ل ا 
فأأي صأأدر دءلأأ  الحاأأأم  -حسأأأب اأأءل ابأأن ينيأأل –الأأ ي ظأأل فأأي اّ أأدلط إلأأ  أن ءافتأأ  الم يأأ  (  ء 3)

 .363لأ(، ابن أبي أصيبع ب 053المست صر )التي ابتدأّ في 
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ء حسأأب، أي أأًا، أن  مأأن أصأأحاب ابأأن الهيأأثم، مأأن اأأد تأأع ر سأأ  ًا عأأن لأأ الذ، 
 ... ءم همب ءم هم َمن  دم بالطب ال اصَر، ثم اب   الحام المست صر

  ي، ال ي اان لطييًا في ع ا المر   أبء الءليد الات ا  -6
 محمد بن تمنيخ التميمي، ل  في الطب ااتاب اّشاالا. -13

 أبء مءس  لارءن اّشء ي، ال ي اان ممارسًا لنيراح . -11

 أبء عبدالمن  الثقيي، ءاد تءل    ما   الس ح عن  عهد ال اصر، ثم المست صر.  -17

 أحمد بن حيصءن.  دم بالطب المست صر. -10

ّ ءان أحمد ءعمر اب ا يء ط، الن ان د أ  بغأداد ابأل أن ي صأرفا إلأ  ا -15ء13
 ... ثم التحقا ب دم  المست صر. بندلما اّ دلط

محمأأأأد بأأأأن عبأأأأدءن اليبنأأأأي. د أأأأل البصأأأأرة، ثأأأأم َ بلأأأأل بالطأأأأب فأأأأي اليسأأأأطاط   -19
 .(1))بمصر(.  دم المست صر، ثم اب   لشام الم يد بالن 

 اتي.حامد بن سمحءن، الطبيب ال ب -12
، ال ي أثبتّ اّيام أ أ  أعظأم (7)الير اح أبء القاسم،  نف بن عباط الملراءي -12

 اليراحين في التاريخ 
ء لأأأ  ف أأأً  عأأأن سأأأنيمان بأأأن حس أأأان بأأأن ينيأأأل، الطبيأأأب المأأأ ر ، مء أأأع  -16

 اليدل في بحث ا، صاحب اطبقاّ اّطباذ ءالحاماذا.

                                                 

 .115-132ءل الذ الثما ي  ممن تريم لهم ابن ينيلب (  1)
 .531ء 533(  ابن أبي أصيبع ب 7)

 –غيأأل ابأأن ينيأأل اإلشأأارة إليهمأأاد ءمأأرد  لأأ  ءالطبيبأأان، ابأأن سأأمحءن ءالملأأراءي، لمأأا ممأأن أ
لما ياء ا اد  بغا في الطب بعد، فأي  -ءلما في مثل س   أء أصغر اني ً  -إل  أ هما -بتقديري ا

 لأ(، ءاان ل  من العمر ست   ءأربعءن 022الس   التي ص ف فيها اطبقات  ...ا )س   
 ءسءف تاءن ل ا ءاي   ع د ال م هما في بحٍ  مستقل 
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 المصادر التي أشارت إليه: -3
...  ل  أن ما  تي اأشاّر إلي ا، ءلم أالب التي اتحدثّ ع  اأاءلب المصادر ال

 ءرد في المصادر التاري ي  عن ابن الهيثم، لم يتعد ااإلشاراّا الصغيرة العابرة 

   (1)لأ(066ءأءل من أشار إلي  لء معاصر  ابن ينيل )المتءف  بعد  -1

   اأر  تعأدادًا  ل  أن  معاصر  ال ي أغيل التريم  ل  في اطبقات ا، اد أت  عن
بين أءل   اال يرا )الني  ، فريق العمل( من الباحثين عن أسماذ العقأااير التأي 

اؤ أأأر،  -اتأأأاب ابأأأن ينيأأأل –ت أأأم ها اتأأأاب ديسأأأقءريدط، ء لأأأ  فأأأي اتابأأأ  
 ب اتيسير أسماذ اّدءي  من اتاب ديسقءريدطا. ال ا ع معظمل 

 ءاا ّ العبارةب

ذ عقأأااير الاتأأابب ... عبأأدالرحمن ءامأأن اّطبأأاذ البأأاحثين عأأن تصأأحي  أسأأما
 .(7)بن إسحاق بن الهيثم...اا

                                                 

 لب محقق اطبقاّ ..ا ابن ينيل، في دراست  المستيي   التي ادم بها تحقيقأ  العنمأي الييأد،   (1)
 لأ، ّسباب اد رلا ...023إل  أن ءفاة ابن ينيل اا ّ بعد س   

لأأد ء لأ  اسأت ادًا 066إل  أن  ءفات  تع ّر عن  ل  إل  مأا بعأد  -أ ا ااتب السطءر –ءأ لب 
لأأأ(، تقأأءل إ أأ  اا أأّ 397مأأما لنقا أأي صأأاعد الطنيطنأأي )ّ إلأأ  عبأأارة ءردّ فأأي اطبقأأاّ اّ

ل أأأا ، احتأأأ  آ أأأر الدءلأأأ  العامريأأأ ، يماعأأأ  لهأأأم  يأأأء  فأأأي صأأأ اع  الطأأأب ... مأأأ همب سأأأنيمان 
حسأأأان المعأأأرءف بأأأابن ينيأأألا، اطبقأأأاّ اّمأأأما، تحقيأأأق حيأأأاة بءعنأأأءان، دار الطنيعأأأ  ببيأأأرّء 

 .167، ص1625
امهأا محمأد بأن أبأي عأامر )الحايأب الم صأءر(، لأم ت تأ  ءمعرءف أن االدءل  العامريأ ا، التأي أا

عبأأدالرحمن، سأأ    -الأأ ي تسأأنم السأأنط  بعأأد أ يأأ  -لأأأ(، بأأل بمصأأر  ثأأا ي ءلديأأ 067بءفاتأأأ  )
 لأ 066

(   قأل  لأ ، عأأن ابأن ينيأل اّ دلسأأي، مأ ر  اّطبأاذ الدمشأأقي ابأن أبأي أصأأيبع ، فأي اتابأأ  7)
 .363عيءن اّ باذ ...اب 
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 ءاس  ها ّءلل اإشارةا تلسيل البن الهيثم ريادت  في الطب ال باتي 

ءفأأي القأأرن التأأالي )ال أأامط الهيأأري، الحأأادي عشأأر المأأي دي( تع أأ  االحمي أأ لا  -7
لأأ(، 359أديب اّ دلط ءفقيهها الابير، أبا محمد عني بن أحمد بن حأمم )ّ 

إثأأأأر محاءلأأأأ  بع أأأأهم فأأأأي العلأأأأدءة المغربيأأأأ  أن يل أأأأا نءا مأأأأن شأأأأعن  –فياتأأأأب 
... ءلأأأم  رسأأأالت  افأأي ف أأل اّ أأأدلط ء اأأر ريالهأأاا –اّ أأدلط عنمأأاذ ءأدبأأاذ 

يغرلب عن بال ابن حمم بندي   العأالم ال ابأ  ابأنل الهيأثم، ءاأد م أّ عنأ  ءفاتأ  
 عبارة الءييمةبعقءد  من الس ين، فيقءل مليا رًا ب ، في ل   ال

اءالتلأأأأأبل ابأأأأأن الهيأأأأأأثم، فأأأأأي ال أأأأأأءاص  ءالسأأأأأمءم ءالعقأأأأأااير، مأأأأأأن أيأأأأأل  الاتأأأأأأب 
  (1)ءأ يعهاا

ميأدي  -0 ءبعد عقءد من الس ين أ ر ، ي قل ل   العبأارة عأن ابأن حأمم، تنميأ ل  الحل
... يقأأءلب  م لهأأا بأأع ر دلأأأ(، فأأي اتابأأ  ايأأ ءة المقتأأبطا بعأأد أن يلقأأ332)ّ 

هءرين بعنأم الطأب ءالتقأدم فيأ . ءلأ  )اتأب( فأي ال أءاص  اابن الهيثمب مأن المشأ
ءالسمءم ءالعقااير، من أيل  الاتب ءأ يعها.  ار  أبء محمد عنأي بأن أحمأد بأن 

 .(7)حمما

                                                 

حأأأمما، تحقيأأأق الأأأداتءر إحسأأأان عبأأأاط، الم سسأأأ  العربيأأأ  لندراسأأأاّ ءال شأأأر  (  ارسأأأا ل ابأأأن1)
 ،  (.1621)س    125ب 0ببيرّء

لأأأأ( فأأأي اتابأأأ  ا يأأأ  1331ءاأأأد  قأأأل العبأأأارة، ءبأأأاّحر   أأأص الرسأأأال  اأأأامً ، الَمق أأأري )ّ 
الطيأأب مأأن غصأأن اّ أأدلط الرطيأأبا، تحقيأأق الأأداتءر إحسأأان عبأأاط، دار صأأادر ببيأأرّء 

 .125ب 0، 1692
د ءاأد ءردّب ءلأ  332ب 1699(  اي ءة المقتبطا، الدار المصأري  لنتأعليف ءالتريمأ  بالقأالرة 7)

 )اتاب( ... فصحح الا 
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ءبعد م تين من الس ين أ ر ، يلتريم ل ، بإييأام بأالغ، مأ ر  اّطبأاذ ابأن أبأي  -3
 لأ(، فيقءلب992أصيبع  الدمشقي )ّ 

إسحق بن الهيثمب من أعيان أطباذ اّ دلط ءف أ  ها، ءاأان  الرحمن بنعبدا     
مأأن ألأأل ارطبأأ . ءلأأ  مأأن الاتأأبب اتأأاب الامأأال ءالتمأأام فأأي اّدءيأأ  الملسأأههن  
ءالملقي  أأ د اتأأاب االاتصأأار ءاإلييأأاد فأأي  طأأع ابأأن اليأأمار فأأي االعتمأأادد اتأأاب 

ر محمأأد االاتيأأاذ بالأأدءاذ مأأن  أأءاص اّشأأياذ، صأأ  ي  لنحايأأب القا أأد أبأأي عأأام
 .(1)بن أبي عامرد اتاب السما ماا

ءلعل آ ر من  ار  من القدماذ، مستشهدًا بعنم ، لء بندي أ  اّ دلسأي عبدالنأ  بأن  -5
في مءسءعت  ال باتي ب االيامع لميرداّ اّدءي   –لأ(.  ل  أ   939البيطار )ّ 
من ميردات   قل عن ابن الهيثم، ال ي سبق  ب حء ث ثم   س  ، عددًا  –ءاّغ ي ا 

                                                 

 .360(  ابن أبي أصيبع ب 1)
ءفأأأأي تريمأأأأ  بنأأأأديِّ ا الدمشأأأأقي لأأأأ  ، إ أأأأافاّ صأأأأغيرة، لأأأأم يسأأأأبق أن ءردّ فأأأأي المصأأأأادر 

ر مأا  ار أا، لأء  لأ  الاتأاب الأ ي اّ دلسي  المعرءفأ . ء أري  أ أ  اسأتقالا مأن مصأدر غيأ
ألي  أ دلسي ءفد من مدي أ  ايي أانا اّ دلسأي  إلأ  مصأر فأي عصأر السأنطان صأ ح الأدين 
اّيأأءبي )القأأرن السأأادط الهيأأري  الثأأا ي عشأأر المأأي دي(، لأأء أبأأء يحيأأ ، اليسأأع بأأن حأأمم 

يتءيأأ  إلأأ   اإلسأأا دري  أءاًل، ابأأل أن –حسأأب رءايأأ  ابأأن اّب أأار  -الغأأافقي، الأأ ي اسأأتءطن
القأأأأالرة، فيشأأأأتمل عنيأأأأ  المنأأأأ  صأأأأ ح الأأأأدين ... لأأأأ  تأأأأاريخ  سأأأأما  االملغأأأأرب فأأأأي محاسأأأأن 

لأأأأأ. ا ظأأأأرب ابأأأأن اّبأأأأارب االمعيأأأأم فأأأأي أصأأأأحاب ... 525الَمغأأأأربا. تأأأأءفي بمصأأأأر سأأأأ   
أأأدفيا، دار الااتأأأب العربأأأي بالقأأأالرة  د ءاالتامنأأأ  لاتأأأاب الصأأأن ا، طبعأأأ  003ب 1692الص 

 .233ب 1222ميريط 
 ، ّن اتأأأاب اليسأأأع اّ دلسأأأي، اأأأان فأأأي يمنأأأ  المصأأأادر التأأأي اعتمأأأدلا المأأأ ر   أأأر   لأأأ

الدمشأأقي لأأد  تصأأ يي  مءسأأءعت  فأأي تأأاريخ الطأأب. ءمأأن المأأراّ، التأأي  اأأر فيهأأا مصأأدر  
لأأ ا، اأأان فأأي تريمتأأ  المأأءيمة لنطبيأأب حامأأد بأأن سأأمحءن )الأأ ي ألمنتأأ  أي أأًا المصأأادر 

ن  ل ا دراس  ع  ن ش ص  ءعنم ( .اّ دلسي  المعاصرة ل د ءاس
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ّ  عأأن  الطبيأأ ، أحصأأيتها فءيأأدتها ثمأأا ي )أعأأرض لهأأا بالتيصأأيل أد أأا ( . ءصأأمت
 ابن الهيثم، صمتًا انيًا، اتبل ترايم، أ دلسي  مهم ، ليب

 لأ(.397طبقاّ اّمما لنقا ي صاعد الطنيطني )ّ ا -
 .(1)لأ(522اتاب االصن ا البن َبش الءال )ّ  -
 لأ(.956)ّ  االتامن  لاتاب الصن  االبن اّب ار -

...ا،  اّ اّسأيار  ءأما مءسءع  الترايم اّ دلسي  الابر ب االأ يل ءالتامنأ  -
لأأأ(. فقأأد اأأان اّمأأل أن  يأأد 230الثما يأأ ، البأأن عبأأدالمن  اّ صأأاري )ّ 

أي رلا الرابأأع الءحيأأدة  -... إال أن م طءطأ  لأأ ا السأير تريمأ  لطبيب أا فأأي سه
اا أأّ ااطعأأ ا مأأن السأأير ال  -  راً الباايأأ  حتأأ  أيام أأا، ءالتأأي تأأم تحقيقهأأا مأأ

... ءلأأ ا مأأن سأأءذ  انأأ ، فغأأاب مء أأع التريمأأ  فأأي مأأا  أأا  مأأن أيما أأ 
  (7)الطالع أي اً 

ءفأأأي العصأأأر الحأأأدي  تأأأريم لأأأ  المسأأأتعرب الير سأأأي الطبيأأأب لءسأأأيان لأأأءانير  
Lucien Leclerc (1219- 1260 ،فأأأي اتابأأأ  اتأأأاريخ الطأأأب العربأأأيا ،)

ع أأأ ، فقأأأالب إ أأأ  ااأأأان فأأأي عأأأداد اّطبأأأاذ حيأأأ  ريأأأع إلأأأ  حأأأدي  ابأأأن ينيأأأل 
المانيأأأأأين بمسأأأأأاعدة الرالأأأأأب  قأأأأأءال فأأأأأي تعيأأأأأين ال باتأأأأأاّ المأأأأأ اءرة فأأأأأي اتأأأأأاب 
ديسأأقءرديطا، ءأدرا أسأأماذ اتبأأ   قأأً  عأأن ابأأن أبأأي أصأأيبع ، ءأشأأار إلأأ   قأأءل 

 .(0)...ا ابن البيطار م   في اتاب  ايامع الميرداّ

                                                 

 .1699(  اسمان، في ميندين، الدار المصري  لنتعليف ءالتريم  ءال شر بالقالرة 1)
(  اال يل ءالتامن  لاتابي المءصءل ءالصن ا، السِّي ر الرابع تحقيق الداتءر إحسان عبأاط، دار 7)

 ، تاريخ المقدم (.1693الثقاف  ببيرّء )
(0  ) Lucien LECLERC: Histoire de la médecine Arabe (2T.), Paris 1876, Réédité 

Rabat )1:430 ,1980)الرباط. 
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ا لاحال ، فنعل إغيأال المأ ليين التريمأ  ءأما اأع م االمراني ء امعيم الم ليين
ل  مرد  إل  أ   اان من شرط مءسءعتيهما تحديد ءاحد عن  اّال من تاري ي  
الأأءالدة ءالءفأأاة لنمتأأرَيم لهأأم، ءلمأأا اأأان التاري أأان معأأًا ميهأأءلين فأأي شأأعن ابأأن 

 الهيثم، ف ً  عن  آل  المعنءماّ ع  ، فقد أ ربا عن  ار  

 مؤلفـاتـه: -4

أشار إلي  ابنل حمم اّ دلسي، ءما عدد  ابن أبي أصيبع  الدمشقي،  في ما
 من م لياّ أبي إسحق بن الهيثم،  يد أ ها أربع ، ليب

اتأأاب االامأأال ءالتمأأام فأأي اّدءيأأ  المسأأهن  ءالمقي أأ ا، ا يأأرد بأأ ار  المأأ ر   -أ
 .(1)الدمشقي

 .(7)اتاب االسمءما ع د ابن حمم، ءاالسما ما ع د ابن أبي أصيبع  -ب

اتاب ااالاتياذ بالدءاذ من  ءاص اّشياذا، سما  ب ل  ابن أبي أصيبع ،  -ا
ا  .(0)في حين أشار إلي  ابن حمم عن  أ   اتاب في اال ءاص 

                                                 

 .360(  ابن أبي أصيبع ب 1)
 .360د ءابن أبي أصيبع ب 125ب 0(  ارسا ل ابن حمم ...ا 7)
 .125ب 0د ارسا ل ابن حمم ...ا 360(  ابن أبي أصيبع ب 0)

أسأرف اّطبأاذ القأدام  فأي بيأان ء ءاص العقااير لأي اءالأا التأي تأ ثر فأي اّيسأام. ءاأد 
مثأأأل لأأأ   ال أأأءاص، فأأأي اتأأأب أفردءلأأأا لأأأ ل ، تأأأدءر حأأأءل اليءا أأأد التأأأي تلي أأأ  مأأأن بعأأأض 

 العقااير، حت  د نءا حدءد ال راف  
ءي يف ابن أبي أصيبع  أن ابن الهيثم ص ف اتاب  ل ا النحايب القا أد أبأي عأامر محمأد 

 ابن أبي عامرا.
في التاريخ بأ االحايب الم صءرا، الأ ي تسأنط عنأ  ءلأد  ءابن أبي عامر ل ا لء من علرف

لأأ 099الحام المست صرب لشام الم يأد بالنأ ، يأءم آلأّ إليأ  اإلمأارة بعأد ءفأاة أبيأ  فأي سأ   
 ءلء غ م.
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اتاب ااالاتصار ءاإليياد في  طع ابأن اليأمار فأي االعتمأادا، ا يأرد بأ ار   -د
 .(1)ابن أبي أصيبع 

                                                 

 .360(  ابن أبي أصيبع ب 1)
ءيأر  الباحأ  فأأي تأاريخ الطأأب العربأي، صأأديقي الأداتءر م تأأار لاشأم ع أأء ميمأع النغأأ  

ق، أ أأ  ربمأأا اأأان فأأي ع أأءان لأأ ا الاتأأاب تحريأأف فأأي الانمتأأين اّءليأأين م أأ ، العربيأأ  بدمشأأ
ءتبأأأأديل فأأأأي مء أأأأعهما، فنعأأأأل الصأأأأءابب اإلييأأأأام ءاالاتصأأأأاد فأأأأي  طأأأأع ابأأأأن اليأأأأمار فأأأأي 

 االعتماد.
لأأأ(، يلعأأد ثالأأ  ث ثأأ  ممأأن  سأأميهم م سسأأي 093 -722ءالطبيأأب القيرءا أأي ابأأن اليأأمار )
لأأأ، 726ن لمأأاب إسأأحاق بأأن عمأأران البغأأدادي، ّ حأأءالي امدرسأأ  القيأأرءان الطبيأأ ا )ءاّءال

سحق بن سنيمان اإلسرا يني المصري، ّ بعد   لأ(.031ءاس
المأار  –ءاد المم ابَن اليمار، في عيادت  بالقيرءان، مدة، الطبيبل اّ دلسأي عمأر بأن بريأق 

ءاأّء  فنما ا صرف إل  بند  حمل مع   لس   من اتأاب أسأتا  ب اماد المسأافر - ار  أع  
الحا را، ء ري  أ   عاد أي ًا باتب أ أر  لأ ، م هأا ااالعتمأاد فأي اّدءيأ  الميأردةا، لأ ا 
الأأ ي اتيأأق ءصأأءل  إلأأ  ارطبأأ  حأأين اشأأتغال ابأأن الهيأأثم بمرايعأأ  احشأأا شا ديسأأقءريدطد 
فتعقبأأ  طبيب أأا ال بأأاتي، ءصأأ ف اتابأأًا فأأي مأأا ءيأأد  فيأأ  مأأن أ طأأاذ، فأأي الميأأرداّ، اا أأّ 

 باذ فاشي  بين اّط
حأأءل ابأأن اليأأمار، ا ظأأرب فا أأل السأأباعيب االطبيأأب ابأأن اليأأمار القيرءا أأيا )فأأي حنقتأأين(، 

 (.1622)مارط ءابريل  1332مين  االقافن ا، العددان المتتابعانب شعبان ءرم ان 
ءفأأأي م ااشأأأ  بحثأأأي لأأأ ا، عأأأن ابأأأن الهيأأأثم، فأأأي المأأأ تمر الثالأأأ  عشأأأر لتأأأاريخ العنأأأءم ع أأأد 

حأ  الأداتءر محمأد مليأر البابأا، ع أء ميمأع النغأ  العربيأ ، أ أ  العرب، أعنن صأديقي البا
ي بغأأأي أال  أأأءلي التمامأأأًا ابيأأأرًا لمسأأأعل  تعقأأأب ابأأأن الهيأأأثم ّ طأأأاذ ابأأأن اليأأأمار فأأأي اتابأأأ  
ااالعتمأأاد ...ا، ّن الطبيأأب القيرءا أأي اأأان عالمأأًا ابيأأرًا اثيأأر التأأآليف، عنأأ  حأأين أن ابأأن 

   التاريخ.الهيثم لم ي لف إال القنيل ءاد ألمن
انأّب إن ابأأن اليأمار القيرءا أأي اأان عالمأأًا اأد تعأأددّ مءالبأ ، فهأأء ألأف فأأي الطأب ءالأأدءاذ 
)الصأأيدل ( ءفأأي اّدب ءالتأأاريخد ءأمأأا معاصأأر  ابأأن الهيأأثم القرطبأأي فقأأد عأأا   دراسأأ  اتأأاب 

ء لأأأ  مأأأا لأأأم يلأأأت   –ديسأأأقءريدط فأأأي  صأأأ  اّصأأأني، ءعأأأرف مأأأا يهأأأل غيأأأر  مأأأن اّطبأأأاذ 
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 يهأأأل مأأأا إ ا اا أأأّ ءمأأأن الم سأأأف أ  أأأا  يتقأأأد اليأأأءم لأأأ   الاتأأأب مطبءعأأأ د ء 
 م طءطاتها مءيءدة في الماتباّ العام ، العربي  ءالعالمي  

 ثانيًا: نموذج من علمه
 "بخور مريم"، خاص بابن الهيثم: -5

، (1)ان ا إن ابن البيطار اد  قأل، فأي اتابأ  االيأامع لميأرداّ اّدءيأ  ءاّغ يأ ا
  الترتيأأب الهيأأا ي عأأن طبيب أأا ابأأن الهيأأثم، أء  اأأر اسأأم ، مأأراّ ثمأأا ي، لأأي، عنأأ

ن، د أأأد،  َ ء  أأر  الأأ ي اتبعأأ  فأأأي مءسأأءعت ب ب أأأءر مأأريم، يأأءم الراأأأع، يأأءم القأأأيذ، حه
أأءن ... معظمهأأا ميأأرداّ  باتيأأ ، ءاث تأأان حيءا يتأأان، ءلأأيط بي هأأا  عقأأرب، َابابأأ ، ام 

 .(7)ميردة معد ي 

ءاد ير  ابن البيطار عن  أن يلأدرا، تحأّ األ ميأردة، مأا تأءافر حتأ  عصأر  
نءمأأأاّ ع هأأأا،  اسأأأبًا اأأأل  أأأص إلأأأ  صأأأاحب  بعما أأأ  منحءظأأأ . ءاأأأد تعأأأأم مأأأن المع

... مأأن  لأأ  مأأا سأأما   المعنءمأأاّ فمأأا يمنأأ  م هأأا فأأي ميأأردة مأأا، سأأء   أأص ءحيأأد
 اب ءر مريم آ را، ءاان ال ص الءحيد المدرا تحت  البن الهيثم 

                                                                                                                        

 -فأأأأأي مصأأأأأطن  اليأأأأأءم -ءءاأأأأأف عمنأأأأأ  انأأأأأ  عنأأأأأ  اّدءيأأأأأ ، فهأأأأأء -ليأأأأأمارلنطبيأأأأأب ابأأأأأن ا
امت صصا في م مار ، فيصب  سا غًا أن يتعقب المت صص اّ طأاذ ع أد مأن لأم يلأدر  
مثأأل ت صصأأ ، لأأ ا ف أأً  عأأن أن اتابأأًا البأأن الهيأأثم فأأي تعقأأب أ طأأاذ الطبيأأب القيرءا أأي 

ن لم يصل إلي ا  ص ، فه  ء حقيق  ءااع .م اءر في المصادر التاري ي  ءاس
 م(.1225لأ )1761( طبع  مصءرة باّءفسّ )دار المدي  ؟، د. ّ(، طبع  بءالق 1)
)غيأأأأر المرابأأأأ (، مأأأأن أصأأأأ اف ث ثأأأأ ب  باتيأأأأ ، ءحيءا يأأأأ ،  Simple(  تتاأأأأءن اّدءيأأأأ  الميأأأأردة 7)

ءمعد يأأأ د ءيسأأأم  ال بأأأاتي م هأأأاب االعقأأأاايرا، التأأأي تاأأأءن ءرَق ال بأأأاّ، أء بأأأمءر ، أء أصأأأن  
 ر (، أء ا با  ، أء ملر ، أء ثمار ، ءاد تاءن يمن  ال باّ اما لء.)ي 

االقأأأأأا ءن فأأأأأي الطأأأأأبا، دار صأأأأأادر ببيأأأأأرّء )د. ّ( )طبعأأأأأ  مصأأأأأءرة عأأأأأن طبعأأأأأ  بأأأأأءالق 
 .702ب 1لأ( 1763
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ي  اب ءر مأريما اّ   ديسأقءريدط أن    ءل، المعأرءف لأد  القأدماذ، امأا حأَءصه
آثارًا الء ها إل  البياضاد ءل  اساق  طءلها أربأع أصأابع، عنيهأا ملأر  شأبي   ي ءرا ف

أأن َيم، إلأأ   بأأالءرد اّحمأأر ءفأأي لء أأ  فرفيري أأ د ءلأأ  أصأأل  أسأأءد، شأأبي  فأأي شأأان  بالش 
 .(1)...ا العرض ما ل

ثأم يعأأدد العشأأاب اإلغريقأأي ديسأأقءريدط م افعأ ، ءم هأأاب أ أأ  يلسأأهل الأأبطن، ءيلأأدر 
 يأأع مأأن سأأمءم الهأأءام ءمأأن  أأعف البصأأر،د ءأصأأن  يل قأأي البشأأرة، ءيأأ لب الطمأأ ، ءي

... ءال ييءت  أن يقءلب اءمعم بعض ال اط أ   إ ا ت طت  امأرأة   بالَبث ر، ءيءافق ال ِّق رهط
د، م ع الحبلا   (7)حامل أسقطّد ءاس ا شلد في الراب ، أء في الع ل

                                                 

 .23ب 1(  االيامع لميرداّ اّدءي  ءاّغ ي ا 1)
 ءالنءن اليرفيري لء اّحمر القا ئ يدًا.

 اليارسي ب النيّ.ءالشنيم )أء السنيم( من 
ءمثأأأل لأأأ ا الءصأأأف، مأأأع ا أأأت ف يسأأأير، أءرد  الطبيأأأب القءصأأأء ي المصأأأري )اأأأان حيأأأًا 

ّ  ءرا  اءرق النب ب الابير، ءفي  آثار  بيضد ءساا  صأغير، 1333 لأ(ب اءب ءر مريم  با
ءعنيأأ  ملأأر اأأالءرد اّحمأأرد ءأصأأن  أحمأأرا، ااأأامءط اّطبأأا ء أأامءط اّلبأأاا )يأأمذان( مأأن 

 .150ب 1، 23ء 1626مع النغ  العربي  بدمشق مصءراّ مي
 .23ب 1( االيامع ...ا 7)

 ءأصل ال باّ )أء الشيرة(ب أسينها )ي ءرلا(.
َراا الصغير.  ءالَبث ر ءالَبَثر لء ال ل

، حسأأأأب تعريأأأأف القءصأأأأء يب اءيأأأأع  ءءرم يحأأأأد  فأأأأي مياصأأأأل الاعبأأأأين Goutteءال ِّق أأأأرهط 
 .777ب 1، ااامءط اّطبا ...ا ءأصابع الرينين، ءال سيما ميصل اإلبهاما

ءيعأأمء ابأأن ملللأأر بعأأض أسأأباب ال قأأرط اعنأأ  مأأن التأأمم المشأأي عنأأ  غيأأر اعتيأأادا، ءيقأأءلب 
ّل مأأأن َعيشلأأأ  مأأأن المشأأأي إال ملَ ق َرسأأأاا ، االتيسأأأير فأأأي المأأأداءاة ءالتأأأدبيرا، تحقيأأأق  ءانمأأأا رأيأأأ

فأأ  ءالعنأأءم )الياسأأء( الأأداتءر ميشأأيل ال أأءري، مأأن م شأأءراّ الم ظمأأ  العربيأأ  لنتربيأأ  ءالثقا
 .029، ص1620تء ط، مطبع  دار اليار بدمشق 
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ل بأأاّ )أي فأأي ءصأأي  لأأ (، ءاأأد رأ  ابأأن البيطأأار فأأي تحنيأأ  ابأأن الهيأأثم لهأأ ا ا
أأءر  ءيهأأًا م اليأأًا لتحنيأأ  ديسأأقءريدط، فأأعدرا بعأأد لأأ   الميأأردة، مأأا أطنأأق عنيأأ  اب ل

 مريم آ را، ملتبعًا إيا   ص طبيب ا اّ دلسيب

، ل  ءرق  دايق في صي  ءرق الثيل، ءعلسأنءا  فأي ارتيأا    ّ اابن الهيثمب لء  با
نلا  صغير، ءفأي ط رايقد في أصل أ رفأ ال ءرا  علس  ر اع هأا شأعب   مأن ير ءط  صل

 .(1)إانيل الشِّب  د ءبمر  ابمر ا

ثأأم لأأم يلغيأأل تنأأ  اال اصأأ ا العييبأأ ، التأأي أشأأار إليهأأا ديسأأقءريدط فأأي ب أأءر 
مأأريم، اّءل، عنأأ  سأأبيل الأأمعم، فعءردلأأا لأأء دءن تحيأأظب اءأصأأل لأأ ا ال بأأاّ إ ا 

نِّق عن  المرأة م ع الحبلا   (7)عل

 من المعاصرين،  ء  ب ءر مريم اّءلبءعر ف مصطي  الشهابي، 

أأأأءر مأأأأريم، شأأأأيرة مأأأأريم، اأأأأف  مأأأأريم، َعرَط يثأأأأا  ب لأأأأء السأأأأالءاع Cyclamenب ل
ءدلءيأأأ  اليبأأأل، فأأأي بعأأأض أ حأأأاذ الشأأأام. يأأأ ط  باتأأأاّ عشأأأبي  معمأأأرة مأأأن فصأأأين  
الربيعيأأاّ، لهأأا ملأأر  يميأأل، ت بأأّ بريأأ  فأأي يبأأال الشأأام الغربيأأ ، ءتلملأأر فأأي أءا أأر 

ن ، ءتلمر  لملرلاالشتاذ مع الملا  .(0)ح 

                                                 

 .25ب 1(  االيامع ...ا 1)
ّ  عأأأأارض  150ب 1ءالثِّيأأأأل، ءالث يِّأأأأل، لأأأأء الأأأأ يم، ءال ييأأأأل، ءال ييأأأأر، االيأأأأامع ..ا  ...  بأأأأا

، من اليصين  ال ييني .  مل ر 
نلاب ما الن ءا  ر  من ا بان الشير.  ءالعلسنءا، ءالعلس 

 ب ب بقن   س ءي  من التءابل.ءالشِّ 
 .25ب 1(  االيامع ...ا 7)
عربأأي(، إعأأداد أحمأأد شأأييق  –(  امعيأأم الشأأهابي فأأي مصأأطنحاّ العنأأءم المراعيأأ ا )إ انيأأمي 0)

، الطبع  الثا ي    .1627ال طيب، ماتب  لب ان ببيرّء
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 نوع من "الَجْوز" يحمل على التهوُّع: -6

ءاس ا اان ابن البيطار اد  قل تحنيأ  ابأن الهيأثم الءحيأدة ل بتأ  ب أءر مأريم، فإ أ  
ي قل، في ميأردة ايأءم القأيذا، تحنيأ  اأال بهأا أ دلسأي آ أر لأء الشأريف اإلدريسأي 

 قبلأ(، المتع ر حقب  عن عصر طبيب ا أبي إسح593)ّ 

االشأأريفب )يأأءم القأأيذ( لأأء ثمأأرةل شأأير، ياأأءن  باتأأ  فأأي سأأرءاّ الأأيمن فقأأطد 
أب، بأين الحيأاب  يل ءادر  عن  ادر الب دق، بل أعظم م أ  بقنيألد فأي يءفأ  شأبي ل حل

 .(1)ءالحياب حب  شبيه   بحب الص ءبر الابير، ءفيها بعض ال  ت نا

 فقالبلأ( ل ا اليءم، 593ءلقد حن  أبء يعير الغافقي )ّ بعد 

اأأع يلأأ ت  بأأ  مأأن الأأيمن. ءايأأل إ أأ   أأرب  مأأن  يأأءم القأأيذب اءيسأأم   يأأءم الر 
م اض. ءلء أابر من الب دق انيً ، لء   بين الصيرة ءالبياض في  تحميما  .(7)الحل

)ّ  ءبعد  مسم   سأ   أ أر ، يلعأر ف بأ  أبأء القاسأم الغس أا ي الشأهير بالءميأأر
 لأ(، فيقءلب1316

                                                 

 .129ب 1(  االيامع ...ا 1)
 مرتيعاتها ءَسراة ال شيذب أع  ، ا َسَرءاّ. ءسرءاّ اليمنب 

(  ام ت أأأأب يأأأأامع الميأأأأرداّ لنغأأأأافقيا حقأأأأق  صأأأأ  العربأأأأي ءتريمأأأأ  إلأأأأ  اإل انيميأأأأ ب مأأأأااط 7)
مأأأأايرلءف ءيأأأأءرا صأأأأبحي ) قأأأأً  عأأأأن االمصأأأأطن  اّعيمأأأأي فأأأأي اتأأأأب الطأأأأب ءالصأأأأيدل  

ب 7، 1625العربيأأأأ ا، يأأأأمذان، تأأأأعليف إبأأأأراليم بأأأأن مأأأأراد، دار الغأأأأرب اإلسأأأأ مي ببيأأأأرّء 
703.) 

  ّ م ا ياّ، ءلأي أ أءا   ت بأّ بريأ ، ءيأمر  بع أها. ءالحلم اضب  باتا عشبي  من فصين  الحل
 ءيقال لما في يءف اّترلا )الاب اد، بعام ي   الشام(ب حلم اض.
 ءي حظ أن  الغافقي اد يعل يءم القيذ ءيءم الراع ءاحدًا 
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يرة ت بأّ بالسأءداند لء أ  أبأيض إلأ  الصأيرة، أعظأم ايءم القيذب لء ثمأرل شأ
ءيسأأم  بيأأءم الأأأدفع،  –يع أأيب لمأأن أانأأأ  بقأأءة  -مأأن الب أأدق، ءيسأأم  بيأأأءم ااتأأل

 .(1)لدفع  بالقيذ ءاإلسهالا

ال ي  حسب أن ابن البيطار اد استمد  مأن  –ءأما  ص  عبدالرحمن بن الهيثم 
فاأأان بيا أأًا بالايييأأ   -ن  ءالملقي أأ ااتأأاب طبيب أأاب االتمأأام ءالامأأال فأأي اّدءيأأ  الملسأأه

 ... يقءلب التي ياءن بها استعمال ل ا العقار

اابأأأن الهيأأأثمب إ ا شلأأأرب )مأأأن يأأأءم القأأأيذ( ءمن درلأأأم اأأأيً  بأأأءمن مثقأأأال مأأأن 
اّ يسءن المسحءق، أء بمر الراميا ا، ءعليأن بايايأ  مأن العسأل، ءشلأرب م أ  بمأاذ 

ي أأ ً  ءبنغمي أأ . ءيلسأأهل أي أأًا مأأن أسأأيل، عنأأ  اأأدر  حأأار، لأأي ا القأأيذ، ءايأأع ف أأءاًل مهر 
 .(7)القءة ءاليصل ءالطبعا

ب Strychnos nux-vomicaءفأأي المصأأادر العنميأأ  الحديثأأ ب يأأءم القأأيذ 
 شير  طبي عظام، من فصين  النءغا ياّ، يلست را م   اإلستهرا ين.

 فءا أأدلا تيصأأيً ، ث أأا الطبأأي أ ءاعأأًا مأأن اليأأءم، ءبي أأّءاأأد عأأددّ مصأأادر ترا
م هأأاب اليأأأءم )مطنقأأأًا، أي يأأءم اّاأأأل(، ءيأأأءم بلأأأءا )يأأءم الطيأأأب(، ءيأأأءم ماثأأأل، 

                                                 

غأأأرب (  احديقأأ  اّملأأأار فأأي ماليأأأ  العشأأب ءالعقأأأارا، تحقيأأق محمأأأد العربأأي ال أأأاطبي، دار ال1)
. ءالغسأا ي لأء مأن سلأ ل  اّ دلسأيين النأ ين  محأءا عأن 22، ص1625اإلس مي ببيأرّء 

 الءطن اّم إل  العلدءة المغربي .
ءالمقصءد بالسءدانب مأا يعأرف اليأءم بغربأي إفريقيأ  )ابأل أن ي أتص القطأر السأءدا ي بهأ   

 التسمي (. ءت حظ تسمي  اليءم بيءم الدفع عن  الميام 
 .129ب 1ع ...ا (  االيام7)

، بأمر  Pimpinella anisumءاّ يسءن )من اليء ا ي    ّ (، ءلء الَي  سأءن بعاميأ  الشأامب  بأ
 من التءابل المشهءرةد ءالراميا ا )من اليارسي (ب ي ط بلقءل ... ءلما من اليصين  ال يمي .
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ءيأأأءم ال مأأأط، ءيأأأءم َعبهَأأأر، ءيأأأءم القطأأأا، ءيأأأءم الش أأأر  ، ءيأأأءم اله أأأد، ءيأأأءم 
المأأرا، ءيأأءم الأأري  )أء الأأم ا(، ءيأأءم اّ هأأار ءيأأءم الَاءثأأل، ءيأأءم أرمأأا يءط، 

... ف أأً  عأن يأأءم القأأيذ  فأأاءيأءم يل أأدلم، ءيأأءم أراأم، ءيأأءم السأأرء، ءيأءم الطر 
 ءيءم الراع.

اأأع ءاحأأد ... ءلأأ ا مأأ لب   ءاأأد  لأأب ابأأن الهيأأثم إلأأ  أن يأأءم القأأيذ ءيأأءم الر 
  ااش  في  ابن البيطار )عن  ما  لبين حااًل(.

 حوار العلماء: -7

لأأيط سأأاع  ييتمعأأءن ءيهأأًا لءيأأ   –ءممأأا يماأأن أن  علأأد  احأأءارًاا بأأين العنمأأاذ 
هءدة، بل لأء الحأءار الأ ي ييأري بيأ هم فأي اميأالط التأاريخا في ميالط العنم المع

ل ا ال ص ال ي  قن  ابن البيطأار )القأرن السأابع الهيأري( عأن ابأن  -المعقءدة أبدًا 
اأأعاب اءاأأال عبأأدالرحمن ءحأأد ب لأأء يأأءم  الهيأأثم )القأأرن الرابأأع(، فأأي ميأأردة ايأأءم الر 

 ... فإن ابن البيطار يقءل ملي  دًاب  (1)القيذا

اءلأأأأ   ظأأأأر  ءمطالبأأأأ  )... فقأأأأد(  اأأأأر أبأأأأء ح ييأأأأ  الأأأأدِّيَ َءري )ّ حأأأأءالي  اءفأأأأي
لأأأ( أن  طعأأم الراأأع طعأأم  حنأأء  يلغتأأ   بأأأ د ءلأأ   صأأي   بعيأأدة  مأأن صأأي  يأأأءم 727

 القيذ يدًاا .

 ثم  ر  ابن البيطار يتنطف إ  يتنمط الملسءغاّ لمقءل  ابن الهيثمب

                                                 

لقيذا ءاحد، بل تبع  (  ءالءااع، أن عبدالرحمن بن الهيثم لم يان ءحد  من اال بعن االراعا ءاا1)
 في  ل  الغافقي )اما سنف بيا ل  أع  (.
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ءن م أأأ ، لهأأأ ا، السأأأببل اءعسأأأ  أن تاأأأءن لأأأ   القأأأءة ت تنأأأف فأأأي م ابتأأأ ، فياأأأ
المقي يذ ءغير د أء ياءن أبء ح يي  لم يقأف عنأ  لأ ا مأن فعنأ ، أء ءاأف عنيأ  ءلأم 

  (1)ي ار  إ  لم يان من ع ايت ا

َء  الصي يا، ءي يف   دا، يقءل ابن البيطارب الء ال ه ءفي ال باّ المسم  ادَ  ر 
 م طِّ ًاب

ءابأن الهيأثم  ءأاثأر أطبأاذ اءغنط من اال إ أ  المالءدا أ ، امأا اأال ابأن ينيأل 
( الد أأد -ءَعأد د ث ثأً  مأن اأدما هم –مما  أا لأ ا يغنطأءن فأي  لأ   ءاأد  اأأر )أطبأاذ  

 .(7)ءالمالءدا   بص يين م تنيينا

ءأمأأأا المالءدا أأأ  )ءالصأأأحي ب المالءَبَ اَ أأأ ( فأأأإن اتعءينأأأ  باليارسأأأي  )يقأأأءل ابأأأن 
ع أأأأأد  –اإلسأأأأأهالا. ءلأأأأأء البيطأأأأأارب لأأأأأء( القأأأأأا م ب يسأأأأأ ، أي أ أأأأأ  يقأأأأأءم ب اتأأأأأ  فأأأأأي 

ّ  يعأد  ال أاط مأن أصأ اف اليتأء  –ديسقءريدط   -امأا لأء –... ءلأ ا ال بأاّ  ا با
 .(0)افي   اصي  اءة اإلسهالا -ع د يالي ءط –ممنءذ  لب ًااد ءبمر  

                                                 

 .129ب 1(  االيامع ...ا 1)
 .62ب 7(  االيامع ..ا 7)

ابتأأأداًذ، ع أأأد  -التأأأي شأأأمنّ ابأأأن الهيأأأثم ءمعاصأأأر  ابأأأن ينيأأأل معأأأاً  -ءاأأأد ءردّ االت ط أأأ ا
 قنهأأا د ءع أأ  23ء 020ب 7الغأأافقي )القأأرن السأأادط الهيأأري(، االمصأأطن  اّعيمأأي ...ا 

 ابن البيطار دءن أن ي سبها إلي  
ءالد أأأد، فأأأي تعريأأأف القءصأأأء يب الأأأء المعأأأرءف بحأأأب المنأأأء ، ءلأأأء ث ثأأأ  أصأأأ افب صأأأي ي، 
ءشأأيري، ءل أأديد فالصأأي ي ابيأأر يشأأب  اليسأأتقد ءالشأأيري مأأ قط بسأأءادد ءاله أأدي يتءسأأط فأأي 

 .176ب 1اذ ..ا القدر بي هما. ءالحب  ت قسم إل   صيين، ءفيها لسان ...ا، ااامءط اّطب
 .177ب 3(  االيامع ...ا 0)

َبيلأءن  يطنأق عنأ  األ  بأاّ لأ   Euphorbiaءي ار الشهابيباليت ء  )من السأريا ي ( لأء الَير 
. ي ط  باّ من فصين  اليربيء اّ، في  عدة أ ءا ، ال ابير شعن لها فأي المراعأ .  لبن دار 

ن باب، ءالش برل E. lathyrisم هاب المالءدا     م، ءال عي  ...، ءالحه
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 تصنيف أنواع: -8

ل أأا   -..ا ابأأن البيطأأار مأأن ميأأرداّ ابأأن الهيأأثم فأأي ايأأامع –ءغيأأر مأأا سأأبق 
(. يعر فها إسحق بن عمران )مأن Piper cubeba ، ءاالسم العنمي االَاَباب ا )فارسي

المدرسأأأ  القيرءا يأأأ (ب لأأأي احأأأب  العأأأرءط، ء عتهأأأا مثأأأل  عأأأّ الينيأأأل، ءلهأأأا أ  أأأاب، 
 .(1)ءأطرافها ءلء ها أصهبا

 ءيعتي ابن الهيثم بإ اف  ماب

الابابأأ  اصأأ يانب ابيأأرة ءصأأغيرة. ءالابيأأرة لأأي حأأب العأأرءط، ءالصأأغيرة لأأي 
 .(7)ي االَين   

ءفأي م أافع الابابأ ، مأن األ صأ ف ءتسأمي ، يقأءل يأالي ءط إ هأا مأدرة لنبأأءل، 
 -اما يقءل الشريف اإلدريسي –ءم قي  لنانيتين من الحص . ءاس ا أمساّ في اليم 

الأأ ي يرالأأا حبأأًا يلينأأب مأأن  -. ءع أأد القءصأأء ي(0)حسأأ ّ النثأأاّ ءعطأأّر اّ يأأاط
االسأأأأعال الاثيأأأأر  ع مأأأأع غيرلأأأأا مأأأأنلأأأأي مأأأأن الب أأأأءراّ اليابسأأأأ  التأأأأي ت يأأأأ -اله أأأأد

 .(3)الرطءب ا

لأأأأأأ(، 372(، ع أأأأأد ابأأأأأن سأأأأأي ا )ّ Cuminumءاالامأأأأأءنا )ءاالسأأأأأم العنمأأأأأي 
 .(5)أص اف أربع ب ارما ي، ءفارسي، ءشامي، ء بطي

                                                 

 .32ب 3(  االيامع ...ا 1)
 .32ب 3(  االيامع ..ا 7)

ءتد ل الين ي ، ع د إسحق بن عمران، افي الطيب .. ءلي، في صيتها، مثل حب ال ردل 
 .195ب 0ءأابر، لها عيدان صغار مثل العلَقدا، االيامع ..ا 

 .36ب 3(  االيامع ..ا 0)
 .150ء 52ب 1(  ااامءط اّطب ا ..ا 3)
 .21ب 3(  االيامع ..ا 5)
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 ءفي تعريف الامءن، عمءمًا، يقءل الغسا ي الءميرب

مأم، ءيقأع عنأ   باتأاّ اثيأرة، ءلاأن اّ  أص امن ي ط الهدباّ ءمن  ءي اليل
ب  ل ا ال ء  ال ي لء من التءابلد لأ  ءرق لطيأف رايأق اأءرق الشِّأب د ءملأر  دايأق 

  (1)أبيض املر الامبرة ءلء معرءف ع د ال اص  ءالعام ا

د (7)ءلاأأن  ابأأن البيطأأار ي قأأل عأأن إسأأحاق بأأن عمأأران، أن  ل أأا  اامء أأًا أبأأيضا
 اما ي قل عن طبيب ا عبدالرحمن بن الهيثمب

 .(0)اّسءد، ءالء البري، الشبي  بالشء يماأن  ل ا  الامءن 

 خواص الِحْرَذون والعقرب، العجيبة! -9

                                                 

 .131( احديق  اّملار ..ا ب 1)
 ءاليمم، ميردلا يم ، ءلي الشعر الاثير 

ءيتأأأأابع الغسأأأأا ي معأأأأددًا م افعأأأأ  ء ءاصأأأأ ب ا أأأأافع مأأأأن  ءاّ السأأأأمءم ءالهأأأأءام، مأأأأدر لنبأأأأءل 
ءالطم ، يطرد الرياح، ءيحنل الص باّ. ءاس ا شرب بالماذ  يأع مأن اّمغأاص ءالأ يخ، ءاس ا 

بال أأل  يأأع مأأن اليلأأءاق. مأأدمل لنيراحأأاّ، اأأاطع لنرعأأاف إ ا أد نأأّ م أأ  فتينأأ  فأأي شأأرب 
 اّ ف. ءعصارت  تينء البصر، ءتميل الدمع ا.

 .27ب 3ا (  االيامع ..7)
 ءالامءن اّبيض أء حب  الح ءة أء الحب  الحنءة )في المغرب(ب لي اّ يسءن )الي سءن(.

 م محرفًاب عبدالن  بن الهيثم . ءاد ءرد االس27ب 3(  االيامع ..ا 0)
ءيقأأءل ابأأن البيطأأار، فأأي ميأأردة اامأأءن أسأأءداب الأأء الامأأءن البأأري عنأأ  الحقيقأأ د ءاأأد يقأأال 

 .20ب 3أي ًا عن  الحب  السءداذ بالعربي  ءلء الشء يما، االيامع ..ا 
ب يأأ ط  باتأأاّ عشأأبي  حءليأأ ، فيأأ  أ أأءا  Nigellaءالشأأء يم )فارسأأي (، أء الحبأأ  السأأءداذ 

ر  لحبها أء لملرلا، ءأ ءا  ت بّ بري  في الحقءل. ءمن الشء يم الممرء ب الحب  السأءداذ تم 
N. sativa. ء  يمر  لنحصءل عن  بمرت  التي تسم  في مصر ءالشام، بحب  البرا  ، 
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ان أأاب إن  اّطبأأاذ القأأدام  اأأد أسأأرفءا، أحيا أأًا، فأأي الحأأدي  عأأن  أأءاص بعأأض 
العقااير ءالميرداّ الطبي ، حت  بنغءا حدًا يمي  ال ءق السنيم. إال أن  ميل اإل سان 

مع ما ملتِّعءا بأ  مأن  -عثر بها، اان يلمين لبع هماليطري إل  سما  اّعاييب ءالت
الاتابأأأَ  فأأأي  أأأءاص تلثيأأأر ال أأأءاطر، ءتبعأأأ  الدلشأأأ ، ءتحمأأأل عنأأأ   -اليهأأأم ءالعنأأأم

 التعنق بآمال ال تعدء أن تاءن أءلامًا 

الرحمن بن الهيثم من أن ي ساق مع م طق العصأر، فاا أّ عبدءاد اان ال بد ل
المسأأأم  ااالاتيأأأاذ بالأأأدءاذ مأأأن  أأأءاص  ربمأأأا لأأأي مأأأا  أأأم  اتابأأأ  -م أأأ  ميأأأرداّ

اأأد ايتأأرح بع أأها مأأن  يالأأ ، مثنمأأا ااتأأبط مأأن اّطبأأاذ السأأابقين عنيأأ ،  -اّشأأياذا
  (1)عربًا ءأغارا ، فماد عنيهم في ما ااتبط بحام اال سياق

نا  َ ء  أأأر  يقأأأءل امهأأأراريط، فأأأي  –فأأأي مءسأأأءع  ابأأأن البيطأأأار  –فعأأأن دلبيب أأأ  االحه
نِّق انب ا بأع فأي  راأ  سأءداذ، أبرألأا  ءاص ب إن عل م أ  الرِّ لحر ءن عن  صأاحب حل

...( يصأأأن  لتحسأأأين    ءأمأأأا ديسأأأقءريدط في قنأأأءن ع أأأ ب اَ أأأر ذ )الحأأأر ءن(7)ءأمالهأأأاا
                                                 

(  مأأن  لأأ  مأأا بي أأا مأأن اأأءل ديسأأقءريدط عأأن  بأأاّ اب أأءر مأأريماب ءمعأأم بعأأض ال أأاط أ أأ  إ  1)
سأأقطّ  ءاس ا شأأد فأأي الرابأأ ، أء فأأي الع أأد، م أأع الحمأألا . فاأأان أن ت طتأأ  امأأرأة حامأأل أ

ات ط أأ ا طبيب أأا ابأأن الهيأأثم االأأمعما إلأأ  مأأا لأأء فأأي حاأأم اليقأأين، ع أأدما اأأالب اءأصأأل لأأ ا 
ن ق عن  المرأة م ع الحملا ، االيامع ..ا   .25ء 23ب 1ال باّ إ ا عل

 .12ب 1( االيامع ..ا 7)
م   الربع لي الحم  التي ات ع   يءمًا، ءتد  يءمين، ثم تيأيذ فأي اليأءم الرابأعا ، حسأب ءحل

 .755ب 1تعريف القءصء ي، 
ءال ير  الطبيب اّ دلسي عبدالمن  بن مللر )المعرءف بأااالبنا( لأ   الحمأ   بيثأ ، اءاس مأا 

 .069شرلا ان  في علسر  ل يهاا ، االتيسير في المداءاة ءالتدبيراب 
ميأأاّ فأأي  ظأأر ابأأن مللأأر  د، دمءيأأ ، رهب أأع  –ءعأأن الحل ، ءهر  أأب  ا ظأأرب  –ءلأأيب حمأأ  يأأءم، غه

فا أأل السأأباعيب االطبيأأب اّ دلسأأي عبأأدالمن  بأأن اليقيأأ  محمأأد بأأن مللأأرا مأأن  أأ ل اتأأاب 
االتيسأأير ..ا )ءلأأء َيأأد  صأأاحب التيسأأير( ، اأبحأأا  المأأ تمر السأأ ءي العاشأأر لتأأاريخ العنأأءم 
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.. ءاس ا  نأط  النءن ءصقال الءي  ءالبشرةد ءأيءد ما ياءن من َ ر    الشديد البياض
شأيذ   هأامء   ما لي، فيالحإل  برطءب  ا ما  سريعًاد ءاس ا فلر  فاحّ م   را ح  

ا   (1)شبي  برا ح  اليميم  ءاد يغش  اءم ب رذ المرارير التي تلعنف اّرم 

في اتاب   -ءأمام  ل   االمقدماّا  –فياذ طبيب ا أبء إسحق بن الهيثم، ءمعم 
 ..اب ااالاتياذ

، لم ي ف ما ي ال  من ال أرب  ر ءن(، إ ا أحرق ءطلني ب  إ سان  أن  ايند )الحه
  (7)عاءالقط

ر ءن، فهءب  ءأما تعريف الحه
ءااللأأأاد ءلأأأي  مأأأاع أأأد اليأأأاحظب ادءيب أأأ  تشأأأب  الحربأأأاذ، تاأأأءن ب احيأأأ  مصأأأر ء 

 .(0)دءيب  منيح ، مءشاة  بعلءان ء قطا

                                                                                                                        

، 1626العنمي العربي بيامع  حنب  (، معهد الترا 1629ع د العربا. )ال  اي ،  يسان 
 .775-166ص ص

قال الءي ب َصق ن  ءي      ءصه
بميأأأ  )مثأأأل شأأأير التأأأين(، ي اأأأل ثمأأأر ، ياثأأأر فأأأي مصأأأر،  يأأأمب شأأأير مأأأن اليصأأأين  ال ل م  ءاليل

 .733ب 1بأاالتين ال ار ا  -ع د القءصء ي المصري –ءيسم  أي ًا 
 .12ب 1(  االيامع ..ا 1)

ّل تيربتأ  لقأ ر ، فأإ ي اأدّر عنأأ  ءأمأا يأالي ءط فيقأءلب ااأ أد  البصأر  فتراأ ال اأءم ب دمأ  يلحه
 غير  من اّدءي  التي امتح تها ليعل  ل  ...ا 

 .12ب 1(  االيامع..ا 7)
أ ار أ ي عرفّ، ءأ ا عن  مقاعد الدرط بحنب، ت م ة اا ءا من المقصأرين فأي دراسأتهم، يمعلمأءن 

 ، حردء ًا، ف بحء  ءدل أءا أايهأم بدمأ ، فيمت أع إحساسأهم لمم  هم أ هم اد تصيدءا، في ظالر المدي 
 بالءيع ع دما يتنقءن من المعنم ال رب بالعصا عن  أيديهم 

 .52ب 9ااتاب الحيءان، تحقيق عبدالس م لارءن، دار إحياذ الترا  العربي، بيرّء )د.ّ(، (  0)
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أأرَ ءن  َبي  أأ ، حه َبأأين، حل أأَرفلءط، أم حل ب Agamaءفأأي معيأأم أمأأين المعنأأءفب اَع  
السأحني  ءأ أ م. يلعأرف ي ط من الَعظاذ أعظم من العظاذة المعرءف  في مصأر ب

فأأي مصأأر ءسأأي اذ بقا أأي اليبأأل، ءفأأي يميأأرة العأأرب باليبي أأ . ءلأأء أ أأءا  اثيأأرة، 
 .(1)اA. Stellioم ها  ء  يلعرف في الشام بالحر ءن 

ر ءن  ، يمع حرا ين، ءتعتي بدال مهمنأ ب Agama Stellioءع د الشهابيب حه
سأ تيمترًا. ءلأي اثيأرة  03  انما يميد ادرلا عنأ –غير الَءَرل ءغير ال ب  –دءيب  

 .(7)في الشاما
، يقأأءل ديسأأأقءريدطب إ ا أ أأ   ي أأأًا، ءدلق ، (0)ءفأأي االعقأأربا، تنأأأ  الدءيبأأ  ال أأأارة

ءسلأأحق ءءل أأأع عنأأ  لسأأأع  العقأأرب، أبرألأأأا  ءاأأد يلشأأأء  ءي اأأل، فييعأأأل  لأأ  أي أأأًاا  
بطين الحامأ ، ءيسترسل ابن سي اب اءأما رماد العقارب، فيلدب ر بعن تطي ن اارءرة ث ي   

ثأأم يليعأأل فيهأأا العقأأارب فأأي ت أأءر حأأارة، لينأأً  أء أاأأل، مأأن غيأأر مبالغأأ  فأأي االحتأأراق، 
ءيلرفأأأع مأأأن الغأأأد  ءالميأأأاا  يأأأر  مأأأن ال أأأمف ال اشأأأف اؤ أأأ  لنقأأأأءةا . ءيميأأأد الشأأأريف 
نأط بمثأل  صأف ءم أ  َ أر ذ فأعر، ءااتلحأل بأ ،  اأًا، ء ل اإلدريسيب اإ ا سلحق العقرب محر 

 ...  (3)يع من يرب العينأحد البصر، ء 

                                                 

 .2ء 9. ّ( ص(  امعيم الحيءانا، طبع  مصءرة، دار الرا د العربي ببيرّء )د1)
 .17(  معيم الشهابيب 7)
ّل أعر ف العقرب فعاءل، عن  طريق  القدماذب اءلي معرءفأ ا  فءيأدّ صأاحب امعيأم الحيأءانا (  0) اد

 .77، م  ث ، ءلي أ ءا  اثيرةا  صScorpioاد سبقتي إل  مثل  ل ، يقءلب اعقرب 
 .172ب 0( االيامع ..ا 3)

تي اان لنقدماذ اعت اذ  عظيم بها، اما يقءل الطبيأب ءاطين الحام ا من اّطيان المراب  ال
لأأأأأ(، ءاأأأأان ايلحتأأأأاا إليأأأأ ، فأأأأي الطأأأأب، لتءثيأأأأق آالّ 1332ال أأأأرير داءد اّ طأأأأااي )ّ 

التقطيأر، ءالطأأبخ بأأ  )...(، ءصأ عت ب طأأين   أأالص يأأمذ ، فحأم  مسأأحءق، شأأعر مقصأأءص، 
، يل  أأأل، منأأأ  مان أأأط، َ ط مأأأي،  بأأأ  الحديأأأد، انأأأط، اشأأأر البأأأيض، مأأأن اأأأل  صأأأفل يأأأمذ
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َل فأي إ أاذ  عه َ ّ عقرب  ءاحدة، ءاد بقي في الشهر ث ث  أيام أء أربع ، ءيل اإن  أل ه
ءصب عنيها ميّ، ءسد رأط اإل اذ، ءتأر  حتأ  يع أ  الميأّ اءتهأا، ثأم يلأدلن بأ  َمأن  

 ا الأأدلن عنأأ  البءاسأأير بأأ  ءيأأع الظهأأر ءالي أأ ين، فإ أأ  يلبر أأ . ءايأألب إن طلنأأي مأأن لأأ
عنّ في  را  ءعنقّ عن  المأرأة  ن أ  ّ عقرب  ميت  ءيل الظالرة، يييها ءأسقطها. ءاس

  (1)التي تلسقط أءالدلا، لم يسقط الي ين ءحيظ  الن  عنيهاا

ر ءن، في إسقاط الي ين   فتلنغي  اصي  العقرب، ما سبق بيا   من  اصي  الحه

 ءبعد.

ابن الهيثم، ءبيسير من عمن  الأ ي تأءافر ل أا اليأءم،  به   المعنءماّ ال  ين  عن
ايتهأأد ا أن  رسأأم م مأأ  لهأأ ا العأأالم الينيأأل، الأأ ي اأأان ءاحأأدًا فأأي تنأأ  الطنيعأأ  التأأي 
أ أأ ّ عنأأ  عاتقهأأا، فأأي أ أأدلط القأأرن الرابأأع الهيأأري )العاشأأر المأأي دي(، أن تلرايأأع 

                                                                                                                        

ءيلعيأأن باّلعبأأ ، أء ال أأل، أء النأأبن، عي أأًا ملحامأأًاد ءانمأأا ت مأأّر اا أأّ غايأأ  فيمأأا يلأأراد 
 .703  1م ها  ..ا، ات ارة أءلي اّلباب ...ا، الماتب  الثقافي  ببيرّء )د.ّ(، 

ءاَيأأَرب العأأينا لأأء، حسأأب ءصأأف ابأأن مللأأر اّ دلسأأيب مأأا يظهأأر، فأأي بأأاطن الييأأن، مأأن 
. ءيتعأأأر ف الباحأأأ  الأأأداتءر محمأأأد ظأأأافر 36قشأأأءر التأأأينا، االتيسأأأير ..اب ا شأأأء   شأأأبيه  ب

، االمه  ب فأي الاحأل الميأربا، Trachomaالءفا ي االسم العنمي المعاصر له ا المرض 
البأأأن ال يأأأيط، تحقيأأأق الأأأداتءر الءفأأأا ي ءالأأأداتءر محمأأأد رء اط انعأأأ  يأأأي، مأأأن م شأأأءراّ 

 .722، ص1622ءم ءالثقاف  )ايسيساء(، )الرباط( الم ظم  اإلس مي  لنتربي  ءالثقاف  ءالعن
ءال ييأّء مصأأ ف االيأامع ..ا، ءلأأء يسأأتءفي لأ   ال أأءاص، العييبأأ ، أن يأدلي بأأدلء  فيهأأا، 
ّ  عقرب في ميّ حت  يحترق، ءطلنأي بأ ل  الميأّ مء أعل داذ الثعنأب،  يقءلب اليب إ ا النهَي

 أ بّ في  الشعر، مير با .
 .172ب 0(  االيامع..ا 1)



 50 

، بأأين أ أداد  السأأبع ، عنأأ  اتأاب ديسأأقءريدط بنغتأأ ، اإلغريقيأ د بأأل اأأان العأالم اّاأأدر
 ... ءبعد  تءال  ء ع الاتب ءالمءسءعاّ في الميرداّ الطبي   التعليف ءالتص يف

أ أأ  اأأان، حتأأ  اليأأءم، إ ا  لاأأر اسأأم ابأأن  -اأأرة أ أأر  –سأأم  ل يسأأي بأأعن أمعأأم أء 
الهيثم، تداع  إل  ال اطر ش ص عالم آ ر، من المشرق، لءب محمد بن الحسن بن 

 الهيثم 

سأأب أن  المهتمأأين بأأالترا  العنمأأي العربأأي، سأأءف يميأأمءن، بعأأد اليأأءم، ءلا أأي أح
يِّأ  المشأراي عأالم البصأرياّ لأ ا  ه ي، الرا د في الطب ال باتي، مأن اابَن الهيثم اّ دلس

معاصأأرًا لطبيب أأا، مأأع سأأبق اّ دلسأأي لأأ  فأأي الأأءالدة ب حأأء  -بالمصأأادف   –الأأ ي اأأان 
 .(1) مسين س  

                                                 

م(، مأأن ألأأل البصأأرة، 695لأأأ )053(  أبأأء عنأأي، محمأأد بأأن الحسأأن بأأن الهيأأثم، ءلأأد فأأي سأأ   1)
 ه.303ا تقل إل  الديار المصري  ممن الياطميين، ءأاام بها إل  ءفات  في  حء 
 يقءل في حق  ابن أبي أصيبع ، ال ي أفرد ل ، في اتاب ، تريم   افي ب

عنأأأم الريا أأأي، ءاأأأان دا أأأم االشأأأتغال، اثيأأأر ءا... لأأأم يماثنأأأ  أحأأأد ، مأأأن ألأأأل مما أأأ ، فأأأي ال
التصأ يف ... ء بيأأرًا بعصأأءل صأ اع  الطأأب، إال أ أأ  لأم يباشأأر أعمالهأأا، ءلأم تاأأن لأأ  دربأأ  

 .553بالمداءاة ...اب 



 53 

 مراجع البحث

 أواًل: المصادر )مسلسلة حسب أزمان مؤلفيها(:

لأأأ(ب ااتأأاب الحيأأءانا 755أبأأء عثمأأان، عمأأرء بأأن بحأأر )تأأءفي سأأ    -اليأأاحظ -1
السأأ م لأأارءن، الطبعأأ  الثالثأأ ، الميمأأع العنمأأي عبد)سأأبع  مينأأداّ(، تحقيأأق 

العربأأأي اإلسأأأ مي ءدار إحيأأأاذ التأأأرا  العربأأأي ببيأأأرّء )د. ّ( مصأأأءرة عأأأن 
 ( )الميند السادط(.1696الطبع  الثالث  

نيل  -7 لأ(ب اطبقاّ اّطباذ 066أبء أيءب، سنيمان بن حسان )ّ بعد  –ابن يل
)مصأأأءرة عأأأن  1625ءالحامأأأاذا تحقيأأأق فأأأ اد سأأأيد، م سسأأأ  الرسأأأال  ببيأأأرّء 

(، مميأأدة اتأأاب اتأأاريخ 1655المعهأأد العنمأأي الير سأأي للثأأار الشأأراي  بالقأأالرة 
 لأ(.762 إلسحق بن ح ين )ّ ااّطباذ ءالي سي 

لأأ(ب االقأا ءن 372الشيخ الر يط أبأء عنأي، الحسأين بأن عنأي )ّ  –ابن سي ا  -0
فأأي الطأأبا )ث ثأأ  أيأأماذ(، دار صأأادر ببيأأرّء )دءن تأأاريخ( )طبعأأ  مصأأءرة 

 (.م( )اليمذ اّءل1222لأ 1763عن طبع  بءالق، القالرة 

لأأأأأأ(ب اتأأأأأاريخ ابأأأأأن حأأأأأمم 359أبأأأأأء محمأأأأأد، عنأأأأأي بأأأأأن أحمأأأأأد )ّ  –ابأأأأن حأأأأأمم  -3
سيا )صدر م ها أربع  أيماذ(، تحقيق الداتءر إحسان عباط، الم سسأ  اّ دل

 (.1621)اليمذ الثال   20 -1623العربي  لندراساّ ءال شر ببيرّء 

أبأأأء القاسأأأم، صاعأأأأد بأأأن أحمأأأأد بأأأن صاعأأأأد )ّ  –القا أأأي صأأأاعد الطنيطنأأأي  -5
لأأأ(ب اطبقأأاّ اّمأأما، تحقيأأق حيأأاة العيأأد بءعنأأءان، دار الطنيعأأ  ببيأأأرّء 397
1625. 

َميدي  -9 لأأ(ب ايأ ءة المقتأبط 322أبء عبدالن ، محمد بن فتأءح اّمدي )ّ  –الحل
 .1699في  ار ءالة اّ دلطا، الدار المصري  لنتعليف ءالتريم  بالقالرة 
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لأأأأ(ب ااتأأأاب 552المن  بأأأن مللأأأر اّ دلسأأأي )ّ عبأأأدأبأأأء مأأأرءان  –ابأأأن مللأأأر  -2
ال أأأأءري، م شأأأأءراّ التيسأأأأير فأأأأي المأأأأداءاة ءالتأأأأدبيرا، تحقيأأأأق الأأأأداتءر ميشأأأأيل 

الم ظمأأ  العربيأأ  لنتربيأأ  ءالثقافأأ  ءالعنأأءم )الياسأأء( بتأأء ط، مطبعأأ  دار الياأأر 
 .1620بدمشق، 

أأالءال  -2 لأأأ(ب ااتأأاب الصأأن ا 522أبأأء القاسأأم،  نأأف بأأن عبأأدالمن  )ّ  –ابأأن َبش 
 .1699)اسمان(، الدار المصري  لنتعليف ءالتريم  بالقالرة 

لأأ(ب 939د، عبدالنأ  بأن أحمأد المأالقي )ّ ابن البيطار،  ياذ الدين أبء محمأ -6
االيأأامع لميأأرداّ اّدءيأأ  ءاّغ يأأ ا )أربعأأ  أيأأماذ فأأي مينأأدين(، دار المدي أأ  

 م(.1225لأ  1761)د. ّ( )مصءرة عن طبع  بءالق، القالرة 

لأأأ(ب االتامنأأ  لاتأأاب 952محمأأد بأأن عبدالنأأ  الق أأاعي )ّ  –ابأأن اّب أأار  -13
 )الميند الثا ي(. 22ء 1229الصن ا )ميندان(، ميريط 

.. الصأأأأدفيا، دار  ابأأأأن اّبأأأأار )أعأأأأ  (ب االمعيأأأأم فأأأأي أصأأأأحاب القا أأأأي -11
 .1692الااتب العربي بالقالرة 

مءفأأق الأأدين أبأأي العبأأاط، أحمأأد بأأن القاسأأم بأأن  نييأأ   –ابأأن أبأأي أصأأيبع   -17
لأأأ(ب اعيأأءن اّ بأأاذ فأأي طبقأأاّ اّطبأأاذا، تحقيأأق الأأداتءر 992ال مريأأي )ّ 

   الحياة ببيرّء )د. ّ(. مار ر ا، دار ماتب

لأأأأ(ب االمهأأأ ب فأأأي 922عنأأأي بأأأن أبأأأي الحأأأمم القرشأأأي )ّ  –ابأأأن ال يأأأيط  -10
الاحأأل الميأأربا، تحقيأأق الأأداتءر محمأأد ظأأافر الءفأأا ي ءالأأداتءر محمأأد رءاط 
انعأأأ  يأأأي، م شأأأءراّ الم ظمأأأ  اإلسأأأ مي  لنتربيأأأ  ءالعنأأأءم ءالثقافأأأ  )ايسيسأأأاء( 

 .1622)الرباط( 
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أبأأأء عبدالنأأأ ، محمأأأد بأأأن محمأأأد بأأأن  –المرااشأأأي ابأأأن عبأأأدالمن  اّ صأأأاري  -13
لأأأأ(ب االأأأ يل ءالتامنأأأ  لاتأأأابي المءصأأأءل ءالصأأأن ا )ثما يأأأ  230عبأأأدالمن  )ّ 

أسيار، المطبء  م ها  مس  متيراأ (، تحقيأق الأداتءر إحسأان عبأاط ءالأداتءر 
محمأأأد بأأأن شأأأريي ، دار الثقافأأأ  ببيأأأرّء ءأااديميأأأ  الممناأأأ  المغربيأأأ  بالربأأأاط، 

سير الرابع، تحقيق الداتءر إحسان عباط، دار الثقاف  ببيرّء )ال 1693-23
1693.) 

لأأأأأأ(ب اتأأأأأأ ارة أءلأأأأأي اّلبأأأأأأاب 1332داءد بأأأأأن عمأأأأأأر )ّ  –داءد اّ طأأأأأااي  -15
ءاليأأأأامع لنعيأأأأب العيأأأأابا )ث ثأأأأ  أيأأأأماذ(، الماتبأأأأ  الثقافيأأأأ  ببيأأأأرّء )د. ّ( 

 )طبع  مصءرة(.

لأأأ(ب احديقأأ  1316أبأأء القاسأأم بأأن محمأأد بأأن إبأأراليم )ّ  –الغسأأا ي الأأءمير  -19
اّملأأأأار فأأأأي ماليأأأأ  العشأأأأب ءالعق أأأأارا، تحقيأأأأق محمأأأأد العربأأأأي ال طأأأأابي، دار 

 .1625الغرب اإلس مي ببيرّء 

لأ(ب ا ي  الطيب من غصن 1331أحمد بن محمد )ّ  –المقري التنمسا ي  -12
اّ أأدلط الرطيأأبا )سأأبع  مينأأداّ ءالثأأامن فهأأارط(، تحقيأأق الأأداتءر إحسأأأان 

 ، )الميند الثال (.1692ّ عباط، دار صادر ببيرء 

ين بأأن عبأأدالرحمن )ّ بعأأد  –القءصأأء ي المصأأري  -12 لأأأ(ب ااأأامءط 1333َمأأد 
اّطبأأا ء أأامءط اّلبأأاا )يأأمذان(، مأأن مصأأءراّ ميمأأع النغأأ  العربيأأ  بدمشأأق، 

 .23ء 1626
 ثانيًا: المراجع

االدءلأأأأ  البيم طيأأأأ اب الأأأأداتءر السأأأأيد البأأأأام العري أأأأي، دار ال ه أأأأ  العربيأأأأ  -16
 .1627ببيرّء 
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لأأأ(، ماتأأب تحقيأأق التأأرا  212االقأأامءط المحأأيطاب الييأأرءم آبأأادي )ّ  -73
، الطبع  اّءل    .1629في م سس  الرسال  ببيرّء

االمصأأأأطن  اّعيمأأأأي فأأأأي اتأأأأب الطأأأأب ءالصأأأأيدل  العربيأأأأ ا )مينأأأأدان(ب  -71
 .1625إبراليم بن مراد، دار الغرب اإلس مي ببيرّء 

(، دار الرا أأأد 1639  )ّ اّاب الأأأداتءر أحمأأأد عيسأأأبأأأ امعيأأأم أسأأأماذ ال -77
 (.1603)مصءرة عن طبع  القالرة  1621العربي ببيرّء 

امعيأأأأم الحيأأأأءاناب أمأأأأين المعنأأأأءف، دار الرا أأأأد العربأأأأي ببيأأأأرّء )د. ّ(  -70
 )طبع  مصءرة(.

عربأأأي(ب  –امعيأأأم الشأأأهابي فأأأي مصأأأطنحاّ العنأأأءم المراعيأأأ ا )إ انيأأأمي  -73
 1627طبعأأ  الثا يأأ  ال ،بيأأرّءبإعأأداد أحمأأد شأأييق ال طيأأب، ماتبأأ  لب أأان 

) أأأأءاة المأأأأادة العربيأأأأ  فأأأأي المعيأأأأم مأأأأن ء أأأأع ءتحقيأأأأق اّميأأأأر مصأأأأطي  
 (.1692الشهابي، ّ 
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