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 ملخص البحث:
"حرَّاف" مدينة عظيمة مشهورة حسب ايقوت اغبموم تقع يف اعبزيرة الفراتية، كتعد موطن العلم كالعلماء، كمن بُت      

اليت برع فيها علماء حرَّاف؛ الطب، فاشتهرت بيواتت حبد ذاهتا يف صناعة الطب كعائلة اثبت بن قرة الصايب الذم  العلـو 
كاف لو الفضل الكبَت ىو كأبنائو كأحفاده يف تطوير علم الطب سواءا من الناحية النظرية من خبلؿ مؤلفاهتم أك من 

 عباس.الناحية العملية من خبلؿ خدمتهم لدل خلفاء بٍت ال
كقد ذاع صيت اغبرَّانيُت يف صناعة الطب حىت يف األندلس فنجد الطبيب يونس بن أضبد اغبرَّاين )كاف حيا سنة     

نفس  (ٕ)ـ( كعمرٜٙٚىػ/ٖٙٙالذم حقق شهرة كاسعة، كقد خطى ابناه أضبد )كاف حيا سنة  (ٔ)ـ(ٕٕٓٔق/ٓٓٗ
مث عادا إىل  داد كمكثا هبا عشر سنُت يتلقوف العلـو الطبية،خطى كالدمها يف التخصص يف مهنة الطب فشدا الرحاؿ إىل بغ

الذم قرهبما كرافقاه يف حلو كترحالو ـ( ٜٔٚ-ٜٔٙىػ/ٖٙٙ-ٖٓ٘)األندلس فحظيا عند اػبليفة األموم اؼبستنصر ابهلل 
 كغزكاتو.

 ؟اإلشكالية: كيف ساىم أطباء حراف يف تطور صناعة الطب كالًتكيج ؽبا يف مشارؽ األرض كمغارهبا
 : حرَّاف، الطب، األندلس، اثبت بن قرة الصايب، يونس بن أضبد اغبرَّاين.الكلمات ادلفتاحية

Abstract 
      Harran is a great and famous city, according to Yakut al-Hamawi, It is 

located on the Al-Djazīra. It is the home of science and scientists, and 

among the sciences in which Harran scholars excelled; Medicine, So, 

Byoutat became famous in the medical industry as the Thabet bin Qara Al-

Sabi family Who had great credit for him and his sons and grandsons in 

developing the science of medicine, both in theory and through their books 

Or, in practice, through their service with the caliphs of Bani al-Abbas. 

      The reputation of the Harranians in the medical industry spread even in 

Andalusia, so we find the doctor Yunus bin Ahmed Al-Harani (he was 

alive in the year 400 AH/1022 AD), who achieved wide fame. His two 

                                           
-ٚ٘ٛىػ/ٖٕٚ-ٖٕٛألمَت دمحم بن عبد الرضباف األكسط)مل تذكر اؼبصادر التارخيية اتريخ ميبلده أك كفاتو كلكنها أكدت أنو عاصر ا (ٔ)

ىػ يف عهد اػبليفة عبد الرضباف ٖٖٓـ( كخدـ يف ببلطو مدة من الزمن. كإذا صح أف كلداه يونس كعمر اررببل إىل اؼبشرؽ سنة ٙٛٛ
تعليم كالتخصص يف العلـو ـ( كمل يكن طالب العلم يرربل إال يف قرابة العشرين سنة بعد التدرج يف الٜٔٙ-ٕٜٔىػ/ٖٓ٘-ٖٓٓالناصر)

ىػ فهذا يؤكد أف يونس اغبراين كاف حيا يف العقد ٖٓٔكاؼبعارؼ من أىل بلده، فنستنتج أف عمر كأضبد كلدا يف مطلع القرف الرابع حوايل سنة 
 األكؿ من القرف الرابع اؽبجرم العاشر اؼبيبلدم كهللا أعلم. 

فقد أغفلت اؼبصادر ذكر التواريخ لكن اؼبؤكد أف عمر تويف زمن اغبكم اؼبستنصر نفس اإلشكاؿ مطركح ابلنسبة لتاريخ كفاهتما،  (ٕ)
 ـ(ٜٓٓٔ-ٜٔٚىػ/ٜٜٖ-ٖٙٙـ( كبقي أضبد حيا حىت زمن اػبليفة ىشاـ اؼبؤيد ابهلل)ٜٔٚ-ٜٔٙىػ/ٖٙٙ-ٖٓ٘ابهلل)
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sons, Ahmad (was alive in 366 AH/976 AD) and Umar followed in the 

same footsteps as their father in specializing in the medical profession, so 

they traveled to Baghdad and stayed there for ten years receiving medical 

sciences. Then they returned to Andalusia and were found with the 

Umayyad Caliph Al-Mustansir Billah (350-366 AH / 961-971 AD), who 

brought them close and accompanied him in his dissolution, his travels and 

his conquests 

   So: How did Harran's doctors contribute to the development and 

promotion of the medical industry in the East and West? 

Keywords: Harran, medicine, Andalusia, Thabet bin Qara Al-Sabi, Yunus 

bin Ahmed Al-Harani. 

 مقدمة: 
، حيث تقع عند ملتقى الطرؽ (ٖ)ضمن اعبزيرة الفراتيةاكتسبت حرَّاف مكانتها اغبضارية من موقعها االسًتاتيجي      

التجارية يف شرؽ الفرات كال سيما طريق الشاـ كطريق اعبزيرة، ككانت حراف منذ األلف الثاين قبل اؼبيبلد قاعدة إقليم كبَت 
ف كالركماف كالفرس كظلت عامرة حىت اؼبائة السابعة من اؽبجرة )الثالثة عشر اؼبيبلدم(، حكها اآلشوريوف كحكمها اليوان

ـ( آخر خلفاء بٍت ٓ٘ٚ-ٗٗٚىػ/ٕٖٔ-ٕٚٔـ(، كنزؽبا مركاف الثاين)ٜٖٙىػ/ٛٔقبل أف يفتحها اؼبسلموف صلحا يف )
. فأسهمت بدكر رايدم يف ـبتلف اجملاالت السياسية كاالقتصادية كالعلمية، كأضحت مدينة راقية ابمتياز (ٗ)أمية يف اؼبشرؽ

هتا لنهرم دجلة كالفرات فاستغلت ركافده يف تنمية اقتصادىا كخدمت ؾباالتو كالزراعة بفضل ثركاهتا الطبيعية كؿباذا
 كالتجارة، فانعكس ذلك بشكل جليِّ على النشاط اغبضارم.

 أوال: تعريف مدينة حرَّان 
)اعبزيرة ، "مدينة عظيمة مشهورة من جزيرة أقور(٘)"بفتح اغباء كتشديد الراء اؼبهملتُت كيف آخرىا نوف بعد ألف"    

، سبتعت دبكانة حضارية فبيزة يف العصر الوسيط بفضل موقعها اإلسًتاتيجي كبفضل (ٙ)الفراتية(، كىي قصبة داير ُمضر"
 ثركاهتا الطبيعية.

                                           
ؿ، كمنبع اػبيل كالعدة، كينبوت اغبَْيل كالشدة" سبتعت اعبزيرة الفراتية برفاىية ابلغة كمكانة عالية فقد كانت" معدف االبطاؿ كعنصر الرجا (ٖ)

 .ٜٓٔ(، صورة األرض، دار مكتبة اغبياة، بَتكت، صٜٜٙٔحسب ما ذكره ابن حوقل. ينظر: ابن حوقل أيب القاسم النصييب)
اقي، بغداد،  ىامش (، بلداف اػببلفة الشرقية، ترصبة: بشَت فرنسيس ككوركيس عواد، مطبوعات اجملمع العلمي العر ٜٗ٘ٔكي لسًتنج)  ( ٗ)

 .ٖٗٔص
 .ٕٙٚأبو الفدا عماد الدين إظباعيل بن دمحم بن عمر)دت(، تقومي البلداف، دط، دار صادر، بَتكت، ، ص  ( ٘)
 .ٖٕ٘، صٕايقوت اغبموم شهاب الدين أبو عبد هللا، معجم البلداف، دط، دار صادر، بَتكت، ج  ( ٙ)
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، كديكن أف تكوف سبب تسميتها حرّاف لشدة حرىا (ٚ)كحرّاف لغة تعٍت الرجل العطشاف، كأصلو من اغبّر، كامرأة حّرل   
ب كصف ابن جبَت ؽبا بقولو:" بلد ال حسن لديو كال ظل يتوسط بْرَديْو، فقد اشتق من اظبو ىواءه، فبل كرجحنا ذلك بسب

أيلف الربد ماؤه، كال تزاؿ تتقد بلفح اؽبجَت ساحاتو كأرجائو، كال ذبد فيو مقيبل، كال تتنفس منو إال نفسا ثقيبل، قد نبذ 
 . (ٛ)ابلعراء، ككضع يف كسط الصحراء"

رت اؼبصادر اعبغرافية أهنا ظبيت هباراف نسبة إىل أخي إبراىيم عليو السبلـ ألنو أكؿ من بناىا فُعرِّبت فقيل كما ذك       
 .(ٜ)حرَّاف، كيُذكر أهنا أكؿ مدينة بنيت على األرض بعد الطوفاف

 اثنيا: احلياة العلمية حبران يف القرن الثالث والرابع اذلجريني التاسع والعاشر ادليالديني: 
ازدىرت اغبياة العلمية كالفكرية يف مدينة حرَّاف قبل اإلسبلـ كخاصة زمن اليوانف حيث دخلتها الفلسفة كالعلـو     

اليواننية اؼبختلفة، كما كاف للصابئة الدكر البارز يف تعلم اغبضارة اليواننية، كإعادة بعثها يف الشرؽ من جديد، كال ننسى 
قات التدريس فكانت كاؼبدارس ؽبا علـو كأنظمة يلتحق هبا الطلبة لدراسة الكتاب األديرة كالكنائس اليت أنشئت فيها حل

اؼبقدس كتفسَته، ليتوسع دكر ىذه األديرة يف العصر اإلسبلمي لتساىم مسامهة فعلية يف حركة الًتصبة من اليواننية كاآلرامية 
، من فلسفة كاتريخ كفلك كرايضيات كطب...  .(ٓٔ)إىل العربية يف كافة العلـو

، (ٕٔ)، فكانت كثَتة اؼبساجد(ٔٔ)كبعد فتح اعبزيرة الفراتية زمن عمر بن اػبطاب هنع هللا يضر ُصبغت حرَّاف بصبغة إسبلمية   
كسبيزت دبسجدىا اعبامع اليت كانت تعقد فيو حلقات الدرس حيث زبرج منو الكثَت من األعبلـ الذين اشتهركا يف العامل 

ينة حرَّاف إال أهنا أصبحت تضاىي اغبواضر العلمية الكربل نتيجة بركزىا يف كافة اإلسبلمي، فعلى الرغم من صغر مد
تشد إليها الرحاؿ من ـبتلف أرجاء العامل اإلسبلمي حىت من األندلس، مثل  (ٖٔ)العلـو فكانت مركزا من مراكز العلم

ذم نشأ يف قرطبة مث رحل إىل ـ( ال٘ٙٓٔق/ٛ٘ٗالطبيب اعبراح أبو اغبكم عمر بن عبد الرضبن بن أضبد الكرماين )ت
 .(ٗٔ)اؽبندسة كالطب يف حرَّاف كاعبزيرة مث عاد إىل سرقسطة كاشتهر هبا اؼبشرؽ كدرس

                                           
 .ٖٕ٘، ص ٕنفسو، ج( ٚ)
 ٕٕٓ-ٜٕٔة ابألخبار عن اتفاقات األسفار اؼبسماة رحلة ابن جبَت، دط، ، دار صادر، بَتكت صابن جبَت)دت(، تذكر  ( ٛ)
(، األعبلؽ اػبطَتة يف ذكر أمراء الشاـ كاعبزيرة، ربقيق: ٜٛٚٔ. ابن شداد عز الدين،)ٖٕ٘، ص ٕايقوت اغبموم، معجم البلداف، ج (ٜ)

 .ٖٗ، صٖحيِت عبادة، كزارة الثقافة كاإلرشاد القومي، دمشق، ج
 .ٚ٘ص (، الدكر العلمي ؼبدينة حراف من القرف الثاين حىت القرف السابع اؽبجرم، أنقرة،ٕٕٓٓحسُت علي) (ٓٔ)
 .ٓٔابن شداد، األعبلؽ اػبطَتة، ص (ٔٔ)
 .ٕٕٕابن جبَت، الرحلة، ص (ٕٔ)
 .ٛ٘حسُت علي، الدكر العلمي ؼبدينة حراف، ص (ٖٔ)
دمحم  .ٕٓٙ، صٜ، أبو ظيب، اجملمع الثقايف، جٔاألبصار يف فبالك األمصار، ط ق(، كتاب مسالكٖٕٗٔابن فضل هللا العمرم) (ٗٔ)

 .ٔ٘، دار الغرب اإلسبلمي، بَتكت، صٔ، طٔج (، الطب كاألطباء يف األندلس اإلسبلمية،ٜٛٛٔ) العريب اػبطايب،
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كيعود ازدىار اغبياة العلمية يف حرَّاف بفضل عناية اغبكاـ هبا كحرصهم على تشييد اؼبؤسسات العلمية كالدينية هبا،       
ـ( ككسعو كأكقف عليو األكقاؼ، ؼبا ُعرؼ عن ىذا ٖٚٔٔ-٘ٗٔٔىػ/ٜٙ٘-ٓٗ٘فقد جدد جامعها نور الدين ؿبمود)

األخَت من حب العلم كتقريب العلماء كزبصيص اعبراايت ؽبم. كألف ظهور اؼبدرسة كمؤسسة علمية مستقلة جاء متأخرا 
لقركف اؽبجرية األكىل ـ فبل نكاد نعثر على اسم ؼبدرسة حبرَّاف قبل ىذا التاريخ كإمنا اقتصر التعليم يف أٔق/٘حىت القرف 

على اؼبساجد كالزكااي مث ظهرت اؼبدرسة يف كقت متأخر أنشأ أكؽبا السلطاف نور الدين ؿبمود، كأخرل انشأىا مشس الدين 
(، ٕٖٙٔىػ/ٕٚٚـ( نسيبة شرؼ الدين بن العطار)تٖٙٔٔىػ/ٙٔٚشقَت، كمدرسة أنشأهتا ست النعم اغبرَّانية )ت

 .(٘ٔ) بن سبلمة بن العطاركمدرسة انشأىا مشس الدين أبو دمحم
، فأكىل اغبكاـ عناية ابلغة ابلعلم كالعلماء كخصصوا (ٙٔ)كما ُكجد هبا من األربطة كالزكااي ما كاف كقفا على الفقراء        

 ؽبم األكقاؼ اعبليلة فانعكس ذلك بشكل إجيايب على اغبياة العلمية كالفكرية.
 اثلثا: أهم العلوم والعلماء يف مدينة حران:

تعد حرَّاف مسقط رأس الكثَت من العلماء األفذاذ الذين ذاع صيتهم يف ؾباالت زبصصهم، فاىتم علمائها ابلعلـو       
الشرعية كالدينية كاألدبية فنجد منهم العلماء كالفقهاء كالقضاة كاحملدثُت كالقراء كاغبفاظ كاػبطباء كالركاة كاؼبشايخ كاألئمة 

اجم جيد ذلك جليا، فضبل على أنو كاف ؽبم السبق يف العلـو العقلية يف الكثَت من التخصصات كالزىاد، كاؼبتتبع لكتب الًت 
ألف أىل حراف قبل اإلسبلـ كانوا يعبدكف الكواكب كيؤمنوف ابلتنجيم، فنبغ فيها العديد  (ٚٔ)خاصة التنجيم كعلم الفلك
دسة كالرايضيات قبد الكثَت من العلماء اغبرَّانيُت ـ( كىو صايبء كأسلم، كيف اؽبنٜٕٜق/ٖٚٔمن الفلكيُت مثل البتَّاين)ت

ـ(، كما برز فيها اؼبًتصبُت حبكم معرفتهم للغة العربية كاللغات ٖٖٛق/ٕٛٔمن بينهم اغبجاج بن يوسف بن مطر )ت
 .(ٛٔ)القددية كاآلرامية كاليواننية

اثبت بن قرة الصايب الذم كاف لو  كعائلة  كتوارث بيواتت كربل العلم يف ـبتلف التخصصات خاصة يف ؾباؿ الطب     
الفضل الكبَت ىو كأبنائو كأحفاده يف تطوير صناعة الطب سواءا من الناحية النظرية من خبلؿ مؤلفاهتم أك الناحية العملية 

                                           
 .ٕٗ-ٔٗابن شداد، األعبلؽ اػبطَتة، ص  (٘ٔ)
 .ٕٗنفسو، ص  (ٙٔ)
قددية على أنو علم اؽبيئة فقد قاؿ ابن خلدكف أنو علم ينظر يف حركات الكواكب الثابتة كاؼبتحيزة، عرؼ علم الفلك يف الكتب ال (ٚٔ)

كيستدؿ بكيفيات تلك اغبركات على أشكاؿ كأكضاع لؤلفبلؾ لزمت عنها ىذه اغبركات احملسوسة بطرؽ ىندسية، كقاؿ اػبوارزمي أنو معرفة 
، ٖٓـ(، اؼبقدمة تح: عبد السبلـ الشدادم ، مؤسسة الرسالة، القاىرة، ج ٖٖٜٔخلدكف،)  تركيب األفبلؾ كىيئتها. ينظر: عبد الرضبن ابن

، تح: ابراىيم األبيارم ، دار الكتاب العريب، بَتكت، ص ٜٜٙٔ. ؿبمود بن أضبد بن يوسف اػبوارزمي، )ٛٛص   .ٕٓٗـ(،  مفاتيح العلـو
ىػ، ٙ٘ٙ-ٕٖٔاة العلمية كالفكرية يف مدينة حراف خبلؿ العصر العباسي (، اغبيٕٚٔٓللتوسع أكثر ينظر: ؿبمود عبيد صبيل الدليمي)(ٛٔ)

 .ٕٗٔمذكرة ماجستَت )غَت منشورة(، زبصص اتريخ، جامعة آؿ البيت، ص
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من خبلؿ خدمتهم لدل خلفاء بٍت العباس، "كىذه الرباعة منحتهم الرايسة كثبتت أحواؽبم كأعلت مراتبهم لدل خلفاء بٍت 
 . (ٜٔ)باس"الع

 رابعا: أطباء حران ودورهم يف تطوير صناعة الطب يف ادلشرق:
إف اغبديث عن الطب كاألطباء يف أم إقهليم كاف، يلفت انتباىنا للحديث عن اؼبؤسسات الطبية ىناؾ، كنقصد هبا      

-ٜٗ٘ر الدين ُكوْكرَبِم)أنشأه مظف (ٕٔ)كقد ذكرت اؼبصادر التارخيية أنو ُكِجد حبرَّاف بيمارستاف (ٕٓ)البيمارستاانت
يُدرس بو  (ٕٕ)ـ( صاحب إربل، ككاف يف األصل دارا لو يسكن هبا فأكقفها كجعلها بيمارستافٕٖٕٔ-ٖ٘ٔٔىػ/ٖٓٙ

الطب كيُداكل فيو اؼبرضى، كمل تصلنا معلومات كاسعة حوؿ ىذا البيمارستاف كإمنا اكتفت اؼبصادر التارخيية كحىت اعبغرافية 
هامو كأظباء أطبائو كاتريخ زكالو، كردبا أغفلتو اؼبصادر النشغاؽبا بذكر البيمارستاانت الكربل اليت بذكره دكف التفصيل يف م

ذاع صيتها كاشتهر أطبائها يف بغداد كدمشق كالقاىرة، كالظاىر أنو توقف عن العمل على إثر االجتياح اؼبغويل للمدينة 
كؿبى صبيع معاؼبها اغبضارية كىجَّر سكاهنا بعد ؾبزرة مركعة ، الذم عاث فسادا يف الببلد (ٖٕ)ـٕٔٚٔىػ/ٓٚٙحرَّاف سنة 

 .(ٕٗ)إىل اؼبوصل كماردين
كال يسعنا اغبديث عن صبيع أطباء حرَّاف الذين خدموا الطب خدمة جليلة كلكن سنقتصر على أطباء القرف الثالث      

ضل جهود اػببلفة العباسية يف تشجيع العلـو كالرابع اؽبجريُت، حبكم أف ىذه الفًتة تعد فًتة ازدىار العلـو العقلية بف
كاؼبعارؼ كتنشيط حركة الًتصبة كما كاف لذلك من أثر على صناعة الطب. ككانت أشهر أسرة خدمت الطب خدمة جليلة 

كمن أىلو  -اثبت بن قرة-عائلة اثبت بن قرة اغبرَّاين كيف ذلك يقوؿ ابن أيب أصيبعة:"ككذلك جاء صباعة كثَتة من ذريتو
"يقا  .(ٕ٘)ربونو فيما كاف عليو من حسن التخرج كالتمهر يف العلـو
 
 

                                           
 .ٖٓٛابن الندمي أيب الفرج دمحم بن إسحاؽ الوراؽ البغدادم، الفهرست، دط، بَتكت، دار اؼبعرفة، دت، ص (ٜٔ)
كلمة فارسّية مرّكبة من كلمتُت، "بَيماَر"؛ دبعٌت: "عليل" أك "مريض" أك "مصاب"،   -، كسكوف السُتبفتح الرّاء -البيماَرْستاف  (ٕٓ)

ك"ستاف"؛ دبعٌت: "مكاف" أك "دار"، فهي إذف دار اؼبرضى، مّث اخُتصرت يف االستعماؿ، فصارت "مارستاف"، كما ذكرىا اعبوىرم يف 
 .ٛ، مؤّسسة ىنداكم للتعليم كالثقافة، مصر ، صاانت يف اإلسالماتريخ البيمارست(، ٕٕٔٓأضبد عيسى) ِصحاِحو. ينظر:

 .ٖٗٔ. كي لسًتنج، بلداف اػببلفة الشرقية، ص ٕٕٔابن جبَت، الرحلة، ص (ٕٔ)
 .ٕٗ، ص ٖابن شداد، األعبلؽ اػبطَتة، ج (ٕٕ)
، دار الكتب العلمية، ٔزغلوؿ، ط(، العرب يف خرب من عرب، ربقيق: أبو ىاجر دمحم السعيد بن بسيوين ٜ٘ٛٔالذىيب مشس الدين) (ٖٕ)

 .ٕٖٓ، ص ٖبَتكت، ج
 .٘، دار الكلمة للنشر كالتوزيع، دمشق، صٔ(، صابئة القرآف كصابئة حراف، ترصبة: سلماف حرفوش،طٜٜٜٔميشيل اترديو) (ٕٗ)
 .ٜٕ٘ابن أيب أصيبعة، عيوف األنباء، ص  (ٕ٘)
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 أبو احلسن اثبت بن قرة احلرَّاين: -2
 أبو ككنيتو اغبرَّاين، سااليونوس بن مارينوس بن كرااي  بن إبراىيم بن كرااي  بن اثبت بن مركاف بن قره بن اثبت ىو    

 اؼبذىب يف عليو أنكركىا أمورا مذىبو أىل مع لو حدثت ،(ٕٙ)الصابئة مذىب على طبيبا كاف  كإمنا مسلما يكن مل اغبسن،
-ٜٕٚاؼبعتضد) اػبليفة إىل اؼبقربُت من ككاف بغداد، كدخل حرَّاف من فخرج اؽبيكل، دخوؿ رئيسهم عليو فحرَـّ

 يف قرة بن اثبت كلد الوحيد، اؼبقياس ىي كانت  كالكفاءة فاػبربة داينتو عن النظر فبغض (ٕٚ)ـ(ٕٜٓ-ٕٜٛىػ/ٜٕٛ
 ،(ٕٛ)سنة كسبعوف سبعة يناىز عمر عن ـ،ٜٔٓىػ/ٕٛٛ سنة بغداد يف كتويف ـٖٙٛىػ/ٕٔٔصفرٕٔ اػبميس يـو افحرّ 

 .(ٜٕ)كالفلسفة كاؼبوسيقى كاؽبندسة كالرايضيات كالفلك ابلطب اشتهر موسوعي عريب عامل كىو
 يف دياثلو من قرة بن اثبت زمن يف يكن مل أصيبعة:" أيب ابن عنو قاؿ البارزين، العرب األطباء كأحد  اثبت كيعرؼ    

 يف األطباء من كثَت  إليو يتطرؽ مل الطب جوانب من مهم جانب يف الركاد أكائل من اثبت ككاف ،(ٖٓ)الطب" صناعة
 الكلف مثل الوجو جلد سطح تصيب اليت األمراض عن ربدث حيث اعبلدية، ابألمراض اىتماـ لو كاف  فقد عصره؛
 .(ٕٖ)كاغبكة كخيالفو اعبلد يعًتم بياض كىو كالُبهاؽ كالربص، كالقركح ،(ٖٔ)كالقوابء

 الرأس يقوم ما كذكر الشقيقة، ألنواع تعرض كما  اإلنساف، يعًتم الذم الصداع أنواع فذكر الرأس أمراض إىل كتطرؽ      
 للدسم لضارا األثر كأكضح كالذىن، كالدماغ ابلرأس الضارة األغذية عن ربدث كما  كاألغذية، األدكية من الدماغ كينقي

 قرة بن اثبت شخص فقد كالنفسية، كالعقلية العصبية األمراض يف طويل ابع لو ككاف اإلنساف، صحة على كالدىوف
 كما  الصرع، أنواع كحدد اعبانبية، آاثرىا عن كربدث البلـز لعبلج ؽبا كأعطى كالقلبية الدماغية أبنواعها السكتة أمراض
 .(ٖٖ)النفسية األمراض من عددا فككص كعبلجو، أسبابو كذكر التشنج كصف

                                           
 .ٜٕ٘نفسو، ص  (ٕٙ)
، دار العلم ٚس تراجم ألشهر الرجاؿ كالنساء من العرب كاؼبستعربُت كاؼبستشرقُت، ط(، االعبلـ قامو ٜٙٛٔخَت الدين الزركلي)(ٕٚ)

 .ٜٛللمبليُت، بَتكت، ص 
 .ٖٓٛابن الندمي، الفهرست، ص  (ٕٛ)
، دار الكتب العلمية، بَتكت،  ٔ(، إخبار العلماء أبخبار اغبكماء، ربقيق: إبراىيم مشس الدين، طٕ٘ٓٓ) صباؿ الدين القفطي،(ٜٕ)

 .ٖٜص
 .ٜٕ٘ابن أيب أصيبعة، عيوف االنباء، ص (ٖٓ)
القوابء عرفها ابن سينا اهنا تشبو السعفة كىي مرض جلدم عبارة عن طفح أضبر عليو طبقة ايبسة تتقشر أحياان تسبب حكة يف اعبلد  (ٖٔ)

(، ٜٜٜٔاغبسُت بن علي،) ك ىي أنواع منها الغائر كىو مستعصي العبلج كقد كصف لكل نوع عبلجا مناسبا لو.ينظر: ابن سينا أبو علي 
 .ٕٜٖ، صٗ، دار الكتب العلمية، بَتكت،  جٔالقانوف يف الطب، ربقيق: دمحم أمُت الضناكم، ط

 .ٓٛحسُت علي، الدكر العلمي ؼبدينة حراف، ص (ٕٖ)
 .ٓ٘ٔدمحم عبيد صبيل الدليمي، اؼبرجع السابق، ص (ٖٖ)
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 تناكؿ كما  أعراضها، كأكضح أسباهبا كذكر الذكورة، كأمراض اعبنسية األمراض ؾباؿ يف كأحباث دراسات أيضا كلو    
 الوالدة، كعسر كانقطاعو، اغبمل كأسباب كحبسو، الطمث كإدرار األرحاـ، اختناؽ عن فتحدث كالتوليد النساء أمراض
 كقطعو، اللنب زايدة على الكبلـ يف قيمة آراء كلو األطفاؿ، بطب أيضا كاىتم كاؼبشيمة، اؼبيت ُتاعبن إخراج ككيفية

 أمراض يف كبرع العُت، كتشريح العيوف طب ؾباؿ يف كنبوغا تفوقا كأثبت كاعبدرم، كاغبصبة  األطفاؿ تصيب اليت كاألمراض
 األسناف علل فذكر كاألسناف؛ الفم أمراض ىلإ أيضا كتطرؽ القلب، أمراض عن كربدث كاغبنجرة؛ كاألذف األنف

 من العديد كذكر البوؿ، إدرار ألسباب كتعرض كاؼبثانة؛ الكلى أمراض ؾباؿ يف دقيقة دبعلومات اثبت كأتى كعبلجها،
 ةاؼبثان ضعف مثل لو اؼبسببة العضوية األسباب بعض كبُّت  البلإرادم، التبوؿ عن كربدث للبوؿ، اؼبدرّة كاألغذية األدكية

فربز يف التصنيف كلو " تصانيف مشهورة  خاصة، كتبا  ؽبا أفرد التخصصات ىذه ككل .(ٖٗ)كالشيوخ األطفاؿ عند
، أشهرىا على اإلطبلؽ كتاب الذخَتة يف علم الطب كىو عبارة عن (ٖٙ)ذكرىا ابلتفصيل القفطي يف كتابو (ٖ٘)ابعبودة"

، كتبو يف األصل ابلسراينبة ألنو (ٖٚ) ـبتلف التخصصاتموسوعة طبية ـبتصرة كضع فيو عصارة خربتو يف ؾباؿ الطب يف
. كألف اثبت بن قرة كاف فصيحا عارفا (ٖٛ)عبارة عن رد على الكندم، كترصبو إىل العربية تلميذه عيسى بن أسيد النصراين

من اللغة  ابللغة العربية كأصوؽبا فقد كاف لو الفضل يف ترصبة الكتب العلمية خاصة الكتب الطبية ترصبة حسنة خاصة
 ، فًتجم كصحح كأضاؼ على الكتب القددية عصارة خربتو فبقيت مرجعا لطلبة العلم لقركف عدة.(ٜٖ)السراينية
 أبو سعيد سنان بن اثبت بن قرة: -ٕ

، أصلو من حرّاف رحل إىل بغداد كىناؾ اتقن مهنة الطب، فخدـ اػبلفاء: (ٓٗ)يف الطب على شاكلة أبيو كاف ماىران      
-ٕٕٖ) ـ( كالراضي ابهللٖٜٗ-ٕٖٜىػ/ٕٕٖ-ٕٖٓ) ـ( كالقاىر ابهللٕٖٜ-ٜٛٓ/ ىػٕٖٓ-ٖٚٔ) اؼبقتدر ابهلل

 .(ٔٗ)ـٖٕٜىػ/ ٖٖٔـ(، أسلم زمن القاىر ابهلل كتويف يف بغداد يف ذم اغبجة ٜٓٗ-ٖٜٗىػ/ٜٕٖ

                                           
اتريخ زايرة اؼبوقع   https://www.mawhopon.net/?p=4343-اثبت بن قرة الصايب عامل الطب كالفلك كالرايضيات  (ٖٗ)

ٕٔ/ٔٓ/ٕٕٕٓ. 
 .ٖٓٓ-ٜٕٛابن أيب أصيبعة، عيوف األنباء، ص (ٖ٘)
 .ٜٛ-ٖٜالقفطي، أخبار اغبكماء، ص  (ٖٙ)
قد اقتبس من مؤلفات علماء اليوانف كالسرايف، أصبح من كىو كتاب مًتابط من حيث الصياغة كاؼبضموف ككتب بلغة كاضحة ككاف  (ٖٚ)

 :الكتب اؼبهمة كمرجع من مراجع العرب الطبية، قسمو اثبت بن قرة إىل إحدل كثبلثوف اباب تناكؿ تقريبا كل التخصصات اليت برع فيها. ينظر
 (ػ الذخَتة يف علم الطب، اؼبطبعة األمَتية.القاىرة.ٖٜٛٔاثبت بن قرة)

 .ٖٜأخبار اغبكماء، صالقفطي،  (ٖٛ)
 .ٜٕ٘ابن أيب أصيبعة، عيوف االنباء، ص (ٜٖ)
 .ٛٗٔالقفطي، أخبار اغبكماء، ص (ٓٗ)
 .ٕٔٗابن الندمي، الفهرست، ص  (ٔٗ)

https://www.mawhopon.net/?p=4343
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و أنو نبو اػبليفة كاف كبَت أطباء البيمارستاف الكبَت ببغداد، ككاف حريصا على مداكاة العامة قبل اػباصة، فاؼبعركؼ عن     
العباسي إىل ضركرة إنشاء بيمارستاف متنقل فيو ؾبموعة من األطباء كاؼبمرضُت حيملوف معهم الدكاء كاؼبعونة يف سواد العراؽ 

. ككاف أبو (ٕٗ)النعداـ األطباء بو، كالنتشار األمراض بُت العامة، كقد كاف للملي كالذمي نصيب من العبلج على التوايل
ذلك قد ُعُِت على رأس األطباء الذين يطوفوف ابؼبساجُت كيعاعبوهنم حىت ال تنتشر بينهم األمراض  سعيد سناف قبل

 .(ٖٗ)كاألكبئة كىو أكؿ من عُت يف مهمة خدمة اؼبساجُت
ـ( كرفيع اؼبنزلة عنده، فقد أشار عليو أبف يبٍت ٕٖٜ-ٜٛٓىػ/ٕٖٓ-ٖٚٔكألنو كاف الطبيب اػباص للمقتدر ابهلل )    

ينسب إىل اػبليفة عرؼ فيما بعد ابلبيمارستاف اؼبقتدرم، كعُت أبو سعيد سناف بن اثبت عميد األطباء،  بيمارستاان
كبسبب األخطاء اليت كاف يقع فيها األطباء يف مداكاة اؼبرضى فقد ُكلف ابختبار األطباء، كمل يسمح ألم طبيب أف ديارس 

 ٓٙٛكاف عدد األطباء يف بغداد كحدىا يبلغ حينها ، ك (ٗٗ)مهنة التطبيب إال بعد أف يوافق سناف بن اثبت لو
كىذا يدؿ  (ٙٗ)"سول من استغٌت عن امتحانو ابشتهاره ابلتقدـ يف الصناعة كسول من كاف يف خدمة السلطاف"(٘ٗ)طبيب

 على مكانتو كبراعتو يف صناعة الطب رغم كثرة األطباء حينها.
  أبو احلسن اثبت بن سنان بن اثبت بن قرة: -3

، خدـ (ٚٗ)رعا يف الطب عاؼبا أبصولو فكاكا للمشكبلت من الكتب" أسند إليو تدبَت اؼبارستاف الكبَت ببغداد" كاف اب    
ـ( كاؼبطيع ٜٙٗ-ٜٗٗىػ/ٖٖٗ-ٖٖٖ) ـ(، كاؼبستكفي ابهللٜٗٗ-ٜٓٗىػ/ٖٖٖ-ٜٕٖ) من اػبلفاء: اؼبتقي هلل

ـ( يف سجنو ٜٖٜىػ/ٕٖٛشَتازم )ت، كاف لو الفضل يف عبلج الوزير ابن مقلة ال(ٛٗ)ـ(ٜٗٚ-ٜٙٗىػ/ٖٖٙ-ٖٖٗهلل)
 .(ٜٗ)حىت شفي وعد أف قطعت يده كاعتل جسده فبلزمب

ـ، ٜٗٚىػ/ٖٖٙـ حىت سنة ٜٚٓىػ/ ٜٕ٘كىو صاحب كتاب التاريخ اؼبشهور الذم أرَّخ فيو للدكلة العباسية من سنة     
يخ الطربم" كنسج فيو على منوالو، كقد جعلو ذيبلن على"اتر كىو كتاب قيِّم اؼبعلومات بسبب قربو من السلطاف يف بغداد 

                                           
 .ٔ٘ٔ.القفطي، أخبار اغبكماء، صٖٔٓابن أيب أصيبعة، عيوف االنباء، ص (ٕٗ)
 .ٓ٘ٔص. القفطي، أخبار اغبكماء، ٖٔٓابن أيب أصيبعة، عيوف االنباء، ص (ٖٗ)
 .ٕٖٓابن أيب أصيبعة، عيوف االنباء، ص (ٗٗ)
 .ٔٗٔ، صٖالزركلي، األعبلـ، ج (٘ٗ)
 .ٜٗٔالقفطي، أخبار اغبكماء، ص (ٙٗ)
 .ٜٛنفسو، ص (ٚٗ)
 .ٖٗٓابن أيب أصيبعة، عيوف األنباء، ص (ٛٗ)
 .ٖٙٓ-ٖ٘ٓنفسو، ص (ٜٗ)
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. تويف أبو اغبسن اثبت بن سناف ، ىذا الكتاب مفقود اآلف كمل يصلنا منو سول بعض النقوؿ(ٓ٘)كاتبع طريقتو يف التصنيف
 .(ٔ٘)ـٜ٘ٚىػ/ٖ٘ٙذم القعدة ٔٔيف بغداد 
 أبو اسحق إبراهيم بن سنان بن اثبت بن قرة احلرَّاين مث البغدادي: -4
يف العلـو اغبكمية فاضبل يف الصناعة الطبية، متقدما يف زمانو، حسن الكتابة، كافر الذكاء" كمن  "كاف كامبل       

ـ، كاف مهندسا ٜٛٓق/ٜٕٙيتهم يف بغداد. كلد سنة خبلؿ اظبو فهو ينتمي ألسرة اثبت بن قرة الصايب الذين ذاع ص
يف ببغداد يف النصف من ، تو . ككانت كفاتو بسبب علة يف كبده(ٕ٘)كطبيبا كأغلب مؤلفاتو يف اؽبندسة

 .(ٖ٘)ـٜٙٗ/ىػٖٖ٘ؿبـر
 أبو اسحق بن زهرون احلرَّاين: -5

 .(ٗ٘)ـٕٜٔىػ/ٜٖٓصفر  ٜٔ" كاف طبيبا مشهورا، كافر العلم يف صناعة الطب " تويف ببغداد يف ليلة اػبميس    
 أبو احلسن احلرَّاين:  -ٙ

، علت مكانتو يف ببلط بٍت بويو بعد عبلجو للوزير (٘٘)"كاظبو اثبت بن إبراىيم بن زىركف ك"كاف طبيبا ؿبذقا مصيبا    
ـ( كزير عز الدكلة خبتيار البويهي الذم شارؼ على اؼبوت ٜٛٚ-ٕٜٙىػ/ٖٚٙ-ٖٗٔابن بقية اؼبلقب بنصَت الدكلة )

بسبب علة دموية حادة كاف قد فصد ألجلها مرة كساءت حالتو حىت ظن اغباضركف معو أنو مات، فقرر أبو اغبسن 
، فأكرمو عز الدكلة (ٙ٘)نية أماـ معارضة بقية األطباء آنذاؾ، كمل سبض أربعة أايـ حىت صُلح حالو كزالت علتوفصده مرة اث

كقد شهد لو أقرانو ابلرباعة يف مهنتو مثل الطبيب عبد يشوع  .(ٚ٘)كأعطاه اؼباؿ اعبزيل ككذلك فعل معو الوزير ابن بقية
 .(ٛ٘)و يف صناعتو"اعباثليق الذم قاؿ فيو: "ىو رجل عاقل المثيل ل

                                           
 .ٖٚٓ. ابن أيب أصيبعة، عيوف األنباء، صٜٛالقفطي، أخبار اغبكماء، ص (ٓ٘)
 .ٕٔٗابن الندمي، الفهرست، ص  (ٔ٘)
 .ٕٗ، صٔالزركلي، األعبلـ، ج (ٕ٘)
 . ٖٚٓابن أيب أصيبعة، عيوف األنباء، ص (ٖ٘)
 .ٖٚٓنفسو، ص (ٗ٘)
 .ٕٔٗابن الندمي، الفهرست، ص  (٘٘)
تطاع عبلجو بفصده كىذه اغبادثة كانت شبيهة ؼبا حدث لثابت بن قرة الذم عاجل قصااي كاف قد تبادر ألذىاف أىلو أنو مات، لكنو اس (ٙ٘)

كإخراج الدـ الفاسد من جسمو بعد أف أصابتو سكتة، كقد أنكر عليو العامة ذلك كاهتموه أنو مشعوذ صابئ كمل يكن مسلما حينها، فربر 
ؼبا للسلطاف سبب قدرتو على عبلجو أنو كاف يعرؼ علة القصاب كأنو كاف يبلحظ كيفية تناكلو للكبد فعجل بعبلجو بدكاء كاف حيملو معو 

 .ٕٕٔ-ٕٔٔ. القفطي، أخبار اغبكماء، ص ٜٕٙظبع خرب كفاتو. ابن أيب أصيبعة، عيوف األنباء، ص
 .ٕٔٔ-ٔٔٔ. القفطي، أخبار اغبكماء، صٖٛٓابن أيب أصيبعة، عيوف األنباء،  (ٚ٘)
 .ٜٔالقفطي، أخبار اغبكماء، ص (ٛ٘)
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ذك  ٕٛـ، ككاف مولده ابلرقة يـو اػبميس ٜٜٚىػ /ٜٖٙشواؿ ٜٔتويف أبو اغبسن اغبرَّاين يف بغداد يـو اعبمعة      
 .(ٜ٘)ـٜٙٛىػ/ٖٕٛالقعدة

 ابن وصيف الصايب: -ٚ
حرّاف  لقد انفرد ابن أيب أصيبعة دكف القفطي كابن جلجل يف تلقيبو ابلصايب لذلك أدرجناه ضمن أطباء مدينة    

 .(ٓٙ)ابعتبارىا موطن الصابئة
ـ،" كاف خبَتا بطب العُت قيما بو مل يكن يف زمانو أعلم ٜٔٙىػ/ٖٓ٘كاف ابن كصيف طبيبا ببغداد يف حدكد سنة       

كاسعة فشُّدت إليو الرحاؿ من األقطار فممن رحل إليو من األندلس عمر كأضبد  ةن انؿ شهر ، (ٔٙ)منو أخذ الناس عنو ذلك"
، كقد كاف الطلبة يلتفوف حوؿ ابن كصيف  أثناء عبلجو للمرضى كذلك لبلستزادة يف اؼبعرفة ابؼبزاكجة (ٕٙ)اغبراين ابنا يونس

، كفبا يذكره ابن جلجل نقبل (ٖٙ)بُت العلم النظرم كالتطبيقي ابعتباره "أكثر مزاكلة لطب العُت" على قوؿ ابن أيب أصيبعة
رضى كمساعدة احملتاجُت أنو كافق أف يعاجل مريضا من خراساف على ما ديلك عن أضبد اغبرَّاين يف معاملة ابن كصيف للم

من النقود دكف أف يلزمو دفع اؼببلغ كلو، كقد حلف اػبرساين كاذاب أنو ال ديلك سول شبانُت درمها فقبل عبلجو لكنو 
 .(ٗٙ)اكتشف أنو كاف خيفي داننَت أخرل كأنو حلف حانثا فرفض ابن كصيف عبلجو لذلك السبب

 خامسا: أطباء حّران ودورهم يف تطوير صناعة الطب يف األندلس:
كانت رحلة اؼبشارقة إىل ببلد الغرب اإلسبلمي قليلة نسبيا، فلم يكن الوازع الديٍت كاعبهاد أك العلمي للتدريس       

حبثا عن الثراء من خبلؿ كاإلجازة ىو احملرؾ الوحيد ؽبذه الرحبلت، كإمنا قبد من العلماء من انتقل إىل الغرب اإلسبلمي 
التجارة أك رغبة يف تويل مناصب مرموقة يف الدكلة ابلتقرب كخدمة السلطاف، كقد انؿ اؼبشارقة االىتماـ من علماء الغرب 

من كتابو نفح الطيب ترجم فيو للعلماء اؼبشارقة الوافدين  اإلسبلمي من خبلؿ الًتصبة كالتعريف فاؼبقرم مثبل أفرد جزءان 
 رّفهم كذكر مؤلفاهتم كاؼبؤلفات اليت جلبوىا معهم.لؤلندلس فعّ 

 
 

                                           
 .ٕٜنفسو، ص (ٜ٘)
(، طبقات األطباء كاغبكماء، ربقيق: فؤاد السيد، مطبعة ٜ٘٘ٔ.ابن جلجل،)ٖٔٔ، صينظر ترصبتو يف: ابن أيب أصيبعة، عيوف األنباء (ٓٙ)

 .ٖٖٙ. القفطي، أخبار اغبكماء، صٔٛاؼبعهد العلمي الفرنسي لآلاثر الشرقية، القاىرة.ص
 .ٖٖٙالقفطي، أخبار اغبكماء، ص (ٔٙ)
 كمابعدىا من اؼبقاؿ . ٕٔاغبراين ينظر الصفحة . للتوسع أكثر حوؿ أضبد كعمر ابنا يونس ٔٛابن جلجل، طبقات االطباء، ص (ٕٙ)
 .ٖٔٔابن أيب أصيبعة، عيوف األنباء، ص (ٖٙ)
 .ٔٛابن جلجل، طبقات األطباء، ص (ٗٙ)
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 م:9هـ/3حملة عن الطب يف األندلس خالل القرن  -2
عمل اؼبسلموف منذ استقرارىم ابألندلس على بناء صرح دكلة متطورة سياسيا كإداراي كمتحضرة فكراي كعلميا،        

-ٖٛٔكيتطور منذ عهد عبد الرضباف الداخل) كاغبقيقة أف كاقع العلم عامة كالطب خاصة ابألندلس بدأ يتغَت
ـ( فاىتم ابلطب ككاف الطبيب ٘٘ٚىػ/ ٖٛٔـ( الذم جلب برفقتو الطبيب الوليد اؼبذحجي)ت ٛٛٚ-ٙ٘ٚىػ/ٕٚٔ

، ككاف الناس يف بداية األمر يعتمدكف على كتاب مًتجم من كتب النصارل يقاؿ لو (٘ٙ)اػباص لؤلمَت كاؼبدبر لعبلجو
، كإف (ٙٙ)مع، ككانت مهنة الطب يف األندلس كقفا على النصارل كمل تكن ؽبم دراية بصناعة الطباألبريشم كمعناه اعبا

شاركهم بعض اؼبسلمُت فيها فإهنم يشكلوف الكثرة الغالبة فبا كاف مدعاة لسخط الفقهاء، رغم رضى الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص أبف 
 .(ٚٙ)يعاعبو أىل الذمة

علـو الطبية ابألندلس، بفضل عناية اغبكاـ ابلطب كاألطباء كتشجيعهم للتأليف كالًتصبة، كيف عهد اإلمارة تقدمت ال      
كتقريب األطباء كمنحهم امتيازات كاسعة خصوصا إذا كانوا ابرعُت، كمل يكن اػبليفة يهتم ابلداينة اليت ينتمي إليها ىؤالء 

 .(ٛٙ)ألف اؼبقياس الوحيد كاف اػبربة كالكفاءة
-ٖٓ٘ماـ كاغبرص على الدفع ابلعلـو الطبية كتوفَت أسباب تطورىا يف عهد اػبليفة اؼبستنصر )كزاد ىذا االىت   

ـ( فكاف يرعى الرحبلت العلمية بنفسو كيتابع أخبارىا، كفتح ابب بيت ماؿ اؼبسلمُت لئلنفاؽ على ٜٙٚ-ٜٔٙىػ/ٖٙٙ
لوف بقرطبة خاصة اؼبشارقة قصد تبليغ علومهم العلماء كالتقرب مهم دبا فيو األطباء، كمل يفتو التودد للعلماء الذين حي

. كما ينسب إىل اػبليفة اؼبستنصر إنشاء ديواف األطباء، يُػَقَيد (ٜٙ)كتعليمها يف مدارسها، ابإلحساف إليهم كتفقد أحواؽبم
ة أعطت دفع (ٓٚ)فيو اسم كل طبيب حيًتؼ مهنة الطب كيزاكؽبا كإذا ارتكب خطأ يتوجب عليو العقاب. ككل ىذه األمور

 قوية ؼبهنة الطب يف األندلس.
ـ(، كلو كتاب ٖ٘ٛىػ/ ٖٕٛكأكؿ من كتب يف علم الطب يف األندلس عبد اؼبلك بن حبيب السلمي اإللبَتم)     

"ـبتصر الطب" كتتبع فيو اؼبؤلف اتريخ الطب العريب القدمي منذ العصر اعباىلي، كأشار إىل الطب النبوم ابلتفصيل من 

                                           
 .ٜٖدمحم العريب اػبطايب ، اؼبرجع السابق، ص  (٘ٙ)
 .ٕٕٔ. صٕٛٔٓ، األندلس، دار دجلة، ٔعبد اغبميد حسُت أضبد السامرائي، العلـو الطبية األندلسية، ط (ٙٙ)
، جامعة سوىاج، تطور علم الطب يف االندلسعبَت زكراي سليماف،  (ٚٙ)

https://platform.almanhal.com/Files/2/14110  صٕٕٕٓ-ٔٓ-ٙٔاتريخ زايرة اؼبوقع .ٖ 
ه/ـ 422-322تطور العلوم الطبية يف عهد اخلالفة األموية يف األندلس وأثرها يف تقدم احلضارة اإلنسانية )لد، بلعريب خا (ٛٙ)

 .ٛٗ. صٕٕٔٓ، جواف ٔ، العددٚ، اجمللة اعبزائرية للبحوث كالدراسات التارخيية اؼبتوسطية، اجمللد م(921-2229
 .ٜٗنفسو، ص (ٜٙ)
 .ٕٛٓ، ص ٕرة اػببلفة يف األندلس، مؤسسة شباب اعبامعة، اإلسكندرية، ج(، قرطبة حاضٜٜٚٔ) عبد العزيز سامل، (ٓٚ)

https://platform.almanhal.com/Files/2/14110%20تاريخ%20زيارة%20الموقع%2016-01-2022
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، من أشهر أطباء األندلس يف العصر (ٔٚ)ديث النبوية كاألصوؿ الفقهية يف التطبيب كالعبلجخبلؿ االستدالؿ ابألحا
 ـ(، ابن كافدٖٓٓٔىػ/ٕٓٗ) ـ(، ابن الكتاينٕٔٓٔىػ/ٖٓٗ)ت ـ(، الزىراكمٜٜٗىػ/ٖٖٛ) الوسيط قبد: ابن جلجل

ـ(، ٕٛٗٔىػ/ٙٗٙ) ـ(، ابن البيطار٘ٛٔٔىػ/ٓٛ٘ـ(، ابن طفيل )تٕٙٔٔىػ/ٚ٘٘ـ(، ابن زىر )تٗٚٓٔىػ/ٓٙٗ)
كمن خبلؿ تتبعنا لتاريخ كفاة ىؤالء األطباء قبد أف أقدمهم تويف يف القرف الرابع اؽبجرم كال نكاد نلمس أظباء ألطباء 
أندلسيُت مشهورين قبل ذلك التاريخ، كعليو نستنتج أنو بوصوؿ اغبرَّاين إىل األندلس يف القرف الثالث اؽبجرم مل تكن 

ة قد تبلورت بعد، كإمنا كانت ال تزاؿ مرتبطة ابإلنتاج الطيب اؼبشرقي سواء من خبلؿ األطباء اؼبدرسة الطبية األندلسي
 الوافدين إليها أك من خبلؿ الكتب الطبية اليت جلبها العلماء كالرحالة كاغبكاـ.

 ادلؤثرات ادلشرقية ابلطب األندلسي: -1
د إليها الرحاؿ من طرؼ العلماء كطلبة العلم اؼبغاربة كاألندلسيُت، اُْعُترب اؼبشرؽ اإلسبلمي القبلة األكىل اليت كانت ُتشَّ      

كذلك حبكم التطور الذم كصلت إليو اغبواضر اإلسبلمية ىناؾ خاصة بغداد، اليت كاف ال بد لكل أندلسي رحل إىل 
طيب: "كىذه بغداد حاضرة اؼبشرؽ أف يدخلها ابعتبارىا مركز اغبضارة كالعلم كاؼبعرفة كالثقافة كيف ذلك يقوؿ ابن حـز القر 

الدنيا، كمعدف كل فضيلة، كاحمللة اليت سبق أىلها إىل ضبل ألوية اؼبعارؼ كالتدقيق يف تصريف العلـو كرقة األخبلؽ كالنباىة 
 .(ٕٚ)كالذكاء كحدة األفكار كنفاذ اػبواطر"

 شهدىا العامل اإلسبلمي كظهرت كفبا ال شك فيو أبف الطب يف األندلس كاف امتدادا للنهضة العلمية الشاملة اليت    
بوادرىا منذ القرف الثالث اؽبجرم، ذلك أف صلة األندلسيُت حبواضر الشرؽ اإلسبلمي بغداد كدمشق كاؼبدينة اؼبنورة 

 .(ٖٚ)كالقاىرة مل تنقطع أبدا
-ٖٓٓالناصر )كإف ارتباط اؼبدرسة الطبية االندلسية بنظَتهتا اؼبشرقية بلغ أكجو يف عهد اػبليفة عبد الرضبن     

ـ(، كقد كصف ابن جلجل حاؿ األندلس يف عصر الناصر: "تتابعت اػبَتات يف أايمو، كدخلت ٜٔٙ-ٕٜٔىػ/ٖٓ٘
، كقامت اؽبمم كظهر الناس فبن كاف يف صدر دكلتو من األطباء اؼبشهورين"  .(ٗٚ)الكتب الطبية من اؼبشرؽ كصبيع العلـو

ن التأثَتات اؼبشرقية يف تطور الطب األندلسي، كبعض الكتب الطبية كأىم مصدر أندلسي ديدان دبعلومات شافية ع     
اؼبشرقية البغدادية ابلذات كاليت انتقلت إىل األندلس كاشتهرت لديهم ىو كتاب "التصريف ؼبن عجز عن التأليف" للطبيب 

                                           
 .ٖ-ٕ، صتطور علم الطب يف األندلسعبَت زكراي سليماف، (ٔٚ)
، ٖاؼبقرم أضبد بن دمحم التلمساين)دت(، نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب، ربقيق: إحساف عباس، دار صادر، بَتكت، ج(ٕٚ)

، دار الكتب العلمية، بَتكت، ٔ(، فصوؿ يف إبداعات الطب كالصيدلة يف األندلس، طٕٗٔٓالعامر )دمحم بشَت حسن راضي . ٘ٙٔص
 .ٓٙص

 .ٕٚ، دار النفائس، دمشق، صٔ(، انتقاؿ الطب العريب إىل الغرب معابره كأتثَته، طٜٜٜٔؿبمود اغباج القاسم دمحم) (ٖٚ)
 .ٜٗ-ٛٗ، صية يف األندلستطور العلوم الطبية يف عهد اخلالفة األمو بلعريب خالد، ( ٗٚ)
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لى عدد من ـ(، فقد صرح الزىراكم يف اعتماده عٕٔٓٔىػ/ٖٓٗالقرطيب أيب القاسم خلف بن عباس الزىراكم )ت
اؼبؤلفات اليواننية كالعربية يف الطب كاألدكية كاألغذية كالنبات كتدبَت الصحة، علما أنو يشَت إىل اؼبصدر الذم رجع إليو أك 

كر الرازم، ككتب يوحنا بن قد يكتفي بذكر اسم اؼبؤلف كمن تلك الكتب قبد: كتب جالينوس ككتب أبو ب
 .(٘ٚ)...ماسويو
األندلس استفادت إفادة ابلغة من خربة يونس بن أضبد اغبرَّاين الذم كاف لو السبق من األطباء  كفبا ال شك فيو أف      

 اؼبشارقة يف االستقرار يف األندلس كخدمة الطب كالصيدلة يف نفس الوقت.
 م:9هـ/3أطباء حرَّان ابألندلس يف القرن  -3
 يونس بن أمحد احلرَّاين: - أ

دمحم بن عبد الرضبن أكائل األطباء اؼبشارقة الذين نزلوا قرطبة كاستقركا هبا زمن اػبليفة يعترب يونس بن أضبد اغبرَّاين من      
ـ(، كىو الذم بٌت اؼبسجد اؼبنسوب إليو كىو مسجد اغبرّاين الذم بقرب مسجد ٙٛٛ-ٕ٘ٛىػ/ٖٕٚ-ٖٕٛاألموم)

ؼباذا اختار يونس اغبرّاين  لكن، (ٚٚ)، كذاع صيت يونس اغبرّاين كعلت مكانتو بفضل براعتو يف الطب(ٙٚ)القمرم بقرطبة
االنتقاؿ إىل األندلس دكف بغداد اليت شهدت رقي كبَتا يف عصره؟ كرغم عناية خلفاء بٍت العباس ابلعلـو عامة كالطب 
خاصة؟ كالظاىر أف مرد ذلك يعود أكال لؤلكضاع السياسية السائدة يف اؼبشرؽ بسبب سيطرة االتراؾ كما قبم عن ذلك من 

ستقرار، كمن جهة أخرل قرَّب اػبلفاء العباسيُت الكثَت من األطباء ككاف لثابت بن قرة كعائلتو السبق يف اضطراب كال ا
التوجو إىل األندلس خدمة للطب كلعلو حيظى دبكانة رفيعة  احتبلؿ الصدارة يف خدمة الطب ىناؾ، فارأتل يونس اغبرَّاين

 ا ما سنلمسو من خبلؿ تتبعنا لسَتة اغبرَّاين يف األندلس.لدل اغبكاـ كاألمراء ىناؾ بفضل براعتو يف الطب. كىذ
احتل اغبرَّاين مكانة مرموقة يف األندلس منذ أايمو األكىل هبا، بفضل إدخالو نوع جديد من األدكية إىل األندلس يسمى     

اؼبعاجُت، كىي عبارة عن كتل دكائية لينة ربتوم مواد طبية كمواد ربسُت النكهة ـبلوطة مع العسل أك عصَت الفواكو 
، كيذكر ابن أيب أصيبعة:" أف ىذا اغبرَّاين أدخل األندلس معجوان كاف يبيع (ٛٚ)فيو اؼبسكر يتعاطاىا اؼبريض ابلفم أك تذاب

، كلقد لقي ذلك الدكاء قباحا ابلغا يف (ٓٛ)، كقد أظباه "اؼبغيث الكبَت"(ٜٚ)الشربة منو خبمسُت دينارا ألكجاع اعبوؼ"

                                           
 .ٕٙدمحم بشَت حسن، فصوؿ يف إبداعات الطب كالصيدلة يف األندلس، ص (٘ٚ)
 .ٜٗابن جلجل، طبقات األطباء، ص( ٙٚ)
 .ٙٛٗابن أيب أصيبعة، عيوف األنباء، ص  (ٚٚ)
، ص ٔى التطور اغبضارم يف أكركاب، ط(، هناد عباس زينل، اإلقبازات العلمية لؤلطباء يف األندلس كأثرىا علٕٙٔٓدمحم بشَت العامرم،) (ٛٚ)

ٕٜٙ.https://books.google.dz/books   
 .ٙٛٗابن أيب أصيبعة، عيوف األنباء، ص  (ٜٚ)
 .ٜ٘-ٜٗ.ابن جلجل، طبقات األطباء، ٚٛٗنفسو، ص  (ٓٛ)

https://books.google.dz/books
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و كأدَّر عليو األمواؿ، ما دفع دبجموعة من مداكات الكثَت من العلل اليت كانت مستعصية من قبل، كما أنو انتفع بو صاحب
إىل شراء شربة منو كعملوا على فحصها كربليلها ابلشم اترة كالتذكؽ اترة أخرل حىت توصلوا إىل مكوانهتا مث  (ٔٛ)األطباء

ؼبعايَت أك عرضوا ما توصلوا إليو على الطبيب يونس اغبرَّاين الذم أقرىم على أهنم أصابوا يف اؼبكوانت لكنهم مل حُيسنوا ا
اؼبوازين اػباصة بكل ُمَكِوف، كألف اغبرَّاين كاف يتحلى أبخبلؽ الطبيب الذم اليبخل بعلمو على من يطلبو فإنو تقاسم 

 .(ٕٛ)معهم خربتو كشاع صناعة ىذا النوع من الدكاء يف األندلس
االستفادة من اػبواص الطبية لنبات  كمل ينفرد اغبرَّاين بذلك اؼبعجوف فقط بل يتذكر اؼبصادر أنو كاف لو السبق يف     

لعبلج األشخاص الذين تعرضوا لشرب  (ٖٛ)"بستاف أبركز" كىو نبات فارسي األصل، فاستخدـ عصارتو يف صناع الًتايؽ
-ٖٕٛ. إف شهرة يونس اغبرَّاين برباعتو يف صناعة الطب دفع ابػبليفة دمحم بن عبد الرضبن األكسط )(ٗٛ)السم القاتل

 .٘ٛإىل تقريبو لبلستفادة من خربتو يف كعبلج أفراد ببلطو كحاشيتو، فأصبح طبيب القصر األموم ـ(ٙٛٛ-ٚ٘ٛىػ/ٖٕٚ
كإف الشيء الذم يُؤسف لو أف يونس اغبراين رغم براعتو يف الطب كصناعة الدكاء، مل يًتؾ لنا مؤلفا يف الطب ينتفع بو من 

 .(ٙٛ)بعده
 أمحد وعمر ابنا يونس بن أمحد احلرَّاين: - ب

كانت مهنة الطب يف العصر الوسيط من بُت اؼبهن اؼبتوارثة داخل األسرة الواحدة كمن ذلك ما شهدانه يف أسرة لقد       
اثبت بن قرة الصايب يف اؼبشرؽ، ككذلك األمر ابلنسبة ليونس اغبرَّاين يف األندلس، فلم يفارؽ اغبياة قبل أف يَوِرث علمو 

 لُسبل الحتبلؿ مكانة مرموقة يف األندلس عامة كيف ببلط اػببلفة خاصة.لولديو أضبد كعمر، كالظاىر أنو عبَّد ؽبما ا
، كتتلمذا على أعبلـ (ٚٛ)ـ(ٜٔٙ-ٕٜٔىػ/ٖٓ٘-ٖٓٓارربل أضبد كعمر إىل اؼبشرؽ يف خبلفة عبد الرضبن الناصر)    

 )ٛٛ(ـ( على اثبت بن قرة الصايب، كعلل العُت على ابن كصيفٕٙٔالطب يف بغداد، كدرسا كتب جالينوس)ت

                                           
ف كجواد النصراين كمل يذكر أظباء البقية. ابن أيب أصيبعة، عيوف يذكر بن أيب أصيبعة أهنم كانوا طبسة أطباء من بين (ٔٛ) هم ضبدين بن أابَّ

 .ٚٛٗ-ٙٛٗاالنباء، ص 
 .ٕٜٕالقفطي، أخبار اغبكماء، ص  (ٕٛ)
لفظ مشتق من تَتكف اليواننية، كىو لفظ يطلق على مضاد السمـو عامة. ينظر: دمحم كامل حسُت، اؼبوجز يف اتريخ الطب كالصيدلة  (ٖٛ)

، طبع على نفقة اعبمهورية العربية الليبية، دت، صعند   .ٖٙٚالعرب، اؼبنظمة العربية للًتبية كالثقافة كالعلـو
 .ٕٔٚدمحم بشَت العامرم، هناد عباس زينل، اإلقبازات العلمية لؤلطباء يف األندلس، ص  (ٗٛ)
اد عباس زينل، اإلقبازات العلمية لؤلطباء يف . دمحم بشَت العامرم، هنٕٖٔ، ص ٘(، ظهر اإلسبلـ، بَتكت، طٜٜٙٔأضبد أمُت،) (٘ٛ)

 .ٜٖٕاألندلس، ص 
 .ٕٕٗص ، األندلس، دار دجلة.ٔ(، العلـو الطبية األندلسية، طٕٛٔٓعبد اغبميد حسُت أضبد السامرائي،) (ٙٛ)
 .ٚٛٗابن أيب أصيبعة، اؼبصدر السابق، ص (ٚٛ)
 .ٕٔٔابن جلجل، اؼبصدر السابق، ص (ٛٛ)
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-ٖٔ٘مث عادا بعد عشر سنوات يف دكلة اغبكم اؼبستنصر) -طب العيوف -، كزبصص أضبد بطب الكحالة(ٜٛ)لصايبا
ـ(، كمن اؼبؤكد أف ىذه اؼبدة أعطتهما فرصة كاسعة لبلطبلع على كل ماجَّّد يف علم الطب ٜٔٚ-ٜٔٙىػ/ٖٙٙ

لتعرؼ على كثَت من التجارب يف طرؽ العبلج  كاالطبلع على الكتب كاؼبراجع الطبية اؼبهمة اؼبوجودة يف بغداد، ككذلك ا
كدبجرد عودت األخوين  .(ٜٓ)كربضَت األدكية كمن مث االستفادة من ذلك كلو يف تدعيم مدرسة الطب يف قرطبة كتطويرىا

ـ( خبدمتو كرافقاه يف غزكاتو كحلو كترحالو، ٜٔٚ-ٜٔٙىػ/ ٖٙٙ-ٖٔ٘إىل األندلس أغبقهما اغبكم اؼبستنصر)
 .(ٜٔ)كف غَتىم فبن كاف من األطباء يف ذلك الوقتكاستخلصهما لنفسو د

.كما أضحى من أشهر  (ٖٜ)" ككاف يداكم العُت مداكاة نفيسة"(ٕٜ)صار أضبد من أشهر أطباء العيوف يف األندلس    
أطباء األندلس براعة يف صناعة أدكية اعبوارشنات كىي عبارة عن" أدكية مل حيكم سحقها، كمل تطرح على النار، كيشًتط 

، كتستعمل يف عبلج أمراض اؼبعدة كال سيما عسر (ٜٗ)رقاقا كأغلب ؿبتوايهتا البهارات العطرية كتعجن ابلعسل"تقطيعها 
، ىذا الدكاء كثَتا ما كاف اػبليفة (ٜ٘)اؽبضم كإزالة األخبرة اؼبتصاعدة منها كاليت ديكن أف تؤثر على ـبتلف أجهزة اعبسم

يدم أضبد بن يونس اغبراين يف حاالت عسر اؽبضم اليت  ـ( يتناكلو على ٜٔٚ-ٜٔٙىػ/ ٖٙٙ-ٖٔ٘اغبكم اؼبستنصر)
 .(ٜٚ)، "ككاف كافقو يف ذلك موافقة كأفاد ماال عظيما"ٜٙكاف يعاين منها بسبب شراىتو يف األكل

                                           
دركو أضبد بن يونس اغبرَّاين ببغداد، ككاف طبيبا عاؼبا بعبلج العُت مل يكن يف زمانو أعلم منو، كمن خبلؿ اظبو ابن كصيف الصايب: أ (ٜٛ)

نباء، الصايب أنو من حرَّاف ألهنا موطن الصابئة، يف حُت لقبو ابن جلجل ابلصارم كالنسبة األكىل ىي األصح. ينظر: ابن أيب أصيبعة، عيوف األ
 .ٔٛر اغبكماء، ص. ابن جلجل، أخبأٖٔص

نشأهتا يف اؼبشرؽ كانتقاؽبا اىل -طو عبد اؼبقصود عبد اغبميد أبو عبية)دت(، اغبضارة اإلسبلمية، دراسة يف اتريخ العلـو اإلسبلمية  (ٜٓ)
 .ٓٗٙ، ص ٕ، دار الكتب العلمية، بَتكت،  ج-األندلس دعم األندلسيُت ؽبا كأتثَتىا على أكركاب

 .ٚٛٗ. ابن أيب أصيبعة، عيوف االنباء، ص ٖٔٔء، صابن جلجل، طبقات األطبا (ٜٔ)
. دمحم بشَت العامرم، ٙٛ، دار النفائس، دمشق، ص ٔ(، انتقاؿ الطب العريب إىل الغرب معابره كأتثَته، طٜٜٜٔؿبمود اغباج قاسم، ) (ٕٜ)

 .ٓٔٔهناد عباس زينل، اإلقبازات العلمية لؤلطباء يف األندلس، ص 
 .ٚٛٗالنباء، صابن أيب أصيبعة، عيوف ا (ٖٜ)
كىي لفظ فارسي معناه اؽباضم. دمحم كامل حسُت)دت(، اؼبوجز يف اتريخ الطب كالصيدلة عند العرب، اؼبنظمة العربية للًتبية كالثقافة  (ٜٗ)

،  .ٖٚٚ-ٖٙٚطبع على نفقة اعبمهورية العربية الليبية ،ص كالعلـو
(، القانوف ٜٜٜٔبعبلج معُت نظر: ابن سينا أك علي اغبسُت بن علي،)كقد ذكرىا ابن سينا يف كتابو كىي عدة أنواع كل نوع خاص  (ٜ٘)

.  دمحم بشَت العامرم، هناد عباس زينل، ٙ٘ٗ-ٔٗٗ، ص ٖ، دار الكتب العلمية، بَتكت، جٔيف الطب، ربقيق: دمحم أمُت الضناكم، ط
 .ٕٚٙاإلقبازات العلمية لؤلطباء يف األندلس، ص 

 .ٕٚٙزينل، اإلقبازات العلمية لؤلطباء يف األندلس، ص دمحم بشَت العامرم، هناد عباس  (ٜٙ)
 .ٚٛٗابن أيب أصيبعة، عيوف االنباء، ص  (ٜٚ)
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، كظل أضبد من اؼبقربُت إىل اػبليفة اؼبؤسبن عنده (ٜٛ)مات عمر بعلة اؼبعدة بسبب كـر خطَت أدل إىل مرضو مث كفاتو     
. كبقي أضبد على قيد اغبياة حىت عهد اػبليفة ىشاـ اؼبؤيد ابهلل (ٜٜ)و كسكن يف قصره يف مدينة الزىراءيف مأكلو كمشرب

، كىذه الوظيفة األخَتة ال (ٓٓٔ)ـ( فواله خطة الشرطة كخطة السوؽ )اغبسبة( يف قرطبةٜٓٓٔ-ٜٙٚىػ/ٜٜٖ-ٖٙٙ)
توىل أضبد إقامة خزانة للدكاء ابلقصر األموم شك أهنا أاتحت لو اإلشراؼ على األغذية اؼبصنعة اؼبباعة يف األسواؽ. كما 

مل يوجد ؽبا نظَت ابألندلس كرتب ؽبا اثٍت عشر صبيا من الصقالبة لصنع الدكاء الذم كاف يوزع ؾباان على من حيتاج إليو 
تويف  .(ٕٓٔ). ككاف" بصَتا ابألدكية اؼبفردة، كصانعا لؤلشربة كاؼبعجوانت، معاعبا ؼبا كقف عليو"(ٔٓٔ)من اؼبرضى كاؼبساكُت

 .(ٗٓٔ)كعلة اإلسهاؿ (ٖٓٔ)حبمى الربع
 اخلامتة:

ـ، يف كافة التخصصات الطبية درسا كفبارسة كتطبيقا، كقد ٓٔ-ٜاؽبجرم اؼبوافق ٗ-ٖبرع أطباء حرَّاف يف القرف  -
 زاكجوا جهودىم النظرية أبخرل تطبيقية من خبلؿ مداكاة اؼبرضى يف البيمارستاانت.

 صناعة الطب كبرعت فيو كاحتلت الرايدة من بُت األطباء آنذاؾ ككانت تشد اشتهرت أسرة اثبت بن قرة اغبرَّاين يف -
الرحاؿ إىل علمائها كأطبائها لبلستزادة من علومهم كمعارفهم، فخدموا اغبضارة اإلسبلمية رغم بقاء بعض أفراد أسرة 

 اثبت بن قرة على صابئيتهم.
حتهم يف اللغة العربية كسبكنهم من اللغات القددية  ساىم أطباء حرَّاف بًتصبة الكتب الطبية القددية بفضل فصا -

 كاآلرامية كالسراينية فًتصبوا كصححوا كأضافوا على الكتب القددية عصارة خربهتم فبقيت مرجعا لطلبة العلم.
مل يكتف أطباء حرَّاف بًتصبة الكتب الطبية القددية بل كضعوا ؼبستهم يف التأليف يف ـبتلف التخصصات فخلفوا ترااث   -

 بَتا خدـ الطب كاغبضارة اإلسبلمية لعدة قركف.ك
اذبو يونس بن أضبد اغبرَّاين إىل األندلس خدمة للطب كحبثا عن الثراء كالشهرة يف الببلط األموم، ككاف لو ذلك بفضل  -

براعتو يف الطب، فًتؾ ؼبستو العلمية ىناؾ كاعًتفت صبيع كتب الًتاجم برباعتو يف صناعتو الطبية، ككذلك األمر 
 ابلنسبة لولديو أضبد كعمر.

                                           
 .ٚٛٗنفسو، ص   (ٜٛ)
 .ٙٛ.ؿبمود اغباج قاسم، انتقاؿ الطب العريب إىل الغرب، صٖٔٔابن جلجل، طبقات األطباء، ص (ٜٜ)
 .ٖٔٔابن جلجل، طبقات األطباء، ص (ٓٓٔ)
 .ٚٛ-ٙٛ.ؿبمود اغباج قاسم، انتقاؿ الطب العريب إىل الغرب ،ٖٔٔاء، ابن جلجل، طبقات االطب (ٔٓٔ)
 .ٖٔٔابن جلجل، طبقات االطباء، ص (ٕٓٔ)
 . ٕٚ، صٗضبى الربع كىي اغبمى السوداكية ينظر: ابن سينا، القانوف يف الطب، ج (ٖٓٔ)
 .ٖٔٔابن جلجل، طبقات األطباء، ص(ٗٓٔ)
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حظي األخواف أضبد كعمر ابنا يونس اغبراين دبكانة مرموقة يف الببلط األموم ابألندلس، كمل يكن ليصبل إىل ىذه  -
اؼبكانة إال عن دراية كسبكن يف علم الطب كىذا التأىيل مرجعو اؼبدة الطويلة اليت قضياىا لدراسة الطب على أيدم  

 غداد.كبار أطباء حرَّاف يف ب
كاف الطب علما يُػَوَرُث داخل األسرة الواحدة فربعت أسرة اثبت بن قرة اغبرَّاين يف صناعة الطب يف اؼبشرؽ كما   -

 كاف اغباؿ ليونس اغبرَّاين كأبنائو يف األندلس.
براعتهم يف قرَّب اػبلفاء العباسيُت يف اؼبشرؽ كاألمويُت يف األندلس األطباء اغبرَّانيُت كقدموىم على أقراهنم بفضل  -

 مهنة الطب.
كأخَتا نقوؿ أنو كانت ىناؾ صبلت ثقافية قوية بُت اؼبشرؽ عامة كاعبزيرة الفراتية خاصة كالغرب اإلسبلمي خبلؿ  -

 القرنُت الثالث كالرابع اؽبجريُت بفضل رحلة العلماء كاألطباء كعناية األمراء كاػبلفاء هبم. 
 قائمة البيبلوغرافيا:

 :أوال ادلصادر
 الندمي أيب الفرج دمحم بن إسحاؽ الوراؽ البغدادم، )دت(، الفهرست، دط، دار اؼبعرفة، بَتكت.ابن  -ٔ
 ابن جبَت، دت، تذكرة ابألخبار عن اتفاقات األسفار اؼبسماة رحلة ابن جبَت، دط، دار صادر، بَتكت. -ٕ
ماء، ربقيق: فؤاد السيد، مطبعة اؼبعهد العلمي (، طبقات األطباء كاغبكٜ٘٘ٔابن جلجل أبو داكد بن سليماف بن حساف األندلسي) -ٖ

 الفرنسي لآلاثر الشرقية، القاىرة. 
 (، صورة األرض ، دار مكتبة اغبياة، بَتكت.  ٜٜٙٔابن حوقل أيب القاسم النصييب،)  -ٗ
 .ٖٓـ(، اؼبقدمة، تح: عبد السبلـ الشدادم، مؤسسة الرسالة، القاىرة. جٖٖٜٔابن خلدكف عبد الرضبن) -٘
 .ٖ، دار الكتب العلمية، بَتكت، جٔ(، القانوف يف الطب، ربقيق: دمحم أمُت الضناكم، طٜٜٜٔبن سينا أبو علي اغبسُت بن علي)ا -ٙ
(، األعبلؽ اػبطَتة يف ذكر أمراء الشاـ كاعبزيرة، ربقيق: حيِت عبادة، كزارة الثقافة كاإلرشاد القومي، دمشق، ٜٛٚٔابن شداد عز الدين) -ٚ
 .ٖج
 . ٜ، اجملمع الثقايف، أبو ظيب، جٔق(، كتاب مسالك األبصار يف فبالك األمصار، طٖٕٗٔل هللا العمرم،)ابن فض -ٛ
 أبو الفدا عماد الدين إظباعيل بن دمحم بن عمر دت، تقومي البلداف، دط، دار صادر، بَتكت.  -ٜ

، تح ابراىيم األبٜٜٙٔاػبوارزمي ؿبمود بن أضبد بن يوسف) -ٓٔ  يارم، دار الكتاب العريب، بَتكت.ـ(، مفاتيح العلـو
 .ٖاؼبقرم أضبد بن دمحم التلمساين،) دت(، نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب، ربقيق: إحساف عباس، دار صادر، بَتكت، ج -ٔٔ
 (، الذخَتة يف علم الطب، اؼبطبعة األمَتية، القاىرة.ٖٜٛٔاثبت بن قرة) -ٕٔ
 ، دار الكتب العلمية، بَتكت.ٔلماء أبخبار اغبكماء، ربقيق: إبراىيم مشس الدين، ط(، إخبار العٕ٘ٓٓصباؿ الدين القفطي،) -ٖٔ
 .ٕايقوت اغبموم شهاب الدين أبو عبد هللا،) دت(، معجم البلداف، دط، دار صادر، بَتكت، ج  -ٗٔ
، دار الكتب العلمية، ٔؿ، ط(، العرب يف خرب من عرب، ربقيق: أبو ىاجر دمحم السعيد بن بسيوين زغلو ٜ٘ٛٔالذىيب مشس الدين،)-٘ٔ

 .ٖبَتكت. ج
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 اثنيا ادلراجع:
 .٘، بَتكت، ج٘(، ظهر اإلسبلـ، طٜٜٙٔأضبد أمُت،) -ٙٔ
 ، مؤّسسة ىنداكم للتعليم كالثقافة، مصر.  اتريخ البيمارستاانت يف اإلسالم(، ٕٕٔٓأضبد عيسى،) -ٚٔ
-322ة األموية يف األندلس وأثرها يف تقدم احلضارة اإلنسانية )تطور العلوم الطبية يف عهد اخلالف(. ٕٕٔٓبلعريب خالد،) جواف -ٛٔ

 ، ٔالعدد ٚ، اجمللة اعبزائرية للبحوث كالدراسات التارخيية اؼبتوسطية، اجمللد م(2229-921هـ 422
اتريخ زايرة اؼبوقع   www.mawhopon.net/?p=4343https//:-اثبت بن قرة الصايب عامل الطب كالفلك كالرايضيات  -ٜٔ
ٕٔ/ٔٓ/ٕٕٕٓ. 
 (، الدكر العلمي ؼبدينة حراف من القرف الثاين حىت القرف السابع اؽبجرم، أنقرة.ٕٕٓٓحسُت علي. ) -ٕٓ
، دار العلم ُٚت، ط(. االعبلـ قاموس تراجم ألشهر الرجاؿ كالنساء من العرب كاؼبستعربُت كاؼبستشرقٜٙٛٔخَت الدين الزركلي،) -ٕٔ

 للمبليُت، بَتكت.
نشأهتا يف اؼبشرؽ كانتقاؽبا اىل -طو عبد اؼبقصود عبد اغبميد أبو عبية،)دت(، اغبضارة اإلسبلمية، دراسة يف اتريخ العلـو اإلسبلمية  -ٕٕ

 .ٕ، بَتكت، دار الكتب العلمية، ج-األندلس دعم االندلسيُت ؽبا كأتثَتىا على أكركاب
  ، األندلس، دار دجلة.ٔ(، العلـو الطبية األندلسية، طٕٛٔٓحسُت أضبد السامرائي،)  عبد اغبميد -ٖٕ

 .ٕعبد العزيز سامل، دت، قرطبة حاضرة اػببلفة يف األندلس، مؤسسة شباب اعبامعة، اإلسكندرية، ج -ٕٗ 
، جامعة سوىاج، تطور علم الطب يف األندلسعبَت زكراي سليماف،  -ٕ٘

https://platform.almanhal.com/Files/2/14110   ٙٔاتريخ زايرة اؼبوقع-ٓٔ-ٕٕٕٓ. 
 لعراقي، بغداد،  (، بلداف اػببلفة الشرقية، ترصبة: بشَت فرنسيس ككوركيس عواد، مطبوعات اجملمع العلمي اٜٗ٘ٔكي لسًتنج)  -ٕٙ
 .ٔ، دار الغرب اإلسبلمي، بَتكت.جٔ(، الطب كاألطباء يف األندلس اإلسبلمية، طٜٛٛٔدمحم العريب اػبطايب ) -

 .ٔ(، اإلقبازات العلمية لؤلطباء يف األندلس كأثرىا على التطور اغبضارم يف أكركاب، طٕٙٔٓدمحم بشَت العامرم، هناد عباس زينل) -ٕٚ
https://books.google.dz/books  

 ، دار الكتب العلمية، بَتكت.  ٔ(، فصوؿ يف إبداعات الطب كالصيدلة يف األندلس، طٕٗٔٓدمحم بشَت حسن راضي العامرم) -ٕٛ
، طبع على نفقة اعبمهورية دمحم كامل حسُت،)دت( اؼبوجز يف اتريخ الطب كالصيدلة عند العرب، ، اؼبنظمة العربية  -ٜٕ للًتبية كالثقافة كالعلـو

 العربية الليبية
 ، دار النفائس، دمشق.ٔ(، انتقاؿ الطب العريب إىل الغرب معابره كأتثَته، طٜٜٜٔؿبمود اغباج القاسم دمحم) -ٖٓ
ىػ، مذكرة ماجستَت ٙ٘ٙ-ٕٖٔعباسي (، اغبياة العلمية كالفكرية يف مدينة حرَّاف خبلؿ العصر الٕٚٔٓؿبمود عبيد صبيل الدليمي) -ٖٔ

 )غَت منشورة(، زبصص اتريخ، جامعة آؿ البيت. 
 ، دار الكلمة للنشر كالتوزيع، دمشق.ٔ(، صابئة القرآف كصابئة حراف، ترصبة: سلماف حرفوش، طٜٜٜٔميشيل اترديو) -ٕٖ

https://www.mawhopon.net/?p=4343
https://platform.almanhal.com/Files/2/14110%20%20تاريخ%20زيارة%20الموقع%2016-01-2022
https://books.google.dz/books

