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  يــــــــــــــــور الوعــــــــــــــــام نـــــــــــــأم... اــــــــــــــد من تاريخنــــــــمشاه
 

 شخصيات حفــــــرت بصمتـــــــــــها.. ولهـــــم مــــــــا كسبــــــوا

 !!عبداللطيف البغدادي وداء السكر

  !!مـــــــــــــــــــــــــلي بن الجهـــــــــــــــع
  !!دمحم بن سيرين ُمفسر األحالم

  

 أمريكـا/  العـراق  الطب النفساني،   -صـــــادق السامرائــــي. د

 

     

 !!عبداللطيف البغدادي وداء السكر  

  
م',+ف داء ال)'� , عال% م�س�عي , ه ��ة ) 629-  557(الل��� ال�غ�اد  م�ف	 ال�ی� ع��

 .وعالجه

� دمحم ب� علي أب� دمحم م�ف	 ال�ی� ال7�صلي ال�غ�اد ع�ف 4إب� الل�اد وه� ع�� الل��� ب� ی�سف ب
ك7ا Jان مIرخا وجغ�ا�Fا , كان عال7ا Cال�B وال,+��ح وال@��7اء وال;�ات والفل= وال7;�	 , و>ب� ال;ق�ة 

�K;وال Lی�KالC وعال7ا . 

Mفي ف�ها وتMل�ا للعل% والع7ل ث% عاد إلT ة�MVJ غ�اد وجاب م�ناC هاول� في. 

 :مIلفاته

ش�ح Cان` , ال�اضKة في الفاتKة , ال7 �د في غ��B ال�KیL " ل�4ه ما ی\�� ع� م]ة مZ;ف وم;ها 
إخ,Zار J,اب األدو�ة , أخ�ار مZ� , إخ,Zار J,اب الMK�ان لل احc , ش�ح نق� ال+ع� لق�امة , سعاد 

ال;Z , �M,K�Z;اعة ال�B ال�ادC i, مقالة في ال7\اج , مZ,g� في ال�7Kات , ال7ف�دة إلب� واف� 
 .وال@MV� م� مIلفاته مفق�دة,  " لأل�Tاء والK'7اء 

�ة  Cإس,�سال ال��ل وVJ�ته , ) م�ض ال)'�(وم� إن ازاته ال���ة  إك,+افه ��, وحZ� أع�اضه ال)�
ال وراحة ال�, وال,غ4pة ال7ق;;ة واله�وء , وجعل عالجه Cال�7Kة , واله\ال وجفاف ال��ن , والع�o ال�ائ% 

qوال;ف. 

�ا و>ق,�ح العالج , وأول م� أشار إل�ه Cعل�7ة , فه� رائ� م�ض ال)'� �� ال ی\ال , ووصفه س�pال
 .فال�7Kة م� أساس�ات عالج م�ض ال)'�, مع,�7ا رغ% ت�ف� األدو�ة 

 الpی� تفاعل�ا مع,  فه� م� العل7اء ال7�س�ع�MM  األذ�Jاء , والب� م� ال,��ق إلى ال;\عة ال7�س��tة 
 وال,��ر , ما 4), � في ال�Kاة �Z,اه م;اس�ا لل�ج ما ی,;,(�وح,ى أنه , ووفقا ل7الح~اته 4ُْع7ِل عقله و

 .كان مه,7ا Cال��7Kات وت���7ها و>ن,اج أص;اف ج�ی�ة م;ها

 فهل أن ال7�س��tة Tاقة Jام;ة في أع7اق ال M;ات ال�+��ة؟

 مVاله أك�� م� ال7عارف ال)ائ�ة في زمانه%؟أم أن الق�رات العقل�ة واإلدراك�ة ال,ي ی,Zف بها أ

  

موفق الدين عبداللطيف  
) 629-  557(البغدادي  
, عالم موسوعي  , هجرية  

.مكتشف داء السكر وعالجه

من إنجازاته الطبية  إكتشافه  
وحصر أعراضه  , ) مرض السكر(

السريرية  بإسترسال البول  
, والعطش الدائم  , وكثرته  

وجعل  , ن  والهزال وجفـاف البد
والتغذية المقننة  , عالجه بالحمية  

وراحة البال والنفس, والهدوء  

وأول من  , هو رائد مرض السكر  
ووصفه  , أشار إليه بعلمية  
الذي ال  , سريريا وإقترح العالج  

, يزال معتمدا رغم توفر األدوية  
فـالحمية من أساسيات عالج مرض  
السكر

هل أن الموسوعية طاقة كامنة  
ماق الجينات البشرية؟في أع

أم أن القدرات العقـلية  
واإلدراكية التي يتصف بها  
أمثاله أكبر من المعارف  
السائدة في زمانهم؟
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  !!علي بن الجهم
 

ول� في , وM;J,ه أب� الK)� ,  ه ��ة )  249 -  188(, م�الد4ة ) 863-803(علي ب� ال ه% 
و>ه,% CالVقافة الع���ة ووهB , األدب وال�جاهة والV�اء ج7ع` ب�M العل% و , م� أس�ة ع���ة ق��+�ة , Cغ�اد 

 .ومال إلى مpهB أهل ال�KیL وأع�ض ع� مpهB ال7ع,\لة, نف)ه لل+ع� 
, ه ��ة ) 227-218(وفي خالفة ال7ع,Z% , ه ��ة ) 218- 198(ب�أت شه�ته في خالفة ال7أم�ن 

  .وله ق�MZة �74ح ال7ع,Z% لف,ح ع7�ر�ة, ت�لى دی�ان م~ال% حل�ان 
 

 232(ل@;ه ب\غ في خالفة ال,7�Jل , ه ��ة قل شع�ه وخف` صM,ه ) 232-227(وفي خالفة ال�اث	 
 إتpKه خل�ال ون�74ا و�أنq 74 ال),ه م;ف�دا , ه ��ة  ) 247 -pل و��أت , الJ�,7م7ا أغاض ن�ماء ال

و�Jp� أنه ُقِ,ل , فأغ���ا ال,7�Jل عل�ه ف�K)ه ونفاه وأم� C ل�ه ث% عفا ع;ه , ال�سائq تKاك ض�ه 
 .Cع� أن إع,�ضه ج7ع م� أع�ائه م� األع�اب ال@ل��MM وأع�اء أف@اره ال�ی;�ة, م اه�ا في س�Mل هللا 

 .ق���ا م� خلفائها الpی� عاص�ه%, و���و أنه ق� أم�ى ف,�ة م� ح�اته في م�ی;ة سام�اء 
 :وم� شع�ه الق�MZة ال7+ه�رة

أع�ن لي ال+�ق الق�4% , له�� م� حLM أدر وال أدر جل�� ا...عM�ن ال7ها ب�M ال�صافة وال )�"
  ".سل�ت ول@� زدن ج7�ا على ج7�...ول% أك�

 
 :وله ق�MZة �74ح فMها ال,7�Jل م�لعها

, g4,ال في وTأة ال7;�� ...وأخ�B ال;اس على م;��, ب�ا عل�ه حلة ت\ه� ...أح)� خل	 هللا وجها إذا
  ".��هللا م� ی;Z� ی;Z...فأم� هللا إمام اله��

 
 في مق�م,ه%, وت��و وJأنها م� تلفM	 أع�ائه , وقZة وصفه لل,7�Jل Cال@لB م+'�ك بها �,Kوال�. 

م� �Jار ...أن` Jال�ل� ال ع�م;اك دل�ا, وJال,�q في ق�اع ال�g�ب ...أن` Jال@لB في حف~= لل�د"
  ".ال�ال M�J� الpن�ب

 
وعلي ب� ال ه% شاع� مع�وف م� ب;ي : "مفي J,اCه Cغ�اد م�ی;ة ال)ال, 4ق�ل إب� الف��ه اله�7اني 

 Iع� تأس�)ها , سامة ب� لC غ�ادC ا إلى�اسان ث% إن,قل�ب خ�اؤه م� عCه ع�ة , كان آ�ه وأخ�وأشغل أب
م�اال , وJان واسع اإلTالع في فل)فة اإلغ��	 وأشعار الع�ب , وق� ن+أ في Cغ�اد , م;اصB في ال�ولة 

 Lی�Kع� األع7ال , إلى الC ة وق� شغل�MVJ إلى بل�ان �ا إلى , في ال�ولة وساف��ا م7,ازا ومق�ان شاعJو
وق� ن~% �7Cحه% قZائ� MVJ�ة ث% غ�B عل�ه ال�اث	 , ل7أم�ن وال7ع,Z% وخZه ال�اث	 7C'انة خاصة ا

ث% أTل	 س�احه فعاد إلى Cغ�اد و>ع,\ل ال�Kاة العامة م;Z�فا , ف�K)ه وصادر أم�اله ونفاه إلى خ�اسان 
qواألن �إلى ال+ع."  

 
, ل@;ه غ�B عل�ه , ق� Tل�ه ل�'�ن ن�74ه  ف��Mو أن ال,7�Jل, و>ن صح ما ذJ�ه إب� الف��ه اله�7اني 

ور�7ا , وُ�قال أن ُق��Kة ق� شفع` له ع;� ال,7�Jل , ل@� غ��ه Jان أخف , مVل7ا فعل معه أخ�ه ال�اث	 
�M,الKل له في الZ7ا ح�F �M�J ع�وه الل�ود دور �,Kلل�. 

 !!فال+اع� ن+أ في Cغ�اد وتعل% فMها ف@�� ی�صف Cال��اوة وال لف؟
  

) 863- 803(ي بن الجهم  عل
)  249 -  188(, ميالدية  

, وكنيته أبو الحسن  ,  هجرية  
من أسرة  , ولد في بغداد  

جمعت بين العلم  , عربية قريشية  
, واألدب والوجاهة والثراء  

وإهتم بالثقـافة العربية ووهب  
ومال إلى مذهب  , نفسه للشعر  

أهل الحديث وأعرض عن  
مذهب المعتزلة

 -  232(ل  في خالفة المتوك
الذي إتحذه  , هجرية  ) 247

خليال ونديما ويأنس يمجالسته  
مما أغاض ندماء  , منفردا  

المتوكل وبدأت الدسائس  
فـأغضبوا المتوكل  , تحاك ضده  

عليه فحبسه ونفـاه وأمر بجلده  
ثم عفـا عنه  

:من شعره القصيدة المشهورة
عيون المها بين الرصافة  "
جلبن الهوى من حيث  ...والجسر
أعدن لي  , ي وال أدري  أدر 

سلوت  ...الشوق القديم ولم أكن
ولكن زدن جمرا على جمر

له قصيدة يمدح فيها المتوكل  
:مطلعها

بدا  ...أحسن خلق هللا وجها إذا
وأخطب الناس  , عليه حلة تزهر  
يختال في وطأة  ...على منبر

فـأمر هللا إمام  , المنبر  
وهللا من ينصر ينصر...الهدى

ا ومقربا إلى  كان شاعرا ممتاز 
المأمون والمعتصم وخصه الواثق  

وقد نظم  , بمكانة خاصة  
بمدحهم قصائد كثيرة ثم غضب  
عليه الواثق فحبسه وصادر  

ثم  , أمواله ونفـاه إلى خراسان  
أطلق سراحه فعاد إلى بغداد  
وإعتزل الحياة العامة منصرفـا إلى  
الشعر واألنس
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  !!دمحم بن سيرين ُمفسر األحالم
 

���Mإب� س  , �'C �أب ,  األنZار�Zال� ���Mة ) 110- 21(دمحم ب� س�إمام في , ال\اه� , ه �
 . ال,ف)M� والفقه وال�KیL وتع�M� ال�ؤ�ا

Cع� الK)� , ه ��ة  110وت�فى س;ة , ول� في خالفة ع7Vان وال�ع� 4ق�ل ل);,C �Mق�M م� خالفة ع7� 
 7C]ة ی�م �Z, ال� �م� الع7 �M7انVةوض, وق� ت اوز ال�Zفي ال� �Zال� �(Kق� ال�ار م� C هK��. 

ول�4ه تف)M�اته لألحالم , م,�اضعا Cارا Cأمه وورعا وم,ع��ا ل�رجة ال�س�اس , كان م,عففا ع� الK�ام 
 .وJ,اب تف)M� األحالم ی;)B إل�ه,  وال�ؤ� 

 .وJان Z4�م ی�ما و�ف�� ی�ما وله س�عة أوراد 4ق�ؤها ل�ال
ع��هللا , ع��هللا ب� ال\�M� , أبي ه���ة , أنq ب� مال= , ب� ال�MZK  ع7�ان, ز�� ب� ثاب` : "شM�خه
 "ع��هللا ب� ع7�, ب� �tاس 
ع�ف , ه+ام ب� ح)ان , خال� الpKاء , إب� ع�ن , ی�نq ب� ع��M , ق,ادة ب� دعامة : "تالمpMه
 ".ج��� ب� حازم, مه� ب� م�7�ن , ق�ة ب� خال� , األع�ابي 

 .في تف)M� األحالمم;,Bg ال@الم : مIلفاته
��: "قال�ا ع;ه�Mما رأی` رجال أفقه وفي ورعه وال أورع في فقهه م� دمحم ب� س" 

�� فإنه ل% 4ع�ض له أم�ان في دی;ه إال أخC pأوثقه7ا"�Mأما إب� س" 
�� فقMها " �Mأدی�ا , ورعا , عال7ا ,كان إب� س , Lی�Kال �MVشه� له أهل العل% والف�ل , ص�وقا , ك

 "ح ةبpل= وه� 
��, م� أراد أن ی;~� إلى أورع ما أدرJ;ا " �Mإلى دمحم ب� س �~;Mفل" 

 "فأن~�وا ع�7 تأخpوا دی;@%, إن هpا العل% دی� : "م� أق�اله
 "إذا أراد هللا Cع�� خM�ا جعل له واع~ا م� قل�ه 4أم�ه و�;هاه" 
 "وم ان�ة ال��B, و�J األذ� , ح)� األدب : ثالثة ل�q معها غ��ة"

 ت�ع�ع في م) � رس�ل هللا ت�Kة لعpی� , ال7;ا ال\اه� الف��ه الpال �MعCة وال,اCاKZم ال�ونهل م� عل
  .عاص�ه% في ص�اه وش�اCه

دمحم , أبو بكر  , إبن سيرين  
بن سيرين البصري األنصاري  

, الزاهد  , هجرية  ) 110- 21(
إمام في التفسير والفقه  
. والحديث وتعبير الرؤيا

, لحرام  كان متعففـا عن ا
متواضعا بارا بأمه وورعا ومتعبدا  

ولديه  , لدرجة الوسواس  
,  تفسيراته لألحالم والرؤى  
وكتاب تفسير األحالم ينسب إليه

, عالما  ,كان إبن سيرين فقيها  " 
, كثير الحديث  , أديبا  , ورعا  

شهد له أهل العلم  , صدوقـا  
والفضل بذلك وهو حجة

الذي    تحية لعالمنا الزاهد الفقيه
, ترعرع في مسجد رسول هللا  

ونهل من علوم الصحابة  
والتابعين الذين عاصرهم في  
صباه وشبابه

  
:إرتباط كامل النص  

http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarrai-WaMaSalakow14-060421.pdf    

 شبكة العلوم النفسية العربية

  نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس

  الموقع العلمي

http://www.arabpsynet.com/ 

 المتجر االلكتروني

http://www.arabpsyfound.com 

 

***   ***   *** 

 )التاسعاالصدار  (  "   شبكة العلوم النفسية العربية" لـ    2021الكتاب السنوي  

  الويب على18و    من التأسيس  21 الشبكة تدخل عامها
  اإلنجازات من عامـــا 18... الـــكدح من عامــــا 21

  ) 13/06/2003: على الويب   -   01/01/2000: التأسيس(  

http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet.pdf  
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