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  يــــــــــــــــور الوعــــــــــــــــام نـــــــــــــأم... اــــــــــــــد من تاريخنــــــــمشاه
 

 شخصيات حفــــــرت بصمتـــــــــــها.. ولهـــــم مــــــــا كسبــــــوا

 !!ُحنَْين بن إسحاق وطب العيون

  !!وريـــــــــــــن الصـــــــد الديــــــــــــرشي
  !!عريب بن سعيد القرطبي وعلم األجنة وطب األطفـال

  

 أمريكـا/  العـراق  الطب النفساني،   -صـــــادق السامرائــــي. د

 

     

 !!ُحنَْين بن إسحاق وطب العيون

 ب إس
اق ال��اد� ��
ول� في , ه'��ة ) 260 - 194(أب� ز�� ب إس
اق ال��اد� ال�ع�وف �ُ
وأرس@� , وأ�ق�ا< , ت�ج3 أع�ال جال���س , عال3 لغات وم8رخ وم�5ج3 و0�12 , م�اء ال
��ة وت�في في سا

 .والعه� الق�3C م ال��نانAة,  

 .وع��ه الOلAفة ال�أم�ن م8Kوال ع ب�I ال
�Hة ودی�ان ال�5ج�ة, درس ال@0 في �غ�اد 

Qل �اS�5اص لل�Oكان ال@0�1 ال. 

 .ول�Cه أك[� م م\ة م8لَّف, عا أساسAا في هYا الWXO5 إش5ه� ��قاالته �@0 الع��ن ال5ي تع� م�ج

تقاس3A علل , األل�ان , ت�0�S الع� , ال�Kائل في الع� , الع`� مقاالت في الع� : " وم �5Sه
 الق�ل في , ح�لة ال�1ء , الف�Xل اإل�ق�اA2ة , عالج أم�اض الع� �ال
�ی� , إخA5ار أدو�ة الع� , الع�

 "ال�Kائل في ال@0 لل�5عل��, مقالة في اآلجال , ال5`��ع الX , ��1kالحها حفj األس�ان وiس5

 حKاده وم�اوئAه , كان ق���ا م ال�S�5ل وqه إن5هى دور عائلة A5OC`�ع ال5ي ت[ار ال`�Hك ح�لها kل
 .ق� S[�وا لل�Hانة ال5ي ی5�5ع بها ع�� ال�S�5ل

 وُ�قال أن ال�أم�ن إس5
�vه وSان الیuال صغ��ا في Kال , wA05 أرس@�2الS ه ت�ج�ةAل إلSوأو ,
 .ومvى في ب�I ال
�Hة ی�هل م العل�م ال5ي SانI تxAy في أروق5ها

 �@0 الع��ن �XXO5أوائل األ�2اء الع�ب ال� ول�قاالته أث� ��1S في ت@�ر هYا , وه� م

5ه3, اإلخX5اص X� ةCه �الع�اAعه�وا إل  .وSان م
ل ثقة ع�� الOلفاء الYی

و�ع�15ونه3 ال�8Kول� ع ص
ة , أن الOلفاء Cأت���ن ص
5ه3 ع�� أ�2ائه3 , ب� م ال�SY ه�ا وال

ة الOلAفة وعاف�5ه , ال�ولة وعاف�5ها X� ��1 في , ألنها مق�ونةS 3ان5ه3 م�م�قة وتأث��هHن م�kا تYوله

 .وعالق5ه3 �الOلAفة ق���ة وخاصة ج�ا, إدارة ش8ون ال�ولة 

وه3 ال ی�رون , فال�Oف م ال��ت Sان ی�5ل{ الOلفاء و��ع1ه3 , �� ع�� ��12ه فالOلAفة ی�1و Sاألس

�ن �XAن ی�ما �ع�ه , إذا نام�ا هل س�`A�Aى ی�م هل سvذا مiان ال@0�1 ع��ه3 عامل �2أن��ة , وkف

 .وه�وء وم�ع� ل�`اع� األم واألمان

و��1و أن ال�أم�ن ق� , ر�خ والدته ال�عx ی�� أنه Sان ��12ا لألم� وال�أم�ن وهYا ال ی�5اف� مع تأ
, فkان ح�� ب إس
اق في مق15ل الع�� , إس�5عاه �ع� أن أمvى في الOالقةع`�ة س��ات أو أقل �قل�ل 

 .أ� ع��ه أقل م الع`��

  Qان ��12ا لل�اث� �اS ادر ت`�� إلى أنهXال� xعqالق�ل و��12ا , و Hفي ) لل�ع��5 على هللا(و��

العبادي    أبو زيد بن إسحاق
المعروف بُحنين بن إسحاق  

) 260 -  194(العبادي  
ولد في الحيرة وتوفي  , هجرية  

عالم لغات ومؤرخ  , في سامراء  
ترجم أعمال  , ومتوجم وطبيب  

,  وأرسطو  , وأبقراط  , جالينوس  
والعهد القديم من اليونانية

إشتهر بمقـاالته بطب العيون  
التي تعد مرجعا أساسيا في هذا  

ولديه أكثر من مئة   ,التخصص  
مؤلَّف

كان قريبا من المتوكل وبه  
إنتهى دور عائلة يختيشوع التي  

لكن حساده  , تثار الشكوك حولها  
ومناوئيه قد كثروا للمكانة التي  
يتمتع بها عند المتوكل

هو من أوائل األطباء العرب  
, المتخصصين بطب العيون  

ولمقـاالته أثر كبير في تطور  
وكان محل ثقة  , هذا اإلختصاص  

عند الخلفـاء الذين عهدوا إليه  
بالعناية بصحتهم

أن الخلفـاء  , البد من الذكر هنا  
, يأتمنون صحتهم عند أطبائهم  

ويعتبرونهم المسؤولين عن صحة  
الدولة وعافيتها  

الخليفة يبدو كاألسير عند  
فـالخوف من الموت  , طبيبه  
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 .وت�في في زم�ه ودف في سام�اء, ة األولى م خالف5ه ال��Kات األرqع

 , وال�ه��5 �اQ , ال�عu5 �اQ ,  ال�5Kع� �اQ , كال���X5 �اQ , ور�qا �HCن ��12ا للOلفاء اآلخ��
 .ل�kه �قي في سام�اء �2لة خالفة ال�S�5ل وح5ى وفاته, وال ت�ج� أدلة وا�Aة ل5أك�� ذل{ 

  

, كان يتملك الخلفـاء ويرعبهم  
ا ناموا هل  وهم ال يدرون إذ

وإذا مضى يوم هل  , سيصبحون  
سيعيشون يوما بعده  

  

  !!رشيد الدين الصوري
م األ�2اء الع�ب ال�`ه�ر� في مع�فة ص��ف , أب� ال���Xر ب أبي الفvل ب علي ال�Xر� 

 .األدو�ة ال�ف�دة وال��اتات ال@A1ة

 .ضوه�� دراسة األع`اب ال5ي ت�فع ت�او� األم�ا, ) ص�ر(ول� ون`أ في 

 ع�1 الل@�A ب ی�سف ال�غ�اد�, م�ف� ال�ی ع�1 العu�u , . أبي ال��اس ال'Aاني: أساتYته

 �Xه إلى م�Oي وضqاك3 العادل األی�
وصار رئKAا أل�2اء , عاش في الق�س س��5 وiتXل �ال
 .وعاص� إب الA1@ار, )إب أبي أص��عة(وSان م أص
ا�ه , ث3 إس5ق� ب�م`� , م�X لف�5ة 

تعال�� A12ة �5Sه إلب , ال�د على 5Sاب تاج ال1لغار� لألدو�ة ال�ف�دة , ك5اب األدو�ة ال�ف�دة : م8لفاته
 .الkافي في 02 الع��ن , أص��عة 


0 معه م�Xرا أو رساما ل�س3 , كان ع`ا�ا حاذقا واك5`ف أدو�ة ل�KC 3قه إل�ها أح� @XC انSو
 ).األدو�ة ال�ف�دة(ل�Xر في 5Sا�ه وأدخل ا, ال��اتات وqأل�انها وم�احل ن��ها وت@�رها 

 الق�ل �أنه م عل�اء ال��اتات ال@A1ة ال5ي إس�O5مها في معال'ة األم�اض Hاذ , و��Oإت  مHوت�

Aة فال��هج الع�لي ال5'��1ي ال�صAق�رات ت�ض ي في ت�و��ها وتق��Cها لألجAال ��ا ت�ف� ل�Cه م

وأ��ه م أص
اب , ات وت�ثAقها �ال�Xر وال`�وحات وق� بYل جه�دا ��1Sة ل'�ع ال�عل�م, وتع���1ة 
ور�qا ل�KC 3قه أح� إلى هYا ال5فاعل العل�ي ال5'��1ي مع , األ2الw ال��اتAة ال�ادرة في تأر�ح ال�`��ة 

 .ال��اتات 

وقام ب5'ارب وأ�
اث ودراسات أسه�I , وق� ن'ح في دراسة األع`اب ومع�فة ص�اعة األدو�ة م�ها 
فkان , وق� Sان م`ه�را في الق�ن الKادس اله'�� وم5ف�قا على معاص��ه , دو�ة ب5@�ر ص�اعة األ

 .م�س�عة ن�اتAة عل�Aة ومYخ�ا دوائAا إف�5اضAا


0 معه م�Xرا : "وقال إب أبي أص��عة@XC ل م`او��ه وز�ارتهS ان فيS ر��Xال أن رش�� ال�ی
و�@ل0 , ك�ا أنه Sان C@�ف م�ا2 ال��ات ج�Aعها , مuودا �األص�اغ على ال�غ3 م إخ5الف أن�اعها 

 ..."م ذل{ ال��Xر أن �XCر له ال�51ة في ب�\5ها وqأل�انها ال@A�A1ة

وال5ي أنارت بها األمة , على أصالة اإلب�اع العل�ي واإلبk5ارات ال�ع��Aة الغ�� م�1Kقة وqهYا Cق�م م[ال 
ما SانI تع�ف مع�ى ال5فاعل العل�ي وال�5اصل العقلي مع , دCاج�� ع�Xر ال�الم في أم3 أخ�� 

 .ال5
�Cات

 0vن األمة �ألف خ�� ما دام مع��ها ال�ع�في ال ی�iالع@اءول�یها م�ا�ع غ�اقة ال�5ف� و , و!!  

أبو المنصور بن أبي الفضل بن  
من األطباء  , علي الصوري  

العرب المشهورين في معرفة  
صنوف األدوية المفردة  
والنباتات الطبية

عاش في القدس سنتين وإتصل  
بالحاكم العادل األيوبي وضخبه  

وصار رئيسا ألطباء  , إلى مصر  
, ثم إستقر بدمشق  , مصر لفترة  

إبن أبي  (وكان من أصحابه  
وعاصر إبن البيطار, )أصيبعة

كان عشابا حاذقـا واكتشف  
, أدوية لم يسبقه إليها أحد  

وكان يصطحب معه مصورا أو  
رساما لرسم النباتات وبألوانها  

وأدخل  , ومراحل نموها وتطورها  
األدوية  (الصور في كتابه  

).المفردة

يمكن القول بأنه من علماء  
ها  النباتات الطبية التي إستخدم

وتمكن  , في معالجة األمراض  
من إتخاذ المنهج العملي  
التجريبي الوصفي في تدوينها  
وتقديمها لألجيال بما توفر لديه  
من قدرات توضيحية وتعبيرية  

إن األمة بألف خير ما دام  
, معينها المعرفي ال ينضب  

ولديها منابع غداقة التدفق  
!!والعطاء

  

  !!األجنة وطب األطفـال  عريب بن سعيد القرطبي وعلم
 .وذو عل3 �ال�
� واللغة, أدی0 وشاع� م@�1ع وم8رخ , م أ�2اء ق��2ة في الق�ن ال�ا�ع اله'�� 

  .ه'��ة) 369(ال Cُع�ف تأر�خ مAالده ل�kه ت�فى س�ة 
 

Cع��5 آراء األق�م� و�5ا�ع أفkار , كان م األ�2اء الالمع� وال��ارس� ال�اه�� في ال�Xعة 

من أطباء قرطبة في القرن الرابع  
أديب وشاعر مطبوع  , الهجري  
.م بالنحو واللغةوذو عل, ومؤرخ  

ال ُيعرف تأريخ ميالده لكنه  
هجرية) 369(توفى سنة  
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 ص�� و��خلها في م�Xفاته ال@A1ة؟ال�عا
  .ودرس إ�ق�ا< ودی�سق���س وجال���س, وتفاعل مع الع�ی� م أ�2اء ع�Xه 

 
خل� ال'�� وت�ب�� ال
�الى , ع��ن األدو�ة , تق��3 ق��2ة , إخX5ار تأر�خ ال@��1 : م8لفاته
  )وه� أول 5Sاب ع�qي في إخX5اص 02 األ2فال(, وال��ل�دی

 .ع�ل في خ�مة ال�ولة �األن�لw وت�1أ م�اص0 إدار�ة, ال��ل�ی سI�H ق��2ة  ی��5ي إلى أس�ة م
و���� عامة ال�اس ج�عه , وذ�Sت ما WOC ال�ل�ك نفعه ...): " خل� ال'��(وجاء في مق�مة 5Sا�ه 

وأحHام الق�1ل وسAاسة الAq�5ة ال5ي جعلها هللا علة ال�Kل أو علة , م ت�ب�� األج�ة وأس�اب ال�الدة , 
  .لل�Kل وأو�Aة للuرع وم5Kق�ا لل�@فة

 
واألس�اب , والعالج ال�ع� على ص
5ها , ث3ّ ذ�Sت خل� األج�ة في األرحام وم�اق�I ت
��Hها 

�أن هللا وح�ه Cعل3 ما ت
�ل Sل أن[ى وما ت�xA األرحام , ال��5Kل بها على ال�SYان واألناث م�ها م�ق5ان 
  "الغ�0 وال`هادة ال��1k ال�5عالوSل ش�ئ ع��ه ��ق�ار عال3 , وما تuداد 

 

 الق�ل �أن ع��0 ب سع�� رائ� الWXO5 �@0 األ2فال H�C  , 5ا�ه ال�8لفS وضع في �Yفه� ال
 ول� ,  أسw الWXO5 �@0 األ2فال , ) خل�  ال'�� وت�ب�� ال
�الى وال��ل�دی),  فXال ( 15(م

 .تXXOا وiن�ا ض� ض�عة ال@0 العامةل�kه لC 3ع�ه , أن ال�از� س�قه في ال5kا�ة ع األ2فال 
ووضع ال��@لقات ال�vور�ة لل`�وع �ال5ف�غ , فه� م أوائل األ�2اء الYی ف�kوا �الXXO5ات ال@A1ة 

  .ب�ال م ال��ارسة العامة لل@0, للWXO5 ال@1ي 
 

�3C ال�عاCة وqهYا ت�kن األمة سّ�اقة لغ��ها في ال5فاعالت العل�Aة الالزمة لل�ص�ل إلى أفvل ال1Kل ل5ق

ة ال�`��ة �أسال�0 م5ق�مة على ع�XهاXان وال5فاعل مع الKاملة لإلنkال. 

 .Cق�م م[ال ع أن�ار األمة الKا2عة األص�لة اإلب�اع, وع��0 ب سع�� 
  !!عاشI أمة األن�ار ال�ع��Aة ال��5ه'ة

كان من األطباء الالمعين  
والممارسين الماهرين في  

يعتمد آراء األقدمين  , الصنعة  
ويتابع أفكار المعاصرين  
ويدخلها في مصنفـاته الطبية؟

يمكن القول بأن عريب بن سعيد  
,  رائد التخصص بطب األطفـال  

وضع في كتابه    فهو الذي
خلق   (,  فصال  ) 15(المؤلف من  

الجنين وتدبير الحبالى  
أسس التخصص  , ) والمولودين

بطب األطفـال  

أن الرازي سبقه في الكتابة عن  
لكنه لم يعده تخصصا  , األطفـال  

وإنما ضمن ضنعة الطب العامة

هو من أوائل األطباء الذين  
, فكروا بالتخصصات الطبية  

الضرورية  ووضع المنطلقـات  
, للشروع بالتفرغ للتخصص الطبي  
بدال من الممارسة العامة للطب

يقدم مثال عن  , عريب بن سعيد  
أنوار األمة الساطعة األصيلة  
.اإلبداع

عاشت أمة األنوار المعرفية  
!!المتوهجة

:إرتباط كامل النص  
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarrai-WaMaSalakow16-280421.pdf    

***  ***  *** 
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