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  يــــــــــــــــور الوعــــــــــــــــام نـــــــــــــأم... اــــــــــــــد من تاريخنــــــــمشاه
 

 شخصيات حفــــــرت بصمتـــــــــــها.. ولهـــــم مــــــــا كسبــــــوا

  !!الحارث بن َكَلدة الثقفي
  !!المسعودي واإلنحراف الوراثي

  !!لطبيبإبن وافد اللخمي الوزير ا
  

 أمريكـا/  العـراق  الطب النفساني،   -صـــــادق السامرائــــي. د

 

     

 !!الحارث بن َكَلدة الثقفي

  
� ال�قفي.... ال�ارث ب	 َ�َل�ة ب	 ع��و ب	 عالج ب	 أبي سل�ة  �  .ب	 ث�

:)89 وه# ال). 6)89 الع�ب(و.لق8 , م	 أ56اء الع�ب ,  ه/�.ة ) 13(ول� ق)ل اإلسالم وت#في س!ة 
;�  .الع�=ي ال�>

وله معال/ات ���9ة ومعارف �Iا إعGادت عل�ه , ) ج!�BCاب#ر(تعل; ال:8 على األرجح في م�رسة 
  .الع�ب وما ت�Gاجه م	 ال��اواة 

�ة وال:)�ة ) كQ�B أن#ش�وان(وق� إشGه� في م!ا�Lته مع Sا�Gا اإلجCاTالق UعI في , 	Bأح W9ح
  .صلGه وأم� ب�Gو.	 ما ن:I Xه

فل59اك� الغ�اء و.ع/ل , م	 س�ه ال5قاء وال Iقاء , Cع!ي ال/#ع , ال:8 األزم " لل:C 8ق#ل  وفي وصفه
فأنه ال fCلح شe9ا , ودافع Iال�واء فال ت�a=ه إال م	 ض�ورة , و.قلل ال/�اع , ول�cفف ال�داء , العaاء 

  "إال أف�B م�له
  كGاب ال��اورة في ال:8 ب9!ه و=9	 �Q�B أن# ش�وان: مhلفاته
, ماه�ا عارفا Iال�اء وال�واء , و�ان 6)59ا ساIقا ألوانه , في الع�f ال/اهلي وأدرك اإلسالم  عاش

  .ت#لى م�اواة سع� ب	 أبي وقاص ع!�ما م�ض أIان ح/ة ال#داع
  :م	 أق#اله

�ان , أر=عة اش�اء ته�م ال)�ن ,,عّ#دوا �ل ب�ن �Iا إعGاد ,, ال5:!ة بn9 ال�اء وال���ة بn9 ال�واء "aالغ
إذا تغQr أح��; فل9!; على , وم/امعة الع/#ز, وأكل الق�ی� , ودخ#ل ال��ام على اإلمGالء , ى ال5:!ة عل

  "وvذا تعaى فل�c:# أر=ع9	 خ:#ة, أث� غrائه 
س  و�ان ���9 ال�Gحال و.��; أح�انا في اإلس>!�ر.ة و.xور ال��ی!ة , ك�ا تعل; ال:8 في ال��	 و=الد فار

 Qآونة وأخ� 	ه, وال:ائف ب9G!مه 	�9ا م�  .وق� ج�ع ماال �
وهrا رمx م	 رم#زه; , وه>rا فأن للع�ب م>انGه; ودوره; العل�ي في ال�Tارة اإلنBان�ة ق)ل اإلسالم 

�ان , الrی	 ل; ی!fفه; ال�hرخ#ن B!أن الع�ب �ان#ا دون غ�9ه; ق)ل اإلسالم , و6#اه; ال x.xعGا , لrوه
ن}ام دولة ذات م/لz ح>; ورئ�z ووزراء وسف�اء  ألن ح�اته; في م>ة �انn و�أنها, غ�9 ص��ح 

  .وم��ل9	 في شGى ال!aا6ات
والr{ , وهrا Cع!ي أنه; ر=�ا �ان#ا Iارع9	 Iالع�ی� م	 الf!ع وال��ف وال�ه	 الBائ�ة في ذل| الxمان 

ع��ان�ة ف�ا ت��#ا ل!ا معال; ذات ~��ة حTار.ة ت)�ه	 على نaا6اته; ال, �C>	 ق#له أنه; ل; یه�G#ا Iالع��ان 
 ,�9BفGاج لG�C اrوه.  

 
الحارث بن َكَلدة بن عمرو بن  

بن ثقيف  .... عالج بن أبي سلمة  
.الثقفي

ولد قبل اإلسالم وتوفي سنة  
من أطباء العرب  ,  هجرية  ) 13(

وهو  ). طبيب العرب(ويلقب  , 
الطبيب العربي الحكيم

الطب  " في وصفه للطب يقول  
  من سره, يعني الجوع  , األزم  

فـليباكر الغداء  , البقـاء وال بقـاء  
, وليخفف الرداء  , ويعجل العشاء  

ودافع بالدواء  , ويقـلل الجماع  
فـأنه ال  , فـال تشربه إال من ضرورة  

يصلح شيئا إال أفسد مثله

كما تعلم الطب في اليمن وبالد  
وكان كثير الترحال  , فـارس  

ويقيم أحيانا في اإلسكندرية  
بين  ويزور المدينة والطائف  

وقد جمع ماال  , آونة وأخرى  
كثيرا من مهنته

هكذا فـأن للعرب مكانتهم  
ودورهم العلمي في الحضارة  

وهذا رمز  , اإلنسانية قبل اإلسالم  
من رموزهم الذين لم ينصفهم  

وطواهم النسيان  , المؤرخون  
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  !!المسعودي واإلنحراف الوراثي
 

ول� في Iغ�اد وت#في في الفB:ا� , ه/�.ة  ) 346 -  283(أب# ال�B	 علي ب	 ال�9B	 ال�Bع#د{ 
  .م	 ذر.ة ع)�هللا ب	 مBع#د,  

  . ال�ع�وف به�9ودوتz الع�ب, ورائ� ن}�.ة اإلن��اف ال#راثي , جغ�افي , مhرخ 

  .وه# م	 ن8B ع�=ي أص9ل, و�ان ���9 األسفار 

�ه , ارات ال�ل#ك وأهل ال�C, معادن ال/#ه� في ت�ف األش�اف , م�وج الrه8 : " مhلفاته(!Gال
وغ�9ها م	 ال�hلفات في الGأر.خ واألخالق , " س� ال��اة, ال�Bائل والعلل في ال�rاه8 وال�لل , واألش�اف 
  .واألنBاب

وما ذ��ه ��ه ع	 ال�ائ!ات ال��ة , وفي �GاIه م�وج الrه8 وصف ال��5 ال�n9 وال:#اح9	 اله#ائ�ة 
�ات أث!اء نقلها م	 Iالد الB!� إلى فق� أشار إلى اإلن��اف ا, أصال ل!}�.ة الG:#ر Tل#راثي في ال��

 �fن , م#��  .وس/ل هrا اإلن��اف على أص!اف م	 الل

وه# م	 أب�ز العل�اء الع�ب الrی	 , ك�ا ل�Cه ن}�.ات ع	 الxلxال وخ:#� ال:#ل والع�ض واألرض 
  .أص9لة وغ�9 مB)#قة ف�انn مع}; إب�اعاته, إع��Gوا ال�الح}ة وال�Gل9ل العل�ي وم!اهج الW�5 ال�ص9	 

ف�ع}; ما أّدعَي أنه م>aGف , ور=�ا إع��G عل9ها غ�9ه Iإدعائها , ومالح}Gه ال#راث�ة ذات ~��ة عل��ة 
س ع�=ي  وق� , ل�	 الع�ب C/هل#ن تأر.cه; وال Cع�ف#ن ماض9ه; حX ال�ع�فة , أو م)��G أج!)ي له أسا

  .شغل#ه; �Iا ��C م	 ~��Gه; ودوره; ال�Tار{ 

�ل ا�C #اة وه��Iا Cالح}ه وُ.Tcعه ل�!اهج الGق9�; , لعال; ال�#س#عي الع�=ي ال!اIغ في تفاعله مع ال�
��cGBج م!ه ن}�.ات وق#ان9	 فاعلة في ال:)�عة, العل�ي ال�~�قة �.  

�:ها �C ر حالة األرض وش>لها وما#fة على ت�وق�رته; في ذل| الxمان الcالي م	 ال�هارات الGق!
ف)Gل| اإلم>انات أن/xوا ما Cق�Gب ب!Gائ/ه , ل�ل9ل على قابل�ة إسG!5ا6�ة وvسGق�ائ�ة مx9�Gة , و.ع�Gل ف9ها 

  .م	 م!/xات الxم	 ال�عاص� بGق!�اته الفائقة الG:#ر واإلس5ار

Bة للل��.Iإن/ازاته  األص9لة الBا6عة, ع#د{ العالمة ال/ه)r الr{ أنار ال��9Bة ال�Tار.ة اإلنBان�ة ت�

  

أبو الحسن علي بن الحسين  
) 346 -  283(المسعودي  

ولد في بغداد وتوفي  , هجرية  
من ذرية  ,  في الفسطاط  

عبدهللا بن مسعود

ورائد نظرية  , جغرافي  , مؤرخ  
وف  المعر , اإلنحراف الوراثي  

بهيرودوتس العرب

معادن  , مروج الذهب  : " مؤلفـاته
, الجوهر في تحف األشراف  

التنبيه  , الملوك وأهل الديارات  
المسائل والعلل في  , واألشراف  

, " سر الحياة, المذاهب والملل  
وغيرها من المؤلفـات في التأريخ  
واألخالق واألنساب

كما لديه نظريات عن الزلزال  
, رض واألرض  وخطوط الطول والع

وهو من أبرز العلماء العرب  
الذين إعتمدوا المالحظة  
والتحليل العلمي ومناهج البحث  

فكانت معظم  , الرصين  
إبداعاته أصيلة وغير مسبوقة

يمثل العالم الموسوعي العربي  
بما  , النابغ في تفـاعله مع الحياة  

يالحظه وُيخضعه لمناهج التقييم  
ه  فيستخرج من, العلمي الدقيقة  

نظريات وقوانين فـاعلة في  
الطبيعة

  !!إبن وافد اللخمي الوزير الطبيب
 

Iع�  – 387(أب# ال�:ّ�ف ع)� ال�ح�	 ب	 دمحم ب	 ع)� ال�)�9 ب	 9�Cى ب	 واف� ب	 مه!� الل�cي 
  .س!ة) 77 -  76(و.��r أنه عاش , ه/�.ة ) 460

إهG; , وvسGق� في ق�56ة  , Iالفقه وم	 أش�افها وعل�ائها , وز.� و6)89 أن�لBي ول� في 6ل�:لة 
, و=�ع في ال�9fلة وال!5ات وله إه�Gامات Iالفالحة واألدو.ة ال�cGBلfة م	 األعaاب , Iاألدو.ة ال�ف�دة 

  .ول�Cه ح!�ة س�اس�ة ف�ان وز.�اع!� إب	 ذ{ ال!#ن صاح8 6ل�:لة

  :أساتrته

س ,  إب	 الa!اعة ,  سل��ان ب	 جل/ل, دمحم ب	 ع)�ون ال/)لي , أب# القاس; الxه�او{  س دی#سق�.� ودر

 
أبو المطّرف عبد الرحمن بن  
دمحم بن عبد الكبير بن يحيى  
بن وافد بن مهند اللخمي  

, هجرية  ) 460بعد   – 387(
) 77 -  76(ر أنه عاش  ويذك

.سنة

وزير وطبيب أندلسي ولد في  
ومن أشرافها وعلمائها  , طليطلة  

, وإستقر في قرطبة  , بالفقه  
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س   .وجال9!#

  :مhلفاته

ال�غW9 , ت�قX9 ال!}� في خلل حاسة ال�f5 , م/�=ات ال:8 , ال#سادة في ال:8 , األدو.ة ال�ف�دة "
  "م/�#ع في الفالحة, بn9 ) 5000(م!}#مة في ال:8 , رسالة في ال:8 , 

� �GاIه األدو.ة ال�ف�دة�  .وق� أمTى ع�a.	 س!ة بGأل

وvذا دعn , ل�Cه ن}�.ة ش�دت على ض�ورة ت/!8 ال�Gاو{ Iاألدو.ة ما أم>	 ال�Gاو{ IاألغCrة و 
الغrاء ق)ل " وه# صاح8 شعار , و�ان ی�Q أن لل�اء دور في العالج , ال�Tورة إلى ال�Gاو{ Iاألدو.ة 

  .وال�Gرج Iال�Gاو{ , " ال�واء

, فال#قاCة خ�9 م	 العالج , ال9#م وما �6حه م	 أف�ار ت)�و معاص�ة ومع�#ل بها في م/�Gعات 
  .والGأك�9 على الغrاء م	 ال#سائل العالج�ة ال�ع�وفة ال9#م, ولألدو.ة أض�ارها ال/ان)�ة ال�G!#عة 

یG; , وم	 أم�اله أعالم عل�اء ع�ب , واضع ن}�.ات م:لقة ال�T#ر , فهrا 6)89 سابX للعf#ر 
  .ال�Tار{  ح/)ه; ع	 األج�ال لإلمعان بGأك�9 دونG9ه; وع/xه;

�ة لل:)89 ال#ز.� إب	 واف� األن�لBي ال�!ارة العل��ة ال�ع���ة ال�ائ�ة في م�ادی	 ال:8 وال�9fلة �Gف
 .والفالحة ال�ع)�ة ع	 معاني ال��اة الBام�ة

وبرع  , إهتم باألدوية المفردة  
في الصيدلة والنبات وله  
إهتمامات بالفـالحة واألدوية  
المستخلصة من األعشاب  

:مؤلفـاته
الوسادة في  , األدوية المفردة  "

تدقيق  , مجربات الطب   ,الطب  
, النظر في خلل حاسة البصر  

, رسالة في الطب  , المغيث  
) 5000(منظومة في الطب  

مجموع في الفـالحة, بيت  

لديه نظرية شددت على  
ضرورة تجنب التداوي باألدوية  
, ما أمكن التداوي باألغذية  

وإذا دعت الضرورة إلى  
وكان يرى  , التداوي باألدوية  

وهو  , ي العالج  أن للماء دور ف
الغذاء قبل  " صاحب شعار  

والتدرج بالتداوي, " الدواء
:إرتباط كامل النص  

http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarrai-WaMaSalakow23-280621.pdf    

***   ***   ***   

 شبكة العلوم النفسية العربية 

  نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس

  الموقع العلمي

http://www.arabpsynet.com/ 

 المتجر االلكتروني

http://www.arabpsyfound.com 

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

  الويب على 19و    من التأسيس  21الشبكة تدخل عامها  
 http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet.pdf 

  2021ية بموسسة العلوم النفسية العربية للعام  العضو  اشتراكات
 ةعضويال  اتشتراكا

 "الممّيز الماسي الفخري الشريك" عضوية

 "الماسي الفخري الشريك" عضوية

  " الذهبي الشرفي الشريك" عضوية

 العضوية  اهــــــداء

 ) فخرية عضوية" (  العلـم في الراسـخ الشريــك"  عضوية -

 ) الشرفية عضوية" (  الُمميّــــــز الشريــــــك" عضوية -
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=36&controller=category&id_lang=3  
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