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الطب والصيدلة باألندلس: القواعد والتيارات

سعيد بنحامدة
املركز اجلهوي ملهن الرتبية والتكوين مكناس

حيث  من  اإلسالمي،  الطب  تاريخ  يف  متميزا  تيارا  باألندلس  والصيدلة  الطب  يشكل 
الطبية“  ”الصناعة  بني  جتمع  عملية  قواعد  وفق  وممارستها،  الصحية  للشؤون  التنظري  عقالنية 
التنجيمي  املنظور  إىل  االستناد  دون  التجريبي  البعد  ترسيخ  إىل   أد مما  الطبية،“  و”األصول 
يف الوقاية من األمراض أو عالجها، حلساب الرؤية الواقعية التي انرب هلا كبار علامء الطب 
رفوا بمهنية املامرسة، ودقة التأليف، حتى إهنم شبهوا يف ذلک بـالصينيني  والصيدلة، الذين عُ
يف  التعب  مطاولة  عىل  الناس  أصرب  فهم  التصورية؛  املهن  وإحكام  العملية  الصنائع  ˮإتقان  يف 
الطبية  املعرفة  بلغته  عام  ينمّ  تشبيه  وهو  الصنائع.‟1  حتسني  يف  ب  النّصَ ومقاساة  األعامل  جتويد 
والصيدلية األندلسية من مكانة خالل العرص الوسيط من جهة، وما اتسمت به من خصائص 

.بفضل ما استندت إىل من قواعد عملية من جهة أخر
كتاب  ذلک  جيسد  كام  اجلزئيات  عىل  ركز  قد  باملرشق  العريب  الطبي  التقليد  كان  وإذا 
القانون البن سينا (ت. 427هـ/1037م)؛ فإن الطب األندليس اعتمد الكليات، مما يفرس متيزه 

بخاصية التجريب والنقد والتصحيح.
مكانة الطب والصيدلة يف العلوم التجريبية

استمد الطب والصيدلة األندلسيان ماهيتهام ومناهجهام ونتائجهام من املشرتک العلمي 
الذي ترسخ عرب تاريخ األندلس؛ فإذا كان العلم لد األندلسيني هو معرفة املعلوم عىل ما هو 
به؛2 فموضوعه بالنسبة لألطباء والصيادلة هو اجلسم املحسوس بثباته وتغريه؛ وغايته معرفة 
1.حممد بن غالب، قطعة من فرحة األنفس يف تاريخ األندلس، حتقيق لطفي عبد البديع (القاهرة: جملة معهد املخطوطات 

العربية، العدد I، القسم I، 1375/1955، 282؛ موفق الدين أبو العباس أمحد بن القاسم بن أيب أصيبعة اخلزرجي، عيون 
األنباء يف طبقات األطباء، حتقيق نزار رضا (بريوت: دار مكتبة احلياة، دون تاريخ)، 7.
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من  وخواصه،  وأعراضه  وعلله  وصوره  مكوناته  عىل  واالطالع  واملركبة،  البسيطة  أحواله 
خالل االستقراء والقياس والتجربة والنسبية يف التنظري واملامرسة.3

تلک  ووظائفه  للطب  595هـ/1198م)  (ت.  احلفيد  رشد  ابن  لتعريف  املتأمل  ويدرک 
السامت، ففي نظره هو ˮصناعة فاعلة عن مبادئ صادقة، يُلتمس هبا حفظ صحة بدن اإلنسان 
وإبطال املرض، وذلک بأقىص ما يمكن واحد من األبدان؛ فإن هذه الصناعة ليس غايتها أن 
يف  كاحلال  غايتها،  حصول  نتظر  يُ ثم  جيب،  الذي  باملقدار  جيب  بام  تفعل  أن  بل  بد،  وال  تربئ 
د اجليوش.‟4 وبذلک تتجىل حيوية امليول التجديدية البن رشد من خالل  صناعة املالحة وقَوْ

 . اعتبار الطبِ صناعةً
(ت.  زهر  بن  امللک  عبد  أقره  ما  أيضا  باألندلس  الطبية  املامرسة  متيز  مظاهر  ومن 
557هـ/1162م)، منتقدا جالينوس (ت. ما بني 200 و218م) ومن قلده من األطباء والفالسفة، 

بقوله: ˮوقد كان جالينوس جيهل أشياء من أسباب ما رآه عيانا وقال يف مواضع كثرية: إنه كان 
وعظمت  مهمهم  طمحت  فإهنم  والفالسفة  األطباء  من  غريه  وأما  يعرف،  ال  كان  فيام  يقول 
عندهم أنفسهم عن جهل يشء فتكلموا فيام هو أعىل وأرشف من أذهان البرش فوقعوا فيام مل 
تكن حاجة إليه، والعلم إنام هو أن يعرف اإلنسان أنه مقرص ال يعلم إال ما أهلمه اهللا إياه. وإن 
من األمور ما هو أعظم من ذهن اإلنسان.‟5 وانتقد يف موضع آخر الرتاجع الذي بلغه الطب 
والصيدلة يف عرصه، قائال بخصوص استعامل بعض املسهالت: ˮوقد حذر من ذلک أبقراط 
عىل  فيه  غلبت  الذي  الوقت  هذا  أطباء  من  كثري  آخر  عدد  ذلک  من  حيذر  وكان  وجالينوس، 

الناس البطالة.‟6
استمدت املعرفة الطبية والصيدلية لد األندلسيني مقوماهتا تلک من االنتامء إىل شبكة 
يف  نتخذ  أن  ويمكن  وقتئذ.  باألندلس  الفكرية  البنية  ميزت  نسقية  وفق  املتداخلة  العلوم  من 
النسقي  الطابع  لذلک  أنموذجا  والصيدلة  والطب  الفالحة  بني  العالقة  من  الصدد  هذا 
جعل  مما  واألمزجة،  والكيفيات  الطبائع  يف  واألبدان  األرض  اشرتكت  إذ  األندلسية؛  للعلوم 
الفالحني  أوصلت  استداللية  وقواعد  برهانية  أصول  عىل  يرتكزان  والطب  الفالحة  علم 

3. مؤلف أندليس جمهول، رشح قصيدة ابن سينا يف الطب، خمطوط خزانة اجلامع الكبري بمكناس رقم: 522، 4. 
4. أبو الوليد بن رشد احلفيد، الكليات يف الطب، حتقيق أمحد حمفوظ (بريوت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1999)، 

.127
Danielle Jacquart, ‟The influence of Arabic medicine in the medieval West,ˮ in Encyclopedia of the History of 

Arabic Science (London/New York: Edited by Rochdi Rashed with the collaboration of Régis Morelon, Routledge, 
1996) , v. III, 792, 973.

5. عبد امللک بن زهر، كتاب األغذية، نرشه حممد العريب اخلطايب ضمن كتاب األغذية واألدوية عند مؤلفي الغرب 

اإلسالمي، (بريوت: دار الغرب اإلسالمي، 1990)، 149.
6. نفسه، 153-152.
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األسطقسات  نظرية  من  معظمها  يف  اكتنزت  متطابقة،  جتريبية  نتائج  إىل  والصيادلة  واألطباء 
من  وغريمها  املذكورين  العلمني  بني  مشرتكة  كلية  باعتبارها  واألمزجة  واألخالط  والطبائع 
املذكورة.  العلوم  من  ودولة،  جمتمعا  األندلسيني،  موقف  من  يتأكد  ما  وهو   .األخر العلوم 
أعظم  ومن  احلياة  وˮقوام  والصالح.‟7   ... العيش  ˮأساس  واعتربت  الفالحة  لت  بُجِّ فمثلام 
ومنصب  العلوم،  أرشف  الطب  ˮعلم  فغدا  واألطباء؛  الطب  شأن  من   َ يلِ أُعْ فقد  األسباب،‟8 

الطبيب أعىل املناصب.‟9
جرس  إىل  وحتولت  اليونانيني10  عن  األسطقسات  نظرية  عموما  األندليس  الفكر  ورث 
يربط بني املعارف الزراعية والشؤون الصحية. فالعنارص األربعة (الرتاب واملاء واهلواء والنار 
تان  (املِرَّ للجسم  املكونة  األخالط  تقابلها  الفالحة  يف  الطبيعي)  بالزبل/السامد  استبدلت  التي 
طبائع  املكونات  هذه  من  ولكل  والصيدلة،  الطب  يف  والدم)  والبلغم  والسوداء  الصفراء 

وكيفيات متشاهبة.11
ومما يقوي الدليل عىل مركزية نظرية األسطقسات يف البناء العلمي للمعارف التجريبية 
لد األندلسيني، ومنها الطب والصيدلة، أن ˮمجيع ما يتكون يف هذا العامل إنام حدوثه من هذه 
األربعة؛ من ذلک أن النباتات ال قوام هلا إال بالرتاب واملاء، وليس يمكن أن يتم أمره هبام دون 
ينبت؛  مل  والشمس  اهلواء  عنه  ومنعنا  وتراب  ماء  يف  ووضعناه  بذرا  أخذنا  فإذا  والنار؛  اهلواء 
فإن جعلناه يف األرض بحيث يلقى اهلواء والشمس، وسقيناه باملاء نبت ونام وأثمر. وكذلک 
[البدن] ملّا كان ال بقاء له دون غذاء، وجدنا غذاءه بالنبات، والنبات مركب منها، فـ[البدن] 

مركب منها.‟12

7. ابن عبدون األندليس، رسالة يف القضاء واحلسبة، حتقيق ليڤي بروڤنسال (القاهرة: املعهد العلمي الفرنيس لآلثار 
الرشقية، 1955)، 5.

فرنانديز  وإستفان  سانشيز  گارسيا  وتعليق  دراسة  الفالحة،  كتاب  العوام،  بن  أمحد  بن  حممد  بن  حييى  زكرياء  أبو   .8
ميخو (مدريد: 1988)، I/1، 5؛ لسان الدين بن اخلطيب، اإلحاطة يف أخبار غرناطة، حتقيق حممد عبد اهللا عنان (القاهرة: 

.137/I ،(1973 ،مكتبة اخلانجي
9. مؤلف أندليس جمهول، رشح قصيدة ابن سينا، 2.

10. أبو الوليد بن رشد احلفيد، فصل املقال يف تقرير ما بني الرشيعة واحلكمة من االتصال، تقديم حممد عابد اجلابري 

(بريوت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1999)، 85، 88، 93، 95؛ عبد الرمحن بن خلدون، املقدمة، (بريوت: دار اجليل، 
الطبية  للمامرسة  النظري  األساس  باعتبارها  األخالط،  لنظرية  بتوسع  بعد  فيام  وسنعرض   .546  ،450 تاريخ)،  دون 

باألندلس. 
11. مؤلف أندليس جمهول، رشح قصيدة ابن سينا، 88، وانظر أيضا: 

Emilie Savage-Smith, ‟Medicine,ˮ in Encyclopedia of the History of Arabic Science, (London/New York: Edited 
by Rochdi Rashed with the collaboration of Régis Morelon, Routledge, 1996), v. III 912.

12. مؤلف أندليس جمهول، رشح قصيدة ابن سينا، 88.
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والتداخل ذاته يرسخه كذلک مفهوم املرض؛ فإذا كان الداء يف الطب يعني اختالل توازن 
األخالط يف اجلسم وفقدانه لـ“االعتدال الطبيعي،13 فإن علامء الفالحة يتمثَّلون التحديد عينه 

يف معاجلتهم لآلفات التي تصيب الرتبة والنباتات.14 
ذلک  يؤكدان  باألندلس  التجريبية  للعلوم  البنيوية  والتحوالت  التارخيي  التطور  أن  كام 
الربط، وجيعالن ازدهار املعرفة الفالحية والطبية وضعفهام متوقفان عىل ما عرفته الفلسفة من 
مد وجزر باألندلس، سواء عىل مستو التعيني اإلبيستيمولوجي لكليهام، أو األنساق الثقافية 
التي استندا إليها؛ إذ شكلت األعشاب واملاء أحد املشرتكات املوضوعية بني احلقلني املعرفيني 
القرائن  ومن  والصيادلة.  واألطباء  الفالحني  بني  املقاصد  يف  تفاوت  وجود  مع  املذكورين، 
الدالة عىل ارتباط الطب والصيدلة بالفلسفة، أن أبا عبد اهللا حممد بن سليامن احلناط القرطبي 

(ت. 437هـ/1045م)، كان ˮحاذقا بالطب والفلسفة ... وسائر العلوم األوائلية.‟15
وبذلک شكلت نظرية األسطقسات إحد ”املقدمات املمهدات“ التي أرسى قواعدها 
األطباء والصيادلة األندلسيون، والتي تعد اخللفية النظرية والكلية املنهجية الناظمة للجزئيات 
هي  املذكورة  األربعة  العنارص  كانت  فإذا  هلا.  املكملة  األخالط“  ”نظرية  جانب  إىل  املعرفية، 
من   األخر هي  املشكلّة  األخالط  من  تتكون  األبدان  فإن  لألجسام،  املادي  التكوين  أساس 

األسطقسات.
واخللط جسم رطب سيال، ينشأ من استحالة الغذاء إليه. وأنواعه أربعة: الدم، واملرتان 
كانت  وإن  األركان  بعد  اجلسد  تركيب  يف  ثوان  أصول  وهي  والبلغم،  والسوداء،  الصفراء 
متشعبة عنها وحاملة لطبائعها.16 كام أن هذه األخالط هي أساس تشكل األمزجة، ألن املزاج 
هو اعتدال الطبائع واألخالط يف اجلسم، وحيدث بفعل تفاعل العنارص ومتازجها، وهو تسعة 

أقسام؛ أربعة مفردة أو بسيطة (حار، بارد، رطب، يابس)، ومثلها مركبة، وتاسع معتدل.17 
وبذلک فنحن أمام منظومة فكرية متناسقة املرجعية واملفاهيم والتصورات لد األطباء 
الطبية  الثقافة  مع  وتقطع  علميتها  حتقق  جعلها  مما  التجريبية،  العلوم  من  متتح  والصيادلة، 
خزانة  خمطوط  األبدان،  صحة  يف  العقيان  قالئد  كتاب  من  مقتطف  خلصون،  بن  يوسف  بن  حممد  اهللا  عبد  أبو   .13

القرويني بفاس رقم: 1564، 2.
رقم:  بالرباط  املغربية  للمملكة  الوطنية  املكتبة  خمطوط  والبيان،  القصد  بصال،  بن  إبراهيم  بن  حممد  اهللا  عبد  أبو   .14

.16 ،6519

15. أبو احلسن عيل بن بسام الشنرتيني، الذخرية يف حماسن أهل اجلزيرة، حتقيق إحسان عباس (بريوت: دار الثقافة، 

.438/I ،(1997

16. لسان الدين بن اخلطيب، الوصول حلفظ الصحة يف الفصول، خمطوط اخلزانة احلسنية بالرباط رقم: 77، 44.

17. مؤلف أندليس جمهول، رشح قصيدة ابن سينا، 49-48، 55-54.
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والصيدلة الشعبية املعتمدة عىل احلس املشرتک والتنجيم والسحر يف خدمة األبدان.
ومن األمثلة عىل ذلک، ما أورده عبد امللک بن زهر يف مواضع عديدة؛ ففي تدبري الطفل 
عند الوالدة انتقد األطباء اليونانيني الذين نصحوا ببذر امللح عىل جسم املولود ليصلب جلده 
وربام  به  ويرض  يلذعه  امللح   فأر أنا  ˮوأما  قائال:  ذلک  عىل  فرد  به،  املحيط  اهلواء  وحيتمل 
أسهره، ... إن الطفل مثل اجلبن الطري فهو إذن ال حيتمل األمل وال السهر، ... وجيففه السهر 
ويذبله، فأر أن امللح جلسمه غري موافق، ويظهر يل أن سو امللح يف ذلک خري من امللح مثل 
يُسهر.‟  وال  يؤذي  وال  يلذع  ال  ذلک  مع  وهو  احلاجة،  التصليب  من  ففيه  البلوط  حب  دُهن 
ة يف تغذية األطفال بقوله: ˮوأما العوام فيطعمون الطفل ما يعرس  مثلام انتقد ما دأبت عليه العامّ

هضمه عىل معد الشبان فضال عن غريهم مثل العصائد وأشباهها، وهذا خطأ.‟18
ومن ثم فإن من شأن إدماج الطب والصيدلة يف البنية العلمية لد األندلسيني أن يعمق 
األجناس  بني  الفاصلة  اخلارجية  القراءة  نتجاوز  وجيعلنا  العلمني،  هلذين  املعرفية  احلفريات 

الثقافية، ورصد املنعطفات التارخيية ملكونات التقليد الطبي األندليس وحتقيبه.19
مقومات املعرفة الطبية والصيدلية

استندا  التي  النظرية  األسس  يف  باألندلس  والصيدلة  الطب  مقومات  أهم  إمجال  يمكن 
الشؤون  منه  استفادت  الذي  الفكري  املرشوع  إطار  يف  واملندرجة  وممارسة،  تنظريا  إليهام، 

الصحية. لذلک كان النقد والتصحيح والتجريب أهم أسس املعرفة الطبية والصيدلية. 

18. ابن زهر، كتاب األغذية، 161. 

19. نشري هنا مثال إىل ما أبداه لوسيان لوكلري (Lucien Leclerc) من مالحظات حول مكانة الطب العريب، ومنه الطب 

باألبحاث  مقارنة  املجال  هبذا  اهتاممها  يف  الفرنسية  الدراسات  تأخر  سجل  حيث  الغربية،  الدراسات  يف  األندليس، 
األملانية، مع تركيز الباحثني األوربيني عىل تتبع تراجم األطباء والصيادلة دون رصد اإلشكاالت العميقة لذلک العلم 
وال وضع حتقيب له يساعد عىل معرفة تطوراته، وهو ما حاول القيام به يف مؤلفه حول تاريخ الطب العريب، وإن ال حظنا 
أن حماولته مل تسلم من أخطاء، من قبيل خلطه بني ابن خلدون وابن خصلون؛ إذ اعتقد أن هذا األخري هو أخ صاحب 
املقدمة، ونسب له مؤلفا يف الطب، يف حني أن الكتاب الذي يتحدث عنه هو األغذية وتدبري الصحة أليب عبد اهللا حممد 
ما  12.250ز،  رقم:  بالرباط  احلسنية  اخلزانة  يف  املخطوطة  النسخة  مقدمة  يف  جاء  وقد  خلصون.  ابن  يوسف  بن 
الطب  علم  إن  فأقول:  طبيب؛  عن  يغنيک  الطب  يف  خمترصا  كتابا  لک  أصنع  أن  احلبيب  األخ  أهيا  ˮسألتني  ييل: 
حفظ صحة اإلنسان ولزوال أمراضه؛ فأما الغاية األوىل-أدامها اهللا لک-فيمكنني أن أغنيک فيها عن  لغايتني،  ضع  وُ
عن  فيها  غنى  األمراض-ال  بمعاجلة  اهللا  الثانية-عافاک  الغاية  اهللا-وأما  شاء  الكتاب-إن  هذا  يف  لک  أثبته  بام  الطبيب 
مقاالت،  مخس  يف   ،734 رقم:  حتت  احلسنية  اخلزانة  يف   أخر نسخة  وله  والكتاب،  متييزها.‟  وصعوبة  لكثرهتا  الطبيب 
السنة،“  فصول  و”تدبري  اإلطالق،“  عىل  الصحة  و”حفظ  البدن،“  أعضاء  و”حفظ  الطبيعي،“  للعلم  بـ”مدخل  تتعلق 

و”رضوب األغذية وذكر قواها.“
 Lucien Leclerc, Histoire de la médecine arabe, (Mohammedia: Imprimerie de Fédala, 1980), t. 1, 3-5; t. 2, 288-

89.

وإذا كان لوكلري قد اشتكى من فقر اإلستوغرافيا الفرنسية حول الطب العريب؛ فإننا نسجل يف املقابل غنى الدراسات 
األنجلوساكسونية واألملانية واإلسبانية حول املوضوع، راجع يف هذا الصدد األعامل اآلتية واملراجع املذكورة هناک:
Savage-Smith, ‟Medicine,ˮ 903-62. Jacquart, ‟The influence,ˮ 963-84.
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الطبيني  واملامرسة  للمعرفة  منهجي  بناء  إعادة  إىل  األندلسيون  والصيادلة  األطباء  تطلّع 
أصول  ˮتتضمن  التي  العاملِة  اخلربة  حلساب  األجسام،20  تدبري  يف  الشعبية  املامرسة  ملحارصة 
الطبي  اإلرث  يعد  مل  إذ  الصناعة.‟21  أهل  آراء  ذلک  خالف  وإن  للحق،  املطابقة  الصناعة ... 
 لد املعلومات  صحة  تقرير  يف  املعريف  السند  هو  اإلسالمي،  املرشق  عرب  اليونان،  من  الوارد 
األطباء والصيادلة األندلسيني، بقدر ما أضحى االستدالل العقيل واخلربة مها املعيار؛ فأصبح 
الطب ˮصناعة، فعلها علم العلم والتجربة، ... ألنه ليس يكتفي يف هذه الصناعة بالعلم دون 

التجربة، وال التجربة دون العلم، بل هبام معا.‟22
فاعلة،“  ”صناعة  فهو  ووسائل؛  وغاية  بموضوع  والصيدلة  الطب  حتدد  لذلک  وتبعا 
املطلوب  الغايات  معرفة  والثاين  موضوعها،  معرفة  أحدها  أشياء،  ثالثة  عىل  ˮتشتمل 
حتصيلها يف تلک املوضوعات، والثالث معرفة اآلالت التي هبا حتصل تلک الغايات يف تلک 
املوضوعات.‟23 وهو تعريف إبستيمولوجي ينسجم والضوابط املحققة لعلمية املعرفة عموما، 

بام هي معرفة املعلوم عىل ما هو به.24
مفاهيم  بعض  قوامها  جتريبية  قاعدة  عىل  األندلسيني  والصيدلة  الطب  العتامد  وبالنظر 
الطبيعية  ومقوماهتا  األخالط  نظرية  مكونات  بني  التامثل  ومنها  الوسيطية،  الطبيعية  الفلسفة 
املناظرة هلا؛ فإهنام قاما بذلک عىل فلسفة علمية مزدوجة؛ إذ يبحثان يف خواص األبدان، صحة 
ومرضا، وال يقترصان عىل العالقات الصورية بينها، ما دام أن هدفهام هو الكشف التجريبي 
فيها  ترتبط  التي  االستداللية  املعرفة  من  أهنام نوع  كام  النظرية.  القوانني  إدراک  ال  الطبائع  عن 

الفرضيات النظرية باملامرسة والتجربة.
وعالوة عىل ذلک، مل يعتمد األطباء والصيادلة االستقراء إال من حيث أمهيته يف املساعدة 
وكلياهتا  النظرية  مقدماهتا  استمدت  لدهيم  الطبية  املعرفة  ألن  واملبادئ،  القواعد  إثبات  عىل 
املنهجية ونتائجها التجريبية من علم املنطق، وخاصة ما تعلق باملقوالت والقياس والرباهني؛25 
عن  يكون  الذي  الطب  يف  ينظر  أال  املنطق،  علم  يف  يتدرب  مل  ملن  ىل  ˮاألَوْ أن  تقديرهم  ففي 
القياس وعلم الطبائع، ويقترص عىل الذي يكون عن التجربة حتى يتدرب يف صناعة املنطق، 

منصور  احلفيظ  عبد  حتقيق  األحكام،  مآخذ  عىل  احلكام  تنبيه  األزدي،  املناصف  بن  عيسى  بن  حممد  اهللا  عبد  أبو   .20

(تونس: دار الرتكي للنرش، 1988)، 354-353.
21. ابن رشد، الكليات يف الطب، 17.

22. نفسه، 127، 139-130؛ نفسه، رشح أرجوزة ابن سينا يف الطب، خمطوط خزانة القرويني بفاس رقم: 1970، 5، 21؛ 

.290 /II ،ابن زهر، التيسري
23. ابن رشد، الكليات يف الطب، 127، 128؛ ابن خلدون، املقدمة، 529، 541.

24. الباجي، رسالة يف بيان حدود األلفاظ، 118.

25. اجلابري، مقدمة حتقيق الكليات يف الطب البن رشد، 49-41.
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ألن من مل يتدرب عىل تلک الصناعة كان جديرا أن خيطئ.‟26 
املهنية،  األخطاء  األندلسيون  والصيادلة  األطباء  يستشنع  أن  البدهيي  فمن  وعليه، 
ويتشددون يف معاتبة مرتكبيها ومتابعتهم حتت طائلة املسؤولية التقصريية، حتى يتم التصدي 
ملن ˮمل تكن هلم بصارة بصناعة الطب.‟27 ولـˮجهال األطباء.‟28 ألن قلة جتربة الطبيب وعدم 
من  والصيدلة  الطب  أن  دام  ما  يسرته.‟29  الرتاب  الطبيب  وخطأ  املهج،  إتالف  ˮفيه  تبرصه 

30‟. الوظائف التي ˮفيها حياة العاملَ
تؤسس  معرفة  من  أعالمها  أرساه  مما  معاملها  اكتسبت  أندلسية،“  طبية  ”مدرسة  أمام  إننا 
لرؤية موضوعية، وتيار جتريبي يف تاريخ الطب والصيدلة اإلسالميني، كام تكشف عنه األدبيات 

الطبية والصيدلية الطافحة بالنقد والتصحيح.31
ومما يعطي لتلک املعامل وظيفيتها أن أعالمها كانوا منفتحني عىل املامرسة العلمية، ولذلک 
التكوين  يف  للمهنية  افتقارمها  بحكم  الشعبيني،  والصيدلة  الطب  عىل  التضييق  يف  تشددوا 
الصيادلة  من  اقتنائها  أو  األدوية  صناعة  عىل  املنبهة  األصوات  تعالت  ولذلک  والتجريب.32 
غري املتخصصني؛ فقد تم التحذير من أن ˮال يبيع الرشابَ وال املعجون وال يركب الدواء إال 
رصاء عىل أخذ الثمن بال علم،  احلكيم املاهر، وال يشرت ذلک من عطار وال رشايب؛ فإهنم حُ
أن  وفعال  للعمل.‟33  خمالفة  جمهولة  أدوية  بون  يركّ ألهنم  األعالء،  ويقتلون   الفتو فيفسدون 
مثل ذلک التطبيب غري االحرتايف هو ما أود بأيب حممد عبد اهللا بن سعيد بن الشقاق القرطبي 
ففصد،  بالفصد  عليه  فأشري  مَدت  رَ عينه  أن  موته  سبب  ˮأن  يذكر  إذ  426هـ/1034م)؛  (ت. 
ع يف علته ثالثا ثم قىض نحبه.‟34  ته، وفنيت رطوبته، وتكسَّ ةُ القيظ، فاهندت قوّ والوقت محارّ

اهليئة  (القاهرة:  زايد  وسعيد  قنوايت  شحاتة  جورج  حتقيق  الطبية،  رشد  ابن  رسائل  احلفيد،  رشد  بن  الوليد  أبو   .26

املرصية العامة للكتاب، 1987)، 87-88. لسان الدين بن اخلطيب، عمل من طب ملن حب، خمطوط خزانة القرويني بفاس 
رقم: 607، 1. 

27. أبو داود سليامن بن حسان بن جلجل، طبقات األطباء واحلكامء، حتقيق فؤاد سيد (القاهرة: املعهد العلمي الفرنيس 

لآلثار الرشقية، 1955)، 92، 101.
28. ضياء الدين أبو حممد عبد اهللا بن البيطار، اجلامع ملفردات األدوية واألغذية، (بريوت: دار الكتب العلمية، 1992)، 

.327 /II
29. ابن عبدون، رسالة يف القضاء، 46.

.327/II ،30. ابن البيطار، اجلامع
31. Max Mayrhof, “Esquisse d’histoire de la pharmacologie et botanique chez les musulmans d’Espagne,” 

Revista al-Andalus, III, (1935): 8-9, 29.

32. وعن خصائص الطب الشعبي يف تاريخ الطب العريب، يراجع:
Savage-Smith, ‟Medicine,ˮ 953-5.

33. ابن عبدون، رسالة يف القضاء، 47.

وفقهائهم  وحمدثيهم  وعلامئهم  األندلس  أئمة  تاريخ  يف  الصلة  بشكوال،  بن  امللک  عبد  بن  خلف  القاسم  أبو   .34

.409 /II ،(1989 ،القاهرة-بريوت: دار الكتاب املرصي-دار الكتاب اللبناين) وأدبائهم، حتقيق إبراهيم األبياري
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وهكذا شكلت األسس النظرية أحد املقومات التي استمد منها الطب والصيدلة معاملهام املهنية 
التي بوأهتام مكانة متميزة ضمن البنية العلمية باألندلس.

خصائص املعرفة الطبية والصيدلية 
من  باألندلس  والصيدلة  الطب  الصحية  الشؤون  عليها  قامت  التي  القواعد  مكنت 
مفهوم  تدشني  تم  حيث  اإلسالمي،  املرشق  أطباء  أرساه  الذي  النظري  التقسيم  من  التحرر 
شمويل ومندمج، مع احلرص عىل أمهية التجربة التي جعلت من املعرفة الطبية ”صناعة فاعلة“ 
الطب  علامء  أحد  نجد  بل  اجليوش.‟35  قود  وˮصناعة  املالحة.‟  ˮصناعة  إىل  تكون  ما  أقرب 
ج  أُدرِ كام  املناصب.‟36  أعىل  الطبيب  ومنصب  العلوم،  أرشف  الطب  ˮعلم  جيعل  األندلسيني 
األطباء ضمن قيادات اإلصالح االجتامعي باألندلس؛ ففي نظر ابن عبدون أن ˮأحوج ما هم 
؛ فهذه األربعة  يف العامل إىل قاض عدل، وإىل وثاق ثقة، وإىل قلفاط جيد، وإىل طبيب ماهر خريّ
فيها حياة العامل؛ وهم أحوج إىل أن يكون فيهم اخلري والدين من كل واحد؛ فإهنم أمناء اهللا عىل 

األموال واملهج؛ فهم أحوج الناس إىل الدين واخلري.‟37
املدعية  غري  إليها،  املتوصل  النتائج  نسبية  عىل  األندلسيون  والصيادلة  األطباء  نبه  وقد 
ˮ ألن  الصحة،  لشؤون  سحري  أو  شعبي  تعاط  أي  عن  بعيدا  والوقاية  العالج  يف  لإلطالقية 
الغرض من الطب [ليس] دفع املوت، بل ... إبقاء احلياة والصحة ودفع املرض مدة احلياة بقدر 

ىل منها مع األمل.‟38 اإلمكان، ... وأن هذه احلياة وإن كانت غري دائمة، إال أهنا مع الصحة أوْ
علام  اعترب  فإنه  وجزئيات،  كليات  إىل  نظريا  تقسيام  باألندلس  الطب  م  يقسَّ أن  وعوض 
ما  جهة  من  اإلنسان  ˮبدن  موضوعه  الوسيط،  العريب  الثقايف  السياق  يف  املتداول  باملعنى 
يتفرع  ما  مجيع  وآلياته  املرض.‟  وإزالة  الصحة  ˮحفظ  وغايته  الصحة.‟39  عن  ويزول  يصح 
يف  باألندلس  والصيدلة  الطب  معامل  بعض  تلخيص  يمكن  ثم  ومن  واملامرسة.40  البحث  عن 

اخلصائص اآلتية:
أ. أمهية الطب النظري

انصبت جهود أعالم هذا القسم من التقليد الطبي عىل األسس النظرية أكثر من التجربة 
زهر  البن  والتدبري  املداواة  يف  والتيسري  رشد،  البن  الطب  يف  الكليات  كتاب  ويعد  واملامرسة. 

35. ابن رشد، الكليات يف الطب، 127.

36. مؤلف أندليس جمهول، رشح قصيدة ابن سينا، 2. 

37. ابن عبدون، رسالة يف القضاء، 56-55.

38. مؤلف أندليس جمهول، رشح قصيدة ابن سينا، 3، 46-45.

39. ابن خلصون، مقتطف من كتاب قالئد العقيان، 2-3؛ مؤلف أندليس جمهول، رشح قصيدة ابن سينا، 5.

40. مؤلف أندليس جمهول، رشح قصيدة ابن سينا، 6.
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إىل  انتامئه  من  أكثر  العلمي  الفكر  جمال  إىل  ˮينتمي  مصنف  فهو  األول،  فأما  لذلک.  أنموذجا 
القواعد  إىل  الطبية  املعرفة  جزئيات  عن  احلديث  فيه  جتاوز  صاحبه  لكون  الطبية.‟41  املامرسة 
ملا كانت الصناعة   ˮالنظرية الكلية من خالل الرتكيز عىل أسس النظر الطبي ومبادئه ومناهجه؛ إذ
والثاين  موضوعاهتا،  معرفة  أحدها  أشياء،  ثالثة  عىل  تشتمل  فاعلة،  صناعة  هي  بام  الفاعلة، 
معرفة الغايات املطلوب حتصيلها يف تلک املوضوعات، والثالث معرفة اآلالت التي هبا حتصل 
األقسام  هذه  إىل  أوال  الطب  صناعة  باضطرار  انقسمت  املوضوعات،  تلک  يف  الغايات  تلک 
الثالثة.‟42 وإدراكا منه ألمهية الطب النظري أو ”العلم الطبيعي“ يف التقليد الطبي باألندلس، 
فقد ميزه عن املامرسة الطبية العملية والتجريبية، ألن الطب النظري هيتمّ أكثر بأسباب الصحة 
ابن  فضمنَّه  التيسري  وأما  وغريها.‟43  كاألسطقسات   القصو األسباب  سيام  ˮوال  واملرض، 

زهر اجلزئيات الطبية والصيدلية، وˮمزج مع العالج العالمات وإعطاء األسباب.‟44 
ب. التمييز بني الطب الوقائي والعالجي

يمكن القول إن أغلب املصنفات الطبية والصيدلية تتعلق بالصنف األول، ويعترب كتاب 
أنموذجا  776هـ/1375م)  اخلطيب (ت.  بن  الدين  للسان  الوصول  يف  الصحة  حلفظ  الوصول 
لذلک؛ فهو رسالة يف تدبري الصحة حسب فصول السنة، ويشتمل عىل حمورين، أحدمها يتعلق 
وكالمها  العميل،  القسم  أو  بـ”الترصيف“  خاص  والثاين  النظري،  اجلانب  أو  بـ”التعريف“ 
البن  ينسب  ما  باألندلس  العالجي  الطب  نامذج  من  أن  كام  وفصول.45  أبواب  وفق  مرتب 
، وهي أنه ˮكان ذات يوم جالسا  اخلطيب نفسه من نازلة عرضت له من قبل شخص رشب سامّ
غا  ومعه بعض وجوه الناس، وهو إذاک ينظر يف الطب، فشكا إليه مريض وجعا وتقطيعا ولذْ
حتت الرسة، وأنه يبول دما عبيطا، فسأله: كم له بذلک؟ فأخربه أنه منذ زمان يسري؛ فحدس 
فقال  ذلک،  خاصته  ي  مِّ سُ حيوان  من  ذلک  إدراكه-أن  وحسن  عقله  وجودة  فطنته  -بذكاء 
فأمره  قرعة،  يف  قال:  ترشب؟  وفيام  له:  فقال  الفَحص،  يف  أخدم  له:  فقال  صناعتک؟  ما  له: 
خت. وهذه خاصة هذا احليوان: اإلرضار باملثانة يُقرحها  راريح قد تفسَّ بكرسها، فوجد فيها ذَ
لَط منها اليسري جدا يف أدوية احلىص، لتنفذ برسعة وتوصلها قبل أن تغريّ  فيبول الدم، ولذلک خيُ
الطباع تلک األدوية فتضعف قواها لطول املسافة، ... ثم إنه بادر بعالج ألصق صنعا، وأغرب 

نوعا فكانت الراحة.‟46
41. اجلابري، مقدمة حتقيق الكليات يف الطب البن رشد، 11.

42. ابن رشد، الكليات يف الطب، 128-127.

43. نفسه، 128.

.5 /I ،(1983 ،دمشق: دار الفكر) 44. عبد امللک بن زهر، التيسري يف املداواة والتدبري، حتقيق ميشيل اخلوري

45. ابن اخلطيب، الوصول، 15، 35، 71.

حياة  أوردته   ،2337 رقم:  بالرباط،  احلسنية  اخلزانة  خمطوط  املتأمل،  وراحة  املتوسل  حتفة  الشقوري،  اهللا  عبد  أبو   .46

قارة، مقدمة حتقيق مقنعة السائل عن املرض اهلائل البن اخلطيب (الرباط: مطبعة الكرامة، 2015)، 9.
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ج. النص عىل طبيعة األمراض واألوبئة 
وطرق  والنفسية  البدنية  واألعراض  األسباب  عىل  والصيدلية  الطبية  املصنفات  ركزت 
هذا  يف  مصنفات  يؤلف  البعض  جعلت  اختبارية،47  ونتائج  نظرية  مقدمات  وفق  العالج، 
(ت.  الطليطيل  الصديف  عثامن  بن  الرمحن  عبد  املطرف  أليب  األمراض  كتاب  منها  الصدد، 

403هـ/1012م).48

ضية ووبائية  رَ د. مسايرة ما عرفته احلياة الصحية باألندلس من حاالت مَ
وحتصيل  اخلطيب،  البن  اهلائل  املرض  عن  السائل  مقنعة  الصدد  هذا  يف  نذكر  أن  يمكن 
اللذين  770هـ/1368م)،49  (ت.  خامتة  البن  الوافد  املرض  تفصيل  يف  القاصد  غرض 
وضعامها بتأثري من التداعيات االجتامعية واالقتصادية والنفسية املهولة التي أحدثها طاعون 

749هـ/1347م.50 

عىل  احلرص  األندلسيني  والصيادلة  األطباء  عىل  املستجدات  هذه  مثل  فرضت  وقد 
التكوين األساس واملستمر يف الطب والصيدلة بالغرب اإلسالمي وخارجه؛ فغالب بن عيل 
الطبية؛  بخربته  رف  عُ 741هـ/1340م)،  (ت.  غرناطة،  أهل  من  الشقوري،  اللخمي  حممد  بن 
له   ... املشارقة،  طريقة  عىل  العالج  وزاول  املُعزية،  القاهرة  يف  باملارستان  الطب  ˮقرأ  ألنه 

تواليف كثرية طيبة ال يفرت عن االشتغال هبا حسب ما فتح له من اإلدراک.‟51 
وللتدليل عىل جماراة األطباء للمستجدات الطبية، نذكر بعضا مما جاء يف ”مقنعة السائل“ 
ابن  ويقول  األسود.  بالطاعون  املتعلقة  املعلومات  تدوين  يف  املنهجية  األسس  عىل  نقف  حتى 
اخلطيب يف هذا الصدد: ˮ ملا كان احلكم عىل اليشء فرعا من تصوره، وجب أن نبني حقيقة هذا 
يّ املادة، يتصل بالروح بدءاً بوساطة اهلواء،  ، حار السبب، سمّ املرض. فنقول: هو مرض حادٌّ

الوطنية  املكتبة  خمطوط  الطب،  يف  مقالة  الشقوري،  عيل  بن  حممد  اهللا  عبد  أبو  16؛   ،4-5 طب،  من  عمل  نفسه،   .47

للمملكة املغربية بالرباط رقم: 1035د، 47ب-55ب.
.470/II ،48. ابن بشكوال، الصلة

49. أبو جعفر أمحد بن عيل بن خامتة األنصاري، حتصيل غرض القاصد يف تفصيل املرض الوافد، نرشه حممد العريب 

اخلطايب ضمن كتاب الطب واألطباء يف األندلس اإلسالمية (بريوت: دار الغرب اإلسالمي، 1988)، II/1-58؛ أبو احلسن 
 ،148  ،(1983 اجلديدة،  اآلفاق  دار  والفتيا (بريوت:  القضاء  يستحق  فيمن  العليا  املرقبة  النباهي،  احلسن  بن  اهللا  عبد  بن 

.157-155

50. عن وباء الطاعون عموما واآلثار االجتامعية للطاعون األسود بالغرب اإلسالمي، يراجع، عمر املالقي األندليس، 

مقامة يف الوباء، خمطوط املكتبة الوطنية للمملكة املغربية بالرباط رقم: 1872د؛ عيل بن عبد اهللا بن حممد بن هيدور التاديل 
الفايس، ماهية األمراض الوبائية، خمطوط املكتبة الوطنية للمملكة املغربية بالرباط رقم: 9605؛ قارة، مقدمة حتقيق مقنعة 

السائل، 61-17.
51. أمحد بن حممد بن أيب العافية بن القايض املكنايس، جذوة االقتباس فيمن حل من األعالم مدينة فاس (الرباط: دار 

.506 /II ،(1973 ،املنصور للطباعة والوراقة
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أو  الدم،  ونفث  ى  احلُمّ وتتبعه  ية،  السمّ إىل  رطوبات  وحييل  الدم،  فيفسد  العروق،  يف  ويرسي 
راج من جنس الطواعني. وإذ ذكرنا حقيقته، فلنذكر سببه، فنقول: له سبب أقىص:  يظهر عنه خُ
النجوم،  صناعة  أرباب  يزعمه  حسبام  العامل،  يف  تؤثر  التي  القرانات  من  الفلكية  األمور  وهو 
ويأخذه الطبيب مسلّام عنهم. وسبب أدنى: وهو فساد اهلواء اخلاصّ بمحل ظهوره ابتداءً أو 
ى الوبائية، أو املحرقة  انتقاالً. وإذ ذكرنا سببه، فلنذكر أعراضه، فنقول: أعراضه أعراض احلُمّ
بِيَّتَنيْ أو  بجميع خواصها، ثم نفث الدم، أو ظهور اخلُراج فيام خلف األذنني أو اإلبطني أو كاألرْ
غري ذلک. وإذا ذكرنا أعراضه، فلنذكر العالج، فنقول: هو عىل رضبني: رضب يُقصد به قصد 

التحرز منه قبل وقوعه، ... ورضب يُقصد به عالج املرض بعد استقراره.‟52
هـ. االستفادة من املصادر والتجارب الطبية والصيدلية السابقة

واملرشقية،  القديمة  والتجارب  املصنفات  من  باألندلس  والصيديل  الطبي  التقليد  اكتنز 
والتصحيح  النقد  إن  حتى  أخطاء،  من  املعرفة  تلک  يكتنف  قد  ما  عىل  التنبيه  عن  التواين  دون 
الشخصية،  التجارب  عىل  والتشديد  الطبية،  واألعالم  والنوازل  والرتمجات  املؤلفات  شمل 

وهو ما يفرس كثرة تردد عبارة ”يل“ و”رأيته“ يف املصنفات الطبية والصيدلية األندلسية.53
أيب  عن  يذكر  ما  األقدمني،  كتب  عىل  االطالع  وسعة  الطب  من  التمكن  جتليات  ومن 
فيه  وله  الطب  يف  ˮماهرا  كان  أنه  342هـ/953م)  (ت.  القرطبي  ير  دَ حُ بن  حبيب  بن  عثامن 
عىل  واقتداره  أهلها  قدماء  بآراء  وحتققه  الطبية  الصناعة  يف  تقدمه  عىل  دلت  مزدوجة  أرجوزة 
النظم، ... منقبضا عن امللوک مل خيدم أحدا منهم بالطب.‟54 وأن عبد الكبري بن حممد بن بقي 

الغافقي (ت. 617هـ/1220م) كان ˮعارفا بالطب مستفتى فيه ناجح العالج.‟55
كام أن من مظاهر النزعة النقدية والتصحيحية التي ميزت التأليف الطبي لد األندلسيني 
أن عبد الرمحن بن إسحق بن اهليثم القرطبي الطبيب (من أهل القرن IVهـ/Xم) ألف كتاب 
اجلزار  بن  إبراهيم  بن  أمحد  جعفر  أبا  الطبيب  فيه  انتقد  اجلزار،  ابن  خطأ  يف  واإلجياد  االقتصار 
(ت. 369هـ/979م) عىل علو كعب هذا األخري بإفريقية زمن األغالبة.56 ومن جهته، ألف ابن 

52. ابن اخلطيب، مقنعة السائل، 67-65.

 .5 ،3 /I ،53. ابن البيطار، اجلامع

حتقيق  والصلة،  املوصول  لكتايب  والتكملة  الذيل  املراكيش،  األنصاري  امللک  عبد  بن  حممد  بن  حممد  اهللا  عبد  أبو   .54

إحسان عباس (بريوت: دار الثقافة، دون تاريخ)، IV/25، وقد قال عن تكوينه العلمي يف جمال الطب:
نادمت بقـراطا وجـالينوســـــــــــا ملا عدمــتُ مؤانــسا وجليــســا 
ى ومها الشفاء لكل جـــــرح يــــوسَ دي  وجعلتُ كتبهام شفــــاءَ تفــرُّ

نفسه، 26.
55. نفسه، 233.

56. ابن أيب أصيبعة، عيون األنباء، 493.
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انكب  حني  يف  املتطببني.57  بعض  فيه  غلط  فيام  التبيني  رسالة  384هـ/995م)  بعد  جلجل (ت. 
أبو عثامن سعيد بن البغونش من أهل طليطلة (ت. 444هـ/1052م) يف آخر حياته عىل ˮكتب 
يف  كتابه  فيعد  560هـ/1165م)،  (ت.  الغافقي  أما  بتصحيحه.‟58  وتناوهلا  ومجعها  جالينوس 

األدوية ˮدستورا يرجع إليه فيام حيتاج إىل تصحيحه منها.‟59 
ومل يسلم جالينوس وابن سينا، عىل الرغم من شهرهتام يف تاريخ الطب اليوناين والعريب، 
ورئيس  وقته،  يف  األطباء  ˮإمام  أنه  ومع  فاألول،  باألندلس؛  والصيادلة  األطباء  انتقاد  من 
وبداية   VII القرن  هناية  حيا  (كان  خلصون  ابن  قبل  من  صف  وُ فقد  عرصه.‟60  يف  الطبيعيني 
القرن VIIIهـ/XIII و XIVم) بالتوهم، لـˮأنه كان رجال بعيدا عن احلكمة، قد غلبت عىل طبعه 
السفسطة، فكان مولعا بام يعطيه القول وإن مل يطابقه الوجود؛ من ذلک تومهه أن يف الوجود 
واحدة بسيطة، ... ألن أبسط ما نشاهده من املوجودات هي األسطقسات  أشياء هلا كيفيات 

األربعة، النار واملاء واألرض واهلواء، وكل واحد منها له كيفيات.‟61 
زهر؛  بن  امللک  عبد  بعناية  الرئيس  للشيخ  الطب  يف  القانون  كتاب  حيظ  مل  جهته،  ومن 
ه وأطرحه ومل يُدخله خزانة كتبه، وجعل يقطع من طُرره ما يكتب  فبمجرد ما اطلع عليه، ˮذمّ
فيه نسخ األدوية ملن يستفتيه من املرىض.‟62 وهو ما يعني افتقاده للبعد التعليمي يف اكتساب 
موضوع  كانت  التي  الطبية)  (النباتات  باملفردات  املتعلقة  األجزاء  والسيام  الطبية،  املعرفة 
بني  الربط  رضورة  عىل  األندلسيني  والصيادلة  األطباء  لدن  من  إرصار  ذلک  ويف  االنتقاد. 

البعدين التعليمي واملهني يف وضع املصنفات الطبية والصيدلية.
مؤلَّف  أن  أوهلام  اثنني،  بأمرين  يوحي  القانون  كتاب  من  زهر  ابن  موقف  فإن  ثم  ومن 
بالطب  يتعلق  وثانيهام  مهذان.  يف  تصنيفه  من  قرن  بعد  باألندلس  متوفرا  أضحى  سينا  ابن 
اإلسالمي.63  باملرشق  الطبي  للتقليد  التبعية  من  حتررا  قد  كانا  إذا  وما  األندلسيني  والصيدلة 
مل  التي  شوائبه  ببعض  أقروا  أهنم  إال  القانون،  قيمة  عن  دافعوا  وإن  املشارقة،  بعض  أن  بدليل 
األيويب  الدين  صالح  طبيب  اإلرسائييل،  يع  مجُ بن  اهللا  هبة  ذلک  ومن  األندلسيون.  يستسغها 
الرئيس  كتاب  اطراح  من  زهر  ابن  اعتمده  ˮما  أن  أكد  الذي  (564-589هـ/1169-1193م)، 
وهتيجه فهو حتيز مستقيم. إن هذا الكتاب، وإن كان مصنفه قد اعتمد فيه من الكالم املتكلف 

.62/IV ،57. نفسه، 495؛ ابن عبد امللک املراكيش، الذيل والتكملة

58. ابن أيب أصيبعة، عيون األنباء، 495.

59. نفسه، 501.

60. أبو القاسم بن أمحد بن عبد الرمحن بن حممد صاعد األندليس، طبقات األمم، حتقيق حياة بوعلوان (بريوت: دار 

الطليعة للطباعة والنرش، 1985)، 84.
61. ابن خلصون، مقتطف من كتاب قالئد العقيان، 41.

62. ابن أيب أصيبعة، عيون األنباء، 518.
63. Savage-Smith, ‟Medicine,ˮ 926.
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والتصحيف  والنقص  اإلهبام  من  ذكرناه  ما  فيه  وكان  بالعلوم،  يليق  ال  ما  البعيدة  واألشياء 
واالختالف والتشويش والتحريف، وباجلملة مواضع كثرية؛ فإنه كتاب قد اشتمل من أصول 

الطب وقوانينه عىل ما مل يشتمل عليه غريه من الكنانيش الكبار.‟64
و. وجود تيارات طبية وصيدلية متكاملة

منهام  األول  إدراج  يمكن  متكاملني،  تيارين  إىل  األندلسيون  والصيادلة  األطباء  انقسم 
حسب  األمراض  وعالج  بالوقاية  املهتمة  املصنفات  تعكسه  كام  املتخصص،  الطب  ضمن 
كل عضو من الرأس إىل القدمني، ˮوهي الطريقة التي سلكها أصحاب الكنانيش.‟65 وغاية 
مثل هؤالء األطباء ˮأن يستعجلوا بذلک ثمرة الصناعة ويستفيدوا به خدمة امللوک يف أقرب 
مدة.‟66 ويدخل ضمنهم ابن زهر الذي صنف كتاب التيسري يف املداواة والتدبري، الذي وقف 
أصحاب  عادة  عىل  األسباب  وإعطاء  العالمات  العالج  مع  وˮمزج  اجلزئية،  األمور  عىل  فيه 
بن  عيل  املرابطي  األمري  هبا  أفاد  التي  الطبية  جتاربه  خالصات  فيه  أودع  وقد  الكنانيش.‟67 
يوسف بن تاشفني (500-537هـ/1106-1142م) وجاريته الثريا وغريمها من كبار رجال الدولة 
اللمتونية.68 ومن رواد األطباء املتخصصني كذلک، نذكر أبا بكر بن طفيل (ت. 581هـ/1185م) 
الذي يعترب ˮمن أهل احلذق بصناعة الطب والنظر يف اجلراحات.‟69 وابن فرج القربلياين (ت. 

761هـ/1359م) صاحب كتاب االستقصاء واإلبرام يف عالج اجلراحات واألورام.

الصحية  القضايا  عىل  رواده  اقترص  الذي  العام  بالطب  فيتعلق  الثاين،  الطبي  التيار  أما 
العالج  تفسري  يف  الكنانيش  أصحاب  مداواة  من  واخلطأ  ˮالصواب  عىل  والوقوف  الكلية، 
الشقوري  وجمربات  رشد،  البن  الطب  يف  الكليات  التيار  هذا  ضمن  ويدخل  والرتكيب.‟70 
أليب عبد اهللا الشقوري (كان حيا سنة 776هـ/1374م)، وعمل من طب ملن حب لصاحبه لسان 

الدين بن اخلطيب.71 

64. نقال عن:
Savage-Smith, ‟Medicine,ˮ 926.

65. ابن رشد، الكليات يف الطب، 583؛ ابن فرج القربلياين، االستقصاء واإلبرام يف عالج اجلراحات واألورام، نرشه 

 /II  ،(1988 اإلسالمي،  الغرب  دار  (بريوت:  اإلسالمية  األندلس  يف  واألطباء  الطب  كتاب  ضمن  اخلطايب  العريب  حممد 
.37 ،35

66. صاعد األندليس، طبقات األمم، 120.

.5/I ،67. ابن زهر، التيسري

.399 ،285 ،277 ،250 /II 38، 190، 206، 233-234؛/I ،68. نفسه

69. عيل بن حممد بن أيب زرع الفايس، األنيس املطرب بروض القرطاس يف أخبار ملوک املغرب وتاريخ مدينة فاس 

(الرباط: دار املنصور للطباعة والوراقة، 1972)، 207.
70. ابن رشد، الكليات يف الطب، 583.

رقم:  بالرباط  املغربية  للمملكة  الوطنية  املكتبة  خمطوط  الشقوري،  جمربات  الشقوري،  عيل  بن  حممد  اهللا  عبد  أبو   .71

1680د، 19ب، 23أ؛ ابن اخلطيب، عمل من طب، 16 وما بعدها.
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وبذلک يربز التكامل يف منهج التأليف واملامرسة الطبية والصيدلية باألندلس، بدليل أن 
ابن رشد ملا صنف كتاب الكليات اقرتح عىل ابن زهر أن يضع مصنفا يف األمور الطبية اجلزئية 
ˮلتكون مجلة كتابيهام ككتاب واحد يف صناعة الطب.‟72 ولذلک يقول ابن رشد يف آخر كتابه 
املذكور: ˮفهذا هو القول يف معاجلة مجيع أصناف األمراض بأوجز ما أمكننا وأبينِه، وقد بقي 
علينا من هذا اجلزء القول يف شفاء عرضٍ من األعراض الداخلة عىل عضو من األعضاء، ... 
وهذه الطريقة التي سلكها أصحاب الكنانيش حتى نجمع يف أقاويلنا هذه إىل األشياء الكلية 
األمورَ اجلزئية؛ فإن هذه الصناعة أحق صناعة ينزل فيها إىل األمور اجلزئية ما أمكن، ... فمن 
وقع له هذا الكتاب دون هذا اجلزء وأحب أن ينظر بعد ذلک إىل الكنانيش، فأوفق الكنانيش 
له الكتاب امللقب بـالتيسري، ... وهذا الكتاب سألته أنا إياه وانتسخته، فكان ذلک سبيال إىل 

خروجه.‟73
ز. مراجعة األطباء والصيادلة لبعضهم البعض

لتطور  منهم  مواكبة  بينهم،  فيام  االستشارة  عىل  باألندلس  والصيدلة  الطب  أعالم  دأب 
املعارف الطبية والصيدلية، مثلام حصل بني ابن طفيل وابن رشد يف القضايا اخلاصة باألدوية 
وتكامله  وأهدافه  بمرجعيته  وواع  مستقل  طبي  تيار  أمام  أننا  يعنى  مما  الكليات.74  كتاب  من 
املعريف واملنهجي. ويف ذلک إدراک لنسبية ما يمكن التوصل إليه من نتائج، مما يفرض االنفتاح 

عىل جتارب اآلخرين واجتهاداهتم الطبية، تفاديا لكل خطأ يف التنظري أو املامرسة.
ح. بنية التأليف يف املعرفة الطبية والصيدلية

تعكس منهجية التأليف طبيعةَ االجتاهات الطبية والصيدلية السائدة باألندلس؛ فقد اعتُرب 
يف األدوية والنباتات ما كان هلا من الدرجة (القوة) يف الربودة واحلرارة والرطوبة واليبوسة، 
أربعة  إىل  األندلسيني  الصيادلة  انقسام  يفهم  ثم  ومن  األسطقسات.  نظرية  عىل  بناء  وذلک 
األدوية  عىل  يعتمد  الذي  الثاين  االجتاه  مقابل  يف  املفردة،  األدوية  عىل  يركز  األول  اجتاهات؛ 
املركبة، يف حني يستند الثالث إىل اجلنس والنوع، أما االجتاه الرابع فيشدد عىل طبائع األعشاب.

يف  460هـ/1067م  (ت.  األندليس  وافد  بن  املطرف  أبو  ذكره  ما  ذلک  عىل  األمثلة  ومن 
مقدمة كتاب األدوية املفردة، موضحا منهجه الرتكيبي يف التأليف من حيث اجلمع بني طريقة 
دياسقوريدوس وجالينوس (ت. ما بني 200 و218م) اليونانيني؛ إذ يقول: ˮإين ملا رأيت كتايبَ 
بام  قائمني  هبا،  العلم  من  حيتاج  ما  عىل  حمتويني  املفردة  األدوية  يف  وجالينوس  دياسقوريدوس 

72. ابن أيب أصيبعة، عيون األنباء، 531.

73. ابن رشد، الكليات يف الطب، 583؛ ابن أيب أصيبعة، عيون األنباء، 531.

74. ابن أيب أصيبعة، عيون األنباء، 533.
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يضطر إليه معرفتها، إال أهنام مفرتقان إىل اجلمع بينهام؛ إذ يف كل واحد منهام قسم من علمهام 
ليس يف اآلخر، وذلک أن دياسقوريدوس ذكر الدواء هبيئته وحليته ومنفعته، وجالينوس ذكره 
بجوهره وطعمه، وكيفيته وقوته؛ ... فجمعت قوليهام عىل دواء دواء، وانتقيت منهام املستعمل 
عندنا، ... وقدمت عىل األكثر يف صدر القول عىل كل دواء تفسري املجهول منه، ثم وصلت 
ذلک بام ذكره فيه دياسقوريدوس من هيئته وحليته، وأتبعت ذلک بام ذكره جالينوس يف كيفية 
من  ودياسقوريدوس  جالينوس  ذكره  بام  ذلک  أمتمت  ثم  ومنفعة،  طعم  ومائية  وقوة،  جوهر 
األطباء،  لسائر  فيه  وجدته  بام  دواء  كل  ذكر  مجعت  ثم   ... وعمله،  استعامله  ووجوه  منفعته 
وأضفت إىل ما انتقيته من أدويتهام ما مل يذكر مما وصفت منها ما مل يصفاه، ونحلت كل قول 
ل  مجُ ذكر  يف  األول  القسم  قسمني:  إىل  الكتاب  هذا  وقسمت  ناقله،  إىل  فيه  وأحلت  قائله،  إىل 
جواهر األدوية وطعمها وقواها األول والثاين والثالث عىل حسب ما ذكره جالينوس، والقسم 
الثاين يف قسمة األدوية الثالثة النباتية واملعدنية واحليوانية، وقسمت كل هذا عىل أربع درجات؛ 

فجعلت يف كل درجة ما كان حارا أو باردا أو [رطبا أو يابسا].‟75
ط. أمهية املعرفة بالنباتات 

وهو  وتركيبا،  تنظريا  باألندلس،  األدوية  لصناعة  هاما  مصدرا  العشبية  املعرفة  شكلت 
VIهـ/ القرن  أهل  (من  اإلشبييل  اخلري  أليب  النبات  معرفة  يف  الطبيب  عمدة  لكتاب  يعطي  ما 

XIم) قيمته يف التقليد الطبي والصيديل األندليس، ملا خيتص به من مميزات معرفية ومنهجية يف 

الوسيط؛  العرص  خالل  األندلسية  الصيدلة  بلغته  ما  عىل  قرينة  جيعله  مما  الطبية،  النباتات  ذكر 
مع  الطبيعية،  وبيئتها  وأجناسها  وصفاهتا  األعشاب  أسامء  عىل  يشتمل  موسوعي  معجم  فهو 
األعشاب  تلک  أسامء  يورد  اخلري  أبا  أن  كام  لألندلس.  النباتية  اجلغرافيا  من  بجوانب  االهتامم 
باليونانية والالتينية والفارسية واإلسبانية واألمازيغية والنبطية وعجمية األندلس (الرومانسية 
أو الالتينية العامة)، إضافة إىل األسامء املحلية الدارجة وقتئذ، مثلام أن رحالته يف سبيل البحث 
عن النباتات مكنته من الوقوف عىل منابت األعشاب واألشجار، مما ساعده عىل تبني اختالف 
هو  الكتاب  به  يتسم  ما  أهم  أن  غري  خطأ.  من  غريه  فيه  وقع  ما  وتصحيح  واألنواع  األجناس 
منهج صاحبه يف تصنيف النباتات وجتنيسها، وهي آلية مستمدة من أوجه ”املشاهبة واملشاكلة“ 

املوجودة بني األجناس واألنواع املتقاربة. 
بنية  سامت  تربز  حيث  ”اللوبيا“  عن  مثال  ذكره  ما  كتابه  يف  اإلشبييل  طريقة  نامذج  ومن 
التأليف لديه، مع تنوهيه بأحد رموز الفالحة األندلسية ونعني به أبا عبد اهللا حممد بن إبراهيم 

بسج،  حسن  أمحد  حتقيق  املفردة،  األدوية  كتاب  األندليس،  وافد  بن  حييى  بن  حممد  بن  الرمحن  عبد  املطرف  أبو   .75

(بريوت: دار الكتب العلمية، 2000)، 5- 6.
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بن بصال الطليطيل (ت. 499هـ/1105م)؛ فهي من ˮجنس الكفوف ومن نوع اللبالب، وهي 
الشيخ  ازدرعها  قد  كان  السلطان  جنة  يف  عندنا  رأيتها  وقد   ... رأيتُها،  كلها  نوعا  عرش  أحد 

الفالح ابن بصال.‟76 
كتابه  فيعد  646هـ/1248م)  (ت.  املالقي  البيطار  بن  اهللا  عبد  حممد  أبو  الدين  ضياء  أما 
اجلامع ملفردات األدوية واألغذية موسوعة صيدلية من حيث أمهية املادة النباتية التي تضمنها، 
ومنهجية التأليف التي انصهر فيها النظري بالتجريبي يف متحيص املعلومات حول األعشاب 
أغراض  بعض  حمددا  كتابه  به  ر  صدّ ما  وهو  الطبية،  فوائدها  إلبراز  واملعادن،  واحليوانات 
تصنيفه، التي تتمثل يف ˮصحة النقل فيام أذكره عن األقدمني، وأحرره عن املتأخرين؛ فام صح 
عن  نفيس  وعددت  رسيا،  كنزا  ادّخرته  باخلرب  ال  باخلرب  لديّ  وثبت  والنظر،  باملشاهدة  عندي 
االستعانة بغريي فيه سو اهللا غنيا، وما كان خمالفا يف القو والكيفية، واملشاهدة احلسية يف 
املنفعة واملاهية للصواب والتحقيق، أو أن ناقله أو قائله عدال فيه عن سواء الطريق، نبذته ظهريا 
وهجرته مليا، وقلت لناقله أو قائله لقد جئت شيئا فريا، ومل أحاب يف ذلک قديام لسبقه، وال 
حمدثا اعتمد غريي عىل صدقه.‟77 وهو ما جعل الكتاب حافال بالنقد وتصحيح أخطاء بعض 
الصيادلة، ألن ابن البيطار عمد يف هذا املصنف إىل ˮالتنبيه عىل كل دواء وقع فيه وهم أو غلط 
املتقدم أو املتأخر، العتامد أكثرهم عىل الصحف والنقل، واعتامدي عىل التجربة واملشاهدة.‟78

ي. االستفادة من السياسة الطبية للدول املتعاقبة عىل احلكم 
الصحية  بالشؤون  والسالطني  اخللفاء  اهتامم  يف  األندلسيون  والصيادلة  األطباء  وجد 
الطب  خزانة  ة  مَ دَ ˮخَ أن  بدليل  خرباهتم،  لتطوير  فرصة  الطبية  للكفاءات  وتقريبهم  للرعية 
واحلكمة‟ كانوا يندرجون ضمن كبار املوظفني بالقرص األموي بقرطبة.79 وأن الطبيب الوليد 
وكان  معاوية،  بن  الرمحن  عبد  مع  األندلس  ˮدخل  IIهـ/VIIIم)،  القرن  أهل  (من  املدحجي 
من  بدعم  املفردة  األدوية  كتاب  صنف  وافد  ابن  وأن  صحته.‟80  وحفظ  عالجه  ومدبر  طبيبه 
أيب احلسن عيل بن جماهد العامري امللقب باملوفق (436-468هـ/1044-1075م)، صاحب دانية، 
القرن  أهل  (من  املالقي  فطيس  بن  اهللا  عبد  بن  حممد  والطبيب  الطوائف.81  ملوک  أحد  وهو 

76. أبو اخلري اإلشبييل، عمدة الطبيب يف معرفة النبات، حتقيق حممد العريب اخلطايب (بريوت: دار الغرب اإلسالمي، 

.352/I ،(1995

.4 ،3/I ،77. ابن البيطار، اجلامع

78. نفسه، 4.

.51/I ،79. ابن بسام: م. الذخرية

80. ابن عبد امللک املراكيش، الذيل والتكملة لكتايب املوصول والصلة، حتقيق حممد بن رشيفة (الرباط: مطبعة املعارف 

.407/VIII ،(1984 ،اجلديدة
81. ابن وافد، كتاب األدوية املفردة، 5.
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6هـ/12م) ˮكان طبيبا ماهرا، ... وكان يف أيام بني حسون‟ باملقة.82 أما اخلليفة املوحدي أبو 

التعليمي  مساره  أثناء  عرف  فقد  املؤمن (558-580هـ/1162-1184م)  عبد  بن  يوسف  يعقوب 
بشغفه بالفلسفة والعلوم الطبيعية؛ فـˮكان ميله إىل احلكمة والفلسفة أكثر من ميله إىل األدب 
وبقية العلوم، ... ثم طمح إىل علم احلكمة وبدأ من ذلک بعلم الطب، ومجع من كتب احلكمة 
شيئا كثريا.‟83 ولذلک استخلص لنفسه-ضمن رجاالت الدولة-كال من الطبيب عبد امللک 
بن قاسم القرطبي (ت. 575هـ/1179م)؛ وهو ˮمن أهل التربيز يف صناعة الطب.‟84 والطبيب 
الفيلسوف أيب بكر بن طفيل (ت. 581هـ/1185م)؛ وهو أيضا ˮمن أهل احلذق بصناعة الطب 
والنظر يف اجلراحات.‟85 وهذا فضال عن أيب الوليد ابن رشد احلفيد، ومعارصه أيب بكر بن زهر 

الذي كان ˮمن أهل املعرفة بالطب.‟86 
كام خصصت الدولة لألطباء والصيادلة رواتب قارة،87 وتنظيمهم يف هيئة إدارية عرفت 
بـ”ديوان األطباء،“ وإطار ألصحاب احلنطة يدافع عن مصاحلهم يسريها ”مزوار األطباء“؛88 

وهي الوظيفة التي توالها الطبيب أبو جعفر الذهبي بإشبيلية سنة 595هـ/1198م.89
ومن أثر اهتامم السلطة بالطب واألطباء أن املارستانات التي أقيمت باألندلس حتولت إىل 
مراكز للبحث النظري واملامرسة التجريبية يف شؤون الصحة واألدوية. ومما يمكن ذكره يف هذا 
الصدد، مستشفى ”دار الفرج“ الذي أرشف أبو جعفر بن قاسم اإلشبييل عىل خمترب العقاقري فيه؛ 
إذ ˮكان فاضال يف صناعة الطب، خبريا بقو األدوية املفردة واملركبة، كثري العناية هبا، وكان 
صاحب خزانة األرشبة التي يأخذها اخلليفة املنصور من عنده.‟90 وهي املهمة التي تقلدها ابنه 
وأقيم  املوحدي (610-620هـ/1211-1224م).91  باهللا  املستنرص  يوسف  اخلليفة  عهد  عىل  بعده 
السلطان  عهد  عىل  الثانية  وزارته  أيام  اخلطيب  ابن  أنشأه  مركزي،  مستشفى  النرصية  بغرناطة 

82. حممد بن عيل بن عبيد اهللا الغساين بن عسكر و أبو بكر حممد بن حممد بن عيل بن مخيس، أعالم مالقة، حتقيق عبد 

اهللا املرابط الرتغي (بريوت-الرباط: دار الغرب اإلسالمي-دار األمان، 1999)، 89.
النارصي  جعفر  حتقيق  األقىص،  املغرب  دول  ألخبار  االستقصا  السالوي،  النارصي  خالد  بن  أمحد  العباس  أبو   .83

.157-156/II ،(1997 ،الدار البيضاء: دار الكتاب) وحممد النارصي
84. ابن أيب زرع، األنيس املطرب، 207.

85. نفسه، 207؛ عبد امللک بن أمحد بن صاحب الصالة الباجي، تاريخ املن باإلمامة عىل املستضعفني بأن جعلهم اهللا 

أئمة وجعلهم الوارثني، حتقيق عبد اهلادي التازي (بريوت: دار األندلس للطباعة والنرش، 1964)، 324-323.
86. ابن أيب زرع، األنيس املطرب، 207.

العلمية،  الكتب  دار  (بريوت:  الطنجي  تاويت  بن  حممد  حتقيق  خلدون،  ابن  رحلة  خلدون،  بن  الرمحن  عبد   .87

2004م)، 59.

88. ابن أيب أصيبعة، عيون األنباء، 492، 532.

89. نفسه، 492، 532.

90. نفسه، 534.

91. نفسه، 534.
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طاقته  يف  فاق  والذي  (755-760هـ/1354-1358م)،  باهللا  الغني  إسامعيل  بن  يوسف  بن  حممد 
اإليوائية وحسن تنظيمه مارستان القاهرة الذي أقامه املنصور بن قالوون سنة 683هـ/1284م، 
بام متيز به من ˮفخامة بيت، وتعدد مساكن، ورحب ساحة، ودرور مياه، وصحة هواء، وتعدد 
خزائن ومتوضآت، وانطالق جراية، وحسن ترتيب، ... والساحة العريضة، واألهوية الطيبة، 

وتدفق املياه من فوارات املرمل، وأسود الصخر، ومتوج البحر، وانسدال األشجار.‟92
ولذلک، فمن الطبيعي أن تربز أسامء كثري من األطباء ممن تواترت أخبار مهارهتم الطبية 
والصيدلية، مثل أولئک الذين تطبب عىل أيدهيم اخلليفة عبد الرمحن النارص (300-350هـ/912-
بالزهراء،  مدينته  بأعىل  املرشف  الكبري  املجلس  يف  بالبهو  قعد  الفصد،  ˮأراد  ملّا  الذي  961م)، 

سَّ يد النارص.‟93 واستدعى الطبيب لذلک، وأخذ الطبيب اآللة وجَ
اللوايت  وخاصة  بعضهن  شأن  عال  فقد  وخربة؛  ختصصا  أقل  الطبيبات  النساء  تكن  ومل 
حذقن يف طب النساء والتوليد، مثل أخت أيب بكر بن زهر احلفيد وابنتها؛ فقد ˮكانتا عاملتني 
بصناعة الطب واملداواة، وهلام خربة جيدة بام يتعلق بمداواة النساء، وكانت تدخالن إىل نساء 
[اخلليفة املوحدي يعقوب] املنصور، وال يقبل املنصور وأهله ولدا ألخت احلفيد أو ابنتها ملا 

توفيت أمهام.‟94
ويبدو أن مثل هذه الرعاية الطبية التي وفرهتا الدولة، هو ما دفع بعض األطباء والصيادلة 
إىل مراعاة الظروف االجتامعية للمرىض املعوزين، فخصوهم بأدوية أقل تكلفة، ألن تكاليف 
اجلزار  بن  أمحد  جعفر  أبو  ألف  ولذلک  الفرتات،  بعض  يف  للجميع  باملتيرسة  تكن  مل  العالج 
كتاب طب الفقراء، لـˮعالج العلل باألدوية التي يسهل وجدها بأيرسها كلفة وأخف مؤونة 
ن يف بعض احلاالت  وْ فَ عْ لينال منافعه عامة الناس، السيام أهل الفقر واملسكنة،‟95 الذين كانوا يُ
كذلک من تأدية مصاريف العالج مقابل اإلدالء بـˮشهادة ... الفقر واإلعسار.‟96 حيث قامت 

األوقاف بدور هام يف هذا الصدد؛ إذ كان قسم من األموال حيبّس لتغطية نفقات العالج.97

.254/IV 454؛/III 50، 51؛/II ،92. ابن اخلطيب، اإلحاطة

93. شهاب الدين أمحد بن حممد املقري التلمساين، نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين 

.360/I ،(1988 ،بريوت: دار صادر) بن اخلطيب، حتقيق إحسان عباس
94. ابن أيب أصيبعة، عيون األنباء، 524.

95. أبو جعفر بن اجلزار، طب الفقراء، خمطوط املكتبة الوطنية للمملكة املغربية بالرباط رقم: 3375د، 220-146.

بمكناس  الكبري  اجلامع  خزانة  خمطوط  عاصم،  ابن  حتفة  رشح  الغرناطي،  عاصم  بن  حممد  أيب  بن  حممد  حييى  أبو   .96

رقم: 278، 43أ. 
وعجائب  األمصار  غرائب  يف  النظار  حتفة  الطنجي،  اللوايت  بطوطة  بن  حممد  بن  اهللا  عبد  بن  حممد  اهللا  عبد  أبو   .97

.342-341/VII ،182؛ الونرشييس، املعيار /II ،(1322 ،القاهرة: مطبعة التقدم) األسفار
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والظاهر أن االستفادة من اخلدمات الطبية مقابل إثبات حالة العرس مل يسلم من شوائب، 
وهو ما دعا ابن عبدون إىل تنبيه املحتسب إىل التحرز من الشواهد املدىل هبا لالستفادة من جمانية 
اخلدمات االجتامعية؛ ففي نظره أن ˮقطع وثائق العدم واجب، ألهنا داعية إىل أبواب من الغرر 
كثرية، وأكل أموال الناس بالباطل، إال من عرف ضعفه وفقره ومسكنته وحتوفه يف معيشته؛ 

وأما من عرف يف ترصفه كثريَ اإلنفاق مبذرا، فال يسمع منه.‟98
ومن ثم يتأتى دور احلسبة، باعتبارها من نظم الدولة، يف محاية املامرسة الطبية والصيدلية 
يطال  قد  الذي  للغش  درءا  الشعبية  الصيدلة  مراقبة  أيضا  املحتسب  إىل  أوكل  إذ  باألندلس؛ 
وا باجلدار،  يأخذ الصيادلة الذين نصبوا أنفسهم باألسواق وانصفّ  ˮاألدوية؛ فمن مهامه أنه كان
دواء  وكل  إليه،  فيأتون  عليهم  األمني  بمحرض  إال  الوجوه  من  بوجه  نسخة  عقار  خيلطوا  أال 
متحول عىل انفراد حتى يقابل بالدكان وتعد عقاقريه وخيلط اجلميع بني يديه، وحيلفهم عىل أن 
ال يكثروه بغريه وال يعجنوه إال بعسل طيب يؤدون فيه األمانة والنصيحة وحينئذ ينرصفون 

لعقد، ويتفقد األرشبة عليهم وال يقبلها منهم ساعة الطبخ ملا يعرتهيا من الفساد.‟99
قابَل ذلک بإهداء األطباء  ويف مقابل رعاية الدولة للجهود الطبية، فإنه من الطبيعي أن يُ
والصيادلة ملؤلفاهتم للسالطني. فابن وافد صنف كتاب األدوية املفردة بإيعاز من أمري دانية أيب 
 احلسن عيل بن جماهد العامري امللقب باملوفق أحد ملوک الطوائف.100 وأن ابن اخلطيب أهد
باهللا،  الغني  حممد  اهللا  عبد  أيب  النرصي  السلطان  إىل  الفصول  يف  الصحة  حلفظ  الوصول  كتابه 
ملک غرناطة.101 يف مقابل تصنيفه كتاب عمل من طب ملن حب للسلطان املريني أيب سامل بن 

أيب احلسن.102
باألندلس،  والصيديل  الطبي  التقليد  ميزت  التي  والسامت  اخلصائص  نتبني  وبذلک 
فهمَّت اجلوانب النظرية والعملية، بفضل تضافر مجلة من العوامل، مكنت األطباء والصيادلة 

من تطوير معارفهم وخرباهتم املتعلقة بالشؤون الصحية.
مراحل تطور الطب والصيدلة 

حتقيب  وضع  يف  معامله  تسعفنا  مسرتسال  تطورا  األندلسيان  والصيدلة  الطب  عرف 
لذلک الرتاث املعريف؛ إذ يمكن التمييز يف ذلک بني مرحلة ما قبل القرن IVهـ/Xم، ومرحلة 

98. ابن عبدون، رسالة يف القضاء، 13.

99. أبو عبد اهللا حممد بن أيب حممد السقطي، يف آداب احلسبة، حتقيق إ.ليڤي بروڤنسال (باريس: إرنست لورو، 1931)، 

.45-46

100. ابن وافد، كتاب األدوية املفردة، 5.

101. ابن اخلطيب، الوصول، 14.

102. لسان الدين بن اخلطيب، عمل من طب ملن حب، خمطوط اخلزانة احلسنية بالرباط، رقم: 3477، و4777.
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م  ما بعده، بالنظر للجهود التي بذهلا كل من اخلليفتني األمويني عبد الرمحن النارص وابنه احلَكَ
باألندلس  يكن  ˮمل  بقرطبة  األموية  اخلالفة  مرحلة  فقبل  املستنرص (350-366هـ/961-976م)؛ 
من استوعب [صناعة الطب] وال حلق بأحد املتقدمني فيها، وإنام كان غرض أكثرهم من علم 
الطب قراءة الكنانيش املؤلفة يف فروعه فقط، دون الكتب املصنفة يف أصوله، مثل كتاب أبقراط 
وجالينوس، وليستعجلوا بذلک ثمرة الصناعة، ويستفيدوا به خدمة األمالک يف أقرب مدة، 

إال أفرادا منهم رغبوا عن هذا الغرض، وطلبوا الصناعة نواهتا وقرأوا كتبها عىل مراتبها.‟103 
وكانت الريادة يف هذا الصدد لألطباء املسيحيني؛ ففي أيام األمري األموي حممد بن عبد 
من  قوم  عىل  الطب  يف  يعولون   ... الناس  ˮكان  (238-273هـ/852-886م)  األوسط  الرمحن 
كتاب  عىل  يعولون  كانوا  وإنام  العلوم،  سائر  من  يشء  وال  به  حتقق  عندهم  يكن  مل   النصار

بأيدهيم من كتب النصار يقال له اإلبرشيم، وتفسريه اجلامع واملجموع.‟104
 ،(Aphorismi) وكتاب اإلبرشيم هي النطق العريب لالسم اليوناين، الذي يقابله بالالتينية
ومعناه الفصول، وهو الكتاب املشهور ألبقراط. وهذا يدل عىل أن هذا الكتاب ترجم يف املرشق 
وأعطي له اسم الفصول، وهو ترمجة لالسم اليوناين، ثم ترجم إىل الالتينية ومنها إىل العربية يف 

األندلس، واحتفظوا له باالسم الالتيني يف صيغة عربية.105 
ومما يدل عىل ذلک، أن حييى بن إسحاق (من أهل القرن IVهـ/Xم) ألف كتابا يف الطب 
من مخسة أسفار عىل مذهب الروم يسمى اإلبرشيم. وحييى هذا كان وزيرا لعبد الرمحن النارص، 
يف  أبقراط  طريقة  عىل  هذا  مصنفه  ألف  ولعله  نرصانيا،  وكان  باألندلس  األطباء  أوائل  ومن 

الفصول.106
غري أن ما أثبتناه ال جيب أن يذهلنا عام توصل إليه أحد الباحثني الفرنسيني الذي قلل من 
ممن  املسيحيني  األطباء  بعض  باستثناء  الفاحتني،  وصول  قبل  باألندلس  رائدة  طبية  ممارسة  أي 
اعتمدوا بدورهم عىل املؤلفات املرشقية، ومل يتطور الطب والصيدلة األندلسيني-يف تقديره- 

إال يف القرن IVهـ/Xم.107
ويوحي التقييم األويل بصحة هذا الرأي، غري أن فحصه الدقيق يظهر أن صاحبه اعتمد 
رواية صاحب طبقات األمم املشار إليها أعاله، والتي خيالفها ما جاء به ابن جلجل يف طبقات 
باألندلس  والصيدلية  الطبية  املعرفة  تطور  يف  الرتمجة  أمهية  يكشف  والذي  واحلكامء،  األطباء 

103. صاعد األندليس، طبقات األمم، 186-185. 

104. نفسه، 186؛ ابن جلجل، طبقات األطباء، 92.

105. ابن جلجل، طبقات األطباء، 92؛ صاعد األندليس، طبقات األمم، 100.

106. عن أبقراط ومؤلفاته ومذهبه يف الطب، يراجع ابن جلجل، طبقات األطباء، 17-16.
107. L. Leclerc, Histoire, t. 1, 418.



Aṭ-ṭib wa aṣ-ṣaydala bial-Andalus: al-qawāʿid wa at-tayārāt 213

خالل القرن املذكور.108
أما مرحلة ما بعد القرن IVهـ/Xم، فقد ترسخت فيها كل معامل املدرسة الطبية والصيدلية 
باألندلس، من حيث نسقية الطب وميوله النقدية والتصحيحية، وازدهار حركة التأليف؛ ألن 
يف هذه احلقبة ˮحترک أفراد من الناس إىل طلب العلوم، ومل يزالوا يظهرون ظهورا غري شائع يف 

قريب وسط املائة الرابعة.‟109
كيّفوا  وإنام  مؤلفات،  من  ترمجوه  بام  األندلسيون  والصيادلة  األطباء  لّم  يُسَ مل  ولذلک 
املعارف الطبية والصيدلية اليونانية حتى تنسجم والبنية الفكرية باألندلس، مستفيدين مما قدمه 
اخللفاء والسالطني من الدعم. ولنا يف طريقة التعامل مع كتاب دياسقوريدوس ما يثبت ذلک؛ 
فعىل الرغم من املكانة االعتبارية هلذا األخري يف تاريخ الطب، لكونه كان يعرف بـ”السائح،“ 
املفردة،  العقاقري  يف  لَم  والعَ الطب،  عالج  أصل  يف  تكلم  من  وˮأعلم  احلشائيش،“  و”احلكيم 
مقاالت  اخلمس  كتاب  وألف  الدرجات،  يف  يتكلم  ومل  والتنويع،  التجنيس  سبيل  عىل  تكلم 
التي مل يسبقه أحد إىل التكلم يف ذلک بمثل كالمه.‟110 فقد خضع مؤلفه لرتمجة نقدية وتكملة 

ملضامينه.111
والكتاب املعني هو كتاب احلشائش والنباتات، أو هيوىل عالج الطب، أو األدوية املفردة، 
قرطبة  إىل  إدخاله  بفضل  العلامء،  من  كثري  به  واعتنى  موضوعه،  يف  األوىف  املرجع  ظل  الذي 
إذ  عليه؛  أرشفا  الذي  الثقايف  املرشوع  ظل  يف  واملستنرص،  النارص  اخلليفتني  قبل  من  بتشجيع 
والصيديل باألندلس.  قادت ترمجته النقدية-حتت إرشاف جلنة علمية-إىل تطور الفكر الطبي 
كام أن وجود الراهب نيقوال بقرطبة ومعرفته باللغة اليونانية جعل األندلسيني يستفيدون من 

تكوين علمي يف هذين العلمني.112
عىل  إما  أصحاهبا  عمل  والتي  باألندلس  والصيدلية  الطبية  املصنفات  تراكمت  ثم  ومن 
نقد كتاب دياسقوريدوس، أو تصحيح بعض أخطائه، أو تكملته. ومن ذلک ابن جلجل الذي 

108. ابن جلجل، طبقات األطباء، 92.

109. نفسه، 64.

110. نفسه، 21.

111. ابن وافد، كتاب األدوية املفردة، 5.

112. احتفظ ابن أيب أصيبعة بنص هام حول تاريخ دخول هذا الكتاب إىل األندلس، والرتمجة التصحيحية والنقدية التي 

حلقت نسخته اليونانية من قبل اللجنة العلمية حتت إرشاف نيقوال الراهب، وعضوية حسداي بن شربوط اإلرسائييل، 
بن  الرمحن  وعبد  الطبيب،  سعيد  بن  وحممد  باليابسة،  امللقب  احلزاز  عثامن  وأيب  والبسبايس،  بالشجار،  املعروف  وحممد 

إسحاق، بن هيثم، وأيب عبد اهللا الصقيل؛ ابن أيب أصيبعة، عيون األنباء، 495-493.
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استفاد من إسهامه يف الرتمجة اجلامعية لكتاب احلشائش املذكور؛ فألف ”مقالة يف ذكر األدوية 
التي مل يذكرها دياسقوريدوس يف كتابه مما يستعمل يف صناعة الطب وينتفع به وما ال يستعمل 
نقدية  رؤية  من  خيلو  ال  تكمييل  عنوانه،  من  يتضح  كام  مؤلَّف،  وهو  ذكره“؛  عن  يغفل  كيال 
مل  ألنه  إما  ذلک،  أغفل  ˮديسقوريدس  ألن  باألندلس؛  النبايت  الواقع  أساس  عىل  وتصحيحية 

يره، ومل يشاهده عيانا، وإما ألن ذلک كان غري مستعمل يف دهره وأبناء جنسه.‟113
إن تركيزنا عىل القرن IVهـ/Xم يف حماولة حتقيب تاريخ الطب والصيدلة باألندلس مرده 
م النارص واملستنرص األمويني  كْ إىل القرائن التي ميزت هذه الفرتة، ومنها ما عرفت به مدة حُ
املرشق،  من  الطبية  الكتب  ودخلت  اخلريات، ...  ˮتتابعت  األول  عهد  ففي  األموية؛  بقرطبة 
ومجيع العلوم، وقامت اهلمم، وظهر الناس ممن كان يف صدر دولته من األطباء املشهورين.‟114 
م فكان ˮمشغوفا بالعلوم، حريصا عىل اقتناء دواوينها، يبعث فيها إىل األقطار  أما خلفه احلَكَ
ملت من كل جهة  والبلدان، ويبذل يف أعالقها ودفاترها أنفس األثامن، ونفق ذلک لديه؛ فحُ
إليه، وامللک سوق، ما نفق فيها جلب إليها، حتى غصت هبا بيوته، وضاقت عنها خزائنه، ... 
وفنون  واحلديث  الفقه  من  الرشعية  العلوم  مجع  يف  راغبا  والعلم،  الدين  أهل  من  كان  [ألنه] 
العلم، باحثا عن األنساب، حريصا عىل تأليف قبائل العرب وإحلاق من درس نسبه أو جهله 
بقبيلته التي هو منها، مستجلبا للعلامء ورواة احلديث من مجيع اآلفاق، يشاهد جمالس العلامء، 
ويسمع منهم ويروي عنهم، ... وكان له وراقون بأقطار البالد ينتخبون له غرائب التواليف، 
تاريخ  مصادر   إحد شكلت  مدوناته  إن  بل  عنها.‟115  للبحث  اآلفاق  إىل  يوجههم  ورجال 

الطب باألندلس.116
ألهنا  األندلسية،  الطبية  للمدرسة  التأسيسية  الفرتة  متثل  املرحلة  هذه  أن  نعترب  ثم  ومن 
استفادت من سامت الشخصية الثقافية التي بدأت حينئذ يف األندلس؛ إذ استند املرشوع الثقايف 
التجريبية،  العلوم  خدمة  يف  والسياسة  الرحلة  إىل  IVهـ/Xم  القرن  خالل  األموية  للخالفة 
واللتني جعلتا الرتمجة تشكل أحد أهم أثايف ذلک املرشوع. فأما الرحلة فقد محلت األندلسيني 
النارص  اخلليفتني  توظيف  يف  فتكمن  السياسة  وأما  اإلسالمي،  املرشق  إىل  الرحال  شد  عىل 
التي  قرطبة  إىل  البيزنطية  السفارة  وخاصة  الكتب،  جللب  الديبلوماسية  لعالقاهتام  واملستنرص 
أدخلت كتاب احلشائش لدياسقوريدوس، وكتاب هروشيوش، ˮوهو تاريخ للروم عجيب، 

113. نفسه، 495.
114. ابن جلجل، طبقات األطباء، 98-97.  

115. أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا بن أيب بكر بن األبار القضاعي، احللة السرياء، حتقيق حسني مؤنس (القاهرة: دار 

.202-200/I ،(1985 ،املعارف
116. ابن جلجل، طبقات األطباء، 95.  
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فيه أخبار الدهور، وقصص امللوک األول، وفوائد عظيمة.‟117
نذكر  باألندلس،  الثقافية  احلياة  إلغناء  العلامء  من  نخبة  الفرتة  هذه  يف  الدولة  مجعت  كام 
جلب  عىل  أرشف  الذي  331هـ/942م)،  (ت.  باحلكيم  املعروف  إسامعيل  بن  حممد  ذلک  من 
األمري  ˮانتدبه  إذ  والصيدلية؛  الطبية  الكتب  ومنها  قرطبة،  إىل  املختلفة  العلمية  املصنفات 
احلكم املستنرص باهللا بن عبد الرمحن النارص لدين اهللا، وذلک يف أيام أبيه، إىل العناية بالعلوم، 
اجلليلة،  التواليف  عيون  املرشق  ديار  من  وغريمها  ومرص  بغداد  من  واستجلب  أهلها،  وإيثار 
واملصنفات الغريبة يف العلوم القديمة واحلديثة، ومجع فيها يف بقية أيام أبيه، ثم يف مدة ملكه من 
بعده ما كان يضاهي ما مجعته ملوک بني العباس يف األزمان الطويلة. وهتيأ له ذلک بفرط حمبته 
للعلم، وبعد مهته يف اكتساب الفضائل، وسمو نفسه إىل تشبه بأهل احلكمة من امللوک؛ فكثر 

حترک الناس يف زمانه إىل قراءة كتب األوائل وتعلم مذاهبهم.‟118 
النسبي  الرتاجع  أن  بدليل  بالفلسفة،  والصيدلة  الطب  ربطنا  صحةَ  الرواية  تلک  وتؤكد 
م   إىل حماولة التضييق عىل علوم األوائل بعد وفاة احلَكَ للمعرفة الطبية يف القرن 5هـ/11م يُعزَ
املستنرص وتولية ابنه هشام املؤيد الذي استبد املنصور بن أيب عامر (ت. 392هـ/1001م) بامللک 
وغريها،  املذكورة  للكتب  اجلامعة  م  احلَكَ أبيه  ˮخزائن  إىل  اجلديد  اخلليفة  عمد  إذ  عهده؛  يف 
وأبرز ما فيها من رضوب التواليف بمحرض خواصه من أهل العلم بالدين، وأمرهم بإخراج 
ما يف مجلتها من كتب العلوم القديمة املؤلفة يف املنطق وعلوم النجوم وغري ذلک، حاش كتب 
واألخبار  واألشعار  والنحو  اللغة  يف  املؤلفة  الكتب  سائر  من  متيزت  فلام  واحلساب؛  الطب 
والطب والفقه واحلديث وغري ذلک من العلوم املباحة بمذاهب األندلس، ... فأمر بإحراقها 
واحلجارة،  الرتاب  عليها  وهيّل  القرص،  آبار  يف  بعضها  وطرح  بعضها،  فأحرق  وإفسادها؛ 

وغريت برضوب من التغايري.‟119
غري أن حمنة العلوم العقلية هذه مل تنجح يف استئصال الفلسفة من األندلس ومعها الطب 
يعرفونه  ملا  يكتمون  ذلک  مذ  النباهة  أولو  يزل  ˮمل  إذ  أمرهم؛  هبا  املهتمون  كتم  بل  والصيدلة، 
منها، ويظهرون ما جيوز هلم منه من احلساب والفرائض والطب وما أشبه ذلک، إىل أن انقرضت 

دولة بني أمية من األندلس.‟120
تُعدُّ  التي  الطوائف  ملوک  فرتة  هبا-يف  امللحقة  التجريبية  الفلسفة-والعلوم  وتعافت 
إعادة تدبريٍ جغرايف وسيايس وثقايف للسلطة واملجتمع، نقلت األندلس من املركزية السياسية 

117. ابن أيب أصيبعة، عيون األنباء، 494.

118. صاعد األندليس، طبقات األمم، 163-162.

119. نفسه، 164-163.

120. نفسه، 164.
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واإلدارية إىل المركزية جمالية، استقلت عىل إثرها اإلمارات الطائفية، مما جعل ملوكها يتنافسون 
يف جلب العلامء واألطباء وحيثوهنم عىل التأليف والتجريب، لكون العلوم حتولت إىل رأسامل 
رمزي ألولئک األمراء وآلية خلدمة مرشوعية حكمهم، وهو ما أفاد يف تطور العلوم التجريبية 
يف املدن األندلسية؛ فقد ˮافرتق امللک عىل مجاعة من املخربني عليهم يف صدر املائة اخلامسة من 
اهلجرة، وصاروا طوائف، واقتعد كل واحد منهم قاعدة من أمهات البالد باألندلس؛ فانشغل 
بيع  إىل  الفتنة  واضطرهتم  عليهم،  والتعقب  الناس  امتحان  عن  العظمى  احلارضة  ملوک  هبم 
ما كان بقي بقرص قرطبة من ذخائر ملوک اجلامعة من الكتب وسائر املتاع؛ فبيع بأوكس ثمن 
العلوم  من  أغالقا  خالهلا  يف  ووجدوا  األندلس،  بأقطار  الكتب  تلک  وانترشت  قيمة،  وأتفه 
القديمة كانت أفلتت من أيدي املمتحنني خلزانة احلكم أيام املنصور بن أيب عامر، وأظهر أيضا 
كل من كان عنده من الرغبة بيشء منها ما كان لديه، فلم تزل الرغبة ترتفع من حينئذ يف طلب 
اهللا  نحمد  فاحلال،  وقتنا؛  إىل  قليال  قليال  تتبرص  الطوائف  وقواعد  فشيئا،  شيئا  القديم  العلم 

تعاىل، أفضل ما كانت باألندلس يف إباحة تلک العلوم واإلعراض عن حتجري طلبها.‟121
وإذا كان األطباء والصيادلة األندلسيون قد أوصوا بأمهية التسلح بعلم املنطق يف اكتساب 
الطب، فإن هذه املرحلة تعد أنموذجا لتطور هذا العلم وإفادته للعلوم التجريبية، وهو ما متثله 
التقريب  ه  سامّ كتابا  فيه  وألف  املنطق  بعلم  ˮعني  إذ  عرصه؛  مناطقة  بزّ  الذي  حزم  ابن  جتربة 
وجوامع  فقهية  مثال  فيه  واستعمل  املعارف،  طرق  تبيني  عىل  القول  فيه  بسط  املنطق،  حلدود 
رشعية، وخالف أرسطوطاليس واضع هذا العلم يف بعض أصوله، خمالفة من مل يفهم غرضه 

ل هذا كثري الغلط بنيّ السقط.‟122 وال ارتاض يف كتابه؛ فكتابه من أجْ
وجممل القول إن الطب والصيدلة باألندلس، فكرا وممارسة، خضعا لتطور زمني مكنهام 
األمراض  من  الوقاية  يف  والصيادلة  األطباء  إليها   اهتد التي  التجريبية  النتائج  ترسيخ  من 

وعالجها، عىل الرغم مما ناله من تراجع نسبي يف بعض املراحل، نتيجة ارتباطهام بالفلسفة. 
الكليات والقواعد الطبية والصيدلية 

انتظمت معامل املعرفة الطبية والصيدلية باألندلس يف نسق ثقايف وأصول برهانية لضامن 
يف  العملية  للجزئيات  جامعة  كليات  بمثابة  هي  وقواعد  مبادئ  ثم  فكانت  التجريبية،  النتائج 
واألمزجة،“  واألخالط  والطبائع  األسطقسات  ”نظرية  جتسدها  الصحية  بالشؤون  اإلحاطة 
بمرتكزاهتا وقواعدها العملية والتي تعد األصل املعريف املرتسخ للطب والصيدلة باألندلس، 
”العالج  ونظريهتا  الوقائي،  الطب  أساس  هي  التي  باملتشابه“  ”الوقاية  قاعدة  بالذكر  ونخص 

121. نفسه، 165-164.
122. نفسه، 182. 
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بالضد“ يف مداواة األمراض واألوبئة؛ ألن ˮمن املبادئ التي يتعلمها الطبيب أن للصحة أسبابا 
حافظة وأسبابا مغرية.‟123

وتستمد النظرية املذكورة أصوهلا التارخيية من الطب اليوناين، وخاصة لد أبقراط (ت. 
اإلغريقيني  والعقالنية  املنطق  طبيعة  عن  تعرب  بذلک  وهي  وجالينوس.124  ق.م)   375 حوايل 
واملرض،  الصحة  حالتي  حتديد  فإن  ثم  ومن  واقعية.  مسببات  إىل  يستند  الفكر  جعال  اللذين 

معناه رضورة الوقوف عىل األسباب الطبيعية بعيدا عن كل تفسري آخر.
البيئة  مع  تكييفها  عىل  وعملوا  النظرية  هذه  األندلسيون  والصيادلة  األطباء  تبنى  وقد 
اليوناين  الطب  بني  العالقة  طبيعة  حيدد  ما  وهو  الثقايف،  مرشوعهم  مع  تنسجم  حتى  املحيطة 
والطب اإلسالمي باألندلس، واملتجسدة يف فضل السابق واستقالل الالحق؛ إذ وافق األطباء 
والصيادلة األندلسيون اإلغريقَ يف الكليات وخالفوهم يف اجلزئيات، وهو ما يعطي للمعرفة 

الطبية عندهم أصالتها وبعدها التجريبي.125
جتريبيا  توظيفا  وظفت  أهنا  باألندلس  واقعيتها  تكتسب  األسطقسات  نظرية  جعل  ومما 
ملعرفة األمراض الباطنية من خالل األعراض الظاهرة عىل البدن؛ فإن كان لون اجلسد حائال 
عىل  دليل  الدم  نزيف  وأن  املعدة،  أو  الطحال  أو  الكبد  يف  مرض  وجودَ  األطباء  م  فهِ -مثال- 
من  فيها  ما  أعراض  من  العروق  امحرار  وأن  الكبد،  يف  داء  عىل  عالمة  الصفرة  وأن  البواسري، 

سبلة.126
إىل  الكلمة  فعربت   ،(Stoixîa) ”أسطوخيا“  هو  أسطقس  لكلمة  اليوناين  واألصل 
من  النظرية،  هذه  بموجب  اإلنسان،  جسم  ويتكون  بـ”العنرص.“  عنها  وعرب  ”أسطقس،“ 
وكيفيات  طبائع  وهلا  والرتاب،  واملاء،  واهلواء،  النار،  وهي  رئيسة  أربعة  أركان  أو  أسطقسات 
خفيفان (النار  األركان  تلک  من  واثنان  واليبوسة،  والرطوبة،  والربودة،  احلرارة،  وهي  أربع 
واهلواء)، واآلخران ثقيالن (املاء والرتاب). كام أن من الطبائع ما هو مؤثر (احلرارة والربودة)، 

ومنها ما هو متأثر (الرطوبة واليبوسة). 
ولكل أسطقس كيفيتان؛ إذ ال يستقل الواحد بعنرص ما، وال يمكن اجتامعهام فيه ملا بني 
وخاصيتها  واليبوسة،  احلرارة  طبعها  فالنار  تضاد؛  من  واليبوسة  والرطوبة  والربودة،  احلرارة 
التلطيف  ووظيفته  ورطب،  حار  واهلواء  الربودة.  وتكرس  وتوجله  جه  وتُنضِ اهلواء  تلطف  أهنا 

123. مؤلف أندليس جمهول، رشح قصيدة ابن سينا، 4.

بمدريد  اإلسكوريال  خمطوط  إسحاق،  بن  حنني  ترمجة  أبقراط،  رأي  عىل  األسطقسات  كالوديس،  جالينوس   .124

رقم: 874، 56ب، 83أ؛ وعن هذين الطبيبني يراجع ابن جلجل، طبقات األطباء، 16، 41، 46.
125. ابن خلصون، مقتطف من كتاب قالئد العقيان، 41-40.

126. السقطي، يف آداب احلسبة، 57.
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والرتاب  حفظه.  دون  التشكيل  قبول  وخاصيته  والرطوبة،  الربودة  كيفيته  واملاء  واخللخلة. 
بالرتاب  املاء  اجتمع  فإذا  األشكال؛  وحفظ  االستمساک  وخاصيته  واليبوسة،  الربودة  طبعه 

أفاد املاء قبولَ التشكيل، وأفاد الرتاب االستمساک وحفظ اهليئات.127
استحالة  من  ينشأ  سيال،  رطب  جسم  واخللط  األسطقسات.  من  األخالط  وتتكون 
تان الصفراء والسوداء، والبُلغم، وهي أصول ثوان  الغذاء إليه، وأنواعه أربعة هي الدم، واملِرَّ
يف تركيب اجلسد بعد األركان، وإن كانت متشعبة عنها وحاملة لطبائعها؛ فالصفراء مشاكلة 

للنار، والدم شبيه باهلواء، والبلغم مماثل للامء، والسوداء موافقة للرتاب.128
اجلسم،  يف  واألخالط  الطبائع  اعتدال  هو  واملزاج  األمزجة.  تتشكل  األخالط  ومن 
وبارد،  (حار،  بسيطة  أربعة  أمزجة،  تسعة  وهي  ومتازجها.  العنارص  تفاعل  عن  وحيدث 
ورطب، ويابس)، ومثلها مركبة (حار رطب شأنه شأن اهلواء والدم، وحار يابس عىل شاكلة 
املاء  غرار  عىل  رطب  وبارد  السوداء،  ة  واملرّ للرتاب  مماثل  يابس  وبارد  الصفراء،  ة  واملِرّ النار 
والبلغم)، وتاسع معتدل؛ وˮاملعتدل من األمزجة ... هو الوسط بني أطراف املزاج اإلنساين، 
كيفيتني  غلبة  إىل  املنسوب  بالنوع  واحد  مزاج  يف  الوسط  ذلک  عن  اخلارج  هو  املعتدل  وغري 

فاعلة ومنفعلة من الكيفيات.‟129 
وبذلک فإن العالمات املميزة لألمزجة ناجتة عن تركيب األسطقسات واألخالط، وتأثري 
إىل  إضافة  املعامر،  وشكل  املياه  ونوع  املناخية  باألقاليم  منها  تعلق  ما  وخاصة  اجلغرافية  البيئة 

حنة.130 اجلنس والسن والسّ
أهلها  أمزجة  فإن  واخلامس؛131  الرابع  اإلقليمني  بني  توجد  األندلس  كانت  وملا 
واألخالق  واأللوان  األبدان  اعتدال  يستوجب  الذي  املعتدل  املزاج  ضمن  تندرج 
غرناطة  مناخ  عىل  الغالب  د  الربْ فإن  ولذلک  والصنائع.132  واألقوات  واملالبس  واملساكن 
قوية،  وهضومهم  خشنة،  حاهنم  وسِ صلبة،  اهلواء  لصحة  ˮأهلها  أجسام  جعل  -مثال- 

127. ابن اخلطيب، الوصول، 31، 36-37، 38. أمحد بن حممد بن مهنا األندليس، اإليضاح والتتميم الحتوائه عىل أمور 

غفل عنها ذو العمل والتقديم، خمطوط املكتبة العامة بتطوان رقم: 13، 9، 10، 17، 18، 19. 
128. ابن اخلطيب، الوصول، 44.

129. ابن رشد، رسائل ابن رشد، 85؛ نفسه، رشح أرجوزة ابن سينا، 11؛ ابن اخلطيب، الوصول، 39، 40، 41، 42؛ 

مؤلف أندليس جمهول، رشح قصيدة ابن سينا، 20، 55، 134، 139، 150.
Jacquart, ‟The influence,ˮ 967. 

130. ابن خلدون، املقدمة، 334-335؛ ابن اخلطيب، الوصول، 42، 74، 248؛ مؤلف أندليس جمهول، رشح قصيدة ابن 

سينا، 160-159.
131. مؤلف جمهول، ذكر بالد األندلس، حتقيق وترمجة لويس مولينا (مدريد: املجلس األعىل لألبحاث العلمية- معهد 

ميگيل أسني، 1983)، 9، 10.
132. ابن خلدون، املقدمة، 56-57، 91؛ ابن اخلطيب، الوصول، 76-74.
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جرية.‟133 الغريزي  احلر  ملكان  ونفوسهم 
خالهلا  من  تتجىل  التي  املظاهر  أحد  الطبية  احلدود  بتعيني  اخلاص  املبحث  يعترب  وعليه 
الزهراوي  القاسم  أبو  كشف  فقد  األندلس؛  أطباء   لد التعليمي  والبعد  التصحيحية  النزعة 
خطأ  أبرز  إذ  بـ”العنارص“؛  املتعلقة  واملصطلحات  املفاهيم  يف  التداخل  557هـ/1162م)  (ت. 
واألمهات  واجلواهر  واألوزان  واألسطقسات  العنارص  بني  متييزهم  عدم  بسبب  األطباء 
ˮالطينة  هو  عنده  فالعنرص  واألسطقس؛  العنرص  بني  الفرق  وأوضح  والكيفيات،  والطبائع 
القابلة للصورة والعرض، فإذا قيل العنرص الصورة والعرض صار أسطقسا.‟ كام حدده بأنه 
لكتابه  يعطي  ما  وهو  مكيف.‟134  مصور  جوهر  هو  واألسطقس  كيفية،  بال  متوهم  ˮجوهر 
الترصيف ملن عجز عن التأليف أمهية اعتبارية، ليس فقط يف التقليد الطبي باألندلس، وإنام يف 
تاريخ الطب العريب كله، مما جعله يشكل قاعدة للتجارب الطبية لبعض احلضارات؛ إذ تُرجم 
الفصل املتعلق منه باجلراحة إىل اللغة الرتكية سنة 869هـ/1465م لفائدة السلطان العثامين حممد 

الثاين الفاتح. 
بولس  كتبها  التي  الطبية  املوسوعة  عىل  الزهراوي  اقتصار  عدم  القيمة  تلک  يفرس  وما 
اإلنجييل باإلسكندرية يف منتصف القرن VIIم، بل أضاف إليها آراءه وملحوظاته. كام استند 

إىل كتاب احلاوي يف الطب أليب بكر حممد بن زكريا الرازي (ت. حوايل 313هـ/925).135
املفاهيم  يف  املعنوي  املشرتک  بني  التمييز  عدم  إىل  التداخل  ذلک  رد  فقد  رشد،  ابن  أما 
لد جالينوس الذي فهم عنه األطباء معاين ملتبسة، مثل ما وقع لـ”أثيناوس“ الروماين الذي 
مل يفرق بني األسطقسات والطبائع؛ فلام ˮكان هذا، ... فال سبيل ألحد أن يتعلم صناعة الطب 
يف  يوجد  ˮجسم  األسطقس  أن  وعنده  املنطق.“136  بصناعة  عارفا  يكون  أن  دون  يعلمها  وأن 
املركب، أعني الذي يرتكب منه اليشء وال يرتكب هو من غريه، وقد حيد أيضا بأنه الذي ينحل 

إليه املركب إذا فسد، وال ينحل هو إىل غريه.“137
تصنيف  يف  أنرتوبولوجي  موقف  إىل  األسطقسات“  ”نظرية  تتحول  تكاد  املعنى،  وهبذا 
فيه  تتحكم  معني  بمزاج  واجلامعات  األفراد  ختص  وكأهنا  تبدو  إذ  الوسيطية؛  املجتمعات 
املصادر  من  وأن  خاصة  وسياسيا،138  اجتامعيا  بُعدا  يكسبها  قد  ما  وهو  اجلغرافية،  املحددات 

.97-96/I ،133. ابن اخلطيب، اإلحاطة

134. أبو القاسم خلف بن عباس الزهراوي، الترصيف ملن عجز عن التأليف، نرشه حممد العريب اخلطايب ضمن كتاب 

الطب واألطباء يف األندلس اإلسالمية (بريوت: دار الغرب اإلسالمي، 1988)، 133-132.
135. Savage-Smith, ‟Medicine,ˮ 921.

136. ابن رشد، رسائل ابن رشد، 50-49.

137. ابن رشد، رشح أرجوزة ابن سينا، 6؛ مؤلف أندليس جمهول، رشح قصيدة ابن سينا، 35-34، 45، 63. 

138. عبد امللک بن حبيب، خمترص يف الطب، خمطوط املكتبة الوطنية للمملكة املغربية بالرباط رقم: 1442د، 34أ، 34ب؛ 

ابن خلدون، املقدمة، 57-56.
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الوسيطية ما يتحدث عن ˮتأثري اهلواء يف ألوان البرش والكثري [من] أحواهلم،‟ وعن ˮأثر اهلواء 
من  ذلک  عن  ينشأ  وما  واجلوع،  اخلصب  يف  العمران  أحوال  وˮاختالف  البرش،‟  أخالق  يف 

اآلثار يف أبدان البرش وأخالقهم.‟139
غري أنه يتعني التنبيه إىل أن الغاية من توظيف األطباء والصيادلة باألندلس لتلک النظرية 
قد انحرصت فقط يف تفسري حالتي الصحة واملرض وتطورمها، وتأكيد ”االعتدال الطبيعي“ 
الناجم عن الرتكيب املتوازن بني األخالط يف اجلسم؛ ألن الطبيب كان جمربا عىل االسرتشاد 
وأن  الصحة؛  حالة  يف  البيئية  الرشوط  مع  تتجاوب  كانت  التي  األجسام  تدبري  يف  كله  بذلک 

حصول املرض يكون بسبب االختالل يف صلة البدن بمحيطه اجلغرايف. 
ومن ثم تأيت األمهية اخلاصة التي يكتسبها كتاب الوصول حلفظ الصحة يف الفصول البن 
عرب  وجتلياهتا  األسطقسات  نظرية  عىل  مبني  ألنه  األندلسية،  الطبية  املؤلفات  بني  من  اخلطيب 

إبراز الصلة الوطيدة بني اجلغرافيا التارخيية والطب. 
وال  الوسيط،  العرص  ”طبيعيات“  من  مستمد  إليها  املشار  النظرية  توظيف  فإن  وبذلک 
”طبائع“  مسألة  هو  األندلسيني  والصيدلة  الطب  لعلامء  بالنسبة  فاألمر  حتمية.  بأي  له  عالقة 
الفوارق  توضيح  ذلک  من  الغرض  ألن  اقتصادية،  أو  جغرافية  حتمية  قضية  ال  و”كليات“ 
للعوامل  املبارش  التأثري  إبراز  وليس  واجلامعات،  األفراد  بني  والسلوكية  واخللقية  اجلسمية 
ابن  ˮاإلنسان  ألن  ”العوائد،“  آثار  عىل  التنبيه  وإنام  واالقتصادية،  واالجتامعية  الطبيعية 
عوائده ومألوفه ومزاجه، فالذي ألفه يف األحوال حتى صار خلقا وملكة وعادة تتنزل منزلة 
الطبيعة واجلبلة.‟140 ولذلک يبقى من الغلط اجليل يف التقديرِ تصنيفُ آراء ابن خلدون (ت. 
املناخية،“  ”احلتمية  عن  املدافعني  أحد  اعتباره  أو  التارخيية،“  ”املادية  ضمن  808هـ/1405م) 

بدعو أنه خصص أربع مقدمات للعوامل الطبيعية يف إطار حتليله لشؤون العمران.141
139. ابن خلدون، املقدمة، 95، 97.

140. نفسه، 138.

احلسني  193؛   ،(1974 خلدون،  ابن  دار  (بريوت:  سليامن  ميشال  ترمجة  خلدون،  ابن  العالمة  الكوست،  إيڤ   .141

اآلداب  كلية  (اجلديدة:  التاريخ،  يف  الدولة  دكتوراه  لنيل  أطروحة  األقىص،  املغرب  وجمال  املوحدية  الدولة  بولقطيب، 
والعلوم اإلنسانية، I ،(1999/179-180. ونحسب أن الدافع من وراء هذه التخرجيات يعود إىل ذهول أولئک الباحثني عن 
مقاصد ابن خلدون وهو يربط بني اجلغرافيا والطب؛ فتأكيده أمهية اخلصب واجلدب كان الغرض منه جتلية الفوارق بني 
العمران البدوي واحلرضي عىل أساس ”العوارض الذاتية للعمران.“ كام أن دراسة تلک االختالفات مل تكن غاية يف حد 
ذاهتا، وإنام كانت توطئة لنظرية العصبية التي هي قطب الرحى يف املقدمة، لتبقى تلک االستنتاجات جمرد صد يكشف 
مد تأثر أصحاهبا بام أضحت حتتله مسـألة ”احلتمية املناخية“ من مكانة يف بعض الكتابات التارخيية األوروبية احلديثة، 
امتد  حاسام  عامال  فجعلها  اجلغرافية  بالعوامل  االجتامعية  الظواهر  فرس  الذي  1755م)  مونتيسكيو (ت.   لد وخاصة 
أثره إىل القوانني؛ حممد النارصي، ”الكوارث الطبيعية واحلتمية التارخيية،“ جملة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية (الرباط: 
جامعة حممد اخلامس، 1989-1990)، العدد XV، 67-69، 170. حممد عابد اجلابري، العصبية والدولة (الدار البيضاء: دار 

النرش املغربية، 1984)، 165.
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وعىل صعيد آخر، فإن حرص األسطقسات والطبائع واألخالط واألمزجة والفصول يف 
متوالية من التقابالت الرباعية، يكشف عن الذاكرة الثقافية والوشم احلضاري املرتسخ الذي 
خلفته الفلسفة العددية اإلغريقية يف البنية املعرفية للطب والصيدلة األندلسية؛ إذ كان للعدد 
”أربعة“ مكانة جوهرية لد املدرسة الطبيعية الفيتاگورية، نسبة لفيتاگورس اليوناين (ت 500 
سموا  ولذلک  املذكور،  بالعدد  وربطوه  إال  الظواهر  من  يشء  عن  يتكلموا  مل  والذين  ق.م)، 
وأغراض  عجيبة  رموز  ومراتبه  العدد  عىل  وتركيبه  العامل  ˮنضد  يف  هلم  فكان  بـ”الرباعية“؛ 
بعيدة.‟142 غري أن النزعة النقدية واملامرسة التجريبية للطب األندليس جعلت رواده يمحصون 
القول  يعطيه  ˮما  رفضوا  حيث  امليدانية،  للخربة  وخيضعوهنا  املوروثة  اليونانية  الطبية  املعرفة 

[وال] يطابقه الوجود.‟143
من  العمليتني  الطبيتني  القاعدتني  الستنباط  مهدت  التي  هي  املذكورة  النقدية  والنزعة 
األسطقسات؛  لتلک  الطبيعي“  ”االعتدال  عىل  املراهنة  خالل  من  األسطقسات،“  ”نظرية 

فكانت ”قاعدة الوقاية باملتشابه،“ و”قاعدة العالج بالضد.“
أ. القاعدة األوىل: الوقاية باملتشابه 

قام عليها الطب الوقائي من خالل رضورة مراعاة البدن، وطبائع األغذية واملياه واجلنس 
الطبيعية  القوة  لـ”مبدأ  وجتريبي  قيايس  تدبري  هي  القاعدة  وهذه  املناخ.  ومعطيات  والسن 
طبائع  عىل  واألمزجة  األخالط  كيفيات  تقيس  ألهنا  اليوناين،144  الطب  عن  املوروثة  الشافية“ 
تكون  أن  رضورة  جيب  البلغمي  أطعمة  فـˮكيفية  والفصول؛145  واملناخ  واألرشبة  األطعمة 
خمالفة لكيفية أطعمة الصفراء؛ إذ يوجد طعام ينفع هذا ويرض هذا.‟146 وحفظ صحة صاحب 
املزاج احلار-مثال-يتم بأغذية ومياه تناسب سنه والظروف املناخية السائدة، ألن ˮتدبري شبابه 
كتدبري صيفه، وتدبري كهولته كتدبري خريفه، وتدبري شيخوخته كتدبري شتائه، وتدبري طفولته 
املؤلفات  جاءت  لذلک  الطبع،  إىل  وامليل  االعتدال  استحباب  هو  واملبدأ  ربيعه.‟147  كتدبري 

الصيدلية مفصلة يف تفسري طبائع األغذية واملياه واألهوية.148

142. صاعد األندليس، طبقات األمم، 35-34، 49. 

143. ابن خلصون، كتاب يف الطب، خمطوط املكتبة الوطنية للمملكة املغربية بالرباط رقم: 1204ک، 41-40.

144. ابن رشد، رشح أرجوزة ابن سينا، 23. 

145. مؤلف أندليس جمهول، رشح قصيدة ابن سينا، 32-31.

146. ابن خلصون، كتاب يف الطب، 34-33.

147. نفسه، 35.

 .407/IV 313، 316؛ /II ،148. ابن البيطار، اجلامع
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ب. القاعدة الثانية: العالج بالضد
جيوز  ال  الكيفيات  من  الضدين  أن  واملعهود  الطبائع،149  خمتلفة  األضداد  أن  وأساسها 
واألمزجة  الشتاء،  فصل  مزاج  بربودة  تعاىف  احلارة  فاألمزجة  ولذلک  اجلسم،  يف  اجتامعهام 
واألمزجة اليابسة  حرارة الصيف، والرطبة تتالءم مع فصل اخلريف اليابس،  الباردة توافقها 

يناسبها فصل الربيع الرطب.150
عن  اخلارج  املزاج  رد  تطلب  إنام  الطب  ˮصناعة  من  الغاية  فإن  القاعدة،  هذه  وحسب 
املعتدل إىل املعتدل، بأن تسخن ما صار أبرد من املعتدل بقدر ما نقص عن املعتدل، وتربد ما 

زاد عىل املعتدل يف السخونة بقدر ما زاد عليه.‟151
عليه  اهللا  صىل  النبي  عن  ثبت  فمام  النبوي؛  الطب  يف  أصوهلا  الطبية  القاعدة  هذه  وجتد 
ى من فيح جهنم فأبردوها باملاء.“152 ومن ثم فاملاء البارد مفيد يف حالة  وسلم أنه قال: ”احلُمّ
الصحة، ضار ملن به زكام؛153 فإذا أصيب اإلنسان بنزلة برد اعتقد الطبيب أنه رشب ماء باردا، 
بمعاجلتها  والصيادلة  األطباء  نصح  التي  احلميات  يف  األمر  وكذلک  مسخنا.  دواء  له  فيصف 
باملاء البارد.154 ويف هذا الصدد، اشتهر عن أيب عثامن بن عبد ربه الطبيب (ت. 342هـ/952م) 

اق األطباء.‟155 أنه ˮكان مذهبه يف مداواة احلميات بالبوارد، ... فتبعه عىل ذلک حذّ
 والقاعدتان معا تفرسان كيف قامت املعرفة الطبية والصيدلية باألندلس عىل مقدمات 
قتها التجربة؛ إذ كان القياس واالستدالل  لية أساسها النظر الفكري، وحمّصتها املشاهدة، وصدّ أوّ
واالستقراء هي اآلليات املنهجية املعتربة يف التعرف عىل األمراض وحدوث األوبئة ومفعول 
األدوية. وهو ما كان يستلزم اإلحاطة بمعطيات البيئة االقتصادية واالجتامعية واملناخية، وآثار 
ذلک عىل األخالط واألمزجة؛ إذ ظل االعتقاد راسخا لد األطباء والصيادلة األندلسيني بأن 
ˮضية تتفق وظروف طبيعية خاصة، مما ولّد قاعدة طبية كلية عرفت بـ رَ كل حالة صحية أو مَ

ة املعرفة، وهي عندهم اإلخبار بام يقع يف املستقبل حسبام أدت إليه التجربة.‟156 تَقدمِ

149. ابن رشد، رشح أرجوزة ابن سينا، 8.

150. ابن اخلطيب، الوصول، 31-30.

151. ابن رشد، رسائل ابن رشد الطبية، 78.

 .51/IV ،(1984 ،القاهرة: املطبعة العربية احلديثة) ،152. أبو عبد اهللا حممد بن إسامعيل البخاري، اجلامع الصحيح

153. ابن اخلطيب، الوصول، 126.

154. نفسه، 181.

مالک،  مذهب  أعالم  ملعرفة  املسالک  وتقريب  املدارک  ترتيب  السبتي،  عياض  بن  موسى  بن  عياض  القايض   .155

.142-141/VI ،(1981 ،املحمدية: مطبعة فضالة) حتقيق سعيد أمحد أعراب
156. مؤلف أندليس جمهول، رشح قصيدة ابن سينا، 5.
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العقالنية  من  األندلسيون  والصيادلة  األطباء  أخذه  ما  هو  الكليات  هذه  مرد  كان  ولئن 
اليونانية؛ فإهنم أضفوا عليها طابعا جتريبيا بفضل مزاوجتهم بني تكوينهم النظري ومعاينتهم 
حيتم  ما  وهو  الطبية،  األعشاب  وجغرافية  األندليس  املجتمع  سادت  التي  األمراض  خلريطة 

علينا تتبع خريطة تلک األمراض.157 
ومن العلل التي عانى منها األندلسيون مرض اجلذام، والبكم، والشلل، واألوجاع، وأمل 
بني  والقرحة  الرأس،  وأوجاع  الوجه،  وقرحة  واحلمق،  والرصع،  واملس  واحلمى،  الركبتني، 
والعمى،  العيون،  وأمراض  الرجل،  لبرت  املؤدية  واإلصابات  الصدرية،  والذبحات  الكتفني، 
واألمراض  واحللق،  الرأس  قرن  يف  املميتة  واألكلة  والربص،  والكسور،  والرمد،  والصمم، 
التي عجز األطباء عن حتديدها وعالجها، وأمراض الكيل،158 واإلعاقات بمختلف أنواعها،159 
ف الناتج عن اهلرم،  رَ وأوجاع األسنان،160 والسكتة القلبية، وأمراض املسالک البولية،161 واخلَ
النساء  وأمراض  واحلرشات،163  العقارب  وسموم  املوت،162  ومرض  املزمنة،  واألمراض 

والتوليد،164 وأمراض األطفال،165 والغيبوبة التي وصلت أحيانا أسبوعني.166
كام كان مرض الفالج من األمراض األكثر انتشارا، ويعد أبو عامر أمحد بن شهيد الوزير 
(ت. 426هـ/1034م) ممن عانوا منه، وظهرت عليه عالماته؛ فقد طال به ˮأمله، وتزايد سقمه، 
وغلب عليه الفالج الذي عرض له، ... مل يعدمه حركة وال تقلبا، وكان يميش إىل حاجته عىل 
عصا مرة، واعتامدا عىل إنسان مرة، إىل قبل وفاته بعرشين يوما، فإنه صار حجرا ال يربح وال 
رک لعظيم األوجاع، مع شدة ضغط األنفاس وعدم الصرب، حتى همَّ  يتقلب، وال حيتمل أن حيُ

بقتل نفسه.‟167
الوسيط (بني  العرص  يف  واألندلس  املغرب  يف  املرض  من  املوقف  حقي،  حممد  يراجع:  األمراض  خريطة  وعن   .157

مالل: مطبعة مانبال، 2007)، 28-23.
158. ابن عسكر وابن مخيس، أعالم مالقة، 306، 366؛ ابن بشكوال، الصلة، II/409، 448، 487، 521، 534، 731، 767؛ 

III/827، 855، 879. ابن عبد امللک املراكيش، الذيل والتكملة، IV/25، 58؛ ابن اخلطيب، اإلحاطة، I/234؛ أبو جعفر أمحد 

بن عيل البلوي الوادي آيش، ثبت الوادي آيش، حتقيق عبد اهللا العمراين (بريوت: دار الغرب اإلسالمي، 1983)، 160، 
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.734/II ،159. ابن عسكر وابن مخيس، أعالم مالقة، 184، 278، 317؛ ابن بشكوال، الصلة

.26،27/IV ،160. ابن عبد امللک املراكيش، الذيل والتكملة

.692 ،489/II ،161. ابن بشكوال، الصلة

.935 ،927 ،842 ،831/III ،162. نفسه

163. أبو يعقوب يوسف بن حييى بن الزيات التاديل، التشوف إىل رجال التصوف، حتقيق أمحد التوفيق (الدار البيضاء: 

مطبعة النجاح اجلديدة، 1997)، 300.
164. أبو املطرف عبد الرمحن بن قاسم الشعبي، األحكام، حتقيق الصادق احللوي (بريوت: دار الغرب اإلسالمي، 

1992)، 339، 440؛ أمحد بن سعيد بن بشتغري امليورقي، نوازل ابن بشتغري، حتقيق قطب الريسوين (بريوت: دار ابن حزم، 

2008)، 396، 417، 505؛ ابن زهر، كتاب األغذية، 91-92، 147، 160-161؛ ابن أيب أصيبعة، عيون األنباء، 524.

165. ابن الزيات، التشوف، 400.

166. نفسه، 385.

.328/I ،167. ابن بسام، الذخرية
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الطبية  االجتاهات  األمراض،  لتلک  والصيادلة  األطباء  عالج  لطرق  املتتبع  ويستشف 
عىل  ز  املركّ وذلک  التجربة،  عن  املدافع  االجتاه  يف  واملتمثلة  باألندلس،  السائدة  والصيدلية 

القياس، يف مقابل املعتمد عىل احليل.
أما أهل التجربة، فنذكر منهم محد بن أبان (من أهل القرن IIIهـ/IXم) ˮكان طبيبا حاذقا 
جمربا.‟168 وأما أهل القياس فمنهم أبو عبد اهللا حممد بن حييى بن عبد السالم األزدي الرباحي 
أهل الطب والتنجيم يف دقائق معانيهم، ولطائف   ˮالذي كان يناظر ،(مX/هـIV من أهل القرن)
فيقطعهم  كتبهم،  بمدارسة  نفسه  وشغل  بعلمهم،  الطويل  الدهرَ  ني  عُ من  مناظرة  مسائلهم 
أصله،  عىل  القياس  بإعامل  وحذقه  خاطره،  وصحة  حسه،  للطف  وذلک  عليهم،  ويسترشف 
عه.‟169  ... إنام دأبه الغوص عىل دقيقة يستخرجها، ولطيفة يثريها، وقياس يمده، وأصل يفرّ
وأما أصحاب احليل يف املامرسة الطبية، فإن تيارهم قد هنل من جالينوس الذي ألف كتابا يف 

”أصحاب احليل“ ملا عاين حتايل بعض أطباء عىل املرىض.170
خامتة 

املتميزة  والتجريبية  الفكرية  املعامل  أحد  باألندلس  والصيدلية  الطبية  املعرفة  شكلت 
خصائص  من  به  اتسمت  وما  مقومات،  من  إليه  استندت  ما  بفضل  العريب،  الطب  تاريخ  يف 
واملامرسة  التنظري  جعل  مما  منها،  استفادت  التي  املتعددة  العوامل  عىل  عالوة  كلية،  وقواعد 
الطبيني يف تاريخ األندلس خيضعان لتطور زمني، بفعل تراكم اخلربة. وأهم ما متيزت به تلک 
يف  املعرفية  احلقول  من  غريها  من  االستفادة  عىل  ساعدها  مما  الفلسفة،  يف  اندماجها  املعرفة، 
”مدرسة  أفرز  الذي  اليشء  والتجريب،  والتصحيح  النقد  بميسم  ووسمها  الوسيط،  العرص 
طبية وصيدلية“ جلّية املرجعية والوسائل والغايات، وذات نجاعة وفعالية يف الوقاية والعالج.
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ملخص: الطب والصيدلة باألندلس: القواعد والتيارات
وما  التجريبية،  العلوم  يف  مكانتهام  بفضل  األندليس،  الفكر  مظاهر  أبرز  أحد  والصيدلة  الطب  يشكل 
اعتمدا عليه من مقومات وقواعد وما اتسام به من خصائص، وما عرفاه من تطور زمني، وهو ما أهل األطباء 
والصيادلة لتبُّؤ مكانة اجتامعية متميزة يف املجتمع والدولة، مما أسهم يف ظهور ”مدرسة يف الطب والصيدلة،“ 

ويف إفراز تيار مجع بني النقد والتجريب والتصحيح، تنظريا وممارسة، يف التعامل مع األمراض واألوئبة.
الكلامت املفتاحية: الطب، الصيدلة، األندلس، الصناعة الطبية، املامرسة الطبية، التجربة الطبية.

Résumé: Médecine et Pharmacopée en Andalousie: règles et courants

La médecine et la pharmacopée sont l’un des aspects les plus importants de la pensée 
andalouse, grâce à leur place dans les sciences expérimentales, leurs caractéristiques, 
leurs règles, et leur développement chronologique, ce qui a permis aux médecins et aux 
pharmaciens d’acquérir une position sociale distincte dans la société et dans l’État, en font 
une “école de médecine et de pharmacopée,” et un courant de critique, d’expérimentation 
et de correction, en théorie et en pratique, dans le traitement des maladies et des épidémies.

Mots clés: médecine, pharmacopée, Andalousie, industrie médicale, pratique médical, 
expérience médicale.

Abstract: Medicine and Pharmacopoeia in Andalusia: Rules and Currents

Medicine and pharmacopoeia are one of the most important aspects of Andalusian 
thought, thanks to their place in the experimental sciences, their characteristics, their rules, 
and their chronological development, which has allowed doctors and pharmacists to acquire 
a distinct social position in society and in the state, make it a “school of medicine and 
pharmacopoeia,” and a stream of criticism, experimentation and correction, in theory and in 
practice, in the treatment of diseases and epidemics.

Key words: Medicine, Pharmacopoeia, Andalusia, Medical Industry, Medical Practice, 
Medical Experience.

Resumen: Medicina y farmacopea en Andalucía: Reglas y corrientes

La medicina y la farmacopea son uno de los aspectos más importantes del pensamiento 
andaluz, gracias a su lugar en las ciencias experimentales, sus características, sus reglas y 
su desarrollo cronológico, lo que ha permitido a los médicos y farmacéuticos adquirir una 
posición social distinta en la sociedad y en la sociedad. El estado, lo convierte en una “escuela 
de medicina y farmacopea,” y una corriente de crítica, experimentación y corrección, en 
teoría y en la práctica, en el tratamiento de enfermedades y epidemias.

Palabras clave: medicina, farmacopea, andalucía, industria médica, práctica médica, 
experiencia médica.


