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 تصدير المـَُراجع

 الدكتور جمال بامي

 

نه مه إلى القراء اليوم كتاب نفيس، ألالكتاب الذي أتشرف بتقدي

ربي الع يضع اليد على إشكالية من أبرز اإلشكاليات المعرفية في العالم

 واإلسالمي، وهي تثمين معطيات التاريخ العلمي الستشراف مستقبل

ر زدهاعلمي وإنساني زاهر. ذلك أنه من نافلة القول التأكيد على أن ا

اني ليونيقبل الجدل للتراث العلمي ا العلم الغربي اليوم مدين بشكل ال

  هة..والعربي والغربي كما شهد بذلك مؤرخو العلم األكثر صرامة ونزا

قيم ب الإن تأليف الدكتور الفاضل عبد هللا بنصر العلوي لهذا الكتا

 على -بتعبيره- بمجاالت معرفية حرص فيها هاهتماميأتي ضمن سياق 

 إلسالمية في زمن بلغت فيهالتعريف بإسهام الحضارة العربية وا"

مدارج الرقي واالزدهار، فكان الخوض في غمارها بالقدر الذي 

لى متحف ِّزاً ع انطالما ك موضوع مغالق هاستوعبه في تجربة فتحت ل

نه في سياق تراثي مجيد وتطلع إلى معاودة التفكير في مظا مساءلته

سهام اإل يه إلىالمستشرفة لواقع نعيد فيه بناء الذات، ولمستقبل نتطلع ف

ات مكانيإللحضارة العربية واإلسالمية من  بدور جديد في عالم يقر  بما

 ".التجدد واإلحياء

في كتاب األستاذ الدكتور عبد هللا بنصر  أول ما أثار انتباهي

، أنه إضاءات علمية في الحضارة اإلسالمية بالمغرب العربيالعلوي: 

العلمية التي يشتغل عليها؛ فهو ينتقي بدقة شديدة المواضيع والشخصيات 

يعي تمام الوعي أن التأريخ للعلم العربي اإلسالمي بشكل عام، والعلم 

المغربي بشكل خاص، يستدعي التسلح بعدة منهجية مناسبة من أجل 

حسن اختيار النماذج األكثر تعبيرا عن العصر والحركة العلمية فيه؛ فكم 
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المية ثم طواها النسيان، العلوم اإلسمن النصوص كتبت حول تاريخ 

ليس ألنها بحوث يفتقر أصحابها للهمة واالجتهاد والتحقيق، لكن ألنها 

بوعي  تفتقر لرؤية منهجية تدمج الرؤية المعرفية اإلبستيمولوجية

تاريخي فلسفي يراعي السياق والمآل، ضمن رؤية قصدية تدرس 

نظري  الماضي العلمي عبر أفق الواقع وأفق المستقبل. إن هذا في

مقصد نبيل من مقاصد الدراسات حول تاريخ العلوم التطبيقية؛ وأظن أن 

األستاذ عبد هللا بنصر العلوي نحى في كتابه القيم هذا المنحى المنهجي 

 الواعد. 

د كتاب األستاذ بنصر العلوي يتبين وجو دراساتفباإلطالع على 

مية ؤية عليجمع بينها، وهو ما ينم عن ر -معرفي ومنهجي  -خيط ناظم 

ومنهجية مدروسة، وعن مقاصد واضحة في البحث واالستشراف. 

إسهام علماء  كتاب األستاذ بنصر العلوي من قبيل محتوىفقراءة 

 في ثقافة الطفل؛ والقيروان في العلوم الطبية : ابن الجزار نموذجا

تراث الفواكه مصدرا للعالج الطبيعي في الو ؛ التراث العلمي العربي

تدل  ،يثةالفواكه بين التراث العربي وعلم التغذية الحد؛ وربيالطبي الع

 على حرص الدكتور بنصر العلوي على توسيع دائرة االهتمام بنصوص

يكمل بعضها بعضا؛ فاألستاذ ال يرى فصال منهجيا بين التعريف 

 في بنصوص مختصة في التغذية أو الفواكه أو طب األطفال، وبين بحثه

ك/ مبار، على اعتبار أن هذا المسجد الالقرويين التراث العلمي لجامعة

ها من بتبط الجامعة يمثل رمزا للتألق المغربي في العلوم الكونية، وما ار

ماع ازدهار المدينة اإلسالمية والحياة اإلنسانية وفق قواعد االجت

 اإلسالمي. 

والحال أن المتعمق في بحوث األستاذ بنصر العلوي في التراث 

وضع  -أمد هللا في عمره  -ي، يخرج بانطباع أن الرجل العلمي المغرب

لبنة أساسية في هذا المجال، وأنه ساهم في رسم الطريق لجيل من 
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الباحثين، نرجو أن يضطلع بهذه المهمة التي أضحت ضرورة علمية 

وتاريخية وحضارية، إذ يتفق مؤرخو الفكر اليوم أنه يصعب تجديد 

اس دون االستناد على التراث العلمي العلوم لرفد الحضارة وإسعاد الن

 الذي يحتفظ بعبقرية األمة وأصالتها المعرفية واإلنسانية واألخالقية.. 

ي ية فلقد كان حافز األستاذ بنصر العلوي، في نشر مداخالته العلم

أن يجد " مؤتمرات وطنية ودولية ضمن كتاب تركيبي جامع هو توخيه

ي فداد، وأن يعي بمدى حضوره القارئ فيها مبعث تقديره لتراث األج

ه عتباربامجيدا مضى، بل  الواقع العلمي المعاصر، ليس باعتباره تاريخا

 يدلةواقعا حيا شديد الموائمة مع الكثير من معطيات علوم الطب والص

ال  اتكما رامها المحدثون، وكما يطورها المعاصرون، إذ الحضار

 الجاد الذي يقر  تموت، ولكنها حية باستمرار في البحث العلمي 

 ..."بفعالياتها

ي لعلوكم هو رائع هذا الربط الذي يقيمه الدكتور عبد هللا بنصر ا

يته بين تقدير علم األجداد والتعرف عليه من جهة، وبين إبراز واقع

ر عتبااوإنسانيته وموافقته لكثير من أسس العلم الكوني المعاصر، على 

 تحققتمكن ألي نهضة علمية أن استمرار علوم األولين فينا، وأنه ال ي

مق التعوفي العالم اإلسالمي اليوم دون استيعاب التراث العلمي العربي 

 في دراسته واستثماره في العلوم المعاصرة...  

به أسئلة وإشكاليات كبرى  يطرحها أستاذنا بنصر العلوي في كتا

له  سرتيتالقيم هذا، فاتحا بذلك آفاقا واسعة لبحث علمي ثري ونبيل، لو 

الشروط الذاتية والموضوعية لتحقيقه لساهم بحق في ربط الماضي 

العلمي العظيم للمغرب العربي بحاضر مشوب بكثير من األعطاب 

هرا النظرية والتطبيقية، في أفق استشراف مستقبل نتمنى أن يكون زا

  بفضل من هللا. 



  إضاءات علمية في الحضارة اإلسالمية بالمغرب العربي 

 10 

أن يحرص الدكتور بنصر العلوي في كتابه على إقناع القارئ  

لقد م، ووم الكون ما انفصلت يوما عن علوم الدين في هذا البلد الكريعل

 لعلماكانت القرويين بحق مجاال خصبا ورحبا لهذا الجمع المبارك بين 

رويين أن تضطلع الق -مع األستاذ  - المسطور والعلم المنشور، وأملنا

جل أ ، منمن جديد برسالة نشر العلوم التطبيقية وتعميم نفعها بين الناس

 ...التعمق في فهم دينهم وضمان عيش كريم في دنياهم

ات علماء الحضارة اإلسالمية بمختلف ن عطاءوالحاصل أ

 في حاجة زالتما  -خصوصا منها الطب والرياضيات  -تخصصاتها 

، وإلى استقراء واستقصاء، وإلى دراية كشف رموزإلى تنقيب و

 -لك تبعا لذ -علوي ويقترح أستاذنا الوتمحيص، وإلى  تحقيق وتحليل. 

لمية الع ثاراآلدراسة تأسيس خاليا بحث متعددة االختصاص يعهد إليها 

  ي أنمن شأن هذا اإلنجاز العلمي/ العمل إن و، العربية دراسة نسقية

؛ ومالكشف عن التراث المغربي في مختلف العلأهمها يحقق عدة أمور: 

ي العرب لرياضيإغناء البحث العلمي في التراث الطبي والصيدلي واو

ن لدارسياثلة من العلماء  منهجية البحث فيما قام به تطوير؛ وواإلسالمي

 دماءلم  شتات اإلشارات العلمية المتفرقة في كتب الق؛ ووالمحققين

في  ، وغيرها من المقترحات العلمية والمنهجية التي وردتوالمحدثين

  هذا الكتاب.. آخر

قد  تهدراساأن تكون  -فظه هللا ح -لقد تمنى أستاذنا بنصر العلوي 

عارف في تالحم الماضي بالحاضر بالمستقبل، مادامت الم مبتغاها حققت

قول ا أ؛ وأنملكا إنسانيا يحمل الكثير من التواصل واالنسجام والتكامل

قد من موقع الباحث المختص في العلوم الطبيعية ألستاذنا الفاضل ل

 أعطيت ووفيت. 

التي شرفني بها الدكتور  التصديره والحال أنني حرصت في هذ

بنصر العلوي، أن أثير االنتباه إلى ثراء أعمال هذا الفاضل ومقاصده 
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النبيلة، في حفظ تراث األمة العلمي وتوظيفه المعاصر في خدمة العلم 

 والحضارة والمجتمع..  

اته جازى هللا أستاذنا الفاضل عبد هللا بنصر العلوي على مجهود

مية إلسالة، وعلى غيرته على الحضارة العلمية  العربية االعلمية الكبير

خصوصا حضارة المغرب، وهي ال شك غيرة مرفقة بالنقد والتحقيق 

م لعلووالتحليل، أمال في استعادة التألق العربي اإلسالمي في مجال ا

ي والحضارة، في عالقة جدلية مع استعادة الوعي بضرورة ربط الماض

 قبل. بالحاضر الستشراف المست

 .وهللا الموفق للخير والمعين عليه

 

 2017نونبر  11الرباط في 
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  تقديــم

 

 يسعدني أن أقدم للقارئ الكريم هذه المجموعةة مةن الدراسةات التةي

استدعتها ظروف البحث فةي ( 2000-1997)كتبت في تواريخ متقاربة 

عةي أدوال  .مةةالكشف عن المكونات الفاعلة في الشخصية المغربية العالِّ 

وإنمةا هةي اهتمةام بمجةاالت  ،أنني بلغت فيها مقاصد الباحث المتخصص

فيهةةةا  علةةةى التعريةةةف بإسةةةهام الحضةةةارة  العربيةةةة  معرفيةةةة حرصةةةت  

فةةةي زمةةةن بلغةةةت فيةةةه مةةةدارج الرقةةةي  بةةةالمغرب العربةةةي واإلسةةةالمية

 ه فةي تجربةةفكان الخوض في غمارها بالقدر الذي اسةتوعبت   .واالزدهار

فةي سةياق  ع  طالما كنةت متحف ِّةزاً علةى مسةاءلتهموضو فتحت لي مغالق

عيةد نتراثي مجيد وتطلع إلى معاودة التفكير في مظانه المستشرفة لواقةع 

 الم يقر  ولمستقبل نتطلع فيه إلى اإلسهام بدور جديد في ع ،فيه بناء الذات

د نمةا وقة .بما للحضارة العربية واإلسالمية من إمكانيات التجدد واإلحياء

الهةةاجس عنةةدما اشةةتغلت بتحقيةةق أرجةةوزة الفواكةةه الصةةيفية لةةدي هةةذا 

 .اوالخريفية ألبي الحسن علي بن إبراهيم األندلسةي المراكشةي ودراسةته

( ممةا 1999وقد كنت ممتن اً بإقدام المجمع الثقافي بأبوظبي على نشرها )

حفزني على إعادة النظر في مداخالتي العلمية فةي عةدد مةن المؤسسةات 

ا فأعةةددت بعضةةه ،ة بتةةاريخ العلةةوم العربيةةة واإلسةةالميةالعربيةةة المهتمةة

يعي  وأن ،للنشر متوخيا أن يجد القارئ فيها مبعث تقديره لتراث األجداد

 مجيةدا بمدى حضوره في الواقع العلمي المعاصر، ليس باعتباره تاريخةا

واقعةا حيةا شةديد الموائمةة مةع الكثيةر مةن باعتبةاره  ولكةن ،فحسب مضى

وكمةةا يطورهةةا  ،والصةةيدلة كمةةا رامهةةا المحةةدثون معطيةةات علةةوم الطةةب

ولكنها حية باستمرار فةي البحةث  ،ال تموت اتإذ الحضار ،المعاصرون

 .العلمي الجاد الذي يقر  بفعالياتها

في تالحم  قد حققت  مبتغاها إضاءات أملي أن تكون هذه الدراسات

ل مادامةةت المعةةارف ملكةةا إنسةةانيا يحمةة  ،الماضةةي بالحاضةةر بالمسةةتقبل

والمغاربةة ممةا نشةده العةرب  ،الكثير مةن التواصةل واالنسةجام والتكامةل
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عبر العصور تشبثا بهوية ناضلت من أجل عوربة المعرفةة وإسةالميتها. 

 .فعسى أن نجدد مساءلة التراث العلمي بما لنا من صبر وتحد  

 وهللا الموفق لهذا المسعى الحميد.

 

 1423شهر محرم الحرام  يوم األحد السابع عشر من فاس المحروسة في

 2002الموافق لمتم شهر مارس

 

 الدكتور عبد هللا بنصر العلوي

 لمغربا - فاس -/كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  األدب المغربيأستاذ 

 

 

 

 
 

 
 

 * إسهام علماء القيروان في العلوم الطبـية

 ابن الجزار نموذجا

 

 

 

 
 

 



  إضاءات علمية في الحضارة اإلسالمية بالمغرب العربي 

 14 

 

 

 

الخصوصية والنمط الستشراف  ،ندوة "القيروان فيهذا البحث  قدمنا *

 1997نوفمبر  23و22و21 :المستقبل" القيروان
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 القيةةروان وإسةةهاماتها فةةي شةةتى الفنةةون والعلةةوم والمعةةارف  إن          

تشةكل مصةدرا علميةا هامةا وفةدت  - األقصةى بالنسبة إلينا نحن مغاربة -

 ،لمحمديةةوتطلعنا منه إلى الحجةاز مهةد الرسةالة ا ،منه العلوم اإلسالمية

لذا حفلت كتب الةرحالت المغربيةة خاصةة بالحةديث عةن واقةع القيةروان 

ومن ثم كانت القيروان في أدبيةات المغاربةة حنينةا إلةى  .الفكري والثقافي

إال دعةم لمةا رامةه  حديثناوما  .وشوقا إلى العلم والمعرفة ،األلفة واألنس

صةل وعلةى حرصةا علةى التوا ،األجداد  واستشراف لمةا يرومةه األحفةاد

أرضةةةية صةةةلبة للمعرفةةةة العربيةةةة فةةةي ضةةةوء نبوغهةةةا   لنبنةةةي ،التفاعةةةل

فةةي تقةةدم اإلنسةةانية  آدابةةا  وفةةي  إطةةار إسةةهامها الحضةةاري ،وعطائهةةا

 .وعلوما

 دواعي االهتمام بالموضوع: - أوال

في  بإسهام علماء القيروان إن الموضوع الذي سأتطرق إليه يتعلق

 العلوم  الطبية. 

 :الموضوع لعدة أسبابوقد اخترت  هذا 

في الغرب اإلسالمي من خالل  باإلسهام العلمي اهتمامي -1

ألرجوزة الفواكه الصيفية والخريفية ألبي الحسن علي  تحقيقي ودراستي

هـ/  1069األندلسي المتوفى خالل عام ) بن إبراهيم المراكشي

لوم السادسة لتاريخ الع والتي  أسهمنا بها في الندوة العالمية 1م(1655

 معهد التراث العلمي العربي بجامعة حلب التي نظمهاعند العرب 

 .1996المقامة بإمارة رأس الخيمة خالل دجنبر و

لعلوم التطبيقية بجامعة القرويين بين الماضي المجيد لدراستي  -2

ها تا برسم الندوة العلمية التي نظماهالتي أعددن والمستقبل المأمول

"جامعة  :ع منظمة االسيسكو حول موضوعجامعة القرويين بالتعاون م

 .2"القرويين في أفق القرن الواحد والعشرين

                                                        
 .1999( عن المجمع الثقافي بأبوظبي 3صدرت فيما بعد ضمن السلسلة األندلسية ) - 1
صدرت ضمن العدد الخاص بالندوة من مجلة جامعة القرويين، العدد الحادي عشر - 2

 310-295ص ص  م1998هـ/1419
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  ى أنوما ندوتا القيروان وفاس إال مناسبتان ما أحوجنا اليوم إل

ي إذ ف ،منهما في العالم العربي واإلسالمي معاودة تراثنا ئنستقر

حضارته ومجده أقوى دليل على ماض مجيد يدعونا إلى أن نستحضر 

اض فال مستقبل بدون م ،قوماته  لنقتدي بها في حاضرنا ومستقبلنام

 .بالنسبة للدول ذات الحضارة العريقة

زازي بالمعرفةةة العلميةةة التةةي أسةةهمت بهةةا القيةةروان فةةي ـاعتةة  - 3

حضورها فةي التةراث العلمةي اإلنسةاني مةن خةالل تأثيرهةا فةي األنةدلس 

علمةةي ومجةةالس بفضةةل حلقةةات الةةدرس ال والمشةةرق وفةةي أوربةةا قاطبةةة

      .العلماء التي ضجت بها القيروان

ومن توجهي إلى دراسة هذه الجوانب المعرفية مةا لمسةته عنةد  - 4

ومن الدرس  ،أجدادنا العلماء من حضور معرفي واسع اإلدراك والوعي

وهةةذا مةةا جعةةل شخصةةية العةةالِّم  .والتحصةةيل ومةةن التةةأليف والتصةةنيف

 علةةى المشةةاركة لهةةا مةةن قةةدرة متميةةزة وفريةةدة بمةةا اإلسةةالمي شخصةةية

ة تشةكل إذ المعرفة الشةاملة للعلةوم اإللهيةة والطبيعيةة والرياضةي ،العلمية

المي وفةي هةذا كةان العطةاء المميةز للعةالِّم اإلسة .جوهر العلوم اإلسالمية

اء اإلسةالمي بعلمة وقد حفل التةاريخ .الت المعرفةاالذي جمع بين كل مج

 .ومقاصدها معرفةال بنياتأفذاذ كانوا مثاال لتمثل 

من جوانبها  وفي ظل هذا الحرص على استجالء الشخصية العملية

 .الطبيةة إلى إبراز إسهام القيروان فةي العلةوم تطلعت   النظرية والتطبيقية

كمةا أنةي ال  ،ومعذرة  إن قلت فةي البدايةة أنةي ال أحمةل ثمةرا إلةى هةاجر

ع بعةةد فمةةا عسةةاني أن أضةةيف إلةةى الموضةةو ،أفتةةي ومالةةك فةةي المدينةةة

الجهةةود الجبةةارة التةةي بةةذلها ثلةةة مةةن العلمةةاء التونسةةيين وأخةةص  مةةنهم 

حسن حسني عبةد الوهةاب وإبةراهيم ابةن مةراد وأحمةد بةن مةيالد  :بالذكر

ومحمد سويسي  ومحمد الحبيب الهيله وبويحيى الشةاذلي وجمعةه شةيخه 

لمحققةين ارهم مةن ـوغية ،والراضي الجةازي  وكةذا عبةد الةرحمن التليلةي

طبعةةةا إن إفةةةادتي مةةةنهم فتحةةةت  .التونسةةةي والدارسةةةين لعلومةةةه للتةةةراث

بصةةيرتي إلةةى الموضةةوع فةةأثمر اطالعةةي علةةى كتابةةاتهم عةةن اإلسةةهام  
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العلمي  للقيروان فقرَّ عزمي على التذكير بالماضي المجيد والسةعي إلةى 

وفي ذلةك مقاربةة  ،إحيائه بكل ما يقوي العزيمة على التواصل واإلشعاع

  :تهدف إلى ما يأتي

 التذكير ببعض أعالم العلماء الذين اشتغلوا بالعلوم الطبية.  -أ  

 التعرف إلى بعض المصادر التي درسها علماء القيروان. -ب  

إسةةهام علمةةاء القيةةروان فةةي التةةأليف العلمةةي ومةةا حققةةوه مةةن  -ج  

  .خصوبة المعرفة ومن معطيات البحث

علمةاء القيةروان  تحديد بعض المعالم النيرة والهامة في إنجاز -د  

 .في مجال الطب

 إشكاالت الموضوع: -ثانيا  

 :الباحثين فيها جملة من اإلشكاالت ولتحليل هذه المقاربة تعترض

إن اإلشارات إلةى العلةوم الطبيةة متفرقةة فةي عةدة مصةادر مةن  - 1

دة اأبرزها كتب التراجم خاصة مما يحتةاج إلةى تكشةيفها بقصةد جمةع المة

 وتمحيصها. 

هةةارس العلمةةاء المشةةتغلين بهةةذه العلةةوم ممةةا لةةو تةةوفر غيةةاب ف - 2

ألعطةى صةةورا شةةاهدة علةةى حضةةور هةةذه العلةةوم فةةي ممارسةةتها وكيفيةةة 

أدائهةةةا ووسةةةائل تقةةةديمها وتحديةةةد مصةةةادرها وأسةةةماء شةةةيوخها وطةةةرق 

  .أسانيدها

 ،تةهاإلجازات العلمية التي من شةأنها أن تبسةط العلةم وقيم ندرة - 3

وكةةذا  ،بةةإذن شةةيوخه فةةي مزاولةةة العلةةموإن تعةةرف بصةةاحب اإلجةةازة و

سةة بالتزامه بالشروط الخلقية والعلميةة  سةواء فةي التةدريس أو فةي ممار

  .التطبيق

وفي وجود مدرسة طبيةة بةالقيروان ي فةرض معةه التسةاؤل عةن  - 4

  .مدى وجود مدارس أخرى في سائر العلوم
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مةةا مةةدى التمةةايز العلمةةي للقيةةةروان فةةي عالقتهةةا العلميةةة مةةةع  - 5

 المراكز اإلفريقية والمشرقية واألوربية.  

 ،ءوإذا كان التراث العلمي العربي في القيةروان زاخةرا بالعطةا - 6

ته فإن في نشره وتحقيقه سبيل إلى تدعيم مستقبلنا الحضاري. وفي دراسة

األمةةل الكبيةةةر فةةةي تواصةةةل علمةةةي يتةةةيح التطلةةةع إلةةةى نشةةةر المزيةةةد مةةةن 

فما أخصب مةا نجنةي مةن  ،اتهاالنصوص لتستكمل المعرفة صيغها وحلق

معطيات لو كثفت الجهود لتحقيق هذا التراث ونشره وفق خطة مدروسة 

 .ومحكمة تشرف عليها خلية عمل مؤهلة علميا إلنجاز ذلك

إن المعرفةةةةة المصةةةةطلحية تثيةةةةر جملةةةةة وافةةةةرة مةةةةن القضةةةةايا  - 7

وإن  .باعتبارهةةا جةةزءا هامةةا مةةن تةةاريخ المعرفةةة العلميةةة ،واإلشةةكاالت

ة فهةل اسةتوعبنا فةي معرفتنةا العلمية .م العةرب فةي ذلةك كبيةر وكبيةرإسها

ال البحةث فةي هةذا المجةإن المعاصرة أبعاد المصطلح العلمي في تراثنا؟ 

ون دـ  يدعم مقاصد البحث  العلمي ويخلق له  سيرورة فكرية في نتائجها

 خير كثير.  ـ شك 

بتةاريخ  اهتمام كثير من الباحثين مشارقة ومستشرقين وأجانةب - 8

غيةر أنهةم ال  ،الرياضةيات خاصةةعامةة والعلوم عنةد العةرب فةي الطةب 

ومةةن ثةةم كانةةت  1.يتجةةاوزن تةةاريخ العلةةوم بالمشةةرق واألنةةدلس إال قلةةيال

المغرب العربي سريعة إن لم تكن نسيا منسيا علةى  إطاللتهم على أقطار

 .2حد تعبير إبراهيم بن مراد

ة مةاء والبةاحثين فةي مقاربةوبالرغم من هذه اإلشكاالت وإسةهام العل

حلولهةةا، فإنةةه مةةن الصةةعب علينةةا  أن نقةةارب  كةةل مجةةاالت هةةذه العلةةوم 

 التطبيقية ألمرين أساسيين :

 

 إن مثل العرض محدود مجاله-1

                                                        
 راجع في الموضوع: العلوم عند العرب، قدري حافظ طوقان، األلف كتاب، مصر. -1
تاريخ الطب والصيدلية عند العرب، إبراهيم  بن مراد، دار الغرب اإلسالمي، بحوث في  -2

 . 33، ص:1991، 1ط
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 أن طاقة استيعاب هذه العلوم تفرض المتخصص المدقق،-2

وإقبةةال المتخصصةةين علةةى  نةةدوة متخصصةةة فةةي العلةةومعقةةد وفةةي 

عربةةي تصةةبح مشةةروعية هةةذا الموضةةوع لةةدى األديةةب التةةراث العلمةةي ال

 لدالالتتها ما دامت حريصة على إبراز ااالمهتم بتاريخ العلوم لها إيجابي

ر إلةى وحسبنا مةن هةذه المقاربةة أن نشةي .العميقة والفاعلة في هذه العلوم

 .إسهام القيروان في مجال الطب

 لطب خاصة:إسهام علماء القيروان في الحركة العلمية في ا -ثالثا

لقةةد حظةةي الطةةب بقسةةط وافةةر فةةي الحركةةة العلميةةة التةةي شةةهدتها 

باعتبار أن للطب نوعا من القداسةة جعلةت منةه طرفةا هامةا مةن  القيروان

 ،العلوم اإلسالمية  مما أتاح له انتشارا واسعا في أرجاء العالم اإلسالمي

وشةاعت فيةه التجةارب والخبةرات حتةى  فكثرت فيه المدارس والمؤلفات

ضحت المعرفة الطبية لدى سائر العلماء ضرورية  ما دام علةم األبةدان أ

  .1مقدم على علم األديان

وإسةةةهام القيةةةروان فةةةي الطةةةب إسةةةهام وفيةةةر حقةةةق للثقافةةةة العربيةةةة 

اإلفريقية ممارسات علمية وعملية ضمنت حضةورا مزدهةرا منةذ القةرن 

قيروان سةبيل بال وفي وجود أعالم كبار األطباء .2النتشار اإلسالم األول

  .إلى حركة علمية أسهمت في حضارتها

هةـ  279نجد إسحاق بن عمةران المتةوفى  عةام  ومن أعالم األطباء

الذي "يعتبر بحق أول طبيب إفريقي يستحق هذا اللقب بكل ما في معنةاه 

  .3من علم واسع وحذق بالصناعة العلمية وخبرة تامة بأصول األوائل"

                                                        
تاريخ الطب في الحضارة العربية، فرج محمد الهوني، الدار الجماهيرية للنشر  والتوزيع  -1

 8، ص:1986، 1واإلعالن، مصراتة، ط 
 د. ن ميالبشر الميالديين، أحمد مدرسة القيروان الطبية في القرنين العاشر والحادي ع -1

L’école Médicale de Kairouan aux Xeme et XI eme Siècle , paris 1933. 
ورقات عن الحضارة العربية بإفريقيا التونسية، حسن حسني عبد الوهاب، مكتبة المنار.  -3

 . 1966تونس 
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التي شاعت أثارها فةي مصةر  بغداديةوإسحاق هذا يمثل المدرسة ال

 ،فقد ورد على إفريقية مةن مصةر التةي انتقةل إليهةا مةن بغةداد .والقيروان

وجد في دولة األغالبة الدعم واألسباب الزدهةار علةوم الطةب والفلسةفة و

والطبيعة مما جعله يقوم بدور كبير في تطوير العلوم الطبية بإفريقية من 

أهمهةم ابنةه  ،خرج على يده عديد من األطباءوقد ت .خالل مؤلفاته العديدة

عةم أبةي جعفةر )علي وزياد بةن خلفةون وأبةو بكةر بةن محمةد بةن الجةزار 

 . 1وإسحاق بن سليمان (أحمد بن الجزار

هةـ( الةذي يمثةل  341ومن أطباء القيروان إسةحاق بةن سةليمان )ت 

اسةتقدمه آخةر األمةراء األغالبةة  مةن مصةر،  ،المدرسة الطبية المصةرية

وكةان لةه فيهةا تالميةذ  ،اد من الحركة العلمية التي وجدها في القيروانفأف

 . 2ومن أشهرهم أبو جعفر أحمد بن الجزار أخذوا عنه الطب والفلسفة

أصالةً الطبيب أبو جعفر أحمد بن الجـزار  ومن األطباء القيروانيين

 ( الذي اعتبِّر " الدرة الفريدة من القالدة وأصح المفاخر الدائمةة369)ت

 .3للعلوم للبالد التونسية بل للعالم العربي بأسره "

 إسهامات ابن الجزار في ضروب العلوم والمعارف: -رابعا

يمثل أحمد بن الجةزار المدرسةة القيروانيةة بفضةل إسةهاماته الجلةى 

في ضروب العلوم والمعارف وخصوصا في الطب  والصيدلة والفلسفة 

ي للعةالم الموسةوعي المشةارك إنه نموذج حة .والتاريخ والطبيعة واألدب

فيهةا  وكةان عطةاؤه .الذي جمع بين العلةوم األدبيةة والطبيعيةة والرياضةية

 يعكس شخصةية العةالم اإلسةالمي الةذي جمةع بةين مجةاالت عطاء متميزا

فكان بفضل هذه المشاركة حاذقا وماهرا في العلوم التي  ،المعرفة والعلم

                                                        
ر الغرب اإلسالمي، بحوث في تاريخ الطب والصيدلية عند العرب، إبراهيم ين مراد، دا -1

 52. ص1991، 1ط
 66ن.م.ص: - 2
 1/306ورقات عن الحضارة العربية بإفريقيا التونسية، ص:  - 3
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 11مصةنفا والمعةروف منهةا  43ألف فيها والتي مارسها.  وتبلغ مؤلفاتةه

  :ألفت النظر إلى بعضهاو، 1مصنفات 7أو  6مصنفا طبع وحقق منها 

 .2حققه محمد الحبيب الهيلة :سياسة الصبيان وتدبيرهم -

 .3حققه سلمان قطاية :كتاب في المعدة وأمراضها  ومداواتها -

صدر منةه الجةزء األول )المقةاالت  ،زاد المسافر وقوت الحاضر -

 4،األول من أصل سبع( بتحقيق محمد سويسي والراضي الجازي الثالث

 .5وحقق جمعه شيخه المقالة السادسة

كتاب االعتماد في األدويةة المفةردة مةن تحقيةق إبةراهيم بةن مةراد  -

  .6شقوأعاد تحقيقه إدوارد ال

 .7حققه سلمان قطاية ،طب الفقراء والمساكين -

ونسةبه  8قةه سةلمان قطايةةحق  ،الفروق بين االشتباهات  في العلةل -

 9وأعةةاد تحقيقةةه رمزيةةة محمةةد األطرقجةةي .خطةةأ إلةةى أبةةي بكةةر الةةرازي

 . 10وحقق نسبته إلى ابن الجزار

كتاب في فنون الطيب والعطر، حققه الراضةي الجةازي وفةاروق  -

 .11العسلي

 

                                                        
 195بحوث في تاريخ الطب والصيدلية عند العرب، ص:  - 1
 .1984وأعادت نشره دار الغرب اإلسالمي ببيروت  1968نشرته الدار التونسية للنشر  - 2
 .1980غداد نشرته دار الرشيد بب - 3
 .1986نشرته الدار العربية للكتاب بتونس  - 4
 .1996رقنت ضمن أعمال الندوة العالمية السادسة لتاريخ العلوم، رأس الخيمة دجنبر  - 5
 2004في بيروت شركة المطبوعات للتوزيع والنشر،  تهنشر - 6
ء والمساكين، صدر بباريس د.ت. وصدر بعنوان مجربات العطارين المعروف بطب الفقرا - 7

 .2002دار المحجة البيضاء، القاهرة، 
 1978حلب  - 8
 .1984بغداد  - 9

 196م.س.ص: - 10
 .2007منشورات بيت الحكمة، تونس،  - 11
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كتاب في طب المشاييخ وحفظ صحتهم، تحقيق الراضي الجةازي  -

 1وفاروق العسلي

 ،الجزار متنوعة في موضوعاتها وثرية في إفادتهةا ابن إن مؤلفات

وتتبةع المصةادر  ،2لذا يلزم تحقيق الباقي منها والبحةث عةن المفقةود منهةا

  .لجمع آرائه وأقواله

وابةةن  ،وال يسةةعنا المجةةال هنةةا لنتحةةدث عةةن ابةةن الجةةزار األديةةب

ن وحسبنا من هذه المقاربة أ… وابن الجزار الفيلسوف ،المؤرخ الجزار

إلةةى ابةةن الجةةزار الطبيةةب والصةةيدلي ومةةا حققةةه تراثةةه مةةن إشةةعاع نشةةير 

 .علمي ما يزال ناصعا في جبةين الطةب الحةديث بعطائةه المثمةر الناضةج

 علةى تجلياتهةا وهذه بعض المعالم العامةة التةي تشةد الباحةث فةي الوقةوف

  :العلمية عند ابن الجزار

ص إلةى عندما نروم دراسة تراث ابن الجزار العلمي نجده يخل - 1

  :تكوين  مدرسة علمية من دعائم منهجها

ي فةفلم يكن الطب عنده فلسفة للتأمةل والبحةث  ،العمل والتطبيق -أ 

ن ومة .كليات نظرية، بل كان الطب عنده ينحو في اتجاه العمل والتطبيةق

ثم كان حرصه على الجمع بين الطب والصيدلة حيث كان حريصا علةى 

  .تحضير األدوية بنفسه

ميزة طبعت الطب العربي بكثير من مقومات  وهي ،ريبالتج -ب 

السةةريرية وتجريةةب   ومةةن أبرزهةةا  المالحظةةة العلميةةة ،البحةةث العلمةةي

ويحتةةل ابةةن الجةةزار  مكانةةة مرموقةةة فةةي تجريةةب  .األدويةةة والتشةةريح

األدوية إذ لم يكن يقنع بما يجده في المصادر الطبية من خصائص الدواء 

بناه  .تبربل كان يجرب ويخ ،العالجية وكثيرا ما كان يردد في كتبه " جرَّ

 . 3وحمدناه " و"قد اختبرناه وحمدناه"

                                                        
 .2009المجمع التونسي، بيت الحكمة  - 1
 197ن.م.ص:  - 2
 19بحوث في تاريخ الطب والصيدلية عند العرب، ص:  -3



  ر العلويعبد هللا بنصد. 

 23 

ولم تكن لمدونة القيروان الطبية أن تنضج ثمراتهةا العلميةة إال  -2 

 .بفضل ثقافة ابن الجزار التي استوعبت ثقافة عصرها في بغداد ومصةر

لمصةةادر بةةل اسةةتوعبت ا ،فلةةم تقةةف عنةةد المصةةادر العربيةةة واإلسةةالمية

بةةن ولةةذلك كانةةت شخصةةية ا .األعجميةةة التةةي تنتمةةي إلةةى الثقافةةة اليونانيةةة

الجةةزار علةةى جانةةب كبيةةر مةةن األهميةةة تتجةةاوز حةةدود االسةةتيعاب إلةةى 

 ،نظةره ولم يكن استشهاده باألصول إال بالقدر الذي يؤكةد .التحليل والنقد

  ساؤال.وت وبالقدر الذي يول ِّد لديه اهتماما ،وبالقدر الذي يقتنع بخبرته

فةةةي سةةةياق الثقافةةةة العربيةةةة  - وكانةةةت ثقافةةةة ابةةةن الجةةةزار العلميةةةة

" علةى اتصةال وثيةق  -واإلسالمية بالمغرب كما يقول إبراهيم بةن مةراد 

مثةل الثقافةة  في مجال الطب والصيدلة بالثقافات األعجمية شأنها في ذلك

مةن وهذه الظاهرة تبرز ما كةان يميةز ذلةك العصةر  .المشرق فيالعربية 

 .1العربي واإلسالمي" العالم بينوحدة ثقافية 

ر ونظةةرا للقيمةةة العلميةةة لتلةةك الةةدعائم المنهجيةةة وهةةذه المصةةاد - 3

اء العلمية كان ابن الجزار بدوره مصدرا لكثير من المعارف الطبيةة سةو

 في األندلس أو في المشرق أو في أروبا.

قدم من  ففي األندلس وبفضل تلميذه أبي حفص عمر بن بريق الذي

األنةةدلس والزم شةةيخه  ابةةن الجةةزار ثةةم نقةةل كتابةةه "زاد المسةةافر وقةةوت 

 .2إلى األندلس الحاضر"

فَْين وقةةد شةةاعت آثةةار هةةذا الكتةةاب حتةةى عةةدَّ  مصةةدرا هامةةا لمةةؤل ِّ 

ن أحمةةد الغةةافقي فةةي كتابةةه" األدويةةة المفةةردة " وابةة :أندلسةةيين شةةهيرين

  .ألغذية"البيطار في كتابه "الجامع لمفردات األدوية وا

الطب قد نقلوا من ابن الجةزار  أما في المشرق فإن كثيرا من أعالم

 فةةي كتابةةه بيةةنهم ابةةن سةةينا مةةن يةةذكر .عةةدة نقةةول منسةةوبة وغيةةر منسةةوبة

 .3"كتاب الصيدنة" في  وأبو الريحان البيروني "القانون"

                                                        
 225لية عند العرب، ص: بحوث في تاريخ الطب والصيد -1
 186ن.م.ص:  - 2
 33ن. م.ص: -3
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األوربية فةي  وإذا كانت الثقافة اإلفريقية قد قامت بإثراء الثقافة - 4

فإن المدرسة الطبية بالقيروان قد أشةعت بنورهةا علةى  ،ون الوسطىالقر

العالم من القرن العاشر إلةى القةرن السةادس عشةر، بةل بعةده بكثيةر  عةن 

وعةةن طريةةق صةةقلية بفضةةل ترجمةةة  ،طريةةق األنةةدلس المشةةار إليهةةا آنفةةا

وهةذا مةا أتةاح  .1قسنطين اإلفريقي لكتب  ابن الجزار إلةى اللغةة الالتينيةة

باإلضةافة  إلةى مةا لقيةه كتةاب ابةن  .دؤوبةة فةي علةم الطةب ركةةربا حوأل

مةةن اهتمةةام كبيةةر بفضةةل  - 2كمةةا يةةرى لةةوكليرك -الجةةزار زاد المسةةافر 

ترجماتةةه إلةةى العبريةةة واليونانيةةة  والالتينيةةة التةةي أنجةةزت بعةةد وفةةاة ابةةن 

وقد حقق هذا الكتاب تداوال علةى نطةاق واسةع فةي أروبةا  .3الجزار بقليل

  وكةةان هةذا التةةداول .دريس أو فةي البحةث عةةن سةبل العةالجسةواء فةي التةة

 تعةةرضيفةةي اإلدراك ممةةا جعلةةه  قصةةور فهةةم أو لسةةوء مجةةاال -أحيانةةا-

متباينةةة بةةين األصةةل  -أحيانةةا -والتغييةةر، حتةةى كانةةت الفةةوارق  للتبةةديل

كمةةا كانةةت هنةةاك ظةةاهرة  السةطو علةةى مؤلفةةات ابةةن الجةةزار  ،والترجمةة

  .4وانتحالها

 باعتبةاره رائةةد مدرسةةة القيةةروان - راء ابةةن الجةةزارإن معظةم آ - 5

ف مختلة فةيتتسةم بةالجرأة والدقةة  -ما تةزال صةالحة إلةى اليةوم  -الطبية 

 :المجاالت الطبية

هةا فهو من األوائل الذين أشاروا إلةى التطبيةب بالموسةيقى وألةح علي

 بالنسبة لألطفال خاصة، وأستحضر هنا قولته التي أعجةب بهةا المرحةوم

 ني عبد الوهاب والتي ابتهج بها أيما ابتهاج: حسن حس

                                                        
من تاريخ الطب العربي بالمغرب، األمراض التناسلية من المقالة السادسة البن الجزار.  -1

 .2تحقيق وتقديم جمعه شيخه )مرقون( ص: 
2 -L’histoire de la médecine arabe 2V, réédition Ministère des Habous 

et  des affaires islamiques, Rabat, 1980  

.ص: دية. د.توانظر الطب واألطباء بالمغرب، عبد العزيز بنعبد هللا،  المطبعة االقتصا   

11 
 203بحوث في تاريخ الطب والصيدلية عند العرب، ص:  -3
 204ن.م.ص:  -4
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"وقد صح عنده أن الموسيقى والرياضة مالئمان ومربيان للطبيعةة 

والذي يمكنه استعمال هاتين الصةناعتين اسةتعماال جيةدا يةورث بدنةه أدبةا 

 .1ونفسه حسنا وسالمة"

وابةن الجةةزار يعةةد  أول مةن اسةةتعمل التخةةدير الموضةعي فةةي عةةالج 

 .األسنان

 .التقطير والتصعيد عصرية في سبلتجاربه الطبية تزال  ماو

ن الحصى فيأما و  المثانة يثير عجب المعاصرين. حديثه عن تكو 

 مالمعاصرة الشائعة اليو كما أن عناية ابن الجزار ببعض األمراض

  .كالزكام الذي شغل باله ما يزال مطروحا بحدة على بساط البحث

الج جعله عالما اجتماعيا ومصلحا،  ولعل اهتمامه بمشكل نفقات الع

والمسةةةةاكين" مراعيةةةةا ألحةةةةوال الطبقةةةةات  فكةةةةان كتابةةةةه "طةةةةب الفقةةةةراء

 . 2.الضعيفة بما أتاحه لها من عالج بأقل كلفة وأيسر مؤونة االجتماعية

مةدت في األدوية المفردة التي اعت وإذا كان ابن الجزار قد ألف - 6

ن  إن في ذلك حرصا على األمف ،على العالج الطبيعي باألعشاب والنبات

ج ومةا الةدعوة  إلةى العةال .الصحي الذي تنشده المؤسسات الصحية اليوم

تشةبث الطبيعي اليةوم إال تقةدير لمةا رامةه القةدماء مةن أسةاليب العةالج وال

لةى عبإمكانات الطبيعة التي ال حد لعطاءاتهةا. وهةذا يشةكل منهجةا علميةا 

 .جانب من األهمية في حياتنا المعاصرة

وإذا كةةان لنةةا أن نقةةف بإيجةةاز علةةى كتةةاب زاد المسةةافر البةةن  -7 

"موسةوعة" طبيةة  :-البةاحثينعنةه بعةض كمةا يقةول  - الجزار فألنه يعةد  

واحتوت على كل ما يحتاجه  ،كتبت بأسلوب شيق سهل ،مختصرة شاملة

                                                        
انظر: مساهمة المغرب العربي من ازدهار الحضارة العربية اإلسالمية، عبد الحميد  - 1

 اجيات، راجع:ح

بع لعدد السادراسات تاريخية، مجلة علمية فصلية تعنى بالدراسات حول تاريخ العرب، ا -     

 .73 – 34،  ص ص 1982يناير 
من تاريخ الطب العربي بالمغرب، األمراض التناسلية من المقالة السادسة البن  - 2

 2الجزار، ص:
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 .مسةافرا كةان أو مقيمةا ،فضال عمن ليس بطبيةب ،الطبيب وطالب الطب

فةةي هةةذا الكتةةاب الجةةامع بيسةةر وسةةهولة وبلغةةة  - وهةةؤالء كلهةةم يجةةدون

معلومةةات مختصةةرة ولكنهةةا كافيةةة لتةةذكيرهم سةةريعا بةةأعراض  -مبسةطة 

وعلةةةى أسةةةبابها وعالماتهةةةا  ،األمةةةراض  التةةةي يةةةودون االطةةةالع عليهةةةا

كمةةا ت طلِّعهةةم علةةى  .وتشخيصةةها وتفريقهةةا عمةةا يشةةابهها مةةن األمةةراض

تشةبه الكتةب  ،فهةي والحالةة هةذهطرائق معالجتها واألدوية  النافعة فيهةا. 

 . 1الطبية الحديثة المختصرة التي يطلق عليها مسعفات الذاكرة "

ل وإذا كانةةت النةةدوة العلميةةة أللفيةةة ابةةن الجةةزار المنعقةةدة خةةال - 8

 قد قدمت أبحاثا ودراسات فإن عطاء ابةن الجةزار مةا يةزال 1984أبريل 

وإلةةى درايةةة  ،ءوإلةةى اسةةتقراء واستقصةةا ،يحتةةاج إلةةى تنقيةةب  وتكشةةيف

وإذا كةةةان لةةةي أن أقتةةةرح تأسةةةيس   .وإلةةةى  تحقيةةةق وتحليةةةل ،وتمحةةةيص

يهةةا ي عهةةد إل ،الجمعيةةة العربيةةة لتةةاريخ  العلةةوم باسةةم ملتقةةى ابةةن الجةةزار

ي كةل فةو دراسة آثاره وآثار العلماء  األفارقةة الةذين نبغةوا فةي القيةروان

  :مورفإن في ذلك إنجازا علميا  يحقق عدة أ ،البالد اإلسالمية

هةذا التةةراث  ،الكشةف عةن التةراث المغربةي فةةي مختلةف العلةوم -أ 

 الذي تناساه أو قصَّر فيه مؤرخو العلوم. 

 إغناء البحث العلمي في التراث الطبي والصةيدلي والرياضةي -ب 

 .العربي واإلسالمي

 ثلةةة مةةن العلمةةاء الدارسةةين تطةوير منهجيةةة البحةةث فيمةةا قةةام بةه -ج 

  .والمحققين

شةةةةتات اإلشةةةةارات العلميةةةةة المتفرقةةةةة فةةةةي كتةةةةب القةةةةدماء  لةةةةم   -د 

 والمحدثين. 

                                                        
واني. عبد الكريم شحادة، الندوة العلمية أللفية أمراض الجلد وتدبيرها عند ابن الجزار القير -1

 65، ص:1987ابن الجزار، أبحاث ودراسات، تونس 
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و كةةةذا عةةةن  ،نقيةةةب عةةةن التةةةراث العلمةةةي الةةةدفينتالبحةةةث وال -هةةةـ 

ذا وك ،المنجزات  العلمية التي نـمت في أحضان مدرسة القيروان الطبية

  .في المجاالت  العلمية األخرى كالرياضيات  والفلك والهندسة

المخطوطةةة البةةن الجةةزار ولغيةةره مةةن  لميةةةجمةةع المؤلفةةات الع -ز 

علمةةةاء المغةةةرب الكبيةةةر وتنظةةةيم أخبارهةةةا والعنايةةةة بدرسةةةها وتحقيقهةةةا 

  .ونشرها

وبتأسيس هذا الملتقى سةتدعم "المؤسسةات العلميةة" بخليةة عمةل ال 

شك أنها ستحقق منجزات هادفة وإنسانية تخص التةراث العلمةي العربةي 

ه وتجربته، والذي يسعى الحاضر واإلسالمي الذي غمره الماضي بخبرت

 :-كما يقول أحد البةاحثين -مما يجب  ،إلى حفظه وتطويره حتى ال يندثر

"درسه واإلخالص في  تقييمه ألنه صورة مةن الماضةي وذخةر لألجةداد 

وهو ما بقي لنا لنحكم به ونسةتنتج منةه ونبنةي  ،وبعض ما خلفوه لألجيال

 ،نةةى حضةةارة سةةلفتومنةةه نسةةتجلي فكةةرة واضةةحة تكشةةف عةةن غ .عليةةه

ومما ال شةك فيةه أن التقيةيم والبحةث والجديةة   ،وقدر أهلها العلم والعلماء

واإليجابية في هذا التراث البد وأن تةدرَّ علينةا ربحةا علميةا روحيةا كبيةرا 

بةل  ،وتعطينا حصادا وفيرا، فعلينةا أال نضةيع الوقةت وأال نهمةل الواجةب

المنصةةفين وحيةةرت  نهةةب إلحيةةاء تةةراث عريةةق لحضةةارة  أذهلةةت عقةةول

 . 1المتقدمين" بروعتها أفكار

                                                        
، س: 3مصاعب نقل وحفظ التراث العلمي العربي، سامي خلف حمارنة، مجلة أوراق، ع:  - 1

 33ص: 1980
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 المصادر والمراجع

 أرجةةةوزة الفواكةةةه الصةةةيفية والخريفيةةةة  لعلةةةي بةةةن إبةةةراهيم  األندلسةةةي -

 ،المجمةع الثقةافي ،المراكشي تحقيق ودراسة عبد هللا بنصر العلةوي

 1999 ،أبوظبي

 ،ادةشح عبد الكريم .وتدبيرها عند ابن الجزار القيرواني أمراض الجلد -

 1987تونس  ،أبحاث ودراسات ،الندوة العلمية أللفية ابن الجزار

 دار ،ن مةرادبةإبراهيم  ،بحوث في تاريخ الطب والصيدلية عند العرب -

  .1991 ،1الغرب اإلسالمي، ط

الةةةدار  ،فةةةرج محمةةةد الهةةةوني ،تةةةاريخ الطةةةب فةةةي الحضةةةارة العربيةةةة -

 . 1986 ،1ط  ،مصراتة ،الجماهيرية للنشر  والتوزيع واإلعالن

 ،فرحةات الدشةراوي ،سياسة الصةبيان وتةدبيرهم  للطبيةب ابةن الجةزار -

   1966السةةةةةةنة  ،العةةةةةةدد الثالةةةةةةث ،حوليةةةةةةات الجامعةةةةةةة التونسةةةةةةية

 .(33 - 29)ص ص 

  .صةاديةالمطبعةة االقت .عبد العزيز بنعبةد هللا ،الطب واألطباء بالمغرب -

  .ت .د 

 األلف كتاب، مصر العلوم عند العرب، قدري حافظ طوقان،  -

يةين، القرنين العاشر والحادي عشر الميالد فيمدرسة القيروان الطبية  -

 أحمد بن ميالد. 

 emeet XI  emeL’école Médicale de Kairouan aux X

Siècle , paris 1933. 

ورقةةات عةةن الحضةةارة العربيةةة بإفريقيةةا التونسةةية حسةةن حسةةني عبةةد  -

 . 1966الوهاب، مكتبة المنار. تونس 

 :المقاالت
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علةةةم النبةةةات عنةةةد العةةةرب مةةةن مرحلةةةة التةةةدوين اللغةةةوي إلةةةى مرحلةةةة  -

حوليةةات الجامعةةة  ،إبةةراهيم بةةن مةةراد ،المالحظةةة  العلميةةة المحةةض

 .(310– 259)ص ص  ،1988، سنة 29العدد  ،التونسية

قبل العلةوم التطبيقيةة فةي جامعةة القةرويين بةين الماضةي المجيةد والمسةةت -

العةةد  ،جامعةةة القةةرويين مجلةةة بنصةةر العلةةوي، د.عبةةد هللاالمةةأمول، 

 ،الخاص بندوة "جامعة القرويين في أفق القرن الحادي والعشرين"

  310-295:ص.ص ،11:ع

د عب ،مساهمة المغرب العربي من ازدهار الحضارة العربية اإلسالمية -

مجلةةة علميةةة فصةةلية تعنةةى  ،دراسةةات تاريخيةةة ،حاجيةةات الحميةةد

  ،1982العةةةرب، العةةةةدد السةةةابع ينةةةةاير  بالدراسةةةات حةةةول تةةةةاريخ

  73 - 34ص ص 

 ،سةةامي خلةةف حمارنةةة ،مصةةاعب نقةةل وحفةةظ التةةراث العلمةةي العربةةي -

  1980س  ،3ع  .مجلة أوراق

المقالةةةة )األمةةةراض التناسةةةلية  ،مةةةن تةةةاريخ الطةةةب العربةةةي بةةةالمغرب -

 .)مرقون( هشيخ هتحقيق وتقديم جمع .البن الجزار (السادسة
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 فـة الطفـلثقا

 *في التـراث  العلـمي العـربي 

 

 

 

 

 

 

التةةي  النةةدوة العالميةةة السةةابعة لتةةاريخ العلةةوم عنةةد العةةرب فةةيهةةذا البحةةث  قةةدمنا* 

العين بةومركز زايد للتراث والتةاريخ  ،نظمها معهد التراث العلمي العربي بحلب /سوريا

 تشةةرين 15-12وافةةق الم 1421شةةعبان  18-15 والمنعقةةدة بةةالعين بتةةاريخ: ،اإلمةةارات/

 2000الثاني 
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 تقديـم          

 إذ أواله عنايةةة كبيةةرة فةةي ،للطفةةل فةةي التةةراث العربةةي مكانةةة هامةةة

ف مما خلَّ  …صحية م اجتماعية أ مكانت ثقافية أأسائر المجاالت تربوية 

باألسةةس التةةي  عنايةةة فائقةةة لةةدى المصةةلحين والعلمةةاء العةةرب والمسةةلمين

  .قيف الطفلتقوم عليها عملية تث

 :وذلك لعدة عوامل

 الشعور اإلنساني بالبنوة واألمومة.  /1

 .اهتمام الشريعة اإلسالمية بشؤون الطفل /2

 .رعاية المؤسسات الدينية بتربية الطفل /3

 .جنينا ورضيعا وصبيا ويافعا :العناية بصحة الطفل /4

والجةةدير بالةةذكر أن التةةراث العربةةي اإلسةةالمي فةةي مجةةال الطةةب 

عرف االهتمام بالطفل صحيا في أمور الغةذاء  والنمةو والمةرض  خاصة

حتى أصبح التخصص في هذا الباب تأليفا وممارسةة يكةاد  يشةكل معلمةا 

ا خالفةا لمة ،بارزا في تراثنا العربي واإلسالمي قبةل الغةرب بقةرون عةدة

مةةن أن علةةم    NALSONو  MARCEL LELONGزعمةةه كةةل مةةن 

ا سةمي بطةب األطفةال  لةم يبةرز كعلةم تربية األطفةال تربيةة صةحية أو مة

 .ديإال في القرن التاسع عشر الميال مستقل  عن غيره من العلوم الطبية

فقةد كةان  ،والواقع أن العرب سةبقوا ذلةك التةاريخ بنحةو سةتة قةرون

القرن الرابع للهجرة / العاشر للميالد قمة في العطاء في سائر المجاالت 

 فقةةد ألةةف ابةةن الجةةزار .ة الطفةةلومنهةةا التةةأليف الخةةاص بصةةح ،العلميةةة

م أول مصةةنف مةةن نوعةةه يهةةتم بثقافةةة الطفةةل 980هةةـ/369المتةةوفى عةةام 

. وقةةد قةةال عنةةه 1"سياسةةة الصةةبيان وتةةدبيرهم" :وهةةو بعنةةوان ،الصةةحية

 مؤلفه: 

                                                        
نشرت كتاب سياسة الصبيان وتدبيرهم البن الجزار، تحقيق وتقديم محمد الحبيب الهيلة،  - 1

، ونشرت الطبعة الثانية المنقحة دار الغرب 1968الطبعة األولى الدار التونسية للنشر 

 .1984اإلسالمي، بيروت، 
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"إن معرفة سياسة الصبيان وتدبير صحتهم باب عظيم الخطر 

 امال."ا كبين كتابحد من األوائل المتقدمين المتطبأل ولم أر ،جليل القدر

 نحو تخصص لطب األطفال في التراث العربي  -أوال

إن من أبرز ما اتسمت به الحضارة العربية ذلك االلتحام الكبير 

- 1كما يرى أحد الباحثين -ويشكل ذلك  .بين مجاالت الثقافة والتربية

نهجا علميا ورؤية دقيقة رغم اختالف مشارف المعرفة وصيغها 

من ثقافة إسالمية النهج عربية اللسان موحدة  ل وجوههاودالالتها تتكام

األصول. ولذلك تضافرت جهود الفقهاء لتحديد مجاالت إنجاز أوجه هذا 

ومن ثم كانت ثقافة الطفل وكل ما يتعلق بها  .التكامل لدى اإلنسان المسلم

من شؤون مقصدا هاما في كل ما ألف في العلوم اللغوية والدينية 

أمور الدنيا  يقتصر األمر هنا في المجال التعليمي علىوال  .والعلمية

التي اعتبرت األساس األول  بل يتجاوز ذلك إلى التربية الصحية ،والدين

 لثقافة الطفل قبل ممارسة تثقيفه.

وهةذ مةا جعةل الطةب يحظةى بقسةط وافةر فةي الحركةة العلميةة التةةي 

داسةة جعلةت باعتبار أن للطب نوعةا مةن الق ،شهدتها الحضارة اإلسالمية

العلةوم اإلسةالمية ممةا مةا أتةاح لةه انتشةارا واسةعا فةي  فيمنه طرفا هاما 

إذ كثرت فيه المدارس والمؤلفةات، وشةاعت فيةه التجةارب  ،أرجاء العالم

والخبةةرات حتةةى أضةةحت المعرفةةة الطبيةةة لةةدى سةةائر العلمةةاء ضةةرورية 

  2.مادام علم األبدان مقدَّم على علم األديان

تةةي اعتنةةى بهةةا األطبةةاء العةةرب طةةب األطفةةال ومةةن فةةروع الطةةب ال

وقد أدت  .الذي عرف رواجا كبيرا جسَّد في تراثنا الطبي صورا مشرقة

بمةةا  المؤلفةات العربيةة فةةي الموضةوع دورا رياديةةا فةي التةةاريخ اإلنسةاني

                                                        
، 1985الفكر التربوي عند العرب، إبراهيم النجار والبشير الزريبي، الدار التونسية للنشر، -1

 30ص 
الجماهيرية للنشر والتوزيع  تاريخ الطب في الحضارة العربية، فرج محمد الهوني، الدار -2

 8، ص: 1،1986واإلعالن، مصراته، ط 
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أبرزتةه مةن معلومةات ومعطيةات كانةت البرهةان السةاطع والةدليل القةوي 

 ضاري الذي اضطلعت به. على إسهامها الفعال في الدور الح

-كغيره من العلةوم  -"إن األطباء العرب عندما نقلوا طب األطفال 

عن من سبقهم لم يكونوا مجةرد قنطةرة عبَةر عليهةا هةذا العلةم ليصةل إلةى 

بةةل اتخةةذوا  - كمةةا يةةدعي الةةبعض -عصةةر النهضةةة العلميةةة فةةي أوربةةا 

والرصةةد  ألنفسةةهم نبراسةةا علميةةا تميةةز بالمالحظةةة الدقيقةةة واالسةةتقراء

وقد تمخض كل ذلك عن تقويم القةديم وإضةافة  .والتتبع وإجراء التجارب

 1".الكثير مما جادت به عبقرياتهم وخبراتهم

موضوع طب األطفال قد عرف قبةل العةرب عنةد أبقةراط  وإذا كان

أما عند  2.فإن ذلك كان في سياق الطب النسائي ،وجالينوس وسورانوس

تأليف علةى نحةو مةا نجةده لةدى المةؤلفين العرب فقد عرف استقالال في ال

  :اآلتية أسماؤهم

 الرازي في" رسالة في أمراض األطفال والعناية". /1

 في كتابه "سياسة الصبيان وتدبيرهم".   ابن الجزار /2

الةةذي يحتةةوي علةةى جةةزء خةةاص  ابةن سةةينا فةةي كتابةةه "القةةانون" /3

 .بالطفل

 لمولودين".القرطبي في "خلق الجنين وتدبير الحبالى وا /4

فةةةةي "تةةةةدبير الحبةةةةالى واألطفةةةةال والصةةةةبيان ومةةةةداواة   البلةةةةدي/5

 األمراض العارضة لهم".

فةةي كناشةةه "المعالجةةة البقراطيةةة" حيةةث أفةةرد مقةةاال   ريـالطبةة /6

 لطب األطفال.

                                                        
كتاب تدبير الحبالى واألطفال والصبيان وحفظ صحتهم ومداواة األمراض العارضة لهم، - 1

أحمد بن محمد بن يحيى البلدي، تحقيق محمود الحاج قاسم محمد، دار الرشيد للنشر، 

 7-6، ص:1980بغداد، 
راض األطفال والعناية بهم، أبوبكر محمد بن زكريا الرازي، نقلها راجع: رسالة في أم - 2

لألنجليزية صمويل إكس رادبل، نقلها للعربية وعلق عليها د.محمود الحاج قاسم محمد، 

 72-66،السنة السابعة،ص.ص:1982شباط  6مجلة "آفاق عربية"ع:
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وكل هذه المؤلفات تنحو نحو التخصص في عةالج أمةراض الطفةل 

والتخصةةص  ه.والعنايةة بكةةل مسةتلزماته وحةةل مشةةكالته وبسةط معضةةالت

طةب مةن نظرا لما يسةتوجبه ال ،المحدودة فيها ال يتعلق بالممارسة الفعلية

 .االطالع والمعرفة ألحوال جسد اإلنسان

 وإذا كان أمر األولية يفرض نفسه وخاصة بين ابن الجزار  

هـ( مما اختلف 380هـ( وبين البلدي)313)ت  هـ( وبين الرازي369)ت

وإن  - لمي يميل إلى كون ابن الجزار رائدافإن النظر الع ،فيه الباحثون

  :في التأليف في هذا التخصص لعدة اعتبارات، منها - 1لم تكن له األولية

 اهتمام ابن الجزار بطب الشيوخ والمساكين جعله يهتم أيضا -أ

 بطب األطفال.

حد من ألتصريحه في ديباجة الكتاب بما نصه: "ولم أر  -ب

 ا كامال".األوائل المتقدمين المتطببين كتاب

استفادته من مصادر سبقته في الموضوع، يقول: "بل رأيت  -ج

ذلك متفرقا في كتب شتى وأماكن  فيما يحتاج من علمه ومعرفته 

 بعضه رأيت أن أجمع المتفرق من ذلك في الكتب الكثيرة وألفت مختلفة،

 ".إلى بعض في هذا الكتاب

 2التعريف بابن الجزار وبجهوده العلمية -ثانيا

بإفريقيةةة التونسةةية  فةةي تةةاريخ الطةةب العربةةي  مدينةةة رقةةادةأسةةهمت 

إسةةةهاما فعةةةاال حقةةةق للثقافةةةة الطبيةةةة اإلسةةةالمية ازدهةةةارا فةةةي التةةةأليف 

مثَّله أعالم كبار وطَّدوا  ،منذ القرون األولى النتشار اإلسالم ،والممارسة

                                                        
دار الفكر، بيروت جاء في كتاب عيون األنباء في طبقات األطباء البن أبي أصيبعة، - 1

، وفي كتاب إخبار العلماء  بأخبار العلماء للقفطي، طبعة الخانجي، 1/166، ص:1956

ألف كتابا في   paul d.  EGINE، أن بولس األجانيطي )172هـ، ص:1312مصر،

كتاب سياسة الصبيان وتدبيرهم البن الجزار، تحقيق  -تدبير األطفال وتربيتهم. راجع: 

 2. ونشرت ط 1968، الدار التونسية للنشر 1ب الهيلة. نشرت ط وتقديم محمد الحبي

  42، ص:1984المنقحة  دار الغرب اإلسالمي، بيروت، 
  19-16راجع  الموضوع  في هذا الكتاب: ص.ص:  - 2



  ر العلويعبد هللا بنصد. 

 37 

ابنه علي بن و هـ(279إسحاق بن عمران )ت: :منهم 1.حضارة القيروان

د بةن خلفةون وأبةو بكةر بةن محمةد بةن الجةزار وإسةحاق بةن عمران وزيةا

 3.وأبو جعفر أحمد بن الجزار 2سليمان

هةةةةـ( نموذجةةةا للعةةةالم الموسةةةةوعي 369بةةةن الجةةةزار)ت:ار ـويعتبةةة

وكةةان  .المشةةارك الةةذي جمةةع بةةين العلةةوم اإللهيةةة والطبيعيةةة والرياضةةية

عطاؤه فيهةا عطةاء متميةزا يعكةس شخصةية العةالم اإلسةالمي الةذي جمةع 

فكةان بفضةل هةذه المشةاركة حاذقةا ومةاهرا  ،ين مجاالت المعرفة والعلمب

مصةنفا المعةروف  43وتبلةغ مؤلفاتةه  .في العلوم التي مارسها وألف فيها

ألفةت النظةر وهنةا ، 4طبع وحقق منها سبع مصنفاتفقط  مصنفا 12منها 

 . 5"سياسة الصبيان وتدبيرهم" :إلى كتاب

ه العلميةة الفةذة وموسةوعيته وهو من أهم كتبه التي تعكةس شخصةيت

بةن ومةن ثةم كانةت مؤلفةات ا .والتةأليف إذ  تجمةع بةين الممارسةة ،العلمية

الجةةزار مصةةدرا لكثيةةر مةةن المعةةارف الطبيةةة سةةواء فةةي األنةةدلس أو فةةي 

  .تينيةالمشرق أو في أوربا مما تناقلته العديد من المصادر العربية والال

  :6كتاب سياسة الصبيان وتدبيرهم -ثالثا 

                                                        
راجع: مدرسة القيروان الطبية في القرنين العاشر والحادي عشر الميالديين، أحمد بن  - 1

 ميالد،

  l.ecole Medicale de Kairouan aux Xeme et XI eme Seicle.   Paris. 

1933                                                                        
 52ن. م.ص: - 2
 66ن. م ص: - 3
 195بحوث في تاريخ الطب، م.س.ص:  - 4
  2. ونشرت ط 6819الدار التونسية للنشر   1من  تحقيق محمد الحبيب الهيلة، نشرت ط  -5

 1984دار الغرب اإلسالمي، بيروت، 
  2. ونشرت ط 1968الدار التونسية للنشر   1تحقيق وتقديم محمد الحبيب الهيلة، نشرت ط - 6

ص، يقع نص المتن ما بين  174في  2.وتتضمن ط 1984دار الغرب اإلسالمي، بيروت، 

 .116-43ص.ص:

 ذين درسوا هذا الكتاب:ونشير هنا إلى بعض الباحثين ال           

جلة رهم. ممحمود الحاج قاسم محمد: ابن الجزار القيرواني وكتاب سياسة الصبيان وتدبي -  

 2/1972، م 3طب األطفال، العراق ع 
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 :نتناول في دراستنا لهذا الكتاب المجاالت اآلتية

 مصادر التأليف  -أ

 منهجه  -ب

 :تحليله في ضوء العناية بالطفل -ج

 جسديا )حفظ صحة الطفل(

 وصحيا )مداواة األمراض( 

 نفسيا )طباع الطفل وسلوكه( و

 أهمية الكتاب وشهادة العلماء فيه -د

 

 مصادر التأليف -أ

 العلمية عند ابةن الجةزار فةي كتابةه "سياسةة تتنوع مصادر المعرفة

وإلةةى مصةةادر  ،الصةةبيان وتةةدبيرهم "إلةةى مصةةادر الممارسةةة والتجربةةة

لةةى االطةالع التةي اعتمةد عليهةةا فةي تأليفةه. ومةن هةةذه األخيةرة اعتمةاده ع

 آراء عديةةدة اسةةتقاها مةةن المصةةادر المتداولةةة فةةي عصةةره للعلمةةاء الةةذين

 :منها سبقوه.

 فصول ألبقراط -

 اب السياسة لجالينوسكت -

 مقال بولوس في تدبير األصحاء لجالينوس  -

 كتاب الصنعة الطبية لجالينوس -

                                                                                                                                               

، اإليمانلم وحسين عمر حمادة: سياسة الحبالى واألطفال بين ابن الجزار والبلدي، مجلة الع -

  1982جويلية–، جوان 10، س 78/79تونس، ع

سي، ع لتوناسناء سليمان: ابن الجزار القيرواني في كتابه سياسة الصبيان، مجلة الصيدلي  -

 1983،جوان 8

س   78/79 عسليم عمار، ابن الجزار وكتابه سياسة الصبيان، مجلة العلم واإليمان، تونس،  -

  1982جويلية–، جوان 10
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 كتاب األدوية المبسوطة لجالينوس -

ونقةةةةةل أيضةةةةةا عةةةةةن كتةةةةةب إسةةةةةحاق بةةةةةن ماسةةةةةويه ويحيةةةةةى بةةةةةن 

 وغيرهم. ماسويه

ل وجهةة نظةره م آراءه أو تكم ِّ ، أو ومثل هذه النقول واإلشارات تدع ِّ

 وهةي فةي مدَّه عصره من معلومات أو من تجاربةه الخاصةة.ينقدها   بما 

 عمومها من مقومات المنهج العلمي في التأليف.

 منهجه  -ب

نوعطائةةه المثمةة ةد ابةةن الجةةزار الكبيةةروبفضةةل جهةة  ر الناضةةج كةةوَّ

ويمكةةن ذكةةر بعةةض المعةةالم  ،1ومقاصةةدها ومميزاتهةةا مدرسةةة لهةةا أسسةةها

كتابةةه "سياسةةة الصةةبيان المنهجيةةة التةةي فةةي ضةةوئها ألةةف ابةةن الجةةزار 

 وتدبيرهم":

عنةةد ابةةن الجةةزار يعتمةةد علةةى  الطةةب العمةةل والتطبيةةق. لةةم يكةةن -1

بةل  ،نظريةةالكليةات الالقراءة والنقل  أو على فلسةفة التأمةل والبحةث فةي 

ومةن ثةم كةان حرصةه  .كان الطب عنده ينحو فةي اتجةاه العمةل والتطبيةق

لةةت آثةةاره فةةي معاينةةة علةةى الجمةةع بةةين الطةةب والصةةيدلة سةةبيال علميةةا تج

 األمراض وتحضير األدوية المناسبة لعالجها.

مةةن أبةرز المقومةات التةةي طبعةت الطةةب  .المالحظةة والتجريةب -2

العربي بكثير من السمات العلمية  المالحظة العلمية السريرية وتجريةب 

مكانة مرموقة في تجريب األدوية  ويحتل ابن الجزار .األدوية والتشريح

نةةع بمةةا يجةةده فةةي المصةةادر الطبيةةة مةةن خصةةائص الةةدواء إذ لةةم يكةةن يق

"جربناه  :وكثيرا ما كان يردد في كتبه .بل كان يجرب ويختبر ،العالجية

 2وحمدناه" أو "وقد اختبرناه وحمدناه".

                                                        
جمع بين الطب والصيدلة لكنه فرق بينهما وجب التنبيه إلى أن صاحبنا ابن الجزار ولو أنه  -1

 يحسب له في تاريخ الطب العالمي )المراجع(. مما منهجيا وتطبيقيا وهذا
 19ص: 1982م.س، …بحوث في تاريخ الطب والصيدلة - 2



  إضاءات علمية في الحضارة اإلسالمية بالمغرب العربي 

 40 

وهمةةا سةةبيالن منهجيةةان عنةةد ابةةن الجةةزار تحةةدد  .الشةةك والنقةةد -3

الطبةةي فةةي طبيعتهمةةا ماهيةةة التسةةاؤل عمةةا يقةةرأ  وعمةةا اعتةةاده الوسةةط 

راء وكثيرا ما كةان يشةك فةي آ والنقد سبيله. ،فالشك دعامة العلم عصره.

جالينوس وابن ماسويه وإسحاق بن عمةران فيعيةدها ليختبرهةا وليضةيف 

 إليها ما يقوي من فعالية وصف الداء والدواء.

ب ابةن الجةزار كتابةه فةي اثنةين وعشةرين بابة -4  ،ادقة التبويب، بوَّ

 :تمجاال حدد لها ثالثة

 ضم ستة أبواب تحدث فيها عن حفظ صحة الطفل وتدبيره. أولهما:

 الثةاني مةةن البةةاب السةةابع إلةةى البةاب الواحةةد والعشةةرين بسةةط فيهةةاو

 مداواة أعضاء جسم الطفل.

 أمةةا المجةةال الثالةةث فقةةد خصةةه بالبةةاب الثةةاني والعشةةرين تنةةاول فيةةه

 طباع األطفال وتربيتهم.

كمةةا يةةرى أحةةد  - ابةةن الجةةزارفةةي عمةةوم مةةنهج  ومثةةل هةةذا التبويةةب

من شةأنه "أن يكةون واضةحا تمةام الوضةوح فيمةا يضةعه أمةام  -الباحثين 

فةي تقسةيم منطقةي وتبويةب محكةم  ،فتةراه يجهةد فكةره .القارئ من تةآليف

 1 وترتيب دقيق."

مقصدية التعليم، وبفضل دقةة التبويةب كةان القصةد واضةحا مةن  -5

وتحليلهةا ومناقشةتها وتجريبهةا،  ،ةالغاية التعليميةة، فجمةع اآلراء المتفرقة

يحقةق  وإبداء المالحظات عليهةا، وتقةديمها فةي فقةرات محةددة ومةوجزة،

كمةا يةرى  -ويبدو أن ابن الجةزار  أبسط سبل الفهم وأيسر طرق الدرس.

ينةةزع  منزعةةةا تعليميةةا وعمليةةةا "وكأنةةه يريةةةد أن يكةةةون  -جمعةةة شةةةيخة 

ايةة وعالجةا بقطةع النظةر طبيةب نفسةه وق -بعد قةراءة مؤلفاتةه  -اإلنسان 

                                                        
المنهج العلمي عند ابن الجزار، جمعه شيخه، الندوة العلمية أللفية ابن الجزار، - 1

 170م.س.ص:
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إذ غرضه منها هو أن يحقق  المنفعة للعامة  ،عن الطبقة التي ينتمي إليها

 .1والخاصة"

 تحليله: -ج

م هذا الكتاب فألننا نحرص علةى إذكةاء نبةراس التة راث وإذا كنا نقد ِّ

در العلمي العربي الذي أسهم بحظ وافةر علةى تقةدم المعةارف الطبيةة بالقة

 ألروبية السبل التي أقرت بنبوغه.الذي أتاح للنهضة ا

وإذا كةةان مؤرخةةو الطةةب الحةةديث يعترفةةون أنفسةةهم بالةةدور الكبيةةر 

 فمةا أجةدرنا اليةوم ،الذي اضطلع به العرب والمسلمون في تةاريخ الطةب

م البنيةات ال تةي أن نحيي هةذا اإلسةهام الحضةاري الةذي مةن شةأنه أن يةدع ِّ

 .نسعى إلى ربطها في دورة حركية التاريخ

 إبةراز هةذا العمةق العلمةي وذلةك البحةث الم يكن القصد من هذ وإذا

 فإننةا ،االستشراف المعرفي مادام مجال ذلك لدى المتخصصين العارفين

 "سياسةةة الصةةبيان وتةةدبيرهم" تقةةديما :سةةنحاول تقةةديم كتةةاب ابةةن الجةةزار

 نسعى من ورائه إلى أمرين اثنين:

فةي التةراث  األول، التعريف به في ضةوء العنايةة بشخصةية الطفةل

 العربي واإلسالمي.

جمعت بين تمثل الماضي  التي هذه الموضوعالثاني، تنوع محاور 

والتطلةةع إلةةى المسةةتقبل، والتةةي ضةةمت مجةةالي المعرفةةة العلةةوم النظريةةة 

 والتطبيقية.

مثلمةةا كةان ابةن الجةةزار  وفةي األمةرين معةا يتجلةةى سةمو المقاصةد، 

 حريصا على مشروعية تأليفه لكتابه. 

الكتةةاب مشةةروعية تأليفةةه مةةن الحةةرص علةةى إكمةةال "حةةدود يسةةتمد 

صةةناعة الطةةب الةةذي هةةو حفةةظ الصةةحة علةةى األبةةدان الصةةحيحة ودفةةع 

                                                        
 177ن.م، ص:  - 1



  إضاءات علمية في الحضارة اإلسالمية بالمغرب العربي 

 42 

وذلك أنا ذكرنا ما نحفظ بةه الصةبيان علةى  المرض عن األبدان السقيمة،

 1صحتهم الطبيعية وحسن العناية بهم وجودة التدبير".

 ل تبتدئ قبل والدتهكما يستمد الكتاب مشروعيته من أن تربية الطف

أحةدهما مةن  :"إن الذي يحتاج إليه من المرأة عند طلب الولد  هما أمران

وذلةك أول صةالح الولةد واألسةاس الةذي ي بنةى  ،البدن واآلخر مةن الةنفس

 .2عليه تأديبه وتقريبه"

وقبةةل تحليةةل الطةةابع العةةام لهةةذا الكتةةاب نلفةةت النظةةر إلةةى عنوانةةه 

 مية مكوناته:"سياسة الصبيان وتدبيرهم" أله

فمصطلح السياسة في الكتاب يعني عرض الموضوع وتحليل كافةة 

جوانبةةةه وطةةةرح مشةةةكالته ومعالجةةةة قضةةةاياه بأسةةةلوب علمةةةي منطقةةةي 

ويعني ذلك هنا "ضبط اإلنسان لنفسه وتدبير شؤون مربةاه  وموضوعي.

 3وتسيير أمور عشيرته"

ومصطلح التدبير يعني تصريف الشؤون عامة. ومنهةا تحديةد سةبل 

الوقاية والعالج المتوخاة لحفظ الصحة  أمنا مةن األمةراض واألعةراض 

وابةن الجةزار فةي هةذا المصةطلح دقيةق جةدا إذ لةم  التي تصيب الصبيان.

يستعمل كلمة التربية التي غالبا ما تستعمل لمةن أدرك ونمةا عقلةه وتملةك 

 4حاسة التمييز.

، أي أما مصطلح الصبيان فشامل عند ابن الجزار مراحةل الطفولةة

وهةةو نفةةس  مةةن تةةاريخ الةةوالدة إلةةى بلةةور أربعةةة عشةةر عامةةا مةةن العمةةر.

 . 5التحديد الذي أخذت به المعاجم الفرنسية

  :ييأت ويمكن تحديد المجاالت العامة التي تطرق إليها الكتاب فيما

                                                        
 46-45م.س.ص: - 1
 47ن.م.ص: - 2
 (1هـ ) 314الفكر التربوي عند العرب، م.س. ص - 3
سياسة الصبيان وتدبيرهم، عرض وتلخيص د. محمد بن سعد الشويعر، مجاة الفيصل،  - 4

 69،ص1979مايو/1399،جمادى اآلخرة 24السعودية، ع 
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 جسديا.  العناية بالطفل -

 صحيا.  العناية بالطفل -

 .نفسيا العناية بالطفل -

 جسديا فلالعناية بالط -أ

لمةا لهةا مةن أثةر كبيةر  الحامةلتبدأ العناية بصحة الطفةل مةن صةحة 

ويحةةدد الشةةروط الالزمةةة لسةةالمة  علةةى مسةةتقبل الطفةةل جسةةديا ونفسةةيا.

، فالذي من البدن صحة الجسم والطبع ،الحمل والوضع في البدن والنفس

 وكل هذا يعد   ومن النفس "صحة القريحة وقوة الذهن وتهذيب الخاطر".

  .ساس الذي يبنى عليه صالح الطفلاأل

 وتوفر شروط ضرورية المرضعةكما يشير ابن الجزار إلى أهمية 

لقهةةا وحسةةبها ي فةةدوراً هامةةا  للحاضةةنةكمةةا أن  .تتعلةةق بسةةنها وَخلقهةةا وخ 

 .تدبير شؤون الطفل

ويحلةةل ابةةن الجةةزار فةةي هةةذا المجةةال بدقةةة متأنيةةة أهميةةة الرضةةاعة 

ته. ومثةةل هةةذا االهتمةةام بالرضةةاعة وتركيةةب اللةةبن وسةةبل إدراره وصةةح

ة إلى وأحوالها مماله عالقة وطيدة اليوم بدعوة المنظمات الصحية الدولي

ن الرضاعة الطبيعية وأثرها البالغ على مستقبل صحة الطفةل ووقايتةه مة

 العديد من األمراض.

علةق ويثير ابن الجزار في هذا المجال أمةور العنايةة بالطفةل التةي تت

 وتنظيفه وجلوسه ومشيه وبكائه.بغذائه ومضجعه 

 

 

 

 العناية بالطفل صحيا-ب
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تعةةرض ابةةن الجةةزار ألمةةراض األطفةةال التةةي يصةةابون بهةةا عةةادة. 

من  األعراض  اً من العلل محددا سبل العالج. بدء 1فحلل ستة عشر نوعا

التةةي تعةةرض لألطفةةال فةةي كةةل درجةةة مةةن أسةةنانهم وأمةةراض جلةةودهم 

 .وأمعائهم وأفواههم وحدقاتهم

بن ال أبرز المالحظات العلمية لطب أسنان األطفال التي أبداها ولع

سةنان وبةين نمةو األ ،الجزار تتعلق بالربط بين نمو األسنان ونةوع الغةذاء

 فإنةه بسةط - وإن أقر بما عند أبقةراط وجةالينوس -وفصل الطبيعة، وهو 

لتةي لميةة" اذلك بالقدر الذي أعاد للمعرفة الطبية اليونانية الكثير من "العِّ 

حافظةةت علةةةى أصةةةوله والتةةي فتَّحةةةت الةةةذهن العربةةي باكتسةةةاب أسةةةباب 

 .االطالع والخبرة والممارسة

 نفسيا العناية بالطفل -ج

آراء مةن كتابةه  رز ما تبقةى مةن البةاب الثةاني والعشةرين األخيةرـيب

مةن ذلةك  .للطفل، وسبل التوجيةه والتقةويم ابن الجزار في التربية النفسية

لوكه وتصةةرفاته لعةةاملين أساسةةين همةةا الطبةةع أن الطفةةل يخضةةع فةةي سةة

وأما  فالطبع هو ما كان في طبيعة تكوينه الذي خلق عليه الطفل. والعادة.

ويحلةل ابةن  2العادة فهي مكتسبة يقتبسها الطفل من تربيةة أهلةه ومعلميةه.

الجزار نفسية األطفال في ميولهم إلى الحياء واأللفة والصدق ممن تسهل 

م إلةةى الخصةةال الذميمةةة ممةةن يحتةةاجون إلةةى العنايةةة وفةةي مةةيله ،تةةربيتهم

بتربيتهم والحةرص علةى سةواء شخصةيتهم واكتسةابهم العةادات الحسةنة، 

والعقةةاب البةةدني  ،والتةةوبيخ ثانيةةا وذلةةك بأسةةاليب التقةةويم: الترغيةةب أوال،

 ،ثالثا. وآراء ابن الجزار فةي تربيةة الطفةل آراء جةديرة بالةدرس والتأمةل

آمةةن بةةه علمةةاء نفةةس عمةةا  -يةةرى أحةةد البةةاحثين كمةةا  -تختلةةف  فهةةي ال

 به المربون في وقتنا الحاضر.  األطفال وأقرَّ 

                                                        
يشر إليها. انظر: البلدي في كتابه تدبير الحبالى لم استدرك عليه األطباء بعض العلل التي  - 1

 329-223. راجع المقالة الثالثة من ن. م ص ص:14م.س. ص:…
 358وراجع الندوة العلمية أللفية ابن الجزار  م.س.ص: 115م.س.ص:…سياسة الصبيان - 2
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ويمكن اإلشارة إلى بعض النتائج العامةة التةي  أقرهةا ابةن  الجةزار  

  :1في هذا المجال

 منها العقلية أعطى ابن الجزار أهمية بالغة للنواحي الفارقية -أ 

 ها األطفال.والوجدانية والنـزوعية التي يعرف

ر أما الش ،بِّل عليه الطفل من خيرالقول بالفطرة وبما ج   -ب  

 .فتأثير من البيئة

 .عندما يضعف الوازع الذاتي يتقوى الرادع الخارجي -ج 

 يسر من إعادة تربيته.أتربية الطفل منذ والدته  -د 

 .التربية التزام دائب ال يعترف بالفشل -هـ 
 

وكي االجتماعي أمر ضروري في تربية االعتناء بالجانب السل -و 

 2الطفل.

بينهةةا  وهةةذه المجةةاالت الجسةةدية والصةةحية والنفسةةية متكاملةةة فيمةةا

عداد تحقق للطفل كافة الوسائل التي يقرها عصر ابن الجزار سبيال إلى إ

 طفولة سعيدة تهيئ رجولة نافعة لألمة والدين واإلنسانية. 

 أهمية المؤلَّف وشهادات العلماء فيه

أهميةة بالغةةة فةي الكتةةب التةةي  "سياسةةة الصةبيان وتةةدبيرهم"مؤلَّةف ل

ولو أن المصادر القديمة لم تذكره. ورغم قلة تةداول  تعتني بثقافة الطفل،

مخطوطات الكتاب يبدو أن ابن سينا اطلةع علةى كتةاب ابةن الجةزار دون 

أن يشير إليه في أكثر محتوياته التي تناولها عن طب األطفةال فةي كتابةه 

الحةديث نجةد مخطةوطتي البندقيةة والربةاط اللتةين  عصةرنا وفةي .انونالق

                                                        
 176-174.س. ص. ص م…راجع بعض الهوامش في الفكر التربوي  - 1
 ن.م.ص.- 2
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وبعةد ذيةوع الكتةاب اهةتم بةه  ،اعتمدهما المحقق في الطبعة الثانية للكتاب

 1الباحثون المعاصرون.

وقةةةد قرظةةةه كثيةةةر مةةةن العلمةةةاء والبةةةاحثين. نةةةذكر لبعضةةةهم هةةةذه 

 :يقول محمد الحبيب الهيلة ،الشهادات

وتةةدبيرهم ي عتبةةر عي ِّنةةة تمثةةل وضةةوح  "إن كتةةاب سياسةةة الصةةبيان

الرؤية وعمق الفهم وأصالة المعرفة التةي كةان يمتةاز بهةا الفكةر العربةي 

اإلسةةالمي. والمجتمعةةات العربيةةة اليةةوم فةةي أشةةد الحاجةةة إلةةى أمثةةال هةةذه 

حضارة العربية في نفةوس أولئةك الالعي ِّنات لعلها تغرس بذرات اإليمان ب

 2ظار حاضرهم المتعثر".الذين يرون ماضيهم التليد بمن

  :ويقول الدكتور عبد المجيد رزق هللا

ويتجلةى  ،"إن ابن الجزار عبقري حقا ورائد حقا في طةب األطفةال

وهةةو يحتةةوي علةةى  ،"سياسةةة الصةةبيان وتةةدبيرهم"ذلةةك مةةن خةةالل كتابةةه 

معلومات نيرة ومبادئ خالدة تخص العناية باألطفال من الناحية الجسدية 

تبار أن سن الطفولة هو السن الذي يتوقف عليه رجل باع ،والروحية معا

 3الغد".

 خاتمة 

لقد تعاملت كثير من المصادر العربية القديمة مع كلمة الطفل من 

والتربوي والعلمي.  منها اللغوي والتشريعي والتعليمي ،جوانب متعددة

العالم الحديث بمقومات "علم الطفولة "وأتاح  وكان في ذلك إغناء أمدَّ 

وهذا ما جعل سياسة الطفولة ترتقي  .ت خصبة في البحث العلميمجاال

دة من التراث الكثير من المعطيات التي مدارج الخبرة والتجارب مستمِّ 

من شأنه أن يدعم الجهود الرامية إلى  اوهذ .تفتح آفاق التطور واالرتقاء

إشاعة السعادة والهناء لحياة مرحة وفرحة تضمن التمتع بحقوق الحياة 

عل الدور األساسي الذي تقوم به ج، مما ي.التربية والتعليم والصحةفي 
                                                        

 40ص:…سياسة الصبيان - 1
 8ص: …سياسة الصبيان  - 2
 372الندوة العلمية األلفية  م.س ص:  - 3
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د مسؤوليةجي الحكومات والمؤسسات تضطلع بوضع األسس  جسيمة س ِّ

التي توفر األمن الصحي والغذائي والمعرفي. وما هذه  الكفيلة

 المؤتمرات واللقاءات إال إحساس بما رامه األجداد من عناية بالصبي

نتحمله من مسؤوليات إلعداده اإلعداد الالئق  رجل المستقبل وبما

 .بهويتنا وعقيدتنا وحضارتنا

وهذا ما يجعل "علم الطفل" من العلوم المستقبلية التي تعتمد على 

المواقف النيرة لما في تراثنا من إضاءات علمية جديرة بالبحث 

 ،"تعد  مرحلة وجود مهمة في ذاتها ولذاتها ما دامت الطفولة والتقدير،

ولم يعد الطفل فيها مجرد مراهق صغير، أو مجرد كائن في طريقه إلى 

بل كان خبرة في الحياة لها به اتصال وثيق وعالقة  ،مرحلة المراهقة

طفل اإلذاعة والتلفزيون طفل عصر األقمار  - متينة. وطفل اليوم

لديه قبول ذاتي لكثير من الخبرات، وعنده استجابة  - الصناعية

خطوة على درب الحياة الطويل وهو يقف على عتباته لالستمتاع بكل 

. ومن مسؤولياتنا الكشف عن  مالمح 1ولم تتضح له مالمح الرحلة بعد"

  .هذه الرحلة  بالرؤية الثاقبة والفكر السديد

لفكر امن خالل  -والجدير بالذكر أن دراسة تاريخ التربية العربية 

راء كتاب والسنة ومن آالتربوي اإلسالمي الذي يستمد مقوماته من ال

جعله لذي يالمن شأنه أن يحقق سبل فهم واقعنا بالقدر  -الفقهاء والعلماء 

 مواكبا لمستوى الفكر التربوي المعاصر  من حيث العمق  والقيمة

 ا بهذاهتمواالذين  وكم هم  األطباء والفالسفة والعلماء والفقهاء .العلمية

م يجب علينا تقدير آرائه المجال الحيوي في تراثنا اإلسالمي مما

هذا ووتوجيهاتهم مؤسسين علم الطفل العربي بكل إرهاصاته وتطلعاته. 

 ما يجعلنا جديرين بعطائنا المثمر الوقاد.

  

                                                        
 61،ص 2،1976في أدب األطفال، علي الحديدي، مكتبة األنجلو المصرية، ط  - 1
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 المراجعو المصادر

 

ار د ،إبراهيم بن مراد ،بحوث في تاريخ الطب والصيدلة عند العرب -

 .1،1991ط  ،الغرب اإلسالمي

الةةةدار  ،فةةةرج محمةةةد الهةةةوني ،ارة العربيةةةةتةةةاريخ الطةةةب فةةةي الحضةةة -

 .1،1987ط  ،مصراته ،التوزيع  واإلعالنو الجماهيرية للنشر

الدار  إبراهيم النجار والبشير الزريبي، الفكر التربوي عند العرب، -

 .1985التونسية للنشر،

 2ط  المصةةةرية، مكتبةةةة األنجلةةةو علةةةي الحديةةةدي، فةةةي أدب األطفةةةال، -

،1976. 

لحبةةةالى واألطفةةةال والصةةةبيان وحفةةةظ صةةةحتهم ومةةةداواة كتةةةاب تةةةدبير ا -

األمراض العارضة لهم، أحمد بةن محمةد بةن يحيةى البلةدي، تحقيةق 

 .1980محمود الحاج قاسم محمد، دار الرشيد للنشر، بغداد، 

تحقيةةق وتقةةديم محمةةد  كتةةاب سياسةةة الصةةبيان وتةةدبيرهم البةةن الجةةزار، -

، 1968لتونسية للنشةر نشرت الطبعة األولى الدار ا الحبيب الهيلة،

ونشةرت الطبعةةة الثانيةة  المنقحةةة  دار الغةرب اإلسةةالمي، بيةةروت، 

1984. 

 المقاالت:

هللا  ، عبةدابةن الجةزار نموذجةا إسهام علماء القيروان في العلةوم الطبيةة -

الخصوصية والنمط الستشةراف …بنصر العلوي، ندوة "القيروان 

 .1997المستقبل" نوفمبر 

أبةةوبكر محمةةد بةةن زكريةةا  ،األطفةةال والعنايةةة بهةةمرسةةالة فةةي أمةةراض  -

نقلهةةا  للعربيةةة  ،نجليزيةةة صةةمويل إكةةس رادبةةلإلنقلهةةا ل ،الةةرازي

 6محمود الحاج قاسم محمد، مجلة "آفاق عربيةة"ع: وعلق عليها د.

 .السنة السابعة ،1982شباط 
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محمةةةد بةةةن سةةةعد  عةةةرض وتلخةةةيص د. ،سياسةةةة الصةةةبيان وتةةةدبيرهم -

جمةةةةادى اآلخةةةةرة  ،24ع  ،السةةةةعودية ،ة الفيصةةةةللةةةةالشةةةةويعر، مج

 . 1979مايو/1399

ث معهةةد التةةرا ،النةةدوة العالميةةة السادسةةة التةةاريخ العلةةوم عنةةد العةةرب -

دجنبةر  ،انعقدت الندوة بةرأس الخيمةة ،العلمي العربي بجامعة حلب

1996. 

ة المطبعةة ،أبحةةاث ودراسةةات ،النةةدوة العالميةةة أللفيةةة أحمةةد بةةن الجةةزار -

 .1987 ويليةج ،تونس ،الرسمية

- l.ecole Medicale de Kairouan aux Xeme et XI eme 

Seicle.   Paris. grand dictionnaire HACHETTE 
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 للعالج الطبيعـي الفواكـه مصـدرا  

 *في التراث الطبي العربي

 

 

 

 

 

 

 

 

 1998أبريل  ،األسكندرية ،د العربمؤتمر الطب والصيدلة عن أعد هذا البحث برسم*
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  :تقديم

إن المعرفةةة اإلنسةةانية معةةين ال ينضةةب مةةن العطةةاء، وذلةةك بفضةةل 

ومةةن خةةالل معةةاودة  ،جةةداداأل التجةةارب والخبةةرات التةةي سةةجلها تةةراث

تاريخه واستقراء نتائجه وتمحيص وسائله اإلجرائية يتضح أن ما أسةماه 

كشةةةف عةةةن  -اإلسةةةالمية  يقصةةةد الحضةةةارة -تةةةوينبي بةةةدورة الحضةةةارة 

ميكانيزمات حضارة  تفاعل معها اإلنسان في سياق البحث عةن المعرفةة 

التي أخلص لها الفكر اإلنساني بما أواله لهةا مةن تأمةل وتجريةب التماسةا 

 . 1للسعادة والفضيلة 

 ولعةل الخلةةود إلةةى الطبيعةةة مةةن أبةةرز تلةةك الميكانيزمةةات باعتبارهةةا

 وبةةين الواقةةع ،بةةين اإلنسةةان والمكةةان العامةةل الفاعةةل فةةي خلةةق التةةوازن

وك وبةين السةل ،وبةين الفلسةفة والعلةم ،وبةين المعرفةة والتجربةة ،واآلمال

  .وبين المنفعة واللذة ،وبين المنطق والتأمل ،والقيم

إلةى حقيقةة هامةة  -وهةو يخلةد إلةى الطبيعةة  -ويفضي هذا التةوازن 

راف تعكةةةس قيمةةةة ضةةةرورة التواصةةةل بةةةين اسةةةتلهام الحاضةةةر واستشةةة

المسةتقبل ليةةتم بةذلك  بنةةاء الحاضةةر. ومةن أبةةرز وجةةوه هةذا التواصةةل مةةا 

يتعلق باإلنسان والنبات سعيا إلى "تحقيق نوع من التةوازن الطبيعةي مةن 

وبالحس البشري من جهة  ،خالل معرفة عميقة ودقيقة بالنباتات من جهة

 . 2وبالفوائد التي يمكن لهذه النباتات أن تقدمها له" ،ثانية

كانةةت المعةةارف والتجةةارب السةةابقة فةةي تةةاريخ الحضةةارات ال  وإذا

فةةإن مةةا تبديةةه المدنيةةة  ،تتنكةةر لماضةةيها بسةةبب حرصةةها علةةى التواصةةل

المعاصرة من تجاوز لهذا التواصل أوقع اإلنسانية في كثير مةن المزالةق 

والمخاطر. ومن أبرز مظاهر هذا التجاوز التشبث بالمعطيات المختبرية 

صعبة أقضةت مضةجع اإلنسةان وأفزعتةه باكتشةافاتها التي خلفت حاالت 

                                                        
القاهرة، راجع: ارنولد توينبي، لمعى المطيعي، دار الكتاب العربي  للطباعة والنشر  - 1

1967 . 
 . 2/5، ص: 1995ـ  1993النباتات الطبيعية وفوائدها، المهندس عماد الكويفي  - 2
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"اآلثةار الجانبيةة  الميكروبية  ومستحضراتها الصيدلـية مما ظهرت معـه

 .1العقاقير المحضرة  كيماويا" -إن لم تكن لمعظم  -المدمرة  للعديد 

وإدراكا لخطورة هذا المسلك أحس العالم اليوم بفقدان التوازن بةين 

 الطبيعةة حيةث إلى ضرورة رجةوع اإلنسةان إلةى اإلنسان والطبيعة فدعا

بةةدا يةةةتلمس طريقةةه نحةةةو المعالجةةة باألعشةةةاب والرجةةوع إلةةةى الطبيعةةةة 

 . 2الستلهام الصحة والبقاء"

  :يتطلع إلى االهتمام بأمرين هذا البحث ومن ثم فإن

 اإلسةةالمي فةةي علةةوم الصةةيدلة والطةةب أن التةةراث العربةةي :همةةاولأ

عطيةات جةةديرة بمعةاودة حضةورها وتجةةدد إسةهام كبيةر حقةةق لإلنسةانية م

 معارفها واالستفادة من خبراتها والتعمق في أهدافها.

باعتبارهةةةا مجةةةاال للغةةةذاء  -أن عنايةةةة العةةةرب بالطبيعةةةة  :الثةةةانيو

خلفةةت تراثةةا ضةةخما أقةةر بفضةةله األوائةةل واألواخةةر مةةا دامةةت  -والةةدواء 

 معطياته سارية المفعول في تاريخ الطب الحديث. 

باعتبارها مصدرا للعالج الطبيعي  ،الل الفواكه خاصةوذلك من خ

 .قةةد سةةعى إليهةةا مجةةددا الطةةب المعاصةةرو راث الطبةةي العربةةيـفةةي التةة

  :من خالل الخطاطة اآلتية وسنحلل الموضوع

  .مكانتها ومصادرها وأصنافها :الفواكه :أوال -

 إشكالية المصطلح والمنهج.  :ثانيا -

 التصور واإلنجاز. اهتمام العرب بالفواكه بين  :ثالثا -

  .معطيات العالج الطبيعي بالفواكه :رابعا -

 الفواكه بين األدوية المفردة واألدوية المركبة.  :خامسا -

أوجةةةه التواصةةةل بةةةين التةةةراث الطبةةةي العربةةةي والطةةةب  :سادسةةةا -

 المعاصر. 

                                                        
 . 3/6ن.م.ص   - 1
 ن.م.ص.  - 2
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   مكانتها ومصادرها وأصنافها ،الفواكه :أوال

وم وبقةول وحبةوب تتعةدد أنةواع الغةذاء فةي التةراث العربةي مةن لحة

وأفاويه وأبةازير وفواكةه. وتحتةل الفواكةه مكانةة رفيعةة  وقطاني وخضر

 : 1ذلك إلى المجاالت اآلتية ومرجع ،بين مراتب أنواع الغذاء

باعتبارهةةا ممةةا يلتةةذ بةةه مةةن  ،اهتمةةام القةةرآن الكةةريم بالفواكةةه - 1 

كرومةون أولئةك لهةم رزق معلةوم وفواكةه وهةم م :يقول تعةالى .طعام أهل الجنة

 .                         2في جنات النعيم

شةةيوع اللفةةظ فةةي معةةاجم اللغةةة وداللتةةه فةةي وصةةف الةةنفس  - 2 

لطيبة والفاكهة من النساء ا ،فمن معاني فكه تعجب وتنعم وتمتع :والنساء

 النفس الضحوك. 

 إقبال الناس على تناولها باشتهاء ونهم.  - 3 

  .والدواءكثرة منافعها في الغذاء  - 4 

  .عناية الفالحين بزراعتها ونموها وامتزاج نباتاتها - 5 

ية بتنوع اسةتعماالتها شةرابا ام الصناعة الغذائية والصيدلاهتم - 6 

  .وربوبا ومعاجين

في  ونظرا لمكانة الفواكه بين أنواع النبات خصها عديد من العلماء

مةةن األبحةةاث التةةراث العربةةي اإلسةةالمي مةةن مشةةارقة ومغاربةةة بالعديةةد 

والدراسةةات فةةي العديةةد مةةن المجةةاالت منهةةا الفالحيةةة )ابةةن بصةةال وابةةن 

حجةةةاج وأبةةةو الخيةةةر والكتبةةةي( ومنهةةةا الغذائيةةةة )ابةةةن زهةةةر وابةةةن رشةةةد 

( ومنهةا األطعماتيةة )ابةن رزيةن وابةن سةيار …والعجالني وابن شقرون

وابةةن سةةلطان وابةةن جزلةةة(. ومنهةةا الطبيةةة )الةةرازي والسةةمرقندي وابةةن 

( ومنهةةةا الصةةةيدالنية )أبةةةو الصةةةلت …م المراكشةةةي واألنطةةةاكيإبةةةراهي

 (. …ي والغساني واألكفانينوالشقرو

                                                        
راجع في الموضوع: دراستنا وتحقيقنا: " ألرجوزة الفواكه الصيفية والخريفية " ألبي  -1

 1999أبو ظبي، الحسن علي بن إبراهيم المراكشي األندلسي المجمع الثقافي، 
 43ـ  41الصافات، اآليات  - 2
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دات إن اهتمام هؤالء العلماء بالفواكه وما جةاء فةي أبحةاثهم مةن إفةا

وإشارات يصعب على الباحث تتبع مقةوالتهم عنهةا باعتبارهةا مةن جملةة 

ر ـثيةالك فيةه وألةف النبات الذي اهتم به التراث العلمي العربةي اإلسةالمي

ا من المؤلفات والمصنفات. غير أني أشير إلى بعض العلماء الذين خصو

  :أذكر من بينهم ،الفواكه بعناية خاصة في تآليفهم

ي تقةةةديم الفواكةةةه قبةةةل فةةةو 1الةةةرازي فةةةي كتابةةةه ترتيةةةب الفاكهةةةة -

 .2األطعمة

 . 3أرجوزة الفواكه الصيفية والخريفية :ابن إبراهيم المراكشي في -

وهناك بعض العلماء  الذين خصوا الفواكه بفصةول فةي مصةنفاتهم 

 :نذكر من بينهم

 . 4البرقي  في كتابه المحاسن -

ابةةةن زهةةةر وابةةةن إبةةةراهيم الرنةةةدي فةةةي كتابيهمةةةا عةةةن التغذيةةةة  -

 .5والزهراوي في أدويته 

 . 6العسقالني في أطمعة المرضى -

 . 7ابن شقرون في األرجوزة الشقرونية -

                                                        
 (.  887( و) 3) 870مخطوط االسكولاير  - 1
 .3724مخطوط أيا صوفيا  - 2
 أرجوزة الفواكه، م.س.  - 3
 . 1964طبع بالنجف،  - 4
. لم نطلع على تحقيق مركز 124ـ  116وضمن مجموع  ص ص  578مخطوط الرباط  - 5

 إحياء التراث العلمي.
ع األغذية واألدوية عند مؤلفي الغرب اإلسالمي، مدخل ونصوص تقديم واختيار راج - 6

 . 1990ـ  1محمد العربي الخطابي، دار الغرب اإلسالمي، بيروت. ط
الطب العربي في القرن الثامن عشر من خالل األرجوزة الشقرونية، تحقيق وتعليق بدر  - 7

 1404لهيئة المصرية العامة للكتاب التازي، تعريب وتقديم عبد الهادي التازي. نشر ا

  133ـ  119، ص: 984/
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كه ويتباين عددها لدى العلماء حسب منةاهجهم وتتعدد أصناف الفوا

 ،نوعةا 32وعالقة الفاكهة بجملة النبات عامة، فهي عند العسقالني مةثال 

 1 :ونذكر بعضها .نوعا 21وعند ابن إبراهيم المراكشي 

 المشماش الباكور التفاح

 اإلجاص الكمثرى الخوخ 

 القراسيا العنب التين

 السفرجل التوت  العناب

 القثاء الخيار  الدالع

 البلح الرطب الجوز

 الزعرور الفجل  األترج 

 القسطل البندق  البلوط

  البرقوق ساسنو

 .إشكالية المصطلح والمنهج :ثانيا

 تواجه الباحث في علم النبات والطب والصيدلة في التراث العربةي

  :إشكاليتان كبيرتان

ل إذ التةداخ ،هإشكالية المصطلح فةي تحديةد أسةماء الفواكة :األولى -

أمكنة بفيها أسباب تتعلق  داخلبين مسميات النبات يعد  ظاهرة عامة، وتت

 وبةين الباديةة والحاضةرة، وتتعلةق بأجنةاس ،وجودها بين الجبةل والسةهل

 .األخرى وبين القبيلة والقبيلة ،البشر بين العجم والعرب

الةةدخيل، كمةةا  العةةامي أو كمةةا تتعلةةق حسةةب لغتهةةا بةةين الفصةةيح أو 

  …الشرق تعلق بحسب منطقتها بين الغرب أوت

                                                        
 Crataegusأسماء بعض الفاكهة غير مألوفة عند القارئ مثل )الزعرور  يبدو أن - 1

azarolus   والعنابZiziphus sativus  وساسنوArbutus unedo مع اإلشارة إلى )

ا قريب من التوت، أن شجيرة ساسنو التي تعطي فاكهة حمراء بحجم حب الملوك شكله

تنفرد بكونها فاكهة غابوية تنبت بشكل تلقائي وتظهر ثمارها خالل فصل 

 الخريف.)المراجع(.
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جعل يوهذا ما  ،ولعل الفواكه من أكثر أنواع النبات تعددا لمسمياتها

الباحةةث يعةةاني إشةةكاليات فةةي تحديةةد مصةةطلحاتها أو مةةا تعةةرف بةةه مةةن 

  :أسماء

 ،1فالمشماش هو البرقوق

 ، 4والبرقوق 3والكمثرى 2واإلجاص هو عيون البقر

، 7، والمشةةمش والخةةوخ 6، والعنةةب 5ص وعيةةون البقةةر هةةو اإلجةةا

  ،9والبرقوق  8والكمثرى

 ،10والمشتهى هو الزعرور

 ،11هو البطيخ  عوالدال

 . 12والخوخ هو التفاح الفارسي 

ومثةةل هةةذا االخةةتالف فةةي مسةةميات الفواكةةه أمةةر شةةائع فةةي سةةائر 

 ،المؤلفةةات فةةي شةةتى مجاالتهةةا فةةي الفالحةةة والتغذيةةة والطةةب والصةةيدلة

  :اد المؤلفين علىوذلك بسبب اعتم

 المشهور من مسمياتها في بيئاتهم المحلية.  -أ 

                                                        
عمدة الطبيب في معرفة النبات، أبو الخير اإلشبيلي، قدم له وحققه وأعاد ترتيبه محمد  - 1

 . 498العربي الخطابي مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية، الرباط، ص: 
 البن إبراهيم المراكشي.  …رجوزة الفواكه أ - 2
 ن. م.  - 3
التيسير في المداواة والتدبير، ابن زهر، تحقيق محمد بن عبد هللا الروداني، مطبوعات  - 4

 . 403. ص 991أكاديمية المملكة المغربية الرباط، 
 . 601عمدة الطبيب ص   - 5
 . 954، 403التسيير، ص:  - 6
 . 355عمدة الطبيب، ص:  - 7
 . 954، 403التيسير، ص:  - 8
 ن.م.ص.   - 9

 . 46عمدة الطبيب، ص:  - 10
 . 360ن.م.ص   - 11
 . 1067، 445التيسير، ص:  - 12
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  إشاراتهم أحيانا إلى مسميات أخرى على سبيل المقارنة. -ب 

وأمام مصةاعب هةذا االخةتالف التةي تواجةه البةاحثين فةي تتبةع هةذه 

اإلشةةكالية فةةي مؤلفةةات الشةةرق والغةةرب اإلسةةالمي نةةدعو إلةةى ضةةرورة 

  1الفواكه بل ألسماء النبات عموما. ءاوضع معجم عربي موحد ألسم

أما ما يتعلق بإشكالية المنهج فإن التراث العلمي العربةي فةي الطةب 

 ،إذا كانت تقوم رؤيته على مراعاة نظرية األخالط اليونانيةو ،والصيدلة

فإن البحةث عةن مفهةوم للنظةام الغةذائي مةن خةالل سةبل التغذيةة الصةحية 

س العامةةةة تتحةةةدد فةةةي الطبةةةائع يعتمةةةد علةةةى مراعةةةاة جملةةةة مةةةن األسةةة

 . 2واألمزجة

فالطبائع هةي التةي تحةدد طبيعةة األجسةام سةواء فةي تكوينهةا أو فةي 

الحةةةةرارة والرطوبةةةةة والبةةةةرودة  :عناصةةةةرها أو فةةةةي وظائفهةةةةا؛ أربعةةةةة

اء النةار والهةو :وقد استمدت مقوماتها مةن العناصةر األساسةية .واليبوسة

ت ائنةة تتفاعةل فيهةا مميةزاولمةا كانةت كةل األجسةام الك .والماء واألرض

هةةةذه العناصةةةر كانةةةت طبيعةةةة الفواكةةةه العامةةةة تةةةروم نحةةةو هةةةذا التفاعةةةل 

وكةةةذلك إذا كةةةان التةةةداخل بةةةين  …فلإلجةةةاص بةةةرودة وللبةةةاكور حةةةرارة 

رودة بةالطبائع فإن التفاعل يحدد الطبيعة المزدوجة للفواكه، ففي الخةوح 

 ورطوبة  وفي العنب حرارة ورطوبة. 

أي  قيمتها إال في حالةة موافقتهةا للمةزاج البشةري وال تحقق الفواكه

ال أن األمزجة تحدد مدى تداخل الطبائع لتتأسس عليهةا األجسةام واألحةو

 .الصحية والمرضية

 وتتألف األمزجة من: 

 الدم ويتميز مزاجه بالحراة والرطوبة. 

                                                        
إن مشروع معجم عربي موحد ألسماء النبات مشروع ال بد أن تسبقه مشاريع محلية وهذا  - 1

مصطلحات النباتية في أقرب إلى الواقعية، وهذا ما أنا بصدد إنجازه عبر مشروع "معجم ال

 التراث الطبي المغربي" )اسم محلي، عربي، فرنسي، التيني(. )المراجع(
راجع في الموضوع: ذهاب الكسوف ونفي الظلمة في علم الطب والطبائع والحكمة، أبو  - 2

 د.  1133عبد هللا ابن عزوز، مخطوط الخزانة العامة، الرباط، 
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 البلغم  ويتميز مزاجه بالبرودة والرطوبة.

 اليبوسة. الصفراء ويتميز مزاجها بالحرارة و

 السوداء ويتميز مزاجها بالبرودة واليبوسة.

 ،ومن ثم كان إدراك أن بعض أنواع العنب يميل من البلغم إلى الدم

والتفاح يميل إلى الصفراء وهي أقةرب إلةى أحةوال الصةحة، والمشةماش 

 . 1يولد البلغم وهو أقرب إلى أحوال المرض

رب للفواكةةه ومةةن ثةةم كةةان مةةنهج التةةأليف فةةي مباحةةث العلمةةاء العةة

 يراعي األسس اآلتية: 

 اإلشارة إلى أسماء الفاكهة وأنواعها.  -أ 

 مراعاة غذائها للطبع.  -ب

 مراعاة غذائها للمزاج. -ج 

اإلشةةارة إلةةى مرتبتهةةا مةةن حيةةث طبائعهةةا ومةةن حيةةث جزؤهةةا  -د 

 ها. وحد  

 اإلشارة إلى درجتها. -هـ

 وصف طعومها.  -و 

 الهضم والعالج من األمراض. معطياتها الغذائية من حيث -ز 

 أوقات تناولها واجتنابها.  -ح 

 . 2سبل إصالحها  -ط 

وإذا كانت المؤلفات العربية واإلسةالمية فةي الطةب والصةيدلة تتبةع 

هذا السبيل بعناصره فإن اقتصةارها علةى بعضةها ـ فيمةا يتعلةق بالطبةائع 

مما واألمزجة من جهة وبالهضم من جهة أخرى دون العناصر األخرى 

                                                        
 .س. راجع الموضوع: أرجوزة الفواكه.م - 1
  78أرجوزة الفواكه، م.س.ص:  - 2
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يطبع منهج البحث التراثي في الفواكه من حيث أن تأثيرها فةي الجسةم ال 

 يتم إال بارتكازها على التفاعل بين أمور ثالثة محددة: 

 تحديد مراتب الفواكه. -أ 

 تحديد خصائصها الطبية. - ب

 تحديد سبل إصالح مضارها.  -ج 

 وفي ذلك تختلف مناهج البحث العلمي. 

راث العربةي علةةى مةةنهج نظريةة األخةةالط فةةإن وإذا كةان اعتمةةاد التةة

العةرب فةي إطارهةةا طبعةوا منةاهجهم فةةي البحةث عةن أهميةةة الفواكةه فةةي 

ا سواء المجاالت الغذائية والطبية بكثير من سمات التجديد لتحديد مراتبه

ألجةزاء في سياق عالقتها باالعتدال  أو بمدى تجاوزها له بانتسابها إلى ا

 ا وفق نظرية األخالط.والحدود المحددة لطبيعته

المسلمون من خالل مالحظةتهم وه العلماء العرب أوذلك نهج استقر

وتجاربهم. ويجدر بالةذكر أن نظريةة األخةالط حةاول الةبعض مةن علمةاء 

العرب تجاوزها، بل رفضها، على نحو مةا نجةده لةدى ابةن النفةيس وابةن 

رشةةد وابةةةن زهةةةر الةةذين محصةةةوا آراء جةةةالينوس مةةن الوجهةةةة العلميةةةة 

والمنطقية ونقدوها وخالفوها. ولم يكن هةذا التجةاوز إال موقفةا علميةا مةن 

 . 1نظرية األخالط  وإن لم يحدد المعالم البديلة لذلك التجاوز

ولعل هذا التجاوز بمقوماتةه فةي التمحةيص والنقةد والمخالفةة آلراء 

جالينوس مكن عصر النهضة األروبي مةن تجةاوز نظريةة األخةالط إلةى 

صةةبحت تشةةكل البةةديل المعبةةر عةةن البحةةث فةةي العصةةر نظريةةة أخةةرى أ

 الحديث والذي يقوم على أساس  الحاجيات  الطاقية المقةدرة بةالحريرات

  Les calories   التةةةي تةةةؤمن األيضةةةةMétabolisme  باعتبارهةةةا

 2مجموعة التحوالت الطاقية لمركبات المادة الحية. 

                                                        
راجع في الموضوع: مناهج العلماء  المسلمين في البحث العلمي، فراتز روزنتال، دار  -1

 . 1980، 3الثقافة بيروت، ط
هذا البديل الذي يقوم على أساس الحاجيات الطاقية يعتبر اليوم قاصرا في إطار ما يسمى  -2

هذا المفهوم للطب يعتبر الحاجيات الطاقية   médecine Holistiqueالطب الشامل " 
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 -    يمة أبحاثهمةاالتباين بين المنهجين القديم والحديث تبدو ق ورغم

 مجةاال كبيةرا للتوافةق بةين -من خةالل مةا لهمةا مةن توحةد فةي المعطيةات 

ب العرب، وبين اسةتعماالت الطة استعماالت الطب القديم كما انتهت لدى

 الحديث على نحو ما سنبينه في المباحث الالحقة. 

 اهتمام العرب بالفواكه بين التصور واإلنجاز  :ثالثا 

ي التي تتعلق بدراسةة الفواكةه فةي التةراث العربة من أبرز المؤلفات

هةةـ ( فةةي الةةنص  619مةةا وجةةدناه عنةةد محمةةد بةةن علةةي السةةمرقندي )ت 

 اآلتي: 

  :"في الفواكه والثمار

 ،إنها قليلة الغذاء بالنسبة إلى الحبوب ولحوم الحيوانات وأجزائها

 وإنما خلقت للتفكه به والتداوي لمن يعاف األدوية ويكرههةا، فاجتمعةت

التفكةةةه والتةةةداوي والتغذيةةةة، إن  أوثةةةرت إحةةةداهما  :فيةةةه خصةةةال ثةةةالث

كانةةت  ،شةةريطة موافقةةة الطبةةع والمةةزاج ىواسةةتعملت هةةي ألجلهةةا علةة

الثلثةةةان معةةةاونتين ومهتمتةةةين بهةةةا. فلةةةذلك صةةةارت المةةةداواة  بهةةةا فةةةي 

رد والتجفةةف ـالتغيةةرات القليلةةة والعةةوارل السةةهلة قبةةل التسةةخن والتبةة

االسترسال ونحوهةا أخةف علةى الطبةع وأنجةع. والترطب واالستمساك و

وكذلك  ،عنها وعن البقول إال لضرورة 1ولهذا أمر المعالجون أال يعدلوا

أن تفكه المتفكه بهةا بمةا يناسةب مزاجةه منهةا يوافة  حالةه كةان لةه فيةه 

وهكذا المتغذي الةذي ليسةت لةه حاجةة إلةى  .الفالح أيضا وبعض التغذية

بة المناسبة لمزاجه أو كانت له  المداواة كثير غذاء إن أخذها على مراق

والتفكةةه والتةةنعم بهةةا ضةةمنا. فينبغةةي أن تتنةةاول لهةةذه األغةةرال الثالثةةة 

وتتعلةةل بهةةا وال تسةةتكثر منهةةا كمةةا يسةةتكثر مةةن األغذيةةة المطلقةةة، ألن 

والفواكةه  .والغليظة مبلغمةة لةه مثقلةة للبةدن ،المطلقة منها محرقة للدم

                                                                                                                                               

جزءا من الحاجيات الشاملة التي تحضر فيها المعادن والفيتامينات والمواد الفاعلة النباتية 

)مضادات األكسدة ومدرات البول والمسهالت الخفيفة واأللياف النباتية...( بشكل جوهري، 

 ظرة الشمولية...)المراجع(.والمالحظ أن الفاكهة بشكل عام تستجيب لهذه الن
 ".  …في المخطوط " ولهذا ما أمر المعالجون ال يعدلوا عنها  - 1
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يين والمحرورين ألنها ترطب أبةدانهم وتزيةل الرطبة إنما تواف  الرياض

ما نابهم من التيبس والقحل وتبةردهم تبريةدا معتةدال، خاصةة إن أكلوهةا 

إال أن االستكثار منها يجعلهم عرضة للحميات العفنة ألن كل مةا  .مبردة

خارج، وقةد اليمأل الدم )من( مائها يغلي في البدن غليان العصارات في 

  .(…ية إذا لم يتحلل وبقيت في العروق )تصير تلك المائية حديد

التفهةة والحامضةة الحلةوة والحريفةة  :والمرار من الفواكه الرطبة

فإنهةةا تجلةةب الحميةةات لتعفةةين المةةائي منهةةا للةةدم وتسةةديده اللزوجةةة، 

وتسخين المرار منها للبدن لحدة الدم المتولةد  ،والغليظة منها للمجاري

فأمةا إذا عفنةت فةي  ،م تفسةد فيهةامنها. هذا إذا انهضةمت فةي المعةدة ولة

المعةدة وفسةدت وبلغةةت فةي رداءتهةا واسةةتحالتها إلةى الكيفيةات الرديئةةة 

ينبغي أن يكفي القصد منها لبابها وتجنب قشورها  ،إلى أن تقارب السم

فإنها ال تكاد تهضم فتلص  بالمعدة واألمعاء، وأن تتجنب منها التةي لةم 

جميةع الثمةار علةى مةا لةم  تدرك ولم تنضةج فةإن فضةل مةا قةد نضةج مةن

ينضةةج لةةيس باليسةةير، والتةةي عبقةةت وعقبةةت أو قاربةةت العفونةةة أيضةةا 

وتجتنب أيضا المضةاد منهةا لمةزاج مةن يطعمةه فةإن حكمهةا فةي  ،رديئة

هذا الباب حكم اللحمةان والحبةوب بةل حكةم األشةربة والربةوب. والثمةار 

سةةريعة الرطبةةة اللينةةة سةةريعة االنحةةدار سةةريعة النفةةوذ فةةي البةةدن كلةةه 

 1". …االستفراغ بالبول والتحلل من الجلد ولذلك صارت قليلة الغذاء 

وهةةذا الةةنص حافةةل بمقومةةات الرؤيةةة والمةةنهج وبأسةةس التصةةةور 

 ممةةا يجعلنةةا أمةةام نةةص جةةدير بالتأمةةل والتحليةةل ألنةةه يمةةدنا ،واإلنجةةاز

  :بالمعطيات اآلتية

ة ي حيةاوعي السمرقندي بالدور الكبير الذي تقوم به الفواكةه فة - 1

ً اإلنسان ويتجسد هذا الدور في أن للفواكه خالال ثالث   :ا

ات تقل التغذية، باعتبار أن الفواكه مادة غذائية تتوفر على مقوم -أ 

 أو تكثر تساعد اإلنسان على الحياة، وهذا ما يجعلها غذاء صالحا. 

                                                        
 د. 578أطعمة المرضى، محمد بن علي السمرقندي، مخطوط خ.ع. الرباط،  - 1
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" مسلسالت من التمثةل أو  -ر ـحسب معجم روبي -ويراد بالغذاء  

تي عمدت في جهةاز الكةائن الحةي وتتةيح لةه العةيي السةليم من عدمه ال

ق إدامةة حيةاة اإلنسةان قة. ممةا ال يح1وتزوده بالطاقةات الجيةدة الالزمةة"

فحسب، بل يسعى في جوهره إلى تةدبير أمةور الصةحة وصةيانة األبةدان 

 واألذهان.

 - بمةا هةي نبةات -باعتبار  أن الفواكه تقوم بةدور مةا  ،التداوي -ب 

لبعض األمراض التي تناسب اإلنسةان فةي مختلةف مراحةل  يحقق عالجا

 الةدواء بل تقوم الفواكه بدور هام، فإذا كان النبات الذي هو أساس .حياته

 ،رهةهبما له من طعم مر )أحيانا( فإن اإلنسان قةد يرفضةه أو يعافةه أو يك

 …ولمقومات الفاكهة بمةا لهةا مةن طعةم حلةو تصةبح المةداواة هةي البةديل

 مفردها أو بامتزاجها مع نبات آخر. سواء أكانت ب

ها ذ بمةذاقتطلب للتنعم بجمالها والتلذ باعتبار أن الفواكهَ  ،التفكه -ج 

ر كمةا أنهةا مظهة ،والتغذي  بطاقاتها، وهي أفضةل نبةات يشةتهيه اإلنسةان

 ولمةةا تثيةةره فةةي الةةنفس مةةن مظةةاهر األنةةس ،للنعمةةة اإللهيةةة  علةةى عبةةاده

صةلة قد العْ راح. ومثل هذا األثر مما يَ والسرور وما تشيعه من فرح وانش

 بين خصائص الفواكه وبين النفس اإلنسانية. 

بةين طبيعةة الجسةد وخصةال الفواكةه، وفةي ذلةك  العالقةة إقرار - 2

ي فةةولعةةل السةةمرقندي  .األداء الفاعةةل المرجةةو مةةن النبةةات باعتبةةاره دواء

 ،ليهةارصد هذه العالقةة يسةعى إلةى وحةدة متكاملةة بةين الخةالل المشةار إ

ةة تةةاب ما ينـوإن تفةةاوت  القصةةد مةةن تنةةاول الفواكةةه. لةةذلك فالمةةداواة بهةةا لِّ

الجسةةةد مةةةن عةةةوارض وتغيةةةرات مثةةةل التسةةةخن والتجفةةةف والترطةةةب 

ام ومن ثم كان االنسج .واالستمساك واالسترسال ضرورية ال ي عدل عنها

بةين طبيعةةة الجسةةد ومزاجةةه وبةةين خةةواص الفواكةةه ضةةرورة غذائيةةة بهةةا 

 ة ويتم الفالح.تتحقق السالم

وإذا كانةةت األغذيةةة تتعةةدد إلةةى أغذيةةة مطلقةةة وأخةةرى غليظةةة  - 3

مةة لةه مثقلةة غِّ لْ بَ وثالثة رطبة؛ وإذا كانت المطلقة محرقة للةدم والغليظةة م  
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للبدن؛ فإن الفواكه باعتبارها غذاء رطبا يدل علةى مةا هةو لةين، والليونةة 

رة هامةةة إلةةى وهةةي إشةةا .أقةةرب إلةةى االعتةةدال مةةن الصةةالبة  واليبوسةةة

وفةي صةالحية الفواكةه للرياضةيين  .خاصية الفواكه ومفعولها في الجسةد

الذين يبذلون جهدا وطاقة في حركةاتهم تثيةر الحةرارة وكةذا للمحةرورين 

الةةذين يتوقةةون للةةتخلص مةةن أعةةراض حةةرارة أجسةةامهم؛ مةةا يجعةةل أثةةر 

 الفواكه كبيرا على أبدانهم خاصة إن تناولوها مبردة. 

نةةت الفواكةةه كةةذلك، فةةإن اإلقبةةال عليهةةا واإلكثةةار منهةةا وإذا كا -  4

يجعل آكلها عرضة للحميات لما في مائها من أثر بليغ في الدم حيث يولد 

 :في العروق تعفنا على نحو ما فةي حةرارة الفواكةه الرطبةة ذات الطعةوم

. فإن االستكثار منها يجلب الحميات 1التفهة والحامضة والحلوة والحريفة

 .مت في المعدة، أما إذا مةا عفنةت فتقةارب خطورتهةا التسةممإذا ما انهض

وإذا كان السمرقندي قلما أشار إلى فكرة إصالح مضار الفواكه التي تنبه 

لها علماء التغذية في رومهم التوازن الغذائي وفي حرصهم على مالءمة 

فةةإن مطلةةق األغذيةةة  ،البشةةري ومةةدى آثةةاره فةةي الجسةةم الغةةذاء للمةةزاج

ونة في الفواكه خاصة. ومثل هذا الحةرص فةي إصةالح معرض إلى العف

يةةدل علةةى وعةةي التةةراث العربةةي فةةي الطةةب  -ومنةةه الفواكةةه  -الغةةذاء 

 والصيدلة بإمكانيات الوقاية مما قد ينتاب آكلها من أعراض َمرضية. 

ولتجنب عفونة الفواكه ومسبباتها المرضةية يحةذر السةمرقندي  - 5

  :من

 قها بالمعدة واألمعاء. قشورها لصعوبة هضمها والتصا -

المضةةاد منهةةا للمةةزاج حتةةى ال يحةةدث رد فعةةل فةةي الجسةةم لعةةدم  -

 استجابة النفس لها. 

                                                        
هو بارد، والحامض يدل على رطوبة خالطتها رطوبة ما، التفه من الطعوم عديم المطعم و - 1

والحلوة تدل على مزاج حار معتدل الحرارة، والحريفة أشدها حرارة لغلبة الحر واليبس. 

راجع كتاب الكليات البن رشد ضمن األغذية واألدوية عند مؤلفي الغرب اإلسالمي مدخل 

ي، دار الغرب اإلسالمي، ونصوص، من تقديم واختيار وتحقيق محمد العربي الخطاب

 . 400ـ  399، ص ص 1990بيروت، 
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  :كما يدعو السمرقندي  إلى ضرورة

 تناول لب الفواكه فقط.  -

 اختيار النضج منها.  -

ذاء إن تصور السمرقندي للفواكه في بدايةة قولةه أنهةا قليلةة الغة - 6

ه الحيوانات وأجزائها تصور يعتمةد فةي نظةر بالنسبة إلى الحبوب ولحوم

علةةى مةةا أورده فةةي آخةةر الةةنص مةةن كةةون الثمةةار الرطبةةة اللينةةة سةةريعة 

لتحلةل االنحدار سريعة النفوذ في البدن كله، سريعة االستفرار بةالبول وا

مةةن الجلةةد. وفةةي مثةةل هةةذه الحةةاالت ال يحتةةاج للفواكةةه أن تحقةةق غةةذاء 

  .ستديمةمتكامال يمد الجسم بطاقة فعالة م

ورغم أن الشروط التي أشةار إليهةا السةمرقندي وتحليلةه كةل فاكهةة 

على حدة يجعل تصوره ال يستجيب لما أنجزه. فكثيرا ما يشير إلى أهمية 

التفةةاح للقلةةب والسةةفرجل للمعةةدة  :الفواكةةه فةةي الغةةذاء ويستشةةهد بةةالقول

تسةببه فةي حالةة مةا  -كما يشير إلةى أهميتهةا فةي المةداواة  ،والرمان للكبد

ممةةا يجعةةل دورهةةا فةةي عمليةةة  -األغذيةةة الغليظةةة مةةن عسةةر فةةي الهضةةم 

الهضم الفاعل األساس  في عملية التغذية إذ أن امتصاص الجسةم لمنةافع 

ويعنةي  .1الغذاء يحقق الغاية من الطعام مما يحيةل الكيلةوس إلةى كيمةوس

ال ال تدرك إ -ومنها الفواكه  -هذا أن معرفة خصوصيات المواد الغذائية 

 في ضوء إمكانية هضمها للغذاء. 

إن قراءة هذا النص في ضوء ثقافة عصرنا الطبية تستجيب لجملةة 

مةةن األسةةس تتعلةةق بأهميةةة الفواكةةه فةةي الغةةذاء والمةةداواة. ورغةةم مةةا فةةي 

التصةور العلمةي المعاصةر، حينةا بعض آراء السمرقندي مما قةد يخةالف 

ضةل مةا تتةوفر عليةه مةن وخاصة فيما يتعلق بأهمية الفواكه في الغةذاء بف

وكةذا فيمةا يتعلةق بأهميةة قشةور بعةض الفواكةه فةي  ،قدرات غذائية هامةة

العملية الغذائية. يبدو أن أهمية الفواكه في المداواة كعالج طبيعةي يجسةد 

حضةةورها فةةي الثقافةةة الطبيةةة المعاصةةرة نهجةةا جديةةدا بتمثةةل معطيةةات 
                                                        

الكيلوس هو الطعام إذا انهضم في المعدة فصار مثل كشك الشعير، والكيموس هو الدم - 1

 . 575المستحيل عن الغذاء ـ راجع األغذية. م.س، ص: 
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ومقومةات االسةتفادة  التراث الطبي العربي فيما رامه من فعاليات النبةات

 منه. 

تهم إن اهتمام العرب بالفواكه اهتمام له من الشيوع ما يعكس مراعا

  :لتدبير أمور حفظ الصحة وما يقرب إليها من غذاء سواء كان

وهةو الضةروري المعتةاد الةذي يقةيم بةه كةل حةي غذاء مطلقةا " - 1

 ا  زءالةذي يحيلةه البةدن ليصةبح جة وهذا هةو الغةذاء ،أوده لينمو ويتحرك

 ". منه، أي لمد ِّ أنسجة الخاليا بما تحتاج إليه لبقائها

وهو الذي يقصد به مداواة علة أو تقويم خلل أو غذاء دوائيا " - 2

 .1"في بدن فهو بمنزلة الدواء

 احتلت ولما كان النبات أنواعا وأجناسا وأصنافا وألوانا فإن الفواكه

اس علةةى تناولهةةا فةةي تةةراث الطةةب العربةةي مكانةةة مرموقةةة إلقبةةال النةة

ت لةةذلك اهةةتم بهةةا العلمةةاء فةةي مجةةاال ،وإلمكانياتهةةا فةةي الغةةذاء والةةدواء

 الفالحة والتغذية والطب والصيدلة وبأحوالها حالتي الصحة والمرض.

 ولذلك جاءت تصوراتهم دقيقة بالقدر الذي أنجزوا فيه منهجةا سةلك

  :ومن ثم اعتمدوا على .الرواية والدراية

 :علمي ومن أخصهاأسس المنهج ال - 1

المالحظةة التةةي تقةوم علةةى أسةاس معاينةةة العالئةق بةةين عناصةةر  -أ 

 الكون. 

التجربةةةة التةةةي تسةةةلك سةةةبل صةةةحة المالحظةةةة والتحقةةةق مةةةن  -ب 

 متوسلين في ذلك باالستقراء واالستنباط. ،نتائجها

  :وفي مقدمتها ،مصادر تتعلق بجملة من المصنفات الطبية - 2

  .الطب النبوي -أ 

 وس وغيره في الطب والصيدلة. نكتب جاليب ـ 

                                                        
 . 35األغذية واألشربة. م.س. ص:  - 1
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وبمثةةةل هةةةذا التصةةةور واإلنجةةةاز كةةةان فضةةةل التةةةراث العربةةةي فةةةي 

صةل كان التوا كما ،المجاالت المشار إليها على النهضة األوربية عظيما

فةةي ذلةةك قائمةةا علةةى نحةةو مةةا سنشةةير إليةةه فةةي المبحةةث األخيةةر مةةن هةةذه 

 الدراسة. 

 كه معطيات العالج الطبيعي للفوا :رابعا

إن لمقاربةةةة معطيةةةات الفواكةةةه فةةةي العةةةالج الطبيعةةةي إشةةةكالية فةةةي 

 تناولهةا، فسةةواء إن حةةددنا خصةةائص الفواكةةه فةةي العةةالج الطبيعةةي أو إن

 سةةيكون التةةداخل واردا بةةين ،حةةددنا األمةةراض ومةةا يعالجهةةا مةةن الفواكةةه

 الغذاء المطلق والغذاء الدوائي المشار إليها آنفا. 

إلى قيمة الفواكه كغذاء ودواء نحرص ونظرا لضرورة لفت النظر 

على مقاربة بعةض الخصوصةيات التةي تمتةاز بهةا الفواكةه لعةالج بعةض 

األعراض المرضية، لذلك فال مندوحة من نهج االنتقاء كوسيلة إجرائيةة 

إلجمةةةال المقاصةةةةد. وعةةةذري فةةةةي ذلةةةك تعةةةةدد الخصوصةةةيات للفواكةةةةه 

لدراسةةة تتبعهةةا وإمكانياتهةةا فةةي العةةالج الطبيعةةي ممةةا يصةةعب علةةى هةةذه ا

ولعلنةا نةروم  .نظرا لكثرة الفواكه وكثرة األعراض 1واستيفاء القول فيها

 . 2لناه حين ندرس كل فاكهة على حدةمالتفصيل فيما أجاستقباال 

المشةةمش مسةةكن للعطةةش ونةةافع مةةن خشةةونة الحلةةق والصةةدر  - 1

  .والرئة

 نهالتين عامة نافع من المغص العارض واألوجاع، واليابس م - 2

ر يغذي غذاء جيدا ينفع المرضى الذين تجهمت ألوانهم، ويلين الصد

 وقصبة الرئة.

 .لدماراوإذا شم يزكي العقل ويقوي  ،التفاح مقو للقلب والمعدة - 3

  منق للبدن ومصف للدم. ،مقو للمعدة ،اإلجاص مبرد ومرطب - 4

                                                        
 ها الخصوصيات وتتواصل فيها المعلومات. لن نشير إلى المصادر فغالبها تتوارد في - 1
سبق أن قمنا بدراسة عن: الفواكه بين التراث العربي وعلم التغذية الحديث، فاكهة العنب  - 2

 .  124-101أنظر هذا الكتاب: ص ص: نموذجا. 
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معدة القراسيا تلين الطباع وتحسن اللون وحامضها ينفع في ال - 5

  .لسعالوا

 الخوخ جيد للمعدة مشه للطعام وعصيره طارد للديدان.  - 6

من  نافع من خواصه أنه ،العنب كالتين من أكثر الفواكه غذاء - 7

 السعال وملين للبطن ومسخن للبدن. 

الرمةةان مغةةذ للطبةةائع نةةافع للصةةدر ومرطةةب للمعةةدة. لعصةةيره  - 8

 وقشوره عدة منافع. 

ح للقلةب، قةاطع لإلسةهال، نةافع فةي مفةر ،السفرجل مقو للمعدة - 9

 القولنج، مدر للبول. 

التوت نافع في تليةين الةبطن وخشةونة اللثةة والحلةق والصةدر  - 10

 ه وعصيره وورقه. بيستعمل ر

 نافع في اإلسهال المزمن، قاطع لنزف الدم.  العناب - 11

  .المشتهى عاقد للبطن - 12

 الدالع نافع من الحميات المحرقة.  - 13

  .البطيخ منق للكلى والمثانة، مدر  للبول - 14

  .البلح دابغ للمعدة واللثة والفم قاطع لإلسهال - 15

الرطةةب مخصةةب للبةةدن البةةارد المةةزاج وإذا طةةبخ نفةةع مةةن  - 16

 الخناق ونفط اللهاة. 

 اللوز نافع من السعال المزمن والربو.  - 17

 الجوز إذا أكل بالتين هو شفاء للسموم.  - 18

الخيةةار مسةةكن للهيةةب المعةةدة مةةدر للبةةول إذا شةةم أنعةةش مةةن  - 19

 الغشي. 

  القثاء مسكن للحرارة والعطش نافع في شدة التهاب المعدة. - 20

… 1 

                                                        
إن هذه الخواص المستنبطة من التراث الطبي والغذائي العربي وردت معظمها في مصادر  -1

 .فواكه في أورباالمعرفة بال
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 وفيما ذكرناه من المشةهور منهةا ،وتكثر الفواكه وتتعدد الخصائص

وال  ،ءما يعد سبيال إلى العالج الطبيعي سواء في تناولها كغةذاء أو كةدوا

لتةي عطيات العالج الطبيعةي للفواكةه إال فةي االلتةزام بالشةروط اتتحقق م

 أقرها الطب العربي: 

إصالح معيار الفواكه بتناول أغذية أخرى مصةاحبة لهةا لمةا قةد  -أ 

تحدثه بعةض الفواكةه مةن تغيةرات طارئةة تسةبب بعةض األعةراض غيةر 

ى وأكل الكمثر ،المرغوب فيها، فاإلدمان على أكل التفاح يورث النسيان

علةةى الصةةوم يولةةد الريةةاح وكثةةرة أكةةل السةةفرجل تحةةدث القةةولنج ووجةةع 

 1. ..األعصاب

ثالث فرضيات شارحة لفكرة اإلصةالح  2وقد افترض أحد الباحثين

  :في التغذية

مصلحات قد يكون الهدف منها إحداث توازن فةي مةزاج الغةذاء   -أ 

ن عسةر الفجةل ومةا يحدثةه مةونفسه على نحو ما نراه في تنةاول البةاكور 

  :الهضم

  هأصةةةةةةةةةةلحه بالتوابةةةةةةةةةةل الزكيةةةةةةةةةة

 

 3 هوصةةةةةةةةةةعتر وحاشةةةةةةةةةةة بريةةةةةةةةةة

 

 
  :الهضم وإذا كان القثاء بطيء

 أصةةةةلحه بةةةةالملح وكلةةةةه بالرطةةةةب

 

 4الصةفي المنتخةبالنحل أو عسل 

 
 مصلحات  قد يكون الهدف منها جعل الغذاء كامال من الناحية -ب 

  :الغذائية مثلما نجده في القراسيا

 كيةةةةةةةةةإصةةةةةةةةالحه الجةةةةةةةةوار  الز

 
 

 1مةةةةةةةةن فلفةةةةةةةةل وقرفةةةةةةةةة سةةةةةةةةنية

                                                                                                                                                

 Henri Leclerc: les Fruits de France etأذكر على سبيل المثال الكتاب المرجعي    

les principaux fruits des colonies (2ème édition, 1950) .)المراجع( 
يالحظ في هذه الفقرة )إصالح معيار الفواكه( أن األمثلة الواردة فيها مجانبة بشكل عام لما  -1

 ليوم عن هذه الفواكه. )المراجع(يعرف ا
 . 33الطب العربي في القرن الثامن عشر م.س.ص:  - 2
 ( م.س.  50أرجوزة الفواكه ) البيت  - 3
 ( م.س.  226ن.م) البيت  - 4
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 مصلحات قد يكون الهدف منها تسهيل الهضم كما في البلح:  -ج 

…......

…………………………

…… 

 2أصةةةةةةةةةلحه بةةةةةةةةةالمرق السةةةةةةةةةمين

 
مصةةلحا ت قةةد يكةةون الهةةدف منهةةا  :ونضةةيف افتراضةةا رابعةةا -د 

  :إحداث توازن بين الغذاء ومزاج اإلنسان كما في البطيخ

 إصةةةةةةةةةةالحه مسةةةةةةةةةةتعجال يكةةةةةةةةةةون 

 

 حةةةةةةةةةار سةةةةةةةةةكنجبين كةةةةةةةةةل مةةةةةةةةةرل

  وبةةةةةةةةةةارد المةةةةةةةةةةزاج فليسةةةةةةةةةةتعمل  
 

 3جةةةةةةةةوار  الفلفةةةةةةةةل أو قرنفةةةةةةةةل

 
ومثل هذه الفرضيات قةد تبةدو متداخلةة فةي مناحيهةا لمةا فةي طبيعةة 

  .األغذية من إمكانيات التكامل

ولعل في حرص العلماء على فكرة اإلصالح تةأثرا واضةح المعةالم 

ليقةين هة االفتةراض حينةا وابثنائية النفع والضرر التي نهلوا منها على ج

يةد نف ،ئيةحينا آخر، مما يجعل الطعام الواحد كالذات اإلنسانية مجاال للثنا

 مما هو نافع ونصلح مما هو ضار فيها.

ومن ثم كانةت فكةرة اإلصةالح عامةة، لكةال التصةور واإلنجةاز ممةا 

 .يقتضي تمحيصه في البحث العلمي

  :أكل الفواكه غضة وحلوة - 2

لمةاء العةرب علةى ضةرورة تجنةب الفةج مةن الفواكةه لقد حرص الع

 .ةوكذا الحامض منها لما في أكلها من مضار تعسر الهضةم وتعةدم الفائةد

  :فالتفاح

 وكةةةةةةةةل حةةةةةةةةامض مةةةةةةةةن التفةةةةةةةةاح

  

 داعةةةةةي السةةةةةقام عةةةةةادم الصةةةةةالح

 
 كةةةةةةةةذلك الفةةةةةةةةج غلةةةةةةةةي  قةةةةةةةةابض 

 

 واليةةةبس والبةةةرد مةةةزاج الحةةةامض

 
  والحلةةةةةةةةةةةةو مائةةةةةةةةةةةةل لالعتةةةةةةةةةةةةدال

 

 1ولةةةةةةةيس مةةةةةةةن حةةةةةةةرارة بخةةةةةةةال

 
                                                                                                                                               

 ( م.س.  85ن. م ) البيت - 1
 (م.س.  278ن.م ) البيت  -2
 ( م.س.  266و 265أرجوزة الفواكه، ) البيت  -3
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  :والتوت

 ه ثقيةةةةةةةةةةلوالفةةةةةةةةةج منهةةةةةةةةةةا كل ةةةةةةةةة

  

 ومسةةةةةةةةةةةةةةةدد مبةةةةةةةةةةةةةةةرد قليةةةةةةةةةةةةةةةل

  
هةوا نثةر جنيهةا، وكثيةرا مةا إومن ثم دعا العلماء إلى تناول الفواكةه 

ص عن تناول المجني البائت منها كالباكور والتوت مةثال. وتتفةاوت خةوا

ر الفواكه في طبيعتها وسرعة نفاذها في الجسم في حاالت مرضية، فةالم

والعةافص صةالح أحيانةا للةدواء حسةب طبيعةة المةرض  والحامض والتفه

 والمزاج. 

  :توقيت أكل الفواكه - 3

دفةع كما أن لتوقيت تناول الفواكه أهمية بالغةة فةي تحقيةق منافعهةا و

 ،مضارها فالمشماش ال يؤكل عشية، والبةاكور ال يؤخةذ فةي آخةر النهةار

لك حبةةذ أمةةا الكمثةةرى والتةةين والعنةةب فبةةدون تحديةةد زمةةاني غالبةةا. ولةةذ

م أو على الصو ،العلماء أكل بعض الفواكه قبل الطعام كاإلجاص والعنب

ارج أو مطلقا كالرمةان والةدالع، أو خة ،وز، أو بعد األكل كالسفرجلللكا

 أوقات الطعام كالقراسيا. 

 -مما حرص العلماء على مراعاتها  -ومثل هذه الشروط وغيرها  

 الدواء. فاعلة في ضبط منافع الفواكه في الغذاء و

  الفواكه بين األدوية المفردة واألدوية المركبة :خامسا

اهتم العرب بالنبات وأولوا له عناية فائقة بحرصهم على المةداواة  

  :به التي اتخذت سبال ثالثة

 التداوي بالغذاء الطبيعي.  - 1 

 التداوي بالنبات المفرد )األدوية المفردة(.  - 2 

 ة )األدوية المركبة(.التداوي بنباتات متعدد - 3 

  :وتبدو أهمية الغذاء الطبيعي في

                                                                                                                                               
 ( م.س. 263و  262و 261قرونية )األبيات  األرجوزة الش- 1
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 تحقيق الوعي الصحي لإلنسان. - 1 

 المداواة الذاتية والمباشرة.  - 2 

 بساطة العالج وسهولة تناوله.  - 3 

 توفر الدواء بحسب الفصول.  - 4 

 سرعة نفوذه في الجسم.  - 5 

نةت فكا صةها الطبيةةوقد استجابت الفواكه بإمكانياتها الغذائيةة وخوا

لسالفة للمداواة بها المكانة المرموقة. ومن ثم كانت صالحيتها بالشروط ا

ها وفي مقدمتها الحميات التي يبةدد ،الذكر لعديد من األعراض المرضية

وألم  وحرقة البول ،والسعال الذي ينفعه العناب والرمان ،الرمان والدالع

 ل وإخةةةراج الحصةةةاة اللةةةذينلهمةةةا الةةةدالع، ودر البةةةويالمثانةةةة اللةةةذين يز

يعالجهمةا البطةيخ، وعسةةر الةوالدة الةذي يزيلةةه الرطةب، وضةعف المعةةدة 

بلح الذي يقويه اإلجاص والخوخ والعنب، والتهاب اللثات الذي يضمده ال

  …والتوت، وخفقان القلب الذي يذهبه السفرجل

بةل إن  ،وال يقتصر األمر علةى عةالج الفواكةه لعةدد مةن األمةراض

من حيث أنها تشكل مادة تسهم في حفظ  1مية بالغة في التجميلللفواكه أه

الصحة بما له صلة بجسد اإلنسان على نحةو مةا نجةده فةي فاكهةة البطةيخ 

وما نجده في فاكهة التةين التةي يضةيف التغةذي  ،يدي النساءأمن ترطيب 

بها لونا مشرقا. وفي هذا الصدد نجد أن فاكهةة السةفرجل صةالحة للغةذاء 

لنساء في الشهر الرابةع خاصةة إن أكلةت جةاء المولةود حسةن أثناء حمل ا

  :الصورة

 إن أكلةةةةةةةةةةت امةةةةةةةةةةرأة سةةةةةةةةةةفرجال

  

 فةةةةي رابةةةةع األشةةةةهر كةةةةان أجمةةةةال 

 
 يةةةةةأتي الةةةةةذي تلةةةةةده مثةةةةةل القمةةةةةر

  

 2صةةةةورته تكةةةةون أحسةةةةن الصةةةةور

 

                                                        
راجع المقالة التاسعة عشر من كتاب التصريف لمن عجز عن التأليف للزهراوي، انظرها  - 1

 . 294 – 291في األغذية  واألدوية، م.س، ص ص 
 ( م.س. 186 – 185راجع أرجوزة الفواكه )البيتان  - 2
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كما أن العالج بالفواكه مةن جهةة ثالثةة يحةرص علةى إشةاعة أثرهةا 

 داالنشراح والسةرور، ممةا يعقِّةفي النفس الذي يثيره بعضها في حاالت  

الصةلة بةين خصةائص الفواكةه وبةين الةنفس  -كما سبقت اإلشةارة إليةه  - 

اإلنسةةانية، فالتفةةاح يولةةد السةةرور والفةةرح والسةةفرجل فيةةه مسةةرة الةةنفس 

 1 …والعنب يذهب الغم

أمةةا التةةداوي بنةةوع محةةدد مةةن النبةةات هةةو مةةا اصةةطلح علةةى تسةةميته 

الغةا تماما بين( فقد اهتم العلماء العرب به اهباألدوية المفردة )أو األقرباذ

 تعكسه هذه الوفرة من المصنفات التي ألفوها في الطب والصيدلة. 

وتشكل األدويةة المفةردة صةناعة صةيدلية اسةتغلت الفواكةه باعتبةار 

خصوصةيتها الشةةفائية للعديةد مةةن األمةراض. وقةةد اتخةذت هةةذه الصةةناعة 

م ة واألدهان والصمور والمةراهعدة أنماط وأشكال منها الطيب واألشرب

 والربةةوب وغيرهةةا مسةةتفيدة مةةن إمكانيةةات الفواكةةه فيمةةا يتعلةةق بمياههةةا

فمةةن عصةةير التفةةاح يسةةتخلص مةةاء  …وقشةةورها وبروزهةةا وجوارشةةها 

 يتطيب به وشراب يقوي القلب ويفرح ويجدد النشاط. 

ومن عصير الرمان شةراب ينفةع فةي إطفةاء العطةش وتليةين الةبطن 

 ر ورب ه يمنع من فساد األطعمة في المعدة. وتقوية البص

 ومن تقطير العناب وطبيخه شراب صالح للهزال والسعال. 

 ومن شجر اإلجاص صمغ يفتت الحصى ويلزق القروح.

صةةمغ يحسةةن اللةةون ويحةةد البصةةر ويةةنهض  2ومةةن شةةجر القراسةةيا

 الشهوة. 

ش مومةةن اللةةوز دهةةن ينقةةي الكليةةة والمتانةةة، وينفةةع مةةن الكلةةف والةةن

  .ثارواآل

  .ومن طبيخ التين والغرغرة به تتحلل أورام قصبة الرئة
                                                        

لفواكه في المجال النفسي وموافقة الكتب هناك نوع اإلجماع الحاصل حول خصائص هذه ا - 1

 المذكور.. )المراجع(. Henri Leclercالعلمية المعاصرة لذلك خصوصا كتاب 
القراسيا أو القراصيا الذي يرجح أنه نوع من البرقوق خصوصا منه الطويل الذي  - 2

 يجفف..)المراجع(
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ومةن أبةرز األدويةةة المفةردة وأكثرهةةا التةي تصةنع مةةن الفواكةه هةةي 

. فمةةن العنةةب والتةةين والتفةةاح والسةةفرجل والرمةةان واإلجةةاص 1الربةةوب

تصةةنع ربةةوب أشةةربة نافعةةة مةةن عةةدد مةةن  …واألثةةرج والةةبلح والتةةوت

إلةى بعضةه وممةا لةم نشةر إليةه لطةول  األعراض واألمةراض ممةا أشةرنا

 استقصائه  وصعوبة تتبعه. 

اتةات وأما األدوية المركبة فإن للفواكه فيهةا حضةورا هامةا يتةيح للنب

لةط األخرى تفاعال وتعضيدا يمكنها مةن صةالحيتها للعةالج، فةالتين إذا خ

 بدقيق الشعير والحلبة عمل منه ضماد يحلل األورام. 

رمةان الحةامض ومةاء التفةاح الحةامض ومةاء ال 2ومن ماء الحصرم

مع ماء الهندباء وماء الورد يهيأ شراب ينفع من الحةر المفةرط فةي الكبةد 

 . 3ومن الحميات الحادة المحترقة

ومن ماء الكمثرى وماء السةفرجل ومةاء الرمةان المةر ومةاء التفةاح 

المةر باإلضةافة إلةى عةود الطيةب وقرنفةل ومصةطكى يهيةأ شةراب يقةةوي 

 . 4في اإلسهال ويقطع  القيء المعدة وينفع 

بةةل  ،وال تقتصةةر الفواكةةه علةةى دور التفاعةةل والتعضةةيد الشةةفائي 

 :تتجةةةاوز إلةةةى دور اإلصةةةالح لمنةةةع أضةةةرار بعةةةض النباتةةةات الطبيةةةة

فالسقمونيا التي تضر باألحشةاء والمعةدة والكبةد وتسةقط الشةهوة وتكةرب 

جفف في وتغشي يتحدد إصالحها في أن تعجن بماء السفرجل والتفاح وت

 .. 5لظل ويضاف إليها األنيسون والمصطكىا

  :وال تقوم صناعة الدواء إال إذا تحدد أمران أساسيان

                                                        
 . 266راجع األغذية واألدوية. م.س، ص:  - 1
قبل نضجه( و عصيره مشروب شائع في الشام خصوصا عند أهل حلب..  الحصرم )العنب - 2

 )المراجع(.
 . 263األغذية واألدوية، م.س. ص  - 3
 . 265األغذية واألدوية، م.س، ص:  - 4
 Pistaciaالمصطكى صمغ شجيرة الضرو   /344األغذية واألدوية، م.س، ص  - 5

lentiscus .)المراجع( 
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راث العلمةةي العربةةي ـوقةةد حفةةل التةة ،مقةةادير اسةةتعمال األدويةةة - 1

ر(  0,2راط )ـمةن القية اً ر من الدقة في تحديد موازين كل نبةات بةدءـبكثي

 . 1كلغ( 56ز )ـإلى التقفي

وقةةةد راعةةةى التةةةراث العلمةةةي العربةةةي مةةةدة  ،حيتهامةةةدة صةةةال - 2

فاألصةمار أكثةر األدويةة  ،صالحية الدواء معتمدا في ذلك علةى التجربةة

عامةا، والعصةارات فةي نحةو عشةرة  30بقاء تصل صةالحيتها إلةى نحةو 

أمةا الربةوب فقةد تبقةى صةالحيتها فةي  ،أعوام، واألدهان في نحةو عةامين

 . 2أعوام 7نحو 

ةألمةرين نَ وفي مراعةاة هةذين ا فةي التةراث  ي واقةع البحةث العلمةيعِّ

 العربي ومدة موضوعيته ودقة وسائله اإلجرائية. 

وأمةةام تعةةدد إمكانيةةة الفواكةةه سةةواء فةةي إطةةار الغةةذاء الطبيعةةي أو 

تعةةددة التةةداوي بالنبةةات المفةةرد )األدويةةة المفةةردة( أو التةةداوي بنباتةةات م

عة الصةةةةيدلية )األدويةةةةة المركبةةةةة( تتضةةةةح قيمتهةةةةا الجليةةةةة فةةةةي الصةةةةنا

و وخصائصها الطبية بتطور وإعجاز علمي دقيق. وما أشرنا إليه إنما هة

قل من كثر مما زخةرت بةه المصةنفات العربيةة مةن التةراث العلمةي  فةي 

 الطب والصيدلة طوال العصور اإلسالمية. 

 

 ه التواصل بين التراث الطبي العربي والطب الحديثسادسا: أوجُ 

أي  -ء القةدماء والمحةدثين والمعاصةرين وحين المقارنة بةين العلمةا

فيما يخص الفواكه دراسة وتحليال، تواجهنا  - بين علماء العرب والغرب

إشكاالت وضع التراث والمعاصرة، وبالضةبط فةي مةدى أهميةة العالئةق 

                                                        
 525هورة المستعملة قديما في الصيدلة: األغذية واألدوية، ص: راجع الئحة االوزان المش -1

 . 526و
راجع المقالة التاسعة والعشرين من كتاب التعريف لمن عجز عن التأليف للزهراوي،  -2

. / من مصادر أعمار العقاقير 302 – 297انظرها في األغذية واألدوية م.س. ص ص: 

عقاقير المفردة واألدوية المركبة لصاحبها عمل مغربي مختص وهو   منظومة في أعمار ال

الطبيب أبي الفضل محمد بن القاسم العجالني السالوي مخطوط المكتبة الملكية ضمن 

 ..)المراجع(515مجموع رقم 
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العلميةةة بينهمةةا، خاصةةة أن التةةراث العربةةي فةةي الفالحةةة والطةةب اتسةةم 

 بأمرين اثنين: 

 في تأثره بالتراث اإلنساني عامة واليوناني خاصة.  - 1

 في تأثيره في النهضة العلمية التي عرفتها أوربا.  - 2

ولم يكن هذا التأثير وذلك التأثر إال مجاال لإلبداع العربةي فةي آفةاق 

المالحظةةةةة والتجربةةةةة حيةةةةث أن تفوقةةةةه فةةةةي مجةةةةال الفالحةةةةة والغةةةةذاء 

المسلمات اليوم في البحث العلمي  واألطعماتية والطب والصيدلة يعد  من

المعاصةةر. ويجةةدر بنةةا أن نشةةير إلةةى أن إسةةهام علمةةاء العةةرب فةةي علةةوم 

من الفالحة النبطية البن وحشية وكتاب الفالحة البةن  اً النبات خاصة بدء

يعد  ثروة علميةة كبيةرة لةم تحةتفظ بعلةوم األقةدمين  ،بصال وغيرهما كثير

المالحظة واالختيار والمعاينةة فةي فحسب، بل أسهمت بمناهج التجربة و

دراسة النبات وأحواله وأنواعه ومراتبه وكل ما يتعلق به. وبذلك أرسةى 

اإلبداع العربي في علوم النبات والطب والصيدلة قواعةد البحةث العلمةي 

 .1بكل دقة وعمق

لذلك كان فضل العرب على األوربيين عظيما على نحةو مةا يقةرره 

رهم ممةن أقةروا ـي وشةارل سةينوريوس وغيةلويس إميلي سيديو ورينالد

وقةةد  .بفضةل العةرب الةذين نقلةةوا فضةائل النبةات مةن الشةةرق إلةى الغةرب

نالت الفواكه اهتماما فةي هةذا العبةور، حيةث انتشةرت فواكةه مةن جملتهةا 

وغيرهةةا مةةن أنةةواع الفاكهةةة والنباتةةات  ،المشةةمش  والبرتقةةال والبطةةيخ

زاتهةا ممةا يجعلهةا اليةوم األخرى بل درست خصائصةها ومقوماتهةا وممي

حاضةةرة بشةةكل فعةةال حيةةث التوافةةق بةةين معطيةةات علةةوم النبةةات العربيةةة 

وبةةين النتةةائج العلميةةة التةةي توصةةل إليهةةا الغةةرب رغةةم اخةةتالف الةةرؤى  

 2والمناهج مما يستوقف النظر.

                                                        
راجع في الموضوع: إسهام علماء العرب المسلمين في علم النبات، علي عبد هللا دفاع،  -1

 . 1985، 1مؤسسة الرسالة، ط 
السابق فهو أحسن مرجع يضبط المنابع األصلية للفواكه  Henri Leclercعلى عمل نحيل  -2

 وانتشارها عبر العالم.. )المراجع(
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ومعاصةةر  ،وحةين نجةد أنفسةةنا أمةام منهجةين مختلفةةين قةديم متجةاوز

كما يرى أحد البةاحثين  -معطياتهما تتم  فإن مقاربة التقريب بين ،متطور

  :من خالل أمور ثالثة -1المغاربة

 .تصنيف األغذية - 1

 .النظام الغذائي - 2

 خصائص األغذية.  - 3

ومن خالل المقاربات نلحظ أوجه التوافق في معطيات الفواكةه فةي 

ج كقيمةةة غذائيةة فةةي عةةال -سةياقها التةةاريخي أي فةي اسةةتعماالت الفواكةه 

 بين الطب العربي القديم والطب الغربي المعاصةر، وإدراك -ض األمرا

هةذا التوافةةق يجعةل حضةةور رؤيةة الطةةب العربةي مةةا تةزال فعالةةة ويؤكةةد 

فها جدواها مدى اإلحساس بجدية العلوم العربية اإلسالمية ومدى استشرا

صه إلى مقومات النبات ومعطياته العالجية من خالل تحليله وإدراك خوا

كةةن أن نستشةةهد فةةي هةةذا السةةياق مةةا يخةةص بعةةض الفواكةةه ومنافعةةه. ويم

وقيمتهةا الغذائيةةة فةةي العةةالج مةةن األمةراض واألعةةراض ممةةا توافةةق فيةةه 

  :الطب العربي القديم والطب الغربي المعاصر

 التفاح والسفرجل مما يقوي القلب.  -

 اإلجاص والبلح مما يرطب المعدة.  -

  .العناب والقثاء والبطيخ مما يدر البول -

 ين مما ينفع في حالة اإلمساك. الت -

 الرمان واللوز مما ينفع في السعال والتنفس.  -

 . 2التوت مما ينفع في التهاب الفم -

.... 

                                                        
 . 34الطب.... من خالل األرجوزة الشقرونية، م.س. ص:  -1
 رجعنا في المقارنة إلى عدد من المراجع العربية التي درست األعشاب.  -2
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راث العربةةةي وعلةةةم التغذيةةةة  ـإن انسةةةجام هةةةذه المعطيةةةات بةةةين التةةة

بةل  ،الصةحة أمةر لةم يعةد مشةروعا أو فرضةية المعاصر وصةلتها بتةدبير

سةات فةي شةتى مجةاالت المعرفةة التةي حقيقة أكدت عليها كثير مةن الدرا

أجمعةةةةت علةةةةى "أن الطريقةةةةة التاريخيةةةةة هةةةةي أحسةةةةن الطةةةةرق لتثبيةةةةت 

وأن المعلومةات الحديثةة بةدون  .الدارسةين المعلومات الحديثةة فةي أذهةان

 . 1دراسة تاريخها ذات عالقة بالماضي ستكون قلعة الجذور ومضطربة"

 

  :خاتمة

 فواكةةه باعتبارهةةا عالجةةارا فإننةةا نقصةةد بهةةده الدراسةةة عةةن الـوأخيةة

  :طبيعيا في التراث العربي اإلشارة إلى جملة من المعطيات

 باعتبةةار ذلةةك -أهميةةة الفواكةةه فةةي الغةةذاء والمةةداواة والتفكةةه  - 1

 تحتاج إليه الحياة البشرية.  - مجاالت هامة ومتداخلة

إسهام الحضةارة العربيةة فةي علةم النبةات وفةي الفواكةه خاصةة  - 2

ليةه الجدة والطرافةة والدقةة والتميةز ممةا يجةب لفةت النظةر إ إسهام له من

 ألهميته. 

 نشر الوعي بطبيعة الغذاء في سياق الدعوة إلى األمن الصحي - 3

  .الذي يسعى إليه المجتمع اإلنساني

 يةةراث العلمي العربي في الفالحةة والغةذاء واألطعماتـغنى الت - 4

 فةي التةاريخ اإلنسةاني بمةالطب والصيدلة بفضةل المالحظةة والتجربةة او

حفظةةه مةةن معةةارف األقةةدمين ومةةا طةةوره مةةن علةةوم ومةةا اتسةةمت بةةه مةةن 

  .مما مكن الغرب من ثورة علمية متطورة ،معطيات

إن منهج العرب فةي دراسةة المكونةات الفعالةة فةي الفواكةه فةي  - 5

إلةى حةد كبيةر مةع النتةائج العلميةة  الطبائع واألمزجة قد توافقةت معطياتةه

 lesل إليها الغرب في منهجه المعتمةد علةى تحديةد الحريةرات التي وص

                                                        
 . 15: م.س. ص …إسهام علماء العرب  - 1
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calories  أو مراعاة الطاقة الغذائية لكل أنواع النبات والغذاء وساهمت

  1.في ذلك التحليالت الصيدلية الدقيقة

 إن الغرب أدرك مخاطر المواد الكيماوية المصنعة فةي األدويةة -6

إلةى  فدعا هو نفسةه ،فاتالحديثة وما تولد عن ذلك من أمراض  ومضاع

ولى البحث عن البديل لعالج شمولي من خالل العودة إلى الطبيعة التي أ

 ودة إلةىولن يكون لةذلك مةن سةبيل إال بةالع .لها التراث القديم عناية فائقة

التةةراث العربةةي الةةذي حةةافظ علةةى التةةراث القةةديم ومنةةه اليونةةاني خاصةةة 

 رون. والذي طوره بمالحظاته وتجاربه طوال عدة ق

إن هةةذه اإلشةةارات إلةةى جملةةة مةةن المعطيةةات التةةي ترومهةةا هةةذه  

الدراسة دعوة إلى تجديد رؤيةة البحةث والةدرس فةي التةراث العلمةي فةي 

 يدالنيةمجاالته المتعددة  الفالحيةة والغذائيةة واألطعماتيةة والطبيةة والصة

…  

      .وهللا األمر من قبل ومن بعد     

 

                                                        
 المالحظ قصور نظرية الحريرات وعدم كفايتها لتقييم أنواع الغذاء... )المراجع( -1
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 المصادر والمراجع

 آن الكريمالقر -

 د ضمن مجموع   578. الرباط ومخطوط خ. ،أدوية الزهراوي -

هيم أرجوزة الفواكه الصيفية والخريفية "ألبي الحسن علي بن إبرا -

 ،قيق ودراسة عبد هللا بنصر العلويحت المراكشي األندلسي

 1999 ،أبو ظبي ،المجمع الثقافي

لنشر للطباعة وا يدار الكتاب العرب ،لمعى المطيعي ،ارنولد توينبي -

  .1967 ،القاهرة

  1995ـ  1993المهندس عماد الكويفي  ،النباتات الطبيعية وفوائدها -

فاع، علي عبد هللا د ،إسهام علماء العرب المسلمين في علم النبات -

 1مؤسسة الرسالة، ط 

يم األغذية واألدوية عند مؤلفي الغرب اإلسالمي مدخل ونصوص تقد -

 .بيروت ،دار الغرب اإلسالمي ،ربي الخطابيواختيار محمد الع

 1990ـ  1ط

. الرباط، ومخطوط خ. ،محمد بن علي السمرقندي ،المرضى أطعمة -

  .د578

 ( 887) و (3) 870مخطوط االسكولاير  ،الرازي ،ترتيب الفاكهة -

 د ضمن مجموع  578. الرباط و خ. ، مخطوطالرندي ،التغذية -

 .3724ا صوفيا يمخطوط أ ،للرازي تقديم الفاكهة قبل األطعمة -

 د ضمن مجموع   578. الرباط و ابن زهر، خ. ،التغذية -

 هللا التيسير في المداواة والتدبير، ابن زهر، تحقيق محمد بن عبد -

 .1991مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية الرباط،  ،الروداني

 عبد مة، أبوذهاب الكسوف ونفي الظلمة في علم الطب والطبائع والحك -

. خ د.  1133الرباط،  ،هللا ابن عزوز، مخطوط الخزانة العامة

 و.
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 حققهقدم له و ،أبو الخير اإلشبيلي ،عمدة الطبيب في معرفة النبات -

 ملكةوأعاد ترتيبه محمد العربي الخطابي بمطبوعات أكاديمية الم

 . 1990 ،المغربية، الرباط

 وذجا.نب نمغذية الحديث، فاكهة العالفواكه بين التراث العربي وعلم الت -

لثامن أسبوع العلم افي وهو بحث قدم إلى المجلس األعلى للعلوم، 

  .1998ماي  ،دمشق ،والثالثين

 ،يةالطب العربي في القرن الثامن عشر من خالل األرجوزة الشقرون -

 .يوتقديم عبد الهادي التاز بتعري ،تحقيق وتعليق بدر التازي

 .1984/ 1404ية العامة للكتاب نشر الهيئة المصر

   .1995-1993المهندس عماد الكويفي  ،النباتات الطبيعية وفوائدها -

  .990، دجنبر 7ع  ،مجلة أكاديمية المملكة المغربية -

المقالة التاسعة عشر من كتاب التصريف لمن عجز عن التأليف  -

 - 291ص ص ) ،انظرها في األغذية  واألدوية ،للزهراوي

294.) 

قافة ر الثدا ،المسلمين في البحث العلمي، فراتز روزنتال مناهج العلماء -

 . 1980 ،3ط ،بيروت

 

 

 

 

 

 

 

 الفواكه بين التراث العربي وعلم التغذية الحديث
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 *فاكهة العنب نموذجا

 

 

 

 

 

 

 

ن  الثالثيوأسبوع العلم الثامن بمناسبة  ،المجلس األعلى للعلوم برسمبحث أعد هذا ال*

 .1998اي م ،دمش 
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  :تقديم

مة ا قيتحتل الفواكه مكانة رفيعة يبن مراتب أنواع الغذاء، بما له

 ،لعربشفائية لكثير من األدواء. وقد خصها بالبحث عديد من العلماء ا

ن نذكر من بينهم السمرقندي وابن زهر والغساني وابن إبراهيم واب

غرب، نذكر كما خصها بالبحث عديد من علماء ال ،شقرون... وغيرهم

 ...ولوكليرك من بينهم مكفادن وفالنيه

 ورغم اختالف مناهج الدراسة والتحليل فإن مشروع البحث يسعى

لقديم اربي إلى إبراز مدى أوجه التوافق بين نتائج التغذية في التراث الع

 وبين استعماالت علم التغذية الحديث مما يجعل النتائج منسجمة.

لكونها  - RAISIN GRAPES -ب:ويتخذ هذا البحث فاكهة العن

من  جملة نموذجا للتحليل من خالل -أكثر الفواكه غنى بالمواد الغذائية 

 العناصر باعتبار العنب: 

 أ ـ نباتا /  ب ـ غذاء / ج ـ دواء

  :أوال ـ تعريف الغذاء

"مسلسالت من التمثل أو من  - حسب معجم روبير - يراد بالغذاء

الكائن الحي وتتيح له العيش السليم وتزوده عدمه التي  تَحد ث في جهاز 

 1"بالطاقات الحية الالزمة

ويعني ذلك اإلقرار بقيمة التغذية باعتبارها ضرورة أساسية للكائن 

مما أنعم به هللا تعالى على  الحي تحقق االستفادة من النبات والحيوان

 .2وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهونالمؤمنين: 

في أمور الغذاء عن جملة وافرة من العلوم كان وقد أثمر البحث 

على رأسها علم األطعمة، أي العلم الذي يبحث عن "كيفية تركيب 

. وقد تطلب ذلك 3األطعمة اللذيذة والنافعة بحسب األمزجة المختلفة"

                                                        
 .155، ص: 1990، دجنبر 7نقال عن مجلة أكاديمية المملكة المغربية، ع - 1
 .22سورة الطور اآلية:  -2
 .1/322مفتاح السعادة، طاش كبري زاده، طبعة حيدراباد، ص  -3
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فكانت علوم الفالحة والصيدلة  ـ باعتباره قوام الغذاء ـ البحث في النبات

 ولكنهاشأنه إدامة حياة اإلنسان فحسب،  والطب ال تسعى إلى ما من

 تسعى أيضا إلى تدبير أمور الصحة وصيانة األبدان واألذهان. 

وكيفية استعمالها وطرق استهالكها  ومن ثم "كان تحديد األغذية

وتبيين مضارها ومنافعها مما نجده في كثير من المؤلفات الخاصة 

ت والحسبة وغيرها من كتب األدب والفهارس والتراجم والرحال

والشعر؛ خصوصا كتب الطب التي ربطت بين موضوع التمريض 

حيث التزاوج بينهما واضحا  والمعالجة بموضوع األغذية واألشربة

 .1والتماسك قارا"

ء ولما كان إحساس األطباء بضرورة مداواة المرض بتقدير الغذا

هو و ،عيقبل اختيار الدواء سبيال إلى إقرار ما في الغذاء من دواء طبي

 ما يجعله جديرا اليوم بوصل الصلة بين القدماء والمعاصرين. 

2ولعل في حرص القدماء على المداواة بالمواد الغذائية
رغم  - 

ما يعكس القيمة العالجية لما  - احتياجهم إلى الدواء المفرد والمركب

 يتناوله اإلنسان من غذاء.

 

 ثانياـ اهتمام العرب والغرب بالفواكه: 

انة الفواكه الرفيعة  فقد خصها عديد من العلماء بأبحاث نظرا لمك

ودراسات، نذكر من بينهم: السمرقندي وداود األنطاكي من المشارقة... 

وابن زهر وابن رشد الرندي من األندلسيين... وعلي بن إبراهيم 

المراكشي وابن خلف القيسي وعبد الرحمن الفاسي وعبد القادر بن 

                                                        
ات الطعام، ابن رزين التجيبي، تقديم وتحقيق محمد بن شقرون، فضالة الخوان في طيب -1

 ، ص: ث1981مطبعة الرسالة، الرباط، 
راجع في الموضوع: غنية اللبيب عند غيبة الطبيب، محمد بن إبراهيم بن ساعد، تحقيق  -2

 .67، ص: 1988صالح محمد ابن عباس، منشورات مركز التراث، بغداد، 
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هؤالء العلماء قل من كثر زخر بهم التراث شقرون من المغاربة... و

 1العلمي العربي في المشرق والغرب اإلسالمي.

ر ت نذكلنباأما بالنسبة لعلماء الغرب فقد اهتموا بالفواكه اهتماهم با

 من بينهم: 

 1675في كتابه التاريخ العام للعقاقير.  Pometبوميت 

 .1697في كتابه العقاقير البسيطة  Lemeryليميري 

في كتابهما أجناس النباتات  Hookerوهوكر  Benthamتام بن

1883 . 

د باإلضافة إلى العلماء االختصاصيين في الطب الطبيعي كبرنار

  Marc E Narotskyونارودسكي  Bernard Mecfaddenمكفادن

   Henri Leclerc هنري لوكليرك .Jaen valnetوجون فالنيه 

 

  :منهج الغرب في علم التغذية ـ ثالثا

 ورغم أن األسس العلمية المعاصرة قد تجاوزت نظرية األخالط

فإنها )أي األسس( كانت واعية  اليونانية التي اعتمدها الطب االسالمي،

بمكاسبها المقصدية التي ظلت أساس النظرية السائدة حتى أواخر القرن 

 .2التاسع عشر

علم التغذية يقوم على  فيوإذا كان المنهج العلمي المعاصر 

يضة ألالتي تؤمن ا Les caloriesالحاجات الطاقية المقدرة بالحريرات 

Métabolisme  باعتبارها مجموعة التحوالت الكيماوية الطاقية

                                                        
ذية واألدوية عند مؤلفي الغرب اإلسالمي، مدخل ونصوص، راجع في الموضوع: األغ -1

 .1990، 1تقديم واختيار محمد العربي الخطابي، دار الغرب اإلسالمي، ط
الطب العربي، مقدمة لدرس مساهمة العرب في الطب والعلوم المتصلة به، أمين أسعد خير  -2

 .1946هللا، بيروت، 
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بفضل  1لمركبات المادة الحية؛ فإن دور األغذية يتحدد في تأمين الطاقة

محتوياتها من السكريات والدهنيات والبروتيدات من خالل إقرار 

ناسب. وكي تكون التغذية كاملة يجب تزويد الجسم وبكميات التوازن والت

محددة جدا بالمواد التي يعجز عن تمثلها والتي يمكن إجمالها في بعض 

األحماض األمينية الضرورية والحيمنيات )أي الفيتامينات( واألمالح 

 .élément-Les oligo2المعدنية الضرورية غير األساسـية 

عضها مصدرا طيبا للبوتاسيوم وفيتامين وعند تحليل الفواكه نجد ب

ج وبعضها مصدراً مفيداً للكاروتين والحديد. أما البروتين والدهنيات 

. ونستطرد هنا لنستحضر في سياق 3متفاوتفكمياتهما في الفواكه 

م( يرى أن الفواكه 1122المالحظة األخيرة أن العالم السمرقندي )ت

وقد علل ذلك بكونها سريعة قليلة الغذاء بالنسبة للحبوب واللحوم 

االنحدار وسريعة االستفرار وسريعة النفوذ في البدن... مادامت طبيعتها 

 .4رطبة لينة

ديث وقد أبرز التحليل العضوي لفاكهة التفاح مثال في العصر الح

 :جملة من المقومات األساسية

 سكر %9دهن،  %0.3بروتين،  %0.3ماء، %84  

                                                        
اوز نظرية السعرات الحرارية لينحو بالتدريج منحى جدير بالتذكير أن علم الغذاء اليوم تج -1

 شموليا يراعي البعد الكوني لإلنسان في عالقته الجدلية بالطبيعة )المراجع(.
الطب العربي في القرن الثامن عشر من خالل األرجوزة الشقرونية، تحقيق وتعليق بدر  -2

، 1984ة العامة للكتاب، التازي، تعريب وتقديم عبد الهادي التازي، نشر الهيئة المصري

 .36ص: 
في قاموس التغذية وتكنولوجية األغذية، أرنولد بندر، ترجمة فؤاد عبد العال وآخرين،  -3

 ة. أن كمي189ـ 183، ص: 1984عمادة شؤون المكتبات، جامعة الملك سعود الرياض، 

 البروتين في الفواكه ال تكاد تذكر.
ـ 166، ص: د، ضمن مجموع 578، الرباط، ، مخطوط الخزانة العامةىأطعمة المرض -4

167 . 

 بروتيناتوجدير بالتذكير أن العديد من الفواكه تحتوي على نسب عالية من الدهون وال    

 نذكر باألساس اللوز والجوز والكاجو والفلفل السوداني )المراجع(.
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مجم  0.3مجم كالسيوم،  5، 1(كيلوجول 210كيلوكالوري ) 49

 مكروغرام فيتامين أ  23حديد، 

مجم فيتامين ج  4مجم حمض نيكوتنيك،  0.2، 1فيتامين ب 0.03

 2جم(...100لكل 

طور وتتماهى التحاليل العضوية وتتعدد بياناتها وأسسها نظرا لت

رب النبات وتفاعل بعضه بعضا وتوليد أنواع من الفواكه بفضل التجا

 ي الحقول والمختبرات. الزراعية ف

ب تقاروهذا ما يجعل باب التحليل الغذائي للفاكهة تتباين نسبه وت

بحسب الصنف والنوع... والمرتبة... وبحسب المنهج والمواد 

 المساعدة...

 

 

 

 

 مقاربة التقريب بين المعطيات:  ـ رابعا

وحين نجد أنفسنا أمام منهجين مختلفين قديم متجاوز، ومعاصر 

كما يرى أحد الباحثين  - ن مقاربة التقريب بين معطياتهما تتممتطور؛ فإ

 من خالل أمور ثالثة:  - 3المغاربة

 ة خصائص األغذي - 3النظام الغذائي،  - 2ـ تصنيف األغذية،  1

ومن خالل المقاربات نلحظ أوجه التوافق في معطيات الفواكه في 

ذائية في عالج كقيمة غ - سياقها التاريخي أي في استعماالت الفواكه

بين الطب العربي القديم والطب الغربي المعاصر، وإدراك  - األمراض

                                                        
 غرام )المراجع(. 100هذه السعرات توجد في  - 1
 .31ص: قاموس التغذية...م. س.  -2
 .34الطب... من خالل األرجوزة الشقرونية م. س. ص:  -3
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هذا التوافق يجعل حضور رؤية  الطب العربي ما تزال فعالة ويؤكد 

جدواها مدى اإلحساس بجدية العلوم العربية واإلسالمية ومدى 

استشرافها إلى مقومات النبات ومعطياته العالجية من خالل تحليله 

 راك خواصه ومنافعه. وإد

 

  :فاكهة العنب في آثار الدارسين -خامسا 

وبمثل هذه الرؤية ينهج هذا البحـث إلى دراسة فاكهة العنب 

GRAPES / RAISIN  باعتبارها من أكثر الفواكه كماال وغنى

رون بالمواد الغذائية. ولذلك أولى لها القدماء والمحدثون والمعاص

ء الدواوإمكانياتها وقدراتها في الغذاء  ندراسات وافية توافقت كثير م

 مما يجعل النتائج والمعطيات منسجمة.

وفاكهة العنب في مثــل هــذه القيمة الكبرى شــأنها شــأن فــاكـهـة 

دد إلى ما ذكره ابن ص. ونشير في هذا الFigtree / Figuier1التين 

 سينا في أرجوزته: 

 نـــب وتيــعن :انــــتــفاكه           ون ــره الغصــــل ما تثمـأفض

لحفظ الصحة في  وما ذكره ابن الخطيب في كتابه الوصول

. كما أشار إلى هذه القيمة 2"أما العنب والتين فسيدا الفاكهة"الفصول: 

والغساني في  4والرندي في كتابه األغذية 3كتابه الكليات ابن رشد في

، 6وزته الفواكهوعلي بن إبراهيم في أرج 5كتابه حديقة األزهار

                                                        
راجع: التداوي باألعشاب والنباتات قديما وحديثا، أحمد شمس الدين، دار الكتب العلمية  -1

 .108 – 107، ص: 1991، 2بيروت، ط
. وخالفا لذلك ما ذكره أحمد بن محمد البرقي )ت 205راجع: حديقة األزهار...م. س. ص:  -2

الفواكه االثنتي عشرة التي ذكرها. انظر كتابه المجالس،  الرمان هو سيد  م( من أن887

  451ص:  1974النجف، 
 173األغذية واألشربة. م س ص:  -3
 1ن.م. ص  - 4
 205حديقة األزهار م. س ص:  -5
 33أرجوزة الفواكه م. س ص:  -6
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وللسمرقندي مثل هذا التوافق ولكن على نحو أدق" إن العنب شبيه بالتين 

في قلة رداءة الدم المتولد منه. وهو أفضل من الرطب إال أنه أقل غذاء 

 .1من التين

وإدراكا لهذا القيمة الغذائية لفاكهة العنب التي حللها كل من 

ر مكفادن اإلخصائي في نارودسكي في كتابه العالج النباتي، وبرنا

رائد الطب الطبيعي في  Valnetالطب الطبيعي، وكذا جون فالنيه 

على نحو ما سنبسطه في هذا البحث الذي ال  2دراسته القيمة عن العنب

يستطيع اإللمام بكل ما قيل عن فاكهة العنب باعتبارها نباتا وغذاء 

إلى بعض  إذ أن مجاالت ذلك تطول وتتشعب. وحسبنا أن نشير ،ودواء

النتائج العامة والهامة في سياق موضوعنا عن الفواكه بين التراث 

العربي وعلم التغذية الحديث في ضوء ما يتطلبه الموضوع من تواصل 

 بين مجاالت الفالحة والصيدلية والطب.
 

 سادسا ـ فاكهة العنب نباتا 

هـ 718اهتم كل من محمد بن إبراهيم الكتبي الشهير بالوطواط )

وقد زعم محققاه  ،م( وهو مؤلف كتاب مفتاح الراحة ألهل الفالحة1318

مجهول من القرن الثامن الهجري، وهذا الكتاب في الواقع هو  أنه لمؤلف

. 3الجزء الرابع من كتاب المؤلف المذكور "مناهج الفكر ومناهج العبر"

شبيلي صاحب كتاب المقنع في إلكما اهتم أحمد ابن محمد بن حجاج ا

 وغيرهما اهتماما بالغا بفالحة الكرمة، فحددا النواحي اآلتية:  ،الفالحة
 

 نوع التربة المناسبة ومدى مالءمتها ألصناف العنب -أ 

                                                        
 118م. س ص: ى أطعمة المرض -1
ـ  243والتداوي باألعشاب م. س. ص:   43ـ 424م. س. ص: قاموس الغذاء...   ـراجع -2

248. 
راجع في الموضوع مقدمة كتاب "عمدة الطبيب في معرفة النبات"، أبو الخير اإلشبيلي من  -3

 .21، ص: 1990تحقيق محمد العربي الخطابي، مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية، 
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طرق الغرس وتتبع األجفان وما يصلح لها من أزبال وسبل  -ب 

 مع مراعاة الشهر والفصل وأحوال الطقس والمناخ. ،السقي

 وحفظ الطراوة وصنائع العناية بوسائل التركيب والتطعيم -ج 

 الزبيب.

الحرص على التكوين البيولوجي من لحم وماء ودم وشحم  -د 

 وعْجم وقشر.

إلى   جةإلى الف هـ ـ مراعاة حاالت النمو وتطورها من الحالة النيئة

 الغضة إلى الحالة النضجة.

وكل هذه النواحي نهجت الكثير من دقة المالحظة والتجربة 

كما حرصت على الكثير من العجائب والغرائب  والمعاينة واالختبار.

وحاالت تطبيب دموع  1تكتسي حاالت الخصوبة بين اإلنسان والنبات

 .2العرائش )أي ماء الدوالي أيام الربيع( بطيب الكافور

ونلفت النظر هنا إلى قيمة التجارب الفالحية عند العرب ال فيما 

ولو أن واقع  ،ات عامةيتعلق بفاكهة العنب خاصة  بل بسائر أنواع النب

، مادام 3متجاوزا في الفالحة العصريةبعضه هذه التجارب أصبح 

الحرص على قراءة التراث الفالحي عند العرب ومراجعته يتم في 

 ضوء أربعة سبل: 

 .4من أجل اكتساب الفائدة التاريخية المتعلقة بعلوم النبات عامة - 1

                                                        
 212راجع مفتاح الراحة م.س ص:  -1
الطغنرى وابن بصال راجع في الموضوع: المصطلحات الفالحية في كتب  ذكر ذلك -2

األندلسية، محمد بن شريفة مجلة المناظرة )الرباط(، عدد خاص بندوة المصطلح التراثي 

 31ص:  1993ـ دجنبر  1414رجب  4ع، س
أصبحت العودة المكثفة للزارعة البيولوجية تستلهم بشكل واضح من مصادر الفالحة  - 3

ربية خصوصا المغربية األندلسية. وقد الحظت في دراستي لكتابي الفالحة عند كل من الع

ابن بصال وأبي الخير اإلشبيلي أصالة كبيرة في التجارة مع إمكانية العمل بها في الفالحة 

 العصرية، وهذا مبحث نبيل وجب إثارة االنتباه إليه. )المراجع(.
 25ن م، ص: ،  1993ـ دجنبر  1414رجب  4سندوة المصطلح التراثي ع،  - 4 - 3 - 4
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لحة وتطوير بعضها من أجل إحياء المصطلحات التراثية الصا - 2

لما في ذلك من عون كبير لإلسهام في حلول  ،وتوليد بعضها اآلخر

إلشكالية المصطلح، ولما في ذلك من عطاء كثير يسهم في حقول البحث 

 .1العلمي بمعطيات جلى

من أجل تقوية السليقة اللغوية وتنمية القدرات اإلبداعية التي  - 3

عوا من مصطلحات تصغى تمكن بواسطتها أجدادنا من وضع ما وض

 .2إليها األسماع فال تستثقلها وتلوكها األلسنة فال تمجها

ه من من أجل استيعاب وقائع التراث التطبيقي وتجاربه وما في - 4

سة دقة اإلنجاز وغرابة التصور اللذين يحثان على اإلبداع في ممار

 الفالحة وذلك لخلق جماليتها وشعريتها.

ا يتعلق بأحواله وأساسياته فإن أما عن طرق غرس العنب وم

الزراعة الحديثة قد استفاضت تجارب واختبارات دعمتها البحوث 

العلمية والتجارب المختبرية فتناولت كل ما يتعلق بالعنب من الجذع إلى 

الثمرة عبر الفرع والغصن والعنقود والبراعم واألوراق.. مراعية 

 .3...الطقس والمناخ ونوع التربة

لتطور العلمي الذي شهده الغرب أفاد الزراعة وحدد وال شك أن ا

وقد نالت فاكهة العنب اهتماما بالغا لما يستخلص منها من  .مجاالتها

خمور فتطورت زراعته بفضل الوسائل والدراسات المتطورة، وحسبنا 

اإلشارة إلى أهمية ذلك. وطبعا كانت استفادة الغرب من الفالحة العربية 

 4حة العصرية إلى مراقي التطور والنمو.كبيرة حيث أهلت الفال

 

                                                        
 

 

1 -  Vu:  1 - L’ecole du jardinage,  N0 9, Recoltez des Fruits en toute 

saison/ editions de vergennes P: 61 
2 - Larousse Agricole, publie sous la diretion de jean-Michel clement. 

Librairie Larousse 1981. PP 1160-1166 

ي ذي ينبغصل ال"كانت استفادة الغرب من الفالحة العربية كبيرة"، وهذا هو األ :نؤكد ما قلتَ   

 .التأكيد عليه )المراجع(
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 :سابعا ـ فاكهة العنب غذاء

إن فنفا آإذا كانت لفاكهة العنب تلك القيمة الغذائية المشار إليها 

 تحليل ذلك في كتب تراث التغذية يتم بالحرص على جملة من األسس

 :نشير إلى أبرزها

رطب  ـ فمن حيث الطبيعة والمزاج فالعنب )الحلو خاصة( حار 1

 ويعني هذا التحديد أمرين:  1في األولى

كثر أإن طبيعة ما هو حار رطب تحدد مزاج الدم، وهذا المزاج  -أ 

 مراعاة لسالمة الجسد وأكثر إبعادا عن أضرار التغذية. 

 رب إلىالطبيعة في المرتبة األولى إشارة إلى أنها أق كون هذه -ب 

 ولى.ها في المرتبة األاالعتدال حيث جزؤها وحد  

ومن حيث طريقة تناوله فأجوده أن يمتص ويبتلع ماؤه ليسرع  - 2

 .2هضمه وانحداره، ونهي عن عجمه وقشره لما فيهما من قبض وريح

ومن حيث هضمه فإن مراعاته أساسية في االستفادة من قيمتها  - 3

الغذائية إذ أن امتصاص الجسم لمنافع الغذاء يحقق الغاية من الطعام مما 

. ويعني هذا أن معرفة خصوصيات المواد 4إلى كيموس 3كيلوسيحيل ال

الغذائية في التراث العربي ال تدرك إال في ضوء إمكانيات هضمها 

للغذاء. ومن ثم كان العنب ملينا للبطن أي يسهم بقسط كثير الكيفية في 

 .5سرعة تحول الكيلوس إلى كيموس

                                                        
( كما 224لحامض فهو بارد يابس في الثانية )األغذية واألشربة م. س. ص اعكس العنب -1

 (118أن عجم العنب بارد يابس )أطعمة المرضى...م. س. ص: 
 119لشقرونية م. س. ص:  األرجوزة -2
 بة ص:الكيلوس: الطعام ذا انهضم في المعدة فصار مثل كشك الشعير )األغذية واألشر -3

575.) 
 الكيموس: الدم المستحيل عن الغذاء )ن. م. ص( -4
 120ارجوزة الفواكه البيت  -5
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تم تناوله قبل  ومن حيث توقيت تناوله فيستفاد منه غذائيا متى - 4

ونهي عن تناوله في آخر فصل  الطعام. وإن تم بعده فبشرط ترك الماء.

 .1الخريف لما يتولد فيه من آثار ضارة بالجسم

ومن حيث تناوله فإن مراعاة التريث حين قطفه ضرورية، إذ  - 5

أن تناوله إثر القطف يثور البطن ويطلقه ويحدث فيه نفخا، واألنفع 

 .2حاتعليقه زمانا صال

ومن حيث تحديد لونه وطعمه وشكله فألطفه األبيض ثم  - 6

جمه، والكبير حاألسود واألحمر، وأحسنه الحلو مذاقه، والصغير 

 .3جسمه، والرقيق قشره

ير ـ ومن حيث فوائده في الصحة العامة فقد ذكر الكثير والكث 7

 منها مما سنبسطه في مبحث الحق.

كهة اث العربي التي جعلت لفاهذه جملة من أبرز الجوانب في التر

ب انوج ي، وهالمؤلفاتالعنب قيمة غذائية كبرى أشادت بها عديد من 

 استجابت في عمقها للنهج العلمي السائد في عصرها. 

 أما في علوم التغذية المعاصرة فإن األبحاث ركزت بشكل فعال

 امكل  على القيمة الغذائية لفاكهة العنب وحللت وفق تحليل علمي دقيق

 :اتنطوي عليه هذه الفاكهة من مقومات غذائية عديدة نقف عند بعضه

احتواء العنب على الكثير من األمالح والمعادن. كالبوطاسيوم  -1

والمنغنيز والكالسيوم والصوديوم والحديد والكلور والفوسفور واليود، 

ب وجـ. كما تتجاوز قيمته الحرارية أكثر من و باإلضافة إلى فيتامين أ

 .4حروري، أي ضعف ما في غيرها من النباتات 900

 ر منه نجده يحتوي على المقادير اآلتية:  100وعند تحليل  - 2
                                                        

رب الغ رالطب واألطباء في األندلس اإلسالمية تأليف وتحقيق محمد العربي الخطابي دا -1

 2/255اإلسالمي بيروت، ص: 
 118أطعمة المرضى، م.س. ص:  -2
 79أرجوزة الفواكه ص:  -3
 425قاموس الغذاء ص:  -1
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، 1ملغ فيتامين ب 0.05ألياف،  4.3ر دهن،  0.4ر ماء،  81.6

ملغ حمض النيكوتنيك،  0.4ملغ فيتامين جـ،  4، 2ملغ فيتامين ب 0.03

ر  0.8ملغ حديد،  0.6 ملغ كالسيوم، 17ملغ حمض البانتوتنيك،  0.8

ملغ  234 ،وحدة دولية فيتامين أ 80ر كربوهيدرات،  16.7بروتين، 

 .1كيلو سعر حراري 68ملغ فوسفور،  21بوتاسيوم، 

ومثل هذه النسب قد تتغير من وقت آلخر وكذا من صنف آلخر 

ريب قبسبب تطور مناهج التحليل. ونشير في هذا الصدد إلى تحليل آخر 

 يتوفر عليه العنب: من السابق مما 

مجم حديد، 0.6، كيلوكالوري 62دهن،  %0.4بروتين،  % 0.7

مجم فيتامين  0.04، 1مجم فيتامين ب 0.06 ،ميكروغرام فيتامين أ 20

 2ر(100مجم فيتامين جـ )لكل  4مجم حمض نيكوتنيك،  0.2، 2ب

تتوفر فاكهة العنب على مواد لينة تساعد على الهضم، فكأس  - 3

ر بيكاربونات الصودا، ونصف ليتر منه 6عنب يعادل من عصير ال

الغنية باألمالح المعدنية. ومن ثم  vichyيعادل ليترا من مياه فيشي 

إلى  ر120كما في الليتر الواحد من  ،سهل هضما من الحليبأاعتبر 

 .3ر من السكر الهاضم15

وفي فاكهة العنب ما يساعد على تنقية الدم وضمان جريانه  - 4

 .4ه صباحا ومساء كأنه دوش بيولوجي للدم المعقد الحساسفكأس من

باإلضافة إلى احتوائها على قدرات كبيرة تقوى الجسم وتصلح  - 5

 .5لفترات النقاهة من األمراض االنتانية

                                                        
 244نقال عن التداوي باألعشاب. م. س: ص:  -2

1- F.A.O. Food composition Tables- Minerals and vitamins, Food and 

Agriculture Organisation, United Nations.  

 210نقال عن قاموس التغذية. م. س. ص:    
 425قاموس الغذاء ص  -2
لدار اراجع: التداوي باألعشاب في المغرب، المصطفى زهويلي، دار النشر المغربية   -3

   1997البيضاء 
  ـ ن. م. ص. 4
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ن ب كاونظرا لإلمكانيات الكبيرة التي تحتوي عليها فاكهة العن -6

 النباتي.  يعادل حليب المرأة... ومن ثم سمي عصيرها بالحليب

 

 :ثامنا ـ فاكهة العنب دواء

من الصعب أن نستعرض كل األعراض واألمراض التي ذكرها 

 أو أشار إليها أو وقف عندها كل الصيادلة واألطباء من القدماء

فة لمعروالمحدثين والتي تدخل في شفائها فاكهة العنب. وذلك بسبب أن ا

ي ظات والتحليل فالطبية مبنية على تواصل التجارب وإبداء المالح

قفه المختبرات... وكل ذلك من شأنه أن يدعم أو يصحح أو يطور ما تل

 العرب عن غيرهم... وما تلقفه الغرب عن العرب خاصة. 

وافق من المعرفة الطبية والصيدلي  ة فيونشير فيما يأتي إلى الم 

 بحاثهمأالعصر الحديث مما أقره العلماء في لما جاء في التراث العربي 

 فاكهة العنب: عن

مقوية ومغذية للجسم، ومفيدة في حالة اإلمساك، وصالحة 

في  ألمراض الكبد والمعدة، وصالحة ألمراض البول والمثانة، ونافعة

 ة الصفراء...دالسعال وأمراض الرئة، ومفيدة لح

 يزاتومع هذا التوافق في النتائج واالنسجام في المعطيات نجد مم

ها أضاف الطبي... كما أن هناك مميزات جديدةتفرد بها العرب في تراثهم 

 الغرب.

 تية:ت اآلفما تميز به التراث العربي في الدواء بفاكهة العنب الحاال

حدقة العين، وتذهب الغم  تقطع العطش، ويكتحل بعصارتها لتقوية

 وتشرح الصدر....

أما في العصر الحديث فإن فاكهة العنب بفضل التحليالت القيمة 

ا العالمان المتخصصان في الطب الطبيعي برنارد مكفادن التي قام به

وجون فالنيه أصبحت عالجا نباتيا لكثير من األدواء ومنها المستعصية 
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وتحديد خاليا الجسم، وفقر الدم،  1العالج... نذكر من بينها: السرطان،

وضعف األعصاب والعظام، وداء المفاصل والروماتيزم، واضطرابات 

 األمعاء، والحامض البولي، وتضميد الجروح. ضغط الدم، والتهاب

 كما أن فاكهة العنب هي: فاتحة للشهية، ومفيدة في النقاهة،

كل وفاكهة العنب في كل هذه الحاالت تستعمل أل وصالحة لجلد الوجه.

 ،ثمارها وشرب عصيرها وماء عريشها، وصنع محشي بورقها

وتغلية واستخالص الزيت من بذورها، وسحق أوراقها الجافة، 

 بذورها...

 

 :معطيات البحث في أهمية العالج الطبيعي ـ تاسعا

وأخيرا فإننا نقصد بهذا الحديث عن فاكهة العنب في التراث 

 العربي والعصر الحديث إلى: 

 طبيعياإلشارة إلى أهمية العالج بالنبات أو ما يسمى بالطب ال( 1

ى إل دفا العودةالتي يتطور انتشاره اليوم في كل أرجاء العالم... ها

 ر منالطبيعة وما تزخر به من نباتات تسهم إلى حد كبير في عالج كثي

 األدواء.

مة ن قيم( اإلشارة إلى أهمية الفواكه في التغذية العامة وما لها 2

را ا نظغذائية في العالج الطبيعي، وقد اخترنا فاكهة العنب نموذجا حي

 ية والمداواة. لما تتوفر عليه من إمكانيات: التفكه والتغذ

ية المعرفة الطبية في التراث العربي في ضوء م( اإلشارة إلى أه3

م( "خير الطب التجربة" وقد أغنت 853مقولة عبد الملك بن حبيب )ت 

هذه التجربة التاريخ اإلنساني بما حفظته من معارف وما طورته من 

                                                        
أفضل أن يقال المرافقة الغذائية لمرض السرطان حتى ال يعتقد أن العنب له دور واضح  - 1

لمعالم في محاربة السرطان.. أما كل األمراض المذكورة األخرى فاألبحاث تؤكد ذلك ا

 )المراجع(.
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ة علمية وعلوم وما اتسمت به من معطيات مكنت الغرب من ثر

 .متطورة

اة ( اإلشارة إلى ما أسهم به الغرب بفضل تقدمه في علوم الحي4

ي فبات وحرصه على المناهج العلمية ومختبرات التحليل في العناية بالن

 شتى أوجهه.

يه ( اإلشارة إلى جوانب من التوافق واالنسجام بين ما وصل إل5

 رغم اختالف مناهج - التراث العربي وما وصل إليه العصر الحديث

عنب فيما يتعلق بفاكهة ال - صور والتجربة والمالحظة والمعاينةالت

 خاصة باعتبارها تختزن مقومات أساسية لعالج كثير من األدواء.

ية ( اإلشارة إلى أن علماء الغرب كانوا أكثر حرصا على العنا6

نار بتاريخ العلوم واالهتمام بالتراث العربي خاصة. ولعل أبحاث بر

 نموذج لهذا التواصل المثمر.مكفادن وجون فالنيه 

 

( اإلشارة إلى أن تاريخ النبات في التراث العربي وإسهاماته 7

الجلى في تاريخ الحضارة اإلنسانية سيبقى عالمة ناصعة هادية إلى 

سواء السبيل في شؤون الفالحة والصيدلية والطب بالرغم مما سجله 

 1ما يقال.العصر الحديث في علوم التكنولوجيا من أرقام فلكية ك

 

 

 

 

 

                                                        
من المفيد اإلشارة إلى أن االهتمام بتاريخ الطب والزراعة والتغذية ال بد أن يشكل أولوية  -1

 على أجندة البحث المعاصر في الجامعات العربية قبل فوات األوان..)المراجع(
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 المصادر والمراجع

 القرآن الكريم -

األغذيةةة واألدويةةة عنةةد مةةؤلفي الغةةرب اإلسةةالمي، مةةدخل ونصةةوص،  -

 ،1تقديم واختيار محمد العربي الخطابي، دار الغرب اإلسةالمي، ط

1990 

الربةاط،  خ. و.مخطوط   ،محمد بن علي السمرقندي أطعمة المرضي، -

 د، ضمن مجموع578

باألعشةةةاب فةةةي المغةةةرب، المصةةةطفى زهةةةويلي، دار النشةةةر التةةةداوي  -

 . 1997المغربية الدار البيضاء 

ر والنباتةةات قةةديما وحةةديثا، أحمةةد شةةمس الةةدين، دا التةةداوي باألعشةةاب -

 ،1991، 2الكتب العلمية بيروت، ط

 الطب العربي في القرن الثامن عشر من خةالل األرجةوزة الشةقرونية، -

شر تعريب وتقديم عبد الهادي التازي، ن تحقيق وتعليق بدر التازي،

 1984الهيئة المصرية العامة للكتاب، 

الطةةب العربةةةي، مقدمةةةة لةةةدرس مسةةاهمة العةةةرب فةةةي الطةةةب والعلةةةوم  -

 .1946المتصلة به، أمين أسعد خير هللا، بيروت، 

 الطب واألطبةاء فةي األنةدلس اإلسةالمية تةأليف وتحقيةق محمةد العربةي -

 2/255المي بيروت، ص: الخطابي دار الغرب اإلس

مةد عمدة الطبيب في معرفة النبات، أبو الخير اإلشةبيلي مةن تحقيةق مح -

 ، 1990العربي الخطابي، مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية، 

 غنيةة اللبيةةب عنةةد غيبةةة الطبيةةب، محمةةد بةةن إبةةراهيم بةةن سةةاعد، تحقيةةق -

 1988صالح محمد بن عباس، منشورات مركز التراث، بغداد، 

ق فضالة الخوان في طيبةات الطعةام، ابةن رزيةن التجيبةي، تقةديم وتحقية -

 .1981محمد ابن شقرون، مطبعة الرسالة، الرباط، 
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بةةد قةاموس التغذيةة وتكنولوجيةةة األغذيةة، أرنولةةد بنةدر، ترجمةةة فةؤاد ع -

العةةةال وآخةةةرين، عمةةةادة شةةةؤون المكتبةةةات، جامعةةةة الملةةةك سةةةعود 

 .1984الرياض، 

  1974النجف، ،م(887ن محمد البرقي )ت أحمد ب ،المجالس -

 ، 1990، دجنبر 7مجلة أكاديمية المملكة المغربية، ع -

، 6مجلةةة المنةةاظرة )الربةةاط(، عةةدد خةةاص بنةةدوة المصةةطلح التراثةةي ع -

  1993ـ دجنبر  1414رجب  4س

 ري زاده، طبعة حيدراباد.بمفتاح السعادة، طاش ك -

- Henri Leclerc les Fruits de France et les principaux 

fruits des colonies (2ème édition, 1950) 

- L’ecole du jardinage,  N0 9, Recoltez des Fruits en 

toute saison/ editions de vergennes  

  -Larousse Agricole, publie sous la diretion de jean-

Michel clement. Librairie Larousse 1981 

  - F.A.O. Food composition Tables- Minerals and 

vitamins, Food and Agriculture Organisation, 

United Nations.  



  ر العلويعبد هللا بنصد. 

 99 

 

 

 

 

 

 

 

 العلوم التطبيقية في جامعة القرويين

 * بين الماضي المجيد والمستقبل المأمول

 

 

 

 

 

 

 ،ينشرأف  القرن الحادي والع في ندوة جامعة القرويينقدمنا هذا البحث في  *

ص  11ع   ،مجلة القرويين ،ونشر ضمن  أعمال الندوة 1997نونبر 22-20فاس 

  310-295ص 
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 استشراف الموضوع: - أوال        

جامعةةة القةةرويين فةةي أفةةق " : نطمةةح فةةي أن يكةةون هةةذا الموضةةوع

نأمةل أن  - مشروع بحث تقوم به خلية عمل - القرن الحادي والعشرين"

  :، وهياآلتيةترمي إلى تحقيق األهداف  - اتوصي هذه الندوة بإنشائه

 مةةا  ونعنةةي بهةةا ،إسةةهام جامعةةة القةةرويين فةةي العلةةوم التطبيقيةةة - 1

  …يتعلق بالطب والفلك  والرياضيات والهندسة

 إغناء تاريخ جامعة القرويين بكون علومها لم تكن تنحصر في - 2

لكليةة االمعرفةة بل كانت تتجاوزها إلى العلوم البحثة سعيا إلى  ،الفقهيات

 الشاملة. 

تطةوير منهجيةةة البحةةث لمةةا أنجةزه ثلةةة مةةن العلمةةاء والدارسةةين  - 3

هللا  ونخص منهم بالذكر األساتذة عبد الهادي التةازي وعبةد العزيةز بنعبةد

 :ومحمد المنوني وعبد الوهةاب التةازي سةعود باإلضةافة إلةى الةدكتورين

 . ي لجامعة القرويينوغيرهم ممن درسوا العطاء العلم …رينو ولوكلير 

اإلشةةةةارات المتفةةةةرق فةةةةي كتةةةةب البةةةةاحثين عربةةةةا  تشةةةةتا لةةةةم   – 4

ومستشرقين  وأجانب التي تخص القرويين  في مدى إسهامها في مناهج 

  …التفكير في مجاالت الرياضيات والطب

االطالع على معارف علماء القةرويين وتطلعةاتهم إلةى الةدرس  - 5

 العلمي الصرف. 

ق منهجيةة العلميةة للثقافةة اإلسةالمية التةي تنطلةالحرص على ال - 6

 تجريبية.  مأساس العلوم نظرية كانت أ والمنطق من روح الرياضيات

إشةةةعاع علةةةوم القةةةرويين فةةةي العةةةالمين اإلسةةةالمي واألوربةةةي  - 7

 المسيحي. 

البحةةث والتنقيةةب عةةن مجةةاالت اإلنجةةاز والتطبيةةق فيمةةا يتعلةةق  - 8

 ت في أحضان جامعة القرويين. أساسا بالتجارب العلمية التي تم
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جمع ونشةر المؤلفةات المخطوطةة التةي كتبهةا علمةاء القةرويين  - 9

 في العلوم التطبيقية. 

ع وبإنجاز هذه األهداف ستحقق خلية العمل المنوط بها هذا المشرو

همت بةةه جامعةةة سةةأبحثةةا سيكشةةف ال محالةةة عةةن الةةدور العلمةةي الةةذي 

 ال نكتفةةي - ر بةةأمر هةةذا المشةةروعالتفكيةة مةةن خةةالل -ولعلنةةا  .القةةرويين

ي فةةباالحتفةاء بةذكرى الماضةةي العلمةي المجيةد لجامعةةة القةرويين العتيةدة 

المسةةةةةةتقبل المةةةةةةأمول بتقةةةةةةديم  ننا نرنو إلى ألو …علومها ومواقفها

 ،ملةةتمس ي فضةةي إلةةى التواصةةل بةةين ماضةةي المعرفةةة العلميةةة وحاضةةرها

ح ي من أجل أن تصبوكذا التكامل بين معارف ما هو تراثي وما هو حداث

جامعةةة القةةرويين جامعةةة تمكةةن المعرفةةة كةةلَّ وسةةائلها مةةن المجةةرد إلةةى 

 المجرب. 

 أبعاد المقترح والملتمس: -ثانيا

ال نةةزعم أننةةا سةةنوفي هةةذا الموضةةوع حقةةه مةةن الةةدرس والتحليةةل 

وذلةك مةن أجةل أن  ،والتنقيب وإنما سةنلفت النظةر إلةى أهميةة الموضةوع

س. هةةذا وقةةد سةةبق لنةةا أن أشةةرنا فةةي مقدمةةة نبةةرر كةةال المقتةةرح والملةةتم

تحقيقنا ودراستنا ألرجوزة الفواكه الصيفية والخريفية ألبي الحسن علةي 

هةةةـ /  1065بةةةن إبةةةراهيم األندلسةةةي المراكشةةةي المتةةةوفى خةةةالل عةةةام 

 1.م1655

إن التةةةراث العلمةةةي العربةةةي إذا كةةةان الماضةةةي قةةةد غمةةةره بخبرتةةةه 

ممةةا  ،طةويره حتةى ال ينةدثرربتةه فةإن الحاضةر يسةعى إلةى حفظةه وتجوت

"درسةةه واإلخةةالص فةةي تقييمةةه ألنةةه  -كمةةا يقةةول أحةةد البةةاحثين  -يجةةب 

وهةو مةا  ،صورة من الماضي وذخر األجداد وبعةض مةا خلفةوه لألجيةال

بقي لنا لنحكم به ونستنتج منه ونبني عليه. ومنةه نسةتجلي فكةرة واضةحة 

وممةا ال  …تكشف عن غنةى حضةارة سةلفت وقةدر أهلهةا العلةم والعلمةاء

                                                        
الفواكه الصيفية والخريفية لعلي بن إبراهيم األندلسي المراكشي، تحقيق ودراسة  أرجوزة - 1

عبد هللا بنصر العلوي، ضمن أعمال الندوة العالمية السادسة لتاريخ العلوم عند العرب، 

 .1996رأس الخيمة، 
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شك فيه أن التقييم والبحوث الجدية واإليجابيةة فةي هةذا التةراث البةد وأن 

تدر علينا ربحةا علميةا روحيةا كبيةرا أو تعطينةا حصةادا وفيةرا، فعلينةا أال 

حياء تراث عريةق لحضةارة إلنضيع الوقت وأال نهمل الواجب، بل نهبَّ 

  .1أذهلت عقول المنصفين وحيرت بروعتها أفكار المتقدمين"

 إن هةةذا التةةراث العلمةةي واإلسةةالمي المشةةار إليةةه َوَجةةدَ فةةي جامعةةة

القةةرويين منةةذ إنشةةائها مجةةاالت خصةةبة بمةةا لهةةا مةةن حضةةور وفعاليةةة؛ 

باعتبةةار طبيعةةة شخصةةية علمائهةةا وقةةدرتهم علةةى المشةةاركة العلميةةة؛ إذ 

لعلوم االمعرفة الشاملة للعلوم اإللهية والطبيعية والرياضية تشكل جوهر 

بةين  وفي ذلك كان العطاء المميز للعالم اإلسالمي الةذي جمةع .ةاإلسالمي

 ا مثاالكل مجاالت المعرفة، وقد حفل التاريخ اإلسالمي بعلماء أفذاذ كانو

رابي ألةم يكةن الةرازي والفةا … تهاإسالميإنسانية المعرفة ووقدوة لتمثل 

 وابن سينا وابن طفيل وابةن رشةد وغيةرهم كثيةر نموذجةا لهةذه المشةاركة

ثير ك. بل والتأليف في .لتي تصل إلى حد الحذق والمهارة في جل العلوما

  .من مجاالتها

ومثل هةذا الحضةور المعرفةي كةان سةلوكا عامةا وفعةاال فةي جامعةة 

ولةةئن غلةةب الحةةديث عةةن اإللهيةةات بمةةا فيهةةا مةةن سةةيرة وفقةةه  .القةةرويين

فإن للعلوم الطبيعية والرياضية حضورا علةى  …وتفسير وبالغة ونحو 

 انةةب مةةن األهميةةةة مةةا دام العلةةةم والةةدين يشةةكالن خشةةةبة النجةةاة فالبةةةدج

 . 2من أن "يتعلم " الدين وأن " يتدين " العلم -حسب تعبير أحدهم  - 

ملةة، التشبث بالعقيدة دينةا ومعا يعنيوجدير بالذكر أن مفهوم الدين 

 وكذا تدبير أمور اإلنسان روحا وجسدا. 

القةرويين مةن علةوم نجةد الكثيةر  س فةي جامعةةر ِّ وعندما نتأمل ما د  

منهةا يتعلةق بمجةةاالت المعرفةة والفكةةر والفنةون. فباإلضةةافة إلةى التفسةةير 
                                                        

مصاعب نقل وحفظ التراث العلمي العربي، سامي خلف حمارنة، مجلة أوراق، ع  -1

 ، 31، ص:3/1980
جامعة القرويين في ذكراها المائة بعد األلف، المملكة المغربية، وزارة التربية الوطنية،  -2

إدارة الشؤون الثقافية، جمع وتنسيق: عبد الهادي التازي، الكاتب العام لمهرجان عيد 

 . 83القرويين، مطبعة فضالة المحمدية، د. ت، ص: 
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والحةةديث والفقةةه والسةةيرة والنحةةو والبالغةةة واللغةةة والتصةةوف والطةةب 

والصيدلة نجد على نحو مةا يةذكره شةاهد عيةان وهةو اإلمةام المجاهةد بةن 

لقرويين ألخذ العلم عن الذي ورد على جامعة ا (هـ 1276ت )السنوسي 

علةةم  :فعةةدد مةةن علومهةةا ،1رجالهةةا علةةى عهةةد السةةلطان المةةولى سةةليمان

وصةةناعتها والرياضةةيات والهندسةةة  الفةةرائض والحسةةاب واألسةةطرالب

والهيئةةة والطبيعةةة واألرثمةةاطيقي وأصةةول قواعةةد الموسةةيقى والمسةةاحة 

يةةة والتعةةديل والتقةةويم وعلةةم األحكةةام واليةةنس والوقةةف والقواعةةد الجفر

 . 2ابلة، وغيرهاقوأصول الزيرجية والبسط والتكسير والجبر والم

ها وتبدو أهمية هذه اإلشارة إلى تلك األصناف المعرفيةة بكةل تةداخل

لمنتمةي وتكاملها في كونها تجاذبت التأثر والتةأثير لةدى العةالم المشةارك ا

ا لجامعة القرويين. ومن ثم كان التكوين العلمي ضةرورة ملحةة وجةد فيهة

ض العلماء بعد مرحلةة الطلةب العةام نوعةا مةن التخصةص برعةوا فةي بع

لةو  مجاله ودرسوا علومه.. بل ألفوا فيه. وتطول الئحةة علمةاء القةرويين

ي فةأردنا تعداد أسمائهم، وسنشير إلى بعضهم الحقا ممن لهةم الصةدارة  

 بعض العلوم التي سنقف عندها. 

 

 مواجهة إشكاالت الموضوع: -ثالثا

عة احث في واقع هذه العلوم الطبيعية والرياضية في جامغير أن الب

  :القرويين يواجه عدة إشكاليات

 إن اإلشةةارات إلةةى هةةذه العلةةوم ـ باعتبارهةةا علومةةا تطبيقيةةة ـ - 1

ا متفرقة في عدة مصادر في كتب التراجم خاصة، مما يحتاج إلى تكشيفه

 لجمع المادة وتمحيصها. 

                                                        
مان، محمد منفعة، ندوة الحركة العلمية في عهد التعليم بمدينة فاس في عهد السلطان سلي -1

 . 63، منشورات كلية اآلداب، وجدة، ص: 19الدولة العلوية إلى أواخر القرن 
نقال عن جامعة القرويين المسجد والجامعة بمدينة فاس، عبد الهادي التازي، دار الكتاب  -2

 . 726، ص: 3، م 1972، 1اللبناني، بيروت، ط 
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م التطبيقيةةة فةةي فهةةارس علمةةاء اإلشةةارات إلةةى العلةةو نةةدرةإن  - 2

مما لو توفر ألعطى صةورا شةاهدة علةى حضةور هةذه العلةوم  1القرويين

فةي كيفيةة أدائهةا ووسةائل تقةديمها وأصةناف مصةادرها وأسةماء شةةيوخها 

 وطرق أسانيدها. 

التةي مةن شةأنها أن تبسةط العلةم وقيمتةه  2قلة اإلجةازات العلميةة - 3

ه فةةي مزاولةةة العلةةم، وكةةذا وأن تعةةرف بصةةاحب اإلجةةازة وبةةإذن شةةيوخ

 بالتزامه بالشروط الخلقية والعلمية في تدريسه وممارسته لتخصصه. 

اؤل مدى قيام العلماء بممارسة تطبيقية لبعض هذه العلوم والتس - 4

 عن وسائل اإليضاح في تدريس بعضها. 

في وجود عدة مدارس في مدينة فاس مما يفرض معه التساؤل  - 5

القرويين من حيث تخصصها فةي مةادة معينةة وفةي  عن عالقاتها بجامعة

 مدى استقاللها عنها أو تبعيتها لها. 

ال نقتنع بأن جامعةة القةرويين كانةت تكتفةي بمةا هةو نظةري فةي  - 6

خةرى العلوم  التطبيقية، وأن ما هو تطبيقي كان يتم خارجها في مراكةز أ

يين كالمةةدارس  أو البمارسةةتانات وغيرهةةا، رغةةم إشةةراف أوقةةاف القةةرو

 عليهةةا، واألمةةر هنةةا يحتةةاج إلةةى تتبةةع واقةةع العلةةوم فةةي سةةياقها النظةةري

 والتطبيقي.. في إطار منهجها وإنجازها وتقييمها. 

                                                        
 مما رجعنا إليه:  نذكر من بينها- 1

 . 1976الرباط  –فهرس المنجور، تحقيق محمد حجي، مطبوعات دار المغرب  -

 .1979الرباط  –تحقيق محمد الزاهي،  مطبوعات دار المغرب  ،فهرس ابن غازي  -

 ةمنشورات كلي اقتفاء األثر بعد ذهاب أهل األثر ألبي سالم العياشي، تحقيق نفيسة الذهبي، -

 .1996اآلداب الرباط، 
 من اإلجازات الطبية التي وصلتنا: إجازة الطبيب محمد بن الحاج محمد الكحاك.  -2

تازي ب المن مراجع الموضوع: المعرفة الطبية التقليدية بجامعة القرويين، عبد الوها    

 د الوهابا عبسعود، جامعة القرويين وآفاق إشعاعها الديني والثقافي، ندوة تكريمية لعميده

 . 1996بيت آل محمد الحبابي، مطبعة فضالة،  التازي سعود،
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إذا كانت القرويين قد أثمر فيها الفقه وتميز بخصوصةية نلمةس  - 7

، فهل لمجةاالت العلةوم التطبيقيةة ومنهةا علةوم 1معالمها في العمل الفاسي

  ! والطب خاصة من تميز في عطائها ؟الفلك والرياضيات 

التوجه المعرفةي الةذي يمارسةه العةالم بمحةض إرادتةه ويسةعى  - 8

اءل ما يجعل الباحث يتس …إلى التثقيف فيه في إطار اهتماماته الخاصة 

عةةن هةةذه المعرفةةة فةةي تلقيهةةا داخةةل جامعةةة القةةرويين أو فةةي متابعتهةةا 

 خارجها. 

ه هذا البحث وهي مما يعترض هذه جملة من اإلشكاليات يصطدم ب

بةات الباحثين أيضا، ونأمل أن تسهم خلية البحث المقترحةة فةي إيجةاد إجا

 ودراسات تعمق  الموضوع وتنقب عن الدفين. 

 

 مرامي مقاربة الموضوع: -رابعا

علينةةا أن نقةةارب كةةل مجةةاالت هةةذه العلةةوم التطبيقيةةةة  قةةد يصةةعب

  :ألمرين أساسيين

 . صعوبة االطالع على منجزهاسعة هذه العلوم و، هماولأ

أو  المتخصص طاقة استيعاب هذه العلوم وتاريخها تفرض ،الثانيو

 العلمةةي إلمامةةه بةةالتراث إال بشةةرط المجةةاالت. وال يةةتم ذلةةك أحةةدبم تالمهةة

العربةةي واإلسةةالمي عامةةة والمغربةةي خاصةةة، وحولةةه سةةيدور الملةةتمس 

 اآلتي الذكر. 

عةةذر فةةي مقاربةةة موضةةوع فإننةةا نلمةةس ألنفسةةنا ال ،وإلةةى حةةين ذلةةك

. وما قاربناه إال الهتمامنا بجوانب المعرفةة .يخرج عن تخصصنا األدبي

إذ أن االطةالع علةى تةراث أجةدادنا  ،واإلبداع النيرة فةي تراثنةا المغربةي

مةةن علمةةاء القةةرويين حافةةل بالمعطيةةات الفعالةةة التةةي تكسةةب الشخصةةية 

  .العالمة مكوناتها األساسية
                                                        

: أرجوزة أبي زيد عبد الرحمان الفاسي، المطبعة الحجرية فاس، راجع حول العمل الفاسي -1

 . شرحها محمد بن أبي القاسم السجلماسي الرباطي، دراسة وتحقيق: بدر الدين الزيتي
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  :اربة أن نرمي إلىوحسبنا في هذه المق

لعلوم التذكير بجملة وافرة من أعالم  العلمةاء الةذين اشةتغلوا بةا - 1

 التطبيقية والذين كونتهم جامعة القرويين. 

ست فةي جامعة - 2 ة التعرف إلى عدد من المصادر العلمية التي د ر ِّ

  .القرويين

إسةةهام علمةةاء القةةرويين فةةي التةةأليف العلمةةي ومةةا حققةةوه مةةن  - 3

 المعرفة ومن معطيات في البحث.  خصوبة

ين تحديد بعض المعالم النيرة والهامة في إنجةاز جامعةة القةروي - 4

  .في مجالي الرياضيات والطب

 

 الرياضيات في جامعة القرويين: -خامسا

بمختلف فروعها نهجا تعليميةا يكسةب طالةب العلةم  فالرياضيات تعد

ونتائجهةةا علمةةت أسةةس  المعرفةةة؛ إذ بمنطقهةةا المبةةادئ األساسةةية لتلقةةي

ونشير في هذا الصةدد إلةى بعةض  .التفكير السليم ودقة التأمل واالستنتاج

ابةةن  :أعةةالم العلمةةاء الةةذين نفقةةت سةةوقهم فةةي فةةروع الرياضةةيات مةةنهم

الياسةمين وابةةن الحبةةاك والصةةديني والجةادري وابةةن البنةةاء العةةددي وابةةن 

فشةةتالي وعبةةد وأبةةو القاسةةم ال وابةةن غةةازي  الحةةاج المهنةةدس والقلصةةادي

 .1الوهاب الفاسي وابن سليمان الروداني

  :ةاألتيومن آثار هذه الحركة العلمية في فروع الرياضيات المعالم 

                                                        
التوالي في الصفحات التالية:  جامع القرويين، م.س، على فيراجع تراجم هؤالء العلماء  - 1

. راجع في الموضوع: معجم 794، 792، 790، 509، 3/502، 483، 2/481، 1/179

غشت  3الرياضيات بالمغرب األقصى، عبد العزيز بنعبد هللا، مجلة اللسان العربي، ع 

 . 142 – 134، ص ص: 1965
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لقد حظي حساب الفةرائض والتوقيةت باهتمةام بةالغ فةي جامعةة  - 1

 1القرويين مما يعكس وحدة العلوم العقلية من رياضية وتجريبية ولسةانية

 . 2الديني لما فيها من خدمة الفكر

شةةيوع األرقةةام الغباريةةة التةةي أقرهةةا علمةةاء القةةرويين عالمةةات  - 2

ليهةةا فةةي القةةرن العاشةةر المةةيالدي البابةةا إلألعةةداد فةةي أوربةةا والتةةي نقلهةةا 

سلفستر الثاني الذي درس بطليطلة وفاس وأطلق عليها األرقةام العربيةة؛ 

صةر أنةواع مةن أق …"  - كمةا يقةول ابةن الياسةمين - باعتبار رقم الغبةار

. ودون شةك أن 3الحساب وأفيدها وأوضحها بجودة بيانه وبلوج برهانةه"

نهضة أوربا العلمية قامت على أسةاس أرقةام الغبةار المغربيةة إذ لةم تكةن 

لإلغريق طريقة منظمة لكتابة األعداد كما لم تكةن للرومةان عمليةة دقيقةة 

 . 4في الحساب

معةةة القةةرويين فةةي إشةةعاع المعرفةةة الرياضةةية التةةي عرفتهةةا جا - 3

األقطار العربية  األخرى، من ذلك تدريس بعض المؤلفات المغربية فةي 

تةةونس حيةةث نجةةد مةةن بةةين مقةةروءات الرصةةاع كتةةاب تلخةةيص أعمةةال 

بكةةر  يالحسةةاب البةةن البنةةا، وفةةي مصةةر حيةةث نجةةد مةةن محفوظةةات أبةة

. كما نشير في هةذا الصةدد إلةى أن 5األنصاري منية الحساب البن غازي

ن فةي الرياضةيات بجامعةة القةرويين كةةان القسةنطيني الةذي تكةةوَّ ابةن قنفةذ 

محةةور إنتاجةةه الرياضةةي يةةدور حةةول المؤلفةةات المغربيةةة البةةن الياسةةمين 

                                                        
، 1986دجنبر  35اهل ع األرجوزة في األدب المغربي، عبد الجواد السقاط، مجلة المن - 1

 . 302ص: 
الفكر العلمي ومنهجية البحث عند علماء المغرب، عبد العزيز بنعبد هللا، مجلة المناهل، ع  - 2

 . 131، ص: 1978، مارس 11
ك نقال عن  222راجع كتابه: تلقيح األفكار في العمل برسوم الغبار، مخطوط خ.ع.  -3

ين، عبد هللا كنون، الكتاب اللبناني، بيروت، ذكريات مشاهير رجال المغرب، ابن الياسم

 . 23د.ت، ص: 
، 3راجع: الطابع العربي في األرقام الرياضية، محمد السراج، مجلة اللسان العربي، ع  -4

 . 70 – 64م.س.          ص ص:
راجع في الموضوع: نشاط الدراسات الرياضية في مغرب العصر الوسيط الرابع، محمد  -5

 . 91، ص: 1985، دجنبر 33المناهل ع  المنوني، مجلة
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. ولعل فةي تتبةع هةذا اإلشةعاع مةا يعكةس القيمةة 1وابن البنا شرحا وتعقيبا

 العلمية التي حظيت بها الكتب التعليمية التي عرفتها جامعة القرويين.

ام المستشةرقين بةبعض المؤلفةات الرياضةية علةى نحةو مةا اهتمة - 4

اهةتم بةه المستشةرق الفرنسةي اريسةتيدمار الةذي نشةر فةي رومةا تلخةيص 

 . 2م1885أعمال الحساب البن البنا نصا عربيا وترجمة فرنسية سنة 

ومةةن بينهةةا  ،دراسةةة المصةةادر الكبةةرى فةةي تةةاريخ الرياضةةيات - 5

لبطليمةةوس، وقةةد نةةال األول  كتةةاب األصةةول القليةةدس وكتةةاب المجسةةطي

، وفةةةي طبعةةةه 3اهتمامةةةا كبيةةةرا لةةةدى علمةةةاء القةةةرويين إلةةةى وقةةةت قريةةةب

عمةل  4ع البلغيثةييهـ بإشراف الشيخ الطةا 1293بالمطبعة الحجرية عام 

ي جةةدير باالهتمةةام يةةدل علةةى تواصةةل معرفةةي بالشةةرح والتحليةةةل مةةعل

بجامعةةةة ه أوالتقةةةويم والتعقيةةةب ألقةةةدم المؤلفةةةات الرياضةةةية , وممةةةن أقةةةر

 .6ومحمد بن القاضي  5القرويين العلواني

 . 7ومثل هذا االهتمام كان نادرا في عصر النهضة بأوربا

ن وجوده بشةرح الفةارابي فةي جامعةة القةرويين إأما الكتاب الثاني ف

يعد أثرا علميا هاما بما أولةي لةه مةن عنايةة فةي البحةث والتمحةيص وفةي 

                                                        
راجع في الموضوع: ظاهرة الشروحات الرياضية في القرن الرابع عشر الميالدي بالغرب  -1

اإلسالمي ونتائجها، يوسف فرفور، الندوة  العالمية السادسة لتاريخ العلوم عند العرب، 

 . 1996رأس الخيمة 
م بذلك أيضا: م. السويسي الذي حققه وعلق ، وقا91نشاط الدراسات الرياضية، م.س. ص:  -2

 . 1969عليه وترجمه إلى الفرنسية، وصدر ضمن منشورات الجامعة التونسية، تونس 
راجع في الموضوع: إقليدس في أيد عربية، أحمد سليم سعيدان، دار البشير للنشر، عمان،  -3

1991 . 
 . 3/752من ص  87جامع القرويين، م.س. هـ  -4
 . 101اسات الرياضية، م.س. ص: نشاط الدر -5
، س 2أساتذة الهندسة ومؤلفوها في المغرب السعدي، محمد المنوني، مجلة دعوة الحق، ع  -6

 . 101، ص: 1965، دسمبر 9
 . 730جامع القرويين، م.س، ص:  -7
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وممةن أقةرأه بهةا ابةن  .1ذه الجامعةالشرح والتعليق لـدى علمـاء الفلك بهـ

 . 2سليمان الروداني

ومن العلماء النوابغ الذين عةرفتهم جامعةة القةرويين ابةن البنةاء   - 6

فبفضل تآليفه الغزيرة  وآثاره  ،الذي يحتل مكانة مرموقة في الرياضيات

كةةان لةةه صةةيت ذائةةع فةةي العةةالم إذ شةةاعت  3الجلةةى فةةي الةةدرس الرياضةةي

لومه. وشهرة ابن البناء مدينة إلةى المضةمون العلمةي مؤلفاته وتنوقلت ع

 . !4لعلوم العدد التطبيقية التي ضمنها كتابه تلخيص أعمال الحساب

 وبفضل ازدهار العلوم الرياضية بجامعة القرويين كانت جملة - 7

 من االختراعات قد استثمرت هذا االزدهار: 

  مع القرويين.فابن الحباك أنشأ الساعة المائية األولى بمنار جا

 وابن الحاج استعين به لصنع ناعورتين مائيتين.

 والصديني رسم خطوط الساعة المائية. 

 وابن العربي جدد المنجانة بالغريفة وزودها بساعات رملية. 

 واللجائي اخترع اسطرالبا ملصوقا بجدار والماء يدير شبكته علةى

 الصحيفة. 

دوائةر ورسةوما وقةد والروداني اخترع كةرة مسةتديرة سةطر عليهةا 

 ركبت عليها أخرى مجوفة منقسمة إلى نصفين  فيها تخاريم وتجاويف. 

وابةةن شةةهبون صةةنف كتابةةا فةةي الجغرافيةةا اشةةتمل علةةى عةةدة صةةور 

 وخرائط وبه صورة لألرض وأخرى للقمر. 

                                                        
راجع في الموضوع:  صورة الفارابي في المغرب، عبد الهادي التازي، مجلة دعوة الحق،  -1

 . 101– 92، ص: 1977، أكتوبر 18، س 9ع 
 . 3/794جامع القرويين، م.س، ص:  - 2
راجع مؤلفاته في: مؤلفات ابن البناء المراكشي وطريقته في الكتابة، رضوان بن شقرون،  -3

 . 223 – 215، ص ص: 1985، دجنبر 33مجلة المناهل ع 
 . 216ن.م.ص:  -4
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 . 1وعبد السالم العلمي اخترع اآللة ذات الشعاع والظل

 

 الطب في جامعة القرويين -سادسا

ب فقد حظي بقسط وافر من اهتمام جامعة القرويين بةالعلوم أما الط

التطبيقية باعتبار أن للطب نوعا من القداسة جعلت منه طرفا مةن العلةوم 

. وقةد لقةي الطةب انتشةارا واسةعا فةي أرجةاء العةالم اإلسةالمي 2اإلسالمية

وكثرت فيه المدارس والمؤلفات وشاعت فيةه التجةارب والخبةرات حتةى 

لطبية لدى سائر العلماء ضرورية ما دام " علم األبدان أضحت المعرفة ا

 مقدم على علم األديان". 

وإسهام جامعة القرويين في الطب إسهام وفير أتاح للثقافة المغربية 

ممارسات عملية وعلمية ضمنت حضورا مزدهرا منةذ وقةت مبكةر بةدءا 

هةذا من القرن العاشر الميالدي / الرابع الهجري. وقد الحظ لةوكلير فةي 

أشةد بةالد اإلسةالم  - ولعله يقصد الغةرب اإلسةالمي -الصدد أن المغرب 

 . 3عمقا من الناحية العلمية

فةةةي 4وممةةةا هةةةو جةةةدير بالةةةذكر أننةةةا نجةةةد بعةةةض المراجةةةع الهامةةةة

الموضوع تردد وجود مدرسة طبية بفةاس فةي الفتةرة المشةار إليهةا، ممةا 

ه المدرسة؟ وما يجعل الباحث يتوخى التنقيب والدرس، فما هي معالم هذ

مدى اعتمادها على تطبيق معرفتها سواء داخل القرويين أو خارجها في 

  .! المدارس التابعة لها أو ألوقافها؟

                                                        
، 488، 484، 483، 2/481ات التالية: راجع جامعة القرويين م.س، على التوالي الصفح -1

495 ،3/794 ،815 ،816 . 
تعليم الطب بالمغرب والعالم اإلسالمي، عبد العزيز بنعبد هللا، مجلة أكاديمية المملكة  -2

 . 25، ص: 1988، دجنبر 15المغربية، ع 
3 -histoire de la médecine arabe’L. Leclerc , l   وزارة األوقاف والشؤون

 . 31، وانظر: م.س، ص: 1980ية، الرباط اإلسالم
وردت في شهيرات المغرب لمحمد الكانوني العبدي نقال عن فن اإلنسان بالمغرب،  إشارة- 4

والطب واألطباء بالمغرب، عبد العزيز بنعبد هللا، المطبعة  31انظر م.س، ص: 

 . 15(، ص:1958االقتصادية، د.ت. ) 
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ولما كانةت المعرفةة الطبيةة  شةائعة لةدى جةل علمةاء القةرويين فإنةه 

يمكننا اإلشارة إلى بعضهم ممن اهتموا بالطب تدريسةا وشةرحا وترجمةة 

والحسن المسفيوي  وأبي الحسن بن الهيدور 1سقين كعبد الرحمن :وتأليفا

وأبةي القاسةم الفشةتالي وعبةد  ،وأبي القاسم الغساني وعبةد السةالم العلمةي

 . 2القادر بن شقرون وعبد الوهاب ادراق وغيرهم

  :ويمكن تسجيل بعض المعالم في الموضوع

درس فعال في جامعة القرويين ولم يكةن مجةرد إن الطب كان ي   - 1

معرفةةي مةةن لةةدن علمائهةةا بواسةةطة جملةةة مةةن المصةةادر اليونانيةةة  اهتمةةام

وهو تةدريس كةان يعتمةد علةى الجانةب النظةري فةي  .والعربية والمغربية

الغالةةب. وكةةان يتةةرك للطالةةب نفسةةه التةةردد علةةى العشةةابين ومصةةاحبة 

األطبةةاء، مةةع العلةةم أن الكتةةب الطبيةةة المدروسةةة كانةةت تشةةخص العلةةل 

 وسائل العالج.  وترشد إلىوتصف األمراض 

وقةةد تعةةددت مصةةادر المعرفةةة الطبيةةة فةةي أصةةولها فةةي جامعةةة  - 2

، 3القةةرويين فكانةةت كتةةب أبقةةراط وجةةالنيوس وديجينةةوس تةةدرس معربةةة

باإلضافة إلى اعتناء الطلبة بجملةة وافةرة مةن الكتةب الطبيةة مثةل الكامةل 

للرازي والقانون واألرجوزة البن سةينا وكليةات ابةن رشةد وزبةدة الطةب 

وكشةةف الرمةةوز  ،جرجةةاني والتةةذكرة للسةةويدي ومفةةردات ابةةن البيطةةارلل

 .…  5وحديقة األزهر للغساني 4البن حمادوش

                                                        
 . 57الطب واألطباء، ص:  - 1
، 514، 3/501التوالي في الصفحات:  ىتراجمهم في جامع القرويين، م.س، وهم عل راجع- 2

520 ،816 ،790 ،800 ،802 . 
 . 46كما أكد ذلك رينو.. تقال عن الطب واألطباء، ص:  -3
 enseignement ’G. Delphin, Fas, son université et lكما أشار إلى ذلك  -4

supérieur musulman,  Paris 1889 ال عن الطب اإلسالمي والعلم الحديث، عبد نق

. وللعلم فإن كتاب ابن 69، ص: 1985، دجنبر 33العزيز بنعبد هللا، مجلة المناهل، ع. 

 حمادوش 'كشف الرموز" قد ترجمه لوسيان لوكليرك إلى الفرنسية. )المراجع(
األزهار في  عند ذكر مصادر المعرفة الطبية بالقرويين ال بد من اإلشارة لكتاب حديقة -5

ماهية العشب والعقار للوزير الغساني الذي كان مرجعا أساسيا خالل العصر السعدي 

 وبعده. )المراجع(
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أثر فاعةل فةي المعرفةة  1ودون شك أن للتراث األندلسي الطبي - 3

ل يةالطبية لدى علماء جامعة القرويين. وفةي حضةور ابةن رشةد وابةن طف

ير كبيةةر ممةةا دعةةم وابةةن باجةةة وابةةن الخطيةةب والشةةقوري وغيةةرهم تةةأث

الحركة الطبية المغربية، باإلضافة إلى عدد كبير من المؤلفات األندلسية 

 التي تناولها العلماء والطلبة بالبحث والتحليل. 

-بعةةةد انهيةةةار األنةةةدلس  -ودون شةةةك أيضةةةا أن جامعةةةة القةةةرويين 

 أصبحت الراعية للتراث األندلسي والمحافظة على إشعاعه واسةتمراره،

 ق. أغلب مؤلفاته الطبية بها مجاال للبحث والدرس والتعلي وكان تداول

كمةا عرفةت جامعةة القةرويين  بكثةرة التةآليف الطبيةة وأسةةهمت  - 4

وذلةةك مةةن خةةالل تةةذييل العلمةةاء  .بةةذلك بحةةظ فةةي تطةةوير المعرفةةة الطبيةةة

 …ألرجوزة ابن سينا كابن عزرون ومحمد بن قاسم بن زاكور وادراق 
تةةذكرة أولةةي األلبةةاب والجةةامع  :األنطةةاكي وكةةذا مةةن خةةالل نقةةد كتةةابي2

للعجب العجاب، والنزهة المبهجة فةي تشةحيذ األذهةان وتعةديل األمزجةة 

كما في كتابات القادري والكردودي وعبد السةالم العلمةي.. وللعلمةاء فةي 

ذلك مظاهر التجديد بفضل منهج المتابعة والمالحظة والتجربة مثلما أمد 

 . 3بحاثهماعلى ذلك رينو ولوكلير في أ

ومةةن اآلثةةار الطبيةةة الجلةةى لعلمةةاء القةةرويين التةةي ش ةةهد لهةةا بالدقةةة 

وعبةد الةرحمن بةن محمةد  4أراجيةز عبةد الةرحمن الفاسةي :والخبرة نةذكر

وأبي  2ومؤلفات ابن القاسم الغساني …1وعبد القادر بن شقرون 5العربي

                                                        
راجع في الموضوع: الطب واألطباء في األندلس اإلسالمية، دراسة ونصوص وتراجم،  -1

 ) جزآن(.  1988، 1تأليف وتحقيق محمد العربي الخطابي، دار الغرب اإلسالمي، ط
 . 82،84، 58م.س، ص:  …الطب واألطباء بالمغرب -2
 . 86و 85و 69نقال عن: م.س، ص ص:  -3
 (. 1902) الجزائر  H.PT Renaudالصحة والطب بالمغرب  -   
 (. 1الطب القديم بالمغرب ) نشرة معهد الدروس العليا، ع  -   
 . H. Leclercتاريخ الطب العربي، م.س،  -   

 علوم، مخطوط. خ. و. االقنوم في مبادئ ال -4
د. ص ص  2057أرجوزة عبد الرحمان بن محمد العربي، ضمن مجموع مخطوط، خ.ع  -5

 . 175ـ  156
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ي وغيرهم ممن ال يسع ذكةرهم فة4وعبد السالم العلمي 3الفضل العجالني

 هذا المقام. 

ومن ثم غدت هذه المؤلفات وغيرهةا مرجعةا هامةا لةدى الكثيةر  - 5

من العلمةاء األطبةاء بةالمغرب كةابن عةزوز المراكشةي فةي مؤلفةه ذهةاب 

. وقةد اسةتنتج 5الكسوف ونفي الظلمات في علم الطب والطبائع  والحكمة

لوكلير من نقول هذا المؤلةف وجةود مصةنفات عديةدة فةي الطةب العربةي 

 . 6لمغرب. ولقيمته العلمية عمد إلى ترجمته إلى اللغة الفرنسيةبا

وقةةةد حفلةةةت خزانةةةة جامعةةةة القةةةرويين بالعديةةةد مةةةن المصةةةادر  - 6

والمراجع التي كانت أساسةا للمعرفةة الطبيةة لةدى العلمةاء والطلبةة الةذين 

يونةةاني الإلةةى متابعةةة مةةا ألةةف فةةي التةةراث الطبةةي  انصةةرفت اهتمامةةاتهم

 بين تجمع إلى المعرفة اإلسالمية الشاملة التي ، سعيا7مغربيالعربي والو

 األديان واألبدان.  علمي
وإن لةةم نحةةةدد  ،إن عطةةاء التةةدريس الطبةةي بجامعةةة القةةرويين - 7

فةإن حضةوره ، 8معطياته العلمية التي سبق إليها قبل علةم الطةب الحةديث
واستمراره بها حتى نهاية القةرن التاسةع عشةر مكةن المغةرب مةن إسةهام 

دير باالعتبار في وضع أسةس لبنةاء مجتمةع متحضةر ممةا حقةق بعةض ج
 مجاالت األمن الصحي.. 

                                                                                                                                               
الطب العربي في القرن الثامن عشر من خالل األرجوزة الشقرونية، تحقيق وتعلبق بدر  -1

/  1404 التازي، تعريب وتقديم عبد الهادي التازي، نشر الهيئة المصرية العامة للكتاب،

1984 . 
حديقة األزهار في ماهية العشب والعقار، حققه وعلق حواشيه ووضع فهارسه محمد  -2

 . 1985/  1405العربي الخطابي، دار الغرب اإلسالمي 
 من مؤلفاته: نزهة األريب عند من ال يحضره الطبيب.  -3
اس، المطبعة راجع من مؤلفاته: ضياء النبراس في حل مفردات األنطاكي بلغة أهل ف -4

 .1986. وطبعة أخرى أصدرتها مكتبة دار التراث، الرباط 1900/  1816الحجرية، فاس 
 د.  1133مخطوط. خ.ع،  -5
 . 91نقال عن الطب واألطباء، م.س. ص:  -6
 95راجع الئحة المخطوطات الطبية بالمغرب ضمن كتاب الطب واألطباء،م.س. ص ص:  -7

 . 97و 96ص:  ، وما يخص خزانة القرويين،193 –
 . 86ن.م.س. ص:  -8
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وإذا كان تاريخ الطب بجامعة القرويين خاصة وبالمغرب عامة قةد 
. وإذا كان قد تقلصت معالمه بدخول .تأثر بظروف الرخاء واالضطراب

الطب األوربي فإنه كان حريصةا علةى التواصةل مةع المشةرق  والغةرب 
لميةة مةا يجعلةه تراثةا .. ومةن ثةم فةإن لقيمتةه الع1خالل بعةض البعثةات من

 . 2بنة أساسية من مقومات الحضارة اإلنسانيةثمينا يعد ل

 

 ل:العلوم التطبيقية في جامعة القرويين والمستقبل المؤمو -سابعا

. فإننا لم نةرم .وإذا كنا قد بسطنا جملة من معالم الرياضيات والطب

إسهام جامعة القرويين في العلوم التطبيقية التةي عةرف  إال التذكير بمدى

دا.. مةةا أحوجنةةا اليةةوم أن نجعلةةه مسةةتقبال مةةأموال، مةةا دامةةت ماضةةيها مْجةة

جامعةةة القةةرويين "قةةد حفظةةت تةةةراث العربيةةة واإلسةةالم فةةي العصةةةور 

ثةةم لةم تلبةةث أن ردتهةةا للحضةةارة  ،الوسةطى  وتلقةةت األمانةةة مةن األنةةدلس

  .3اإلنسانية قوية مزيدة"

وإذا كةةان لنةةا أن نراعةةي األمانةةة فةةإن فةةي ماضةةي جامعةةة القةةرويين 

 أكبر الحوافز التي تجعل منها اليةوم جامعةة عصةرية ال تقتصةر علةى مةا

 هو نظةري فةي تلقةين العلةوم اإلسةالمية بةل تتجةاوزه إلةى مةا هةو تطبيقةي

 يحقق المعرفة اإلسالمية الشاملة.

مةا متم -بدايةة حةديثنا الةذي أشةرنا إليةه فةي  -ومن ثم يةأتي ملتمسةنا 

 لمقترحنا السابق الذكر. 

إن ملتمسةةةنا يتعلةةةق بتكامةةةل الةةةدور المعرفةةةي الةةةذي عرفتةةةه جامعةةةة 

اء إن ش -القرويين في الماضي والعمل على إقراره في المستقبل القريب 

ي فةوالملتمس يتعلةق بةدعوة إلةى استشةراف آفةاق جامعةة القةرويين  .- هللا

 ل إنجازين اثنين نتطلع إليهما: القرن الواحد والعشرين من خال

                                                        
 . 86ن.م.ص:  -1
 . 94ن.م.ص:  -2
أثر القرويين في حماية اللغة العربية، أنور الجندي.. جامعة القرويين في ذكراها المائة بعد  -3

 . 213م.س،  ص:  …األلف 
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األول، إنشةةةاء معهةةةد للتةةةراث العلمةةةي اإلسةةةالمي يبةةةرز اإلسةةةهام 

 اإلسالمي في العلوم الرياضية والطبيعية ويتكفل بما يلي: 

جمةةةع مخطوطةةةات التةةةراث العلمةةةي فةةةي الحضةةةارة اإلسةةةالمية  - 1

والعمةةةل علةةةى تحقيقهةةةا وتصةةةنيفها ونشةةةرها، بةةةل ترجمتهةةةا إلةةةى اللغةةةات 

 ية. األجنب

 

اآلالت والمخترعةةةات اإلسةةةالمية والتعريةةةف بهةةةا فةةةي  صةةةيانة - 2

 معرض دائم.

 في  تشجيع الدراسات في الكليات العلمية بالعالم اإلسالمي أمال - 3

  .الباحثين على دراسة التراث العلمي اإلسالمي إقبال
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 المصادر والمراجع:

األندلسةةةي  أرجةةةوزة الفواكةةةه الصةةةيفية والخريفيةةةة لعلةةةي بةةةن إبةةةراهيم -

منشةةةورات المراكشةةي، تحقيةةةق ودراسةةة عبةةةد هللا بنصةةر العلةةةوي، 

 .1999المجمع الثقافي، أبوظبي، 

سةةة نفي ، تحقيةةقاقتفةاء األثةةر بعةد ذهةةاب أهةةل األثةر ألبةةي سةةالم العياشةي -

 .1996الذهبي، منشورات كلية اآلداب الرباط، 

ن، ر، عمةاإقليدس في أيد عربية، أحمد سةليم سةعيدان، دار البشةير للنشة -

1991 . 

 و مجمةةوع مخطةةوط، خ.ضةةمن  قنةةوم فةةي مبةةادئ العلةةوم، مخطةةوط،األ -

 .175ـ  156د. ص ص  2057

حققةةه وعلةةق عليةةه وترجمةةه إلةةى تلخةةيص أعمةةال الحسةةاب البةةن البنةةا،  -

 . 1969الفرنسية م. السويسي، منشورات الجامعة التونسية، تونس 

 ك  222.  و ط خ.تلقيح األفكار في العمل برسوم الغبار، مخطو -

، دار جامع القرويين المسجد والجامعة بمدينة فاس، عبد الهادي التازي -

 .1972، 1الكتاب اللبناني، بيروت، ط 

، وزارة جامعة القرويين في ذكراها المائة بعد األلف، المملكة المغربية -

هةادي التربية الوطنية، إدارة الشؤون الثقافية، جمع وتنسةيق: عبةد ال

، الكاتةةةب العةةةام لمهرجةةةان عيةةةد القةةةرويين، مطبعةةةة فضةةةالة التةةةازي

 .المحمدية، د.ت

 حديقة األزهار في ماهية العشب والعقار، حققه وعلق حواشيه ووضع -

/  1405فهارسةةه محمةةد العربةةي الخطةةابي، دار الغةةرب اإلسةةالمي 

1985 . 

كتاب ذكريات مشاهير رجال المغرب، ابن الياسمين، عبد هللا كنون، ال  -

 بناني، بيروت، د.ت. الل

  .شهيرات المغرب لمحمد الكانوني العبدي -
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 (1902) الجزائر  H.PT Renaudالصحة والطب بالمغرب  -

ضةةياء النبةةراس فةةي حةةل مفةةردات األنطةةاكي بلغةةة أهةةل فةةاس، المطبعةةة  -

، طبعة أخرى: مكتبةة دار التةراث، 1900/  1816الحجرية، فاس 

  .1986الرباط، 

 القرن الثامن عشر من خةالل األرجةوزة الشةقرونية،لطب العربي في ا -

شر ق بدر التازي، تعريب وتقديم عبد الهادي التازي، نيتحقيق وتعل

 . 1984/  1404الهيئة المصرية العامة للكتاب، 

 .  (1الطب القديم بالمغرب )نشرة معهد الدروس العليا، ع  -

ادية، مطبعةة االقتصةالطب واألطباء بالمغرب، عبد العزيز بنعبد هللا، ال -

 (. 1958د.ت. )

الطةةب واألطبةةاء فةةي األنةةدلس اإلسةةالمية، دراسةةة ونصةةوص وتةةراجم،  -

، 1تأليف وتحقيق محمد العربي الخطابي، دار الغرب اإلسالمي، ط

 )جزآن(.  1988

 ، أرجوزة أبي زيد عبد الرحمةان الفاسةي، شةرحها محمةدالعمل الفاسي -

 .المطبعة الحجرية فاس بن أبي القاسم السجلماسي الرباطي،

الزاهةةي، مطبوعةةات دار المغةةرب، ، تحقيةةق محمةةد فهةةرس ابةةن غةةازي -

  .1979الرباط 

مطبوعات دار المغرب، الربةاط  ،تحقيق محمد حجي فهرس المنجور، -

1976. 

 مقاالتال

 مقةةال ضةةمنفةةي حمايةةة اللغةةة العربيةةة، أنةةور الجنةةدي ..  أثةةر القةةرويين -

 .…ها المائة بعد األلف جامعة القرويين في ذكراكتاب 

أرجةةةوزة الفواكةةةه الصةةةيفية والخريفيةةةة لعلةةةي بةةةن إبةةةراهيم األندلسةةةي  -

المراكشي، تحقيةق ودراسةة عبةد هللا بنصةر العلةوي، ضةمن أعمةال 
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الندوة العالميةة السادسةة لتةاريخ العلةوم عنةد العةرب، رأس الخيمةة، 

1996 . 

 لةة المناهةل عاألرجوزة فةي األدب المغربةي، عبةد الجةواد السةقاط، مج -

 . 1986دجنبر  35

ة أساتذة الهندسة ومؤلفوها في المغةرب السةعدي، محمةد المنةوني، مجلة -

 . 1965، دسمبر 9، س 2دعوة الحق، ع 

، مجلةة تعليم الطب بالمغرب والعالم اإلسالمي، عبةد العزيةز بنعبةد هللا  -

  .1988، دجنبر 15مملكة المغربية، ع لأكاديمية ا

فةةاس فةةي عهةةد السةةلطان سةةليمان، محمةةد منفعةةة، نةةدوة  لتعلةةيم بمدينةةةا -

، 19الحركةةة العلميةةة فةةي عهةةد الدولةةة العلويةةة إلةةى أواخةةر القةةرن 

  .منشورات كلية اآلداب، وجدة 

ع  صورة الفارابي في المغرب، عبد الهادي التازي، مجلة دعوة الحق، -

 . 101– 92 .ص:، ص 1977، أكتوبر 18، س 9

 قةةام الرياضةةية، محمةةد السةةراج، مجلةةة اللسةةانالطةةابع العربةةي فةةي األر -

 .  70 – 64، ص ص: 3العربي، ع 

مناهةل، الطب اإلسالمي والعلم الحديث، عبد العزيز بنعبةد هللا، مجلةة ال -

 . 1985، دجنبر 33ع. 

ب ظاهرة الشروحات الرياضية في القرن الرابع عشر  الميالدي بالغر -

اريخ العالمية السادسة لت  اإلسالمي ونتائجها، يوسف فرفور، الندوة

 . 1996العلوم عند العرب، رأس الخيمة 

بةد الفكر العلمي ومنهجية البحث عنةد علمةاء المغةرب، عبةد العزيةز بنع -

 . 1978، مارس 11هللا، مجلة المناهل، ع 

مصةةاعب نقةةل وحفةةظ التةةراث العلمةةي العربةةي، سةةامي خلةةف حمارنةةة،  -

  3/1980مجلة أوراق، ع 
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ات بةةالمغرب األقصةةى، عبةةد العزيةةز بنعبةةد هللا، مجلةةة معجةةم الرياضةةي -

 . 1965غشت  3اللسان العربي، ع 

ي سعود، المعرفة الطبية التقليدية بجامعة القرويين، عبد الوهاب التاز  -

 جامعةةة القةةرويين وآفةةاق إشةةعاعها الةةديني والثقةةافي، نةةدوة تكريميةةة

، مطبعةة لعميدها عبد الوهاب التازي سعود، بيت آل محمد الحبةابي

 . 1996فضالة، 

مؤلفةةةات ابةةةن البنةةةاء المراكشةةةي وطريقتةةةه فةةةي الكتابةةةة، رضةةةوان بةةةن  -

  .1985، دجنبر 33شقرون، مجلة المناهل ع 

نشاط الدراسةات الرياضةية فةي مغةرب العصةر الوسةيط الرابةع، محمةد  -

 . 1985، دجنبر 33المنوني، مجلة المناهل ع 

 

G. Delphin, Fas, son université et l’enseignement 

supérieur musulman,  Paris 1889  

L. Leclerc , l’histoire de la médecine arabe   

  ،1980الرباط  ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
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 :صدر للمؤلف

 صحبة األدبية المغربيةفي 

( أبو سالم العياشي األديب المتصوف، وزارة األوقاف والشؤون 1)

 1998مية، المغرب اإلسال
( أرجوزة الفواكه الصيفية والخريفية البن إبراهيم األندلسي، دراسة 2)

 1999وتحقيق.  المجمع الثقافي، أبوظبي، 

 2003(  في األدبية المغربية، فاس 3)
( الشعر السعدي: تفاعل الواقع والفكر واإلبداع، جامعة سيدي محمد بن 4)

 2006عبد هللا، فاس، 

 2014ة العربية من فضاء الذاكرة إلى أيقون العجيب، فاس، ( في الشعري5)
مة، أصداء االحتالل ومحاوالت تحريرها في الشعر العربي، 6) ( سبتة المقاوِّ

 2015فاس 
 2016في المدحة النبوية المغربية، فاس،  (7)

 2017جماليات المكان في الشعر المغربي، فاس، (8)

 2017واالستلهام، فاس،  التواصل األدبي بالمغرب بين الحدث (9)
( إضاءات علمية في الحضارة اإلسالمية بالمغرب العربي، فاس، 10)

2017 

جهود عباس الجراري في إثراء التنمية الثقافية المستديمة )كتاب  (12)
 2017جماعي(، فاس،

فاس ومحادثة األكياس فيمن أقبر نقائع الندوات العلمية لكتاب سلوة األ( 13)

لحاء بمدينة فاس )باالشتراك مع د. حمزة الكتاني( الدار من العلماء والص
 2007البيضاء، 

ة اديميالمذهب المالكي في المغرب: من الموطإ إلى المدونة، ندوة أك( 14)

ر )باالشتراك مع أ.د. حمزة الكتاني( الدا دولية، إعداد وتنسيق

 2010البيضاء، 

إعداد  اديمية دولية،المذهب المالكي في سياقاته المعاصرة، ندوة أك( 15)

دار محمد العلمي( ال .وتنسيق، )باالشتراك مع د. حمزة الكتاني ود

 2012البيضاء، 

 صحبة األدبية اإلماراتية   في
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 2014، فاس، الشيخ زايد شاعرا مفكرا(1)

ح لفصيالشعرية اإلماراتية: فروسية المكونات الداللية والفنية في ا (2)

 والنبطي

 .2014فاس، 

 2014، فاس، م أدبية إماراتيةمعال (3)

 2014، فاس، )تنسيق ندوة(  الشيخ زايد في مسيرته الثقافية (4)

ة دولة ومغربياألكاديمية في الحضور الثقافي بين المملكة الفاعلية ال  (5)

سات جموعة البحث في اإلبداع والدرام، العربية المتحدة  إلماراتا

  .2014فاس،  ،االمغربية اإلماراتية نموذج

فاس،  ،تواصالت ثقافية   1، ج في صحبة  الدكتور مانع سعيد العتيبة  (6)

2015. 

إلعالم إلى اإلمتاع األنستغرام من ا 2ج                                           

 2017فاس 

فاس  ،محمد الدناي الدكتورمع  ، باالشتراكمانع سعيد العتيبة ناقدا( 7)

2017 

 2، ط لعتيبةاداعية والفكرية في كتابات الدكتور مانع سعيد الفاعلية اإلب( 8) 

( يمية( بين األدبيتين المغربية واإلماراتية حضور وتواصل )ندوة أكاد9)

 2015فاس، 

ع مان ( السبعون المجاني والمجالي )دراسات مهداة إلى معالي الدكتور10)

 2016سعيد العتيبة بمناسبة بلوغه السبعين( فاس، 

ة، لعتيبافي الشعر العربي، أم مانع في  شعر الدكتور مانع سعيد ( األم 11)

 2016كتاب جماعي(، فاس،)

اس، ( األم في الشعر اإلماراتي، شعر مانع سعيد العتيبة نموذجا، ف12)

2017 
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 كتب أخرى

. أ.د أبو فراس الحمداني وشعره في المصادر والمراجع )باالشتراك مع (1)

ز جمعة( مؤسسة البابطين، الكويت عبد العزي .محمد الدناي ود

2000  

 2004الفروسية الشعرية عند عبد هللا باشراحيل، بيروت، ( 2)

 2008الفروسية الشعرية في إبداع خالد الفيصل، الدار البيضاء، ( 3)

ري، في صحبة مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين لإلبداع الشع (4)

 2014أبحاث وكلمات، فاس، 

ن بابطياألدببة في الكويت، مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود ال الحركة (2) 

 دثها لإلبداع الشعري وأشعار رئيسها نموذجا، ندوة دولية، نسق أبحا

ت، عبد هللا بنصر العلوي وراجعها ذ عبد الجواد العبادلة، الكوي

2008 

عيد نع سالفكر العروبي المعاصر وأسئلة اإلبداع في كتابات الدكتور ما (3)

 فاس عتيبة، وقائع الندوة العلمية التكريمية التي نظمتها جامعةال

 2009، إعداد وتنسيق، أبوظبي، 2009ومراكش في ماي 

وة ، ند( الدرس الشعري، قراءات في المنجز العلمي للدكتور محمد الدناي4)

 .2015أكاديمية، فاس، 

 ر.( البحث عن وطن ، دراسات وتأمالت في قصص عبد اإلله عبد القاد5)

 تقديم وتنسيق، 

 

 

 

 

 

  قيد الطبع

 

 5أعالم الشعر ومنتخباتهم بالمغرب في القرنين التاسع عشر والعشرين )  *
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 أجزاء(
 كراسات مغربية *

 بالمغرب السعديألدب في  العصر مدخل إلى ا *

  رحالت مغربية إلى الديار الفرنساوية  *
 * الثغر البشي في  بعض أشعار أبي سالم العياشي  

 فاس في الشعر العربي* 

 * عياشيات
 * رحالت مغربية حجازية

 * جراب الكتابة دراسات وكلمات

 * الجالب في كتابات أيام الطالب
 * رماد من الذاكرة

 

 :للتواصل
 عبد هللا بنصر العلوي الدكتور

جية  الخليالرئيس المؤسس للمركز األكاديمي للثقافة والدراسات المغاربية والشرق أوسطية و

 سبفا

 ةجموعة البحث في اإلبداع والدراسات المغربية اإلماراتيمومنس  

 فاس  المغرب  6171ص ب  

Instagram.com/bennesser10 

bennesser1@hotmail.com 

Mobile: 00212661673611 
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