الصيدلة
(بقلم عبدالعزيز بنعبداهلل)
 الصيدلة  :أي ػٍُ إػذاد األدٌٚح اٌرً ٌقفٙا األطثاء تؼذ ذؾخٍـ اٌذاء ػٕذ اٌّشٌض ٚواْ اٌذٚاء تاألػؾاب أ ٚإٌثاذاخاٌطثٍح ٚاٌؼؾاب أ ٚاٌؼمالٍشي ٘ ٛاٌزي واْ ٌم َٛترجٍّغ ٘زٖ األػؾاب اٌطثٍح ٚذقفٍرٙا ٌؼشضٙا ٌٍثٍغ ٚذٛجذ ِٓ ٘زٖ
األػؾاب ِآخ اٌضجاجاخ ٚاألٚأً فً دواوٍٓ خافح تىثشٌاخ اٌّذْ خافح تّشاوؼ ٚفاط ٚاٌشتاط ٚغٍش٘ا ٚلذ فٕفد
ورة ػذٌذج فً ٚفف ٘زٖ األػؾاب ٚخٛافٙا ِٚمادٌش اعرؼّاٌٙا ٌىً داء  ٛ٘ٚػٍُ أفثح ٌٗ اٌٍٚ َٛصْ ال ٌمً ػٓ
اٌجأة اٌىٍّاٚي فً اٌقٍذٌح ٌٚؼشف ب ٚ herborismeلذ أحقد أٌّأٍا ِٓ ٘زٖ األػؾاب أصٌذ ِٓ عثؼح ءاالف ٔٛع
ٌم َٛاالخرقافٍ ْٛفً ػٍُ إٌثاخ تاٌثحث ػٕٙا فً اٌغاتاخ ٚاٌحمٛي ٌٚزٌه واْ ِؼظُ األطثاء فٍذالٍٍٔٓ فً ءاْ ٚاحذ تً
إْ وثٍشا ِٓ اٌجغشافٍٍٓ أضافٛا إٌى ِؼٍِٛاذ ُٙاٌخشائطٍح ػٍُ األػؾاب ٌمٍاِ ُٙتاٌثحث ػٕٙا خالي اعرطالػاذٌٚ ُٙزٌه
ٌؼرثش اٌؾشٌف اإلدسٌغً اٌغثرً فً طٍٍؼح اٌؼؾاتٍٓ ٚلذ ٚفف ٔثاخ وً لطش فً سحالذٗ (االػالَ ٌٍّشاوؾً ج  3ؿ) 34
ٌٍٚغافمً (وراب األػؾاب ) ذٛجذ ٔغخح ِٕٗ فً (داس اَثاس اٌؼشتٍح ) ٌ ٛ٘ٚحرٛي ػٍى ( ) 380سعّا ٍِٔٛا ٌٕثاذاخ ٚػمالٍش
ٚحٍٛأاخ ذغرؼًّ وٍٙا وذٚاء ٚفً خقٛؿ ورة إٌثاذاخ اٌّقٛسج ٌٛجذ فً خضأح (اٌّجٍظ اٌثٍذي فً اإلعىٕذسٌح ) جضء
ِٓ (ِغاٌه األتقاس) التٓ فضً هللا اٌؼّشي خاؿ تإٌثاخ ٌٚؼٍٗ اٌجضء اٌثأً ػؾش (حغثّا ورة فً أٚ ) ٌٗٚاتٓ اٌثٍطاس
(خ٘ 646ـ) اٌّاٌمً ٚأعرارٖ إٌثطً ِٓ أػظُ إٌثاذٍٍٓ اٌؼشب اٌزٌٓ ٚفٍرٕا ِؤٌفاذٚ ُٙأت ٛػثٍذ اٌثىشي فاحة (اٌّغاٌه ) ٌٗ
وراب حٛي أػؾاب األٔذٌظ ٚأؽجاس٘ا ٌقف ٌٕا األػؾاب اٌّغٍٙح ٚخٛاؿ ؽجشج أسواْ تاٌجٕٛب ٌٕٚمً ػٕٗ اتٓ اٌثٍطاس
ٚلذ اِراص ػثذ اٌٍطٍف اٌثغذادي (خ٘ 629ـ) فً ٚفف أػؾاب ِقش ٚلاَ اٌطثٍة أتِ ٛشٚاْ تٓ ص٘ش (خ٘ 581ـ) تطٍة
ِٓ اٌخٍٍفح ػثذ اٌّ ِٓٛاٌّٛحذي تئٔثاخ وشِح ػٕة واْ ٌغمٍٙا تّاء ِغٌ ًٙىشاٍ٘ح ػثذ اٌّ ِٓٛؽشب اٌّغٙالخ فقاس
ٌؼطٍٗ ِٓ ثّاس٘ا ٚلذ أٌف ٌٗ (وراب األغزٌح ) ( اتٓ أتً أفٍثؼح ج  2ؿٚ ) 66ذٛجذ تاٌّىرثح اٌٛطٍٕح تثاسٌظ (ػذد ) 2960
ِجّٛػح ذحرٛي ػٍى وراتً األغزٌح ٚاٌرٍغٍش التٓ ص٘ش ٚ

(سعاٌح فً األدٌٚح ) ٚأتٌ ٛحٍى تٓ لاعُ اإلؽثًٍٍ ٘ ٛفاحة

خضأح األؽشٌح ٚاٌّؼاجٍٓ ٚلذ ذٛفً تّشاوؼ أٌاَ اٌّغرٕقش ٚجؼً ٌٚذٖ ِؾشفا ػٍى اٌخضأح (طثماخ األطثاء ؿِٓٚ ) 89
األطثاء اٌّغاستح اٌزٌٓ ِٙشٚا فً األدٌٚح أت ٛجؼفش ػّش تٓ ػًٍ اٌمٍؼً ٌٚذ تاٌّغشب ٚػاػ فً دِؾك

(خ٘ 576ـ ) (ٌٛوٍٍش

ج 2ؿٚ ) 40واْ اٌّغرؾفى اٌزي تٕاٖ إٌّقٛس تّشاوؼ ٌحرٛي ػٍى خضأح ٌألدٌٚح ٌؾشف ػٍٍٙا فٍادٌح ٌؼًّ األؽشتح
ٚاألد٘اْ ٚاألوحاي ٌٍٚثٍش ) Aliboron( ًٔٚوراب فً (اٌقٍذٌح ) (أ ٚاٌقٍذٔح تإٌ ً٘ٚ ْٛأوثش اؽرٙاسا (ِاوظ ِاٌش٘ٛف
فً ٔؾشج اٌّؼٙذ اٌّقشي ج  22ػاَ ٚ ) 1940لذ روش ًٍِ  Milletفً وراتٗ (اٌّٛحذ ) ْٚؿ( 129أٌف ػاَ  ) 1923أْ ٘زا
اٌّغرؾفى "ذخجً ِٕٗ إرا لٛسٔد تٗ ِغرؾفٍاخ تاسٌظ ٌٚخٍف ٚساءٖ ِقحاخ أٚستا اٌّغٍحٍح
اٌّشًٌٕ ِاسعراذاخ صٚد٘ا تخضأح األدٌٚح  ِٓٚأتشص إٌثاذٍٍٓ اٌزٌٓ ظٙشٚا فً ٘زا اٌؼقش
(خ٘ 639ـ) ٚلذ دسط ٘ٚ ٛصِالؤٖ اٌؼشب األػؾاب د ْٚاالػرّاد ػٍى

" ٚلذ ألاَ أتٌٛ ٛعف
(سؽٍذ اٌذٌٓ اٌقٛسي )

(دٌغمٛسٌذط ٚجإٌٍٛط ) ٚوأٛا ٌٕظش ْٚتٍٓ

أػؾاب اٌّؾشق ٚاٌّغشب فمذ سحً (اتٓ اٌشٍِٚح إٌثطً ) اٌّؼشٚف تاتٓ اٌؼؾاب ٚاٌّؾاسن فً ػًٍّ اٌحذٌث ٚإٌثاخ (إر
ِٛادّ٘ا  -وّا ٌمٛي اتٓ اٌخطٍة اٌغٍّأً  -اٌشحٍح ٚاٌرمٍٍذ ٚذقحٍح األفٛي ) إٌى اٌؾشق (ػاَ ٘ 613ـ) تؼذ ِا دسط
أػؾاب األٔذٌظ ٚاٌّغشب ٚلذ فٕف وراتا فً (اٌحؾائؼ ) سذة فٍٗ أعّاء٘ا ػٍى حشٚف اٌّؼجُ ٚلذ فاق أً٘ صِأٗ فً
ِؼشفح إٌثاخ ٚلؼذ فً دواْ ٌثٍؼٗ ٚلذ ذٛفً تاؽثٍٍٍح ػاَ

(٘ 638ـ ) ( ٔفح اٌطٍة ج  1ؿٚ ) 635لذ اعرفاد اتٓ اٌثٍطاس ِّا

ورثٗ (اٌقٛسي) ٚذٕمً فً جثاي اٌؾاَ ٌرقٌٛش األػؾاب ٚعجً أعّاء األػؾاب اٌّغشتٍح تاٌثشتشٌح ٚعًّ ػٍّاء إٌثاخ فً
اٌؾشق تاٌؼؾاتٍٓ ٚاٌؾجاسٌٓ ٚإٌثاذٍٍٓ ٚاٌحؾائؾٍٍٓ (اٌرزوشج اٌرٍّٛسٌح) .

