
٣٣)٢٠١٩األولكانون (العشرونو السابعالعدد 

والحكماءاألطباءالل كتاب طبقات من خباألندلسواألطباءالطب 
طبقات األطباء و احلكماء"من خالل كتابالطب و األطباء باألندلس

)أبو داود سليمان بن حسان األندلسي(البن جلجل 
)م٩٩٤/ه٣٧٧ت(

 

 

 

الملخص 

نحاول  في هذا المقال الكشف عن حقیقة الطب واألطباء في المغرب اإلسالمي من خالل كتاب 
حیــث زودنــا هــذا المصــدر بمعلومــات مهمــة عــن الطــب " طبقــات االطبــاء والحكمــاء"ابــن حلجــل األندلســي 

.خالل هذه الفترة 
قــام مــنهج ابــن جلجــل فــي تقســیم العلمــاء إلــى تســع طبقــات بــدأها بمــا یعــرف بالهرامســة الثالثــة، 
وانتهى بطبقة أطباء األندلس، وكان الرجل مخلصا للمصداقیة العلمیة إذ ذكر المراجع التي اشتغل علیها 

ألبـي معشـر الفلكــي والعدیـد مــن الكتـب األخــرى المعروفـة ألهــل » األلــوف«كتـاب منهـافـي كتابـه هــذا، و 
.االختصاص

الكتاب عبارة عن ترجمة لألطباء من العصر الیوناني إلى القرن الرابع الهجري، وتنوعت مصادر 
.ابن جلجل في كتابه بین المصادر المكتوبة والروایة الشفویة 

لحكمـــاء أهمیـــة كبیـــرة فـــي التـــأریخ للحركـــة الطبیـــة فـــي المغـــرب یكتســـي كتـــاب طبقـــات األطبـــاء وا
اإلسالمي بصفة عامة واألندلس بصفة خاصة، فابن جلجل أمدنا بوثیقة هامة تمثلت في نتـف مـن تـراجم 
معاصــریه مـــن األطبـــاء وأخبـــارهم مــع الطـــب وٕابـــداعاتهم فیـــه وكـــذا مصــنفاتهم، كمـــا یســـاعد الباحـــث  فـــي 

ألخــالط وطــرق صــنع األدویــة التــي كــان یتبعهــا األطبــاء آنــذاك واألمــراض تســلیط الضــوء علــى األدویــة وا
المنتشــرة وأســعار األدویــة، وأطبــاء الــبالط األمــوي وخاصــة الناصــر والمستنصــر  والمؤیــد بــاهللا ولــذلك فهــو 

.مصدر هام ال غنى عنه للباحث خاصة وأن كتب تراجم األطباء في العهد األموي كانت قلیلة 
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Medicine and doctors in Andalusia through the book
layersdoctors and sages of Ibn Jeljel (Abu Dawood

Suleiman bin Hassan Andalusian)
(377 H. / 994 A.C.)

Abstract

This article attempts to expose the reality of medicine and doctors in
the Islamic Maghreb through the book of IbnJaljalAndalusi "tabakat el
atibaewa elhokama" where we provided this source with important
information on medicine during this period less similar to other historical
sources, IbnJaljal split scientists And the man was loyal to the scientific
credibility, mentioning the references that worked in this book, including
the book «oluf» to the abo ma3char el falaki and many other books known
to the specialists The book is a translation of doctors from the Greek era to
the fourth century AH, the sources varied IbnJijel In his book between
written sources and the oral narrative. The book of the layers of doctors
and sages is of great importance in the history of the medical movement in
the Islamic Maghreb in general and Andalus in particular, the son of
Jaljal provided us with an important document represented in the history
of the translations of doctors and their news with medicine and their
creations and their works, The researcher also helps to shed light on the
medicines, mixtures, methods of making drugs that were followed by
doctors at the time, the diseases and the prices of medicines, and the
doctors of the Umayyad court, especially Al- Nasser, Mustansir and
Muayad Allah, and therefore is an important source indispensable to the
researcher, especially since the books of medical translations in the
Umayyad era were few.

Prof. Dr. Belarbi Khaled
College of Humanities and Social Sciences / University of Sidi
Bel Abbas - Algeria
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والحكماءاألطباءالل كتاب طبقات من خباألندلسواألطباءالطب 
المقدمـة

) م٧٨٨-٧٥٥/ه١٧٢-١٣٨(الداخل عرفت العدوة األندلسیة بعد دخول عبد الرحمن
إلیها استقرارا سیاسیا ونشاطا حضاریا في شتى المجاالت بعدما كانت مشتتة في إطار الصراع 

وتأسیس اإلمارة الیمنیین، فكان جهود عبد الرحمن الداخل في لم الصفوفالقبلي بین القیسیین و 
األمویة نقطة تحول جذریة مكنت لألندلس من أن تخط تاریخها بصفحات من ذهب، ینهض 
دلیال على ذلك الطفرة التي شهدتها العلوم النقلیة والعقلیة بحیث نال كل واحد منها حظه من 

فكما افوازنوا بینهمااألندلسیون بما یخص الدین والدنیا متساوياالهتمام والتقصي فكان اهتمام 
شهدت العلوم النقلیة من فقه وأصول وحدیث وتفسیر تطورا،فكذلك عرفت العلوم العقلیة نفس 

الذي عرف في العهد األموي تطورا ملحوظا وخاصة في عهد الشيء ونخص بالذكر منها الطب،
الذي  یعد عصره من ألمع  عصور )م٩٦١-٩١٢/ه٣٥٠-٣٠٠(الخلیفة الناصر لدین اهللا 

الدولة األمویة في األندلس حیث ارتقت األندلس من دار  إمارة إلى دار خالفة سنة 
جهودا جبارة في جمع المصنفات القدیمة في علم الطب والصیدلة ، وقد بذل )م٩٢٨/ه٣١٦(

تها واالستفادة منها في صنع فأوكل للمترجمین نقلها من لغتها األصلیة إلى اللغة العربیة لدراس
حیث " لدیسقوریدس"العقاقیر واألدویة، ولعل من أبرز هذه الكتب نذكر كتاب النباتات الطبیة

فطلب منه أن یرسل له مترجما حتى ینقله من ، أهدي له من طرف أرمانیوس ملك القسطنطینیة
دخل قرطبة سنة م الذي٩٥١/ه٣٤٠فأرسل إلیه الراهب نیقوال سنة ، الیونانیة للعربیة 

م تولى ترجمته بمساعدة أطباء أندلسیین، وعلیه فقد ساعدت حركة الترجمة في ٩٥١/ه٣٤٠
تقدم علم الطب، ومن بین الجهود المحمودة التي بذلها الناصر هو إنشاؤه لحدیقة نباتیة جمع 

حضار فیها مختلف النباتات الطبیة الموجودة في األندلس بل وأرسل عماله لمختلف البلدان إل
.النباتات النادرة

على بید أن األطباء األندلسیون لم یكتفوا باإلطالع على هذه الكتب فقط بل عكفوا
دراستها بتعلیقاتهم وتجاربهم الجدیدة فنشأ علم الطب من جدید بلمسة أندلسیة، وقد حفظت لنا 

ر اختصت كتب التراجم أسماء العدید من األطباء ومؤلفاتهم الطبیة، بل إن بعض المصاد
أبو داود بالترجمة لألطباء مثلما هو الحال مع كتاب طبقات األطباء والحكماء البن جلجل
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سلیمان بن حسان األندلسي وهو ماسنحاول دراسته من خالل التعرف على أهم األطباء 
.باألندلس خالل العهد األموي

:ترجمة ابن جلجل- ١
اكتفت المصادر التي اضطلعت هكذا ،)٢(أبا أیوبویكنى )١(بن حسانهو سلیمان 

بترجمته فال توجد حوله سیرة ذاتیة ولألسف فإن ابن  جلجل قد أورد سیرته الذاتیة في آخر كتابه 
ووصفت أیها الشریف " غیر أنها لم تصل إلینا، ونستدل على هذا الرأي بقوله في آخر كتابه  

دق واهللا الشاهد على في آخر هذه الرسالة تأدبي وسیرتي وكیف كان طلبي، وتوخیت الص
والمالحظ  ) ٣("ماأقول  ولو لم أرى إخالء الرسالة من ذلك لما فیه من تخلید الذكر وجمیل النشر

كذلك في ترجمته أن المصادر التي ترجمت له اكتفت بذكر  اسمه واسم والده فقط دون ذكر 
تي یصل في ذكر لشجرة نسبه الكاملة وذكر أجداده كما هو الحال مع العدید من األعالم ال

نسبهم إلى جدهم الخامس أو السادس، وحتى المصادر التي ترجمت ألخیه محمد بن حسان 
سارت على نفس النهج واكتفت بذكر والده فقط، وفیما یخص اسم شهرته فإن إلقاء نظرة على 
المصادر تجعلنا نستنتج أنه الوحید الذي تمیز بهذا اللقب من بین آالف األعالم المترجم لهم

سواء مشرقا أو مغربا، ومعنى هذا اللقب في اللغة العربیة على أغلب الظن هو الجرس ویبدو 
أنه ذو أصل التیني لقب به أحد أجداده،  فهل یحتمل هذا أن أحد أجداده كان من خدام 
الكنیسة؟ ذلك ماال نعلمه بحكم شح المعلومات التي من شأنها أن تعیننا على التفصیل حول 

اإلسالمي هذا اللقب التیني فهذا یعني أن أحد أجداده اعتنق اإلسالم بعد الفتح ذلك، وبما أن
یعضد هذا الرأي بدلیل أن العدید من كتب التراجم احتفظت ونجد في كتب التراجم ما)٤(لألندلس

باأللقاب الالتینیة لبعض العلماء نظرا الشتهار أجدادهم وآبائهم بها، ونذكر على سبیل المثال 
كوال وابن قزمان، إضافة إلى مالحظة نفس األمر في ذكر شجرة نسبهم حیث اكتفتابن بش

بذكر أسمائهم وأسماء آبائهم، ذلك أن أصلهم إسباني بحیث یعسر على المؤرخ أو النسابة معرفة 
ذلك، بینما نجد العكس تماما مع األعالم العرب والبربر التي تستفیض كتب التراجم في ذكر 

.)٥(للعنایة الكبیرة بعلم األنساب من طرف العرب والبربرشجرة نسبهم نظرا
عاصمة الدولة األمویة في )٦(أما مكان والدته فقد اتفقت المصادر على أنه ولد بقرطبة

.)٧(ه٣٣٢األندلس، وقد انفرد ابن األبار بذكر سنة مولده حیث كان ذلك سنة 
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ة علوم كاللغة العربیة والحدیث وتتلمذ ودرس عد)٨(نشأ بقرطبة وتعلم بها وهو ابن عشر سنین

وأبي على ید عدة شیوخ، منهم في علم الحدیث نذكر أبي بكر أحمد بن الفضیل الدینوري ،
الحزم وهب بن مسرة الحجاري وأحمد بن سعید الصدفي المنتجیلي وأبي عبد اهللا محمد بن 

حیث كان هؤالء من أبرز واألسعد بن عبد الوارث هالل، وأبي إبراهیم إسحاق بن إبراهیم ،
كما أخذ اللغة العربیة عن محمد بن یحیى الرباحي حیث قرأ علیه ) ٩(مشایخ علم الحدیث بقرطبة

وصحب عدة شیوخ أمثال أبا بكر بن القوطیة وأبا أیوب ) ١٠(ه٣٥٨كتب سیبویه سنة 
إال بدأت عالقته بالطب في سن الرابعة عشرة من عمره، وما إن بلغ الرابعة والعشرین

وقد كان طبیبا مخضرما في زمانه یشار إلیه بالبنان، وقد بلغت به الشهرة أن أصبح طبیب 
.، وهو عاشر الحكام األمویین في األندلس وثالث الخلفاء في قرطبةالخلیفة هشام المؤید باهللا

: مصنفاته
" عنوان كما له كتاب ب" طبقات األطباء والحكماء"كل من ترجم إلبن جلجل یخصه بتألیفه 

مقالة في ذكر األدویة التي لم یذكرها دیسقوریدس في كتابه مما یستعمل في صناعة الطب 
وكتاب " رسالة التبیین فیما غلط فیه بعض المتطببین" وكتاب آخر حول أخطاء األطباء بعنوان 

.)١٢("ذكر شيء من أخبار األطباء والفالسفة" آخر بعنوان 
: تالمذته

بینما )١٣(في علم الطب عثمان بن سعید بن محمد بن البغویشتتلمذ على ابن جلجل 
.النجد ذكرا لتالمیذ آخرین أخذوا عنه علم الحدیث وقد یفسر ذلك أن ابن جلجل لم یكن مدرسا

: وفاته
كل من ترجم إلبن جلجل لم یفصل لنا في سنة وفاته، أما عند المعاصرین فقد اجتهد 

ه، أما المصادر األخرى فقد ذكرت أنه كان ٣٧٢سنة حاجي خلیفة وذكر أن ابن جلجل توفي
طبیبا للخلیفة األموي المؤید باهللا هشام بن الحكم آخر خلفاء بني أمیة باألندلس، علما أنه لبث 

وذكر بن األبار في التكملة أن ابن ) ه٣٩٩-٣٦٦(على كرسي الحكم لمدة ثالث وثالثین سنة 
.)١٥(ه٣٨٤جح أنه توفي بعد سنة وعلیه فیر )  ١٤(ه٣٧٧جلجل ألف كتابه سنة 

: أقوال العلماء عنه
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حّلت المصادر التي ترجمت البن جلجل بمجموعة من األقوال، إن دلت على شيء فإنما تدل 
وعني " األبار في كتابه التكملة لكتاب الصلة على براعته في علم الطب، حیث قال عنه ابن
وطلبه وهو ابن أربع عشرة سنة وأفتى فیه وهو بعلم الطب فغلب علیه وعرف به وبلغ منه الغایة

" ، وقال عنه ابن أبي أصیبعة في كتابه عیون األنباء في طبقات األطباء )١٦("ابن أربع وعشرین
وله بصیرة واعتناء ...وكان طبیبا فاضال خبیرا بالمعالجات جید التصرف في صناعة الطب

) ١٨("مذكور بالطب واألدب" كتابه جذوة المقتبسوقال عنه الحمیدي في )١٧("بقوى األدویة المفردة

ذكي له تفرد بصناعة الطب وله " وقال عنه القفطي في كتابه إخبار العلماء بأخبار الحكماء 
.)١٩("ذكر في عصره ومصره وكان له تطلع على علوم األوائل وأخبارهم

التعریف بكتاب طبقات األطباء والحكماء- ٢

هـ، ثاني أقدم ٣٧٧الذي أتمه  ابن جلجل عام “ لحكماءطبقات األطباء وا”یعد كتاب 
٢٩٨تاریخ لألطباء كتب بالعربیة بعد الكتاب الذي كان قد كتبه إسحاق بن حنین المتوفي سنة 

م ألول مرة عندما طبع في ١٩٥٠هـ وقد تعرف العالم العربي على كتاب ابن جلجل سنة 
لیتم التعرف على عالم فذ من أفذاذ ،م ١٩٨٥ومن ثم أعیدت طباعته في بیروت سنة ،القاهرة

الحضارة العربیة كان مثابرا ومخلصا في تقدیم عمل موسوعي رائع بذل له الوقت والجهد بكل 
محبة وٕاخالص ما یعكس شیمة العلماء المكدین التي میزت أهل ذلك الزمان من رواد العلم في 

.األندلس
طبقات بدأها بما یعرف بالهرامسة قام منهج ابن جلجل في تقسیم العلماء إلى تسع 

الثالثة، وانتهى بطبقة أطباء األندلس، وكان الرجل مخلصا للمصداقیة العلمیة إذ ذكر المراجع 
ألبي معشر الفلكي والعدید من الكتب » األلوف«كتاب التي اشتغل علیها في كتابه هذا، ومنها

.األخرى المعروفة ألهل االختصاص
: دوافع تألیفه
ن ابن جلجل قد ألف كتابه هذا بناء على  طلب من أحد أمراء الدولة األمویة في یبدو أ

سألت أیها الشریف األدیب أن " األندلس فقد صرح بذلك مرتین، األولى في مقدمته للكتاب بقوله 
أكتب إلیك بما تأدى إلي علمه مما تصفحت من كتب الماضین وسیر المتقدمین عن أول من 
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والثانیة في خاتمة )٢٠(٠لم فیها في بدء الزمان وقبل الطوفان وبعدهوضع صناعة الطب وتك

قد ذكرت لك أیها الشریف ماأحاط به علمي وبلغه إدراكي من وصف الحكماء واألطباء " الكتاب 
المشهورین غیر المشكوك فیهم  من لدن آدم علیه السالم إلى الزمان الذي كنا فیه وهو زمن 

.)٢١("سالمؤید باهللا بحوزة األندل
:موضوعاته

الكتاب عبارة عن تراجم ألطباء  من العهد الیوناني إلى القرن الرابع الهجري، حیث قسم 
:هذه التراجم إلى طبقات كما یلي

عدد تراجم األطباء عنوانهاالطبقة
بها

٥الطبقة العالمیة األولىالطبقة األولى

٦طب والفلسفةالحكمیة الیونانیة ممن تكلم في الالطبقة الثانیة

من حكماء الیونانیة الذین في دولتهم بعد الطبقة الثالثة
الفرس ممن شهر في الطب والفلسفة

٣

من حكماء الیونانیة ممن تكلم في الدولة الطبقة الرابعة
القیصریة بعد  بنیان روما

١

١من الحكماء اإلسكندرانیینالطبقة الخامسة

صله رومیا وال سریانیا وال من لم یكن في أالطبقة السادسة
فارسیا

٤

من حكماء اإلسالم ممن برع في الطب الطبقة السابعة
والفلسفة

١٢

٣من حكماء اإلسالم ممن سكن المغربالطبقة الثامنة

٢٢األندلسیة الحكمیة منهم والطبیةالطبقة التاسعة



)٢٠١٩األولكانون (العشرونو السابعالعدد

بلعربي خالد.د.أ

٤٠

:مصادره

تنوعت مصادر ابن جلجل في كتابه بین المصادر المكتوبة والروایة الشفویة، فمن بین 
:المصادر المكتوبة التي ذكرها نذكر 

المؤلفعنوان الكتاب

أبو معشر البلخياأللوف

الحث على الطبجالینوس

األیمان والعهدأبقراط

كتاب إلى أغلوقن في التأتي لشفاء األمراضجالینوس

حلیة البرءینوسجال

كتاب النوامیسأفالطون

كتاب  في أن الطبیب الفاضل یجب أن یكون فیلسوفاجالینوس

األمراض العسیرة البرءجالینوس

قاطاجانسجالینوس

كما اعتمد على الروایة الشفویة خاصة في الطبقة التاسعة الخاصة باألطباء األندلسیون 
صیا فقد  كانوا معاصرین له وهم أبو عبد الملك الثقفي بل البعض ممن ترجم معهم حدثهم شخ

:وأحمد بن یونس،  وقد استشهد ثمان مرات بالروایة الشفویة كما هو مبین في الجدول



٤١)٢٠١٩األولكانون (العشرونو السابعالعدد 

والحكماءاألطباءالل كتاب طبقات من خباألندلسواألطباءالطب 

الصفحةصیغة  الروایة

٨٩حدثني عنه من أثق به

٩٩حدثني أبو األصبغ بن خیوي

١٠٠حدثني عنه ثقة

١٠٤حدثني عنه سلیمان بن أیوب الفقیه

١٠٥أنشدني العایدي رحمه اهللا

١٠٧حدثني أبو محمد بن األعمى قال

١١١حدثني بنفسه عن زمان كان فیه

١١٣حدثني بنفسه قال

:أهمیته

یكتسي كتاب طبقات األطباء والحكماء أهمیة كبیرة في التأریخ للحركة الطبیة في 
ن جلجل أمدنا بوثیقة هامة تمثلت المغرب اإلسالمي بصفة عامة واألندلس بصفة خاصة، فاب

في نتف من تراجم معاصریه من األطباء وأخبارهم مع الطب وٕابداعاتهم فیه وكذا مصنفاتهم، 
كما یساعد الباحث  في تسلیط الضوء على األدویة واألخالط وطرق صنع األدویة التي كان 

األموي وخاصة الناصر لبالطیتبعها األطباء آنذاك واألمراض المنتشرة وأسعار األدویة، وأطباء ا
والمؤید باهللا ولذلك فهو مصدر هام الغنى عنه للباحث خاصة وأن كتب تراجم والمستنصر 

ذكرت أنك " مانستشفه في مقدمة الكتاب بقوله األطباء في العهد األموي كانت قلیلة آنذاك وهو 
فصادفت مني نشاطا إلى لم تر ألحد من المتقدمین في ذلك كتابا مرضیا وال كالما مقنعا مشبعا



)٢٠١٩األولكانون (العشرونو السابعالعدد

بلعربي خالد.د.أ

٤٢

تقیید ماسألت ورغبت إذ كان عندي في ذلك مارجوت أن أحسم به عنك الشبهة وأبلغك من ذلك 
)٢٢("الغایة ان شاء ولما رجوت من هذه الرسالة من إحیاء ذكر قوم قد درس ذكرهم وامحى أثرهم

ه  تصنیف صغیر ول" ورغم صغر حجم الكتاب إال أنه كان كبیر األهمیة مثلما یقول القفطي
في تاریخ الحكماء لم یشف فیه علیال وكیف وقد أورد من الكثیر قلیال ومع هذا كان حسن 

.)٢٣("اإلیراد

:األطباء باألندلس من خالل كتاب طبقات األطباء والحكماء

نبذة عنهالطبیب

.) ٢٤()٢٧٣-٢٣٨(ولد ونشأ بقرطبة، عاش في عهد األمیر محمدمحمد بن أبا

عاش في عهد األمیر محمد، له دواء اللعوق ودواء الراهب ودواء یب النصرانيجواد الطب
.) ٢٥(البسونات

أصله من المشرق ودخل لألندلس في عهد األمیر محمد، أدخل لألندلس الحراني
.) ٢٦(دواء یسمى بالمعجون یشفي أوجاع الجوف

خالد بن یزید بن رومان 
النصراني

.)٢٧(ألدویة صانعا لهاأصله من قرطبة، كان عالما با

، كان یصنع األدویة  بنفسه )ه٣٠٠- ٢٧٥(عاش في عهد األمیر عبد اهللا ابن ملوكة النصراني
.) ٢٨(ویفصد العروق

عاش  في عهد األمیر عبد اهللا والناصر لدین اهللا، كان طبیبا مجربا صانعا إسحاق الطبیب
.) ٢٩(لألدویة

الناصر لدین اهللا وصنع له دواء حب األنیسون وألف خدم طببا في بالطعمران بن أبي عمر
.)٣٠("الكناش"كتاب بعنوان 



٤٣)٢٠١٩األولكانون (العشرونو السابعالعدد 

والحكماءاألطباءالل كتاب طبقات من خباألندلسواألطباءالطب 
براعة عال بها من "كان مولى للطبیب عمران بن أبي عمر، برع في الطب محمد بن فتح طملون

.)٣١("كان في زمانه

كان والي بطلیوس ووزیرا للناصر لدین اهللا، حذق في الطب وله كناش في یحیى بن إسحاق
.)٣٢(مجلداتالطب من خمسة 

خدم طبیبا في بالط الناصر لدین اهللا وتولى قضاء مدینة شذونة، برع في أبو بكر سلیمان بن باج
الطب وله وصفات لمختلف األمراض، كما اشتهر بمداواة الرمد وضیق 

.)٣٣(النفس ووجع الخاصرة

ین اهللا وكانت له فطنة في أصله من قرطبة  وخدم طبیبا في بالط الناصر لدابن أم البنین
.)٣٤(الطب

كان بعیدا عن الخدمة في بالطات السالطین، إظافة لبراعته في الطب برع سعید بن عبد ربه
.)٣٥(أیضا في الشعر واألدب وله رجز في الطب

خدم طبیبا في بالط الناصر لدین  اهللا وكان طبیبا نبیال، تتلمذ على ید أبي أبو حفص عمر بن  بریق
.)٣٦(المسافرعفر بن الجزار وهو أول من أدخل إلى األندلس كتاب زاد ج

.)٣٧(الطبكان طبیبا للناصر لدین اهللا، كان متقدما في صناعة أصبغ بن یحیى الطبیب

خدم طبیبا في بالط الناصر لدین اهللا وتولى قضاء مدینة شذونة، له كتاب محمد بن تملخ
.)٣٨(األشكال

حسین أبو الولید محمد بن
المعروف بالكتاني

حلو اللسان نبیال محبوبا  من " خدم طبیبا في بالط الناصر لدین اهللا وكان 
.)٣٩("العامة والخاصة

كان فصیحا مدققا في النظر ) " ه٣٦٦- ٣٥٠(كان طبیبا للمستنصر باهللا أحمد بن حكم بن حفصون
.)٤٠("عالما بحد المنطق



)٢٠١٩األولكانون (العشرونو السابعالعدد

بلعربي خالد.د.أ

٤٤

ر باهللا والمؤید باهللا، كان شیخا فاضال حلیما طبیبا طبیب المستنصأبو بكر أحمد بن جابر
.)٤١(عفیفا

طبیب الناصر لدین اهللا والمستنصر، تولى خزانة السالح في عهد أبو عبد الملك الثقفي
.)٤٢(إقلیدسالمستنصر، كان أدیبا عالما بكتاب 

.)٤٣(رهماألطباء وخیاطبیب الناصر والمستنصر، كان من شیوخ أبو موسى هارون األشوني

أحمد بن یونس وأخوه عمر بن 
یونس

ه وتتلمذا على ید ثابت بن سنان وقرآ علیه ٣٣٠ارتحال إلى المشرق سنة 
ه وخدما كطبیبین في ٣٥١كتاب جالینوس في الطب ورجعا لألندلس سنة 

.)٤٤(صانعا لهابالط المستنصر، وكان أحمد بصیرا باألدویة 

ه وخدم طبیبا ٣٦٠ه وعاد لألندلس سنة ٣٤٧نة إرتحل إلى المشرق سمحمد بن عبدون
لدى المستنصر وخلیفته المؤید باهللا، كان طبیبا نبیال حسن الدربة طویل 

.)٤٥(المهارة

:مؤلفات أطباء المغرب اإلسالمي من خالل كتاب طبقات األطباء والحكماء

الصفحةمؤلفهالكتاب

٨٥نإسحاق  بن عمرانزهة النفس

٨٥إسحاق  بن عمرانداء المالخونیا

٨٥إسحاق  بن عمرانكتاب الفصد

٨٥إسحاق  بن عمرانكتاب النبض

٨٧إسحاق بن سلیمان اإلسرائیليكتاب البول



٤٥)٢٠١٩األولكانون (العشرونو السابعالعدد 

والحكماءاألطباءالل كتاب طبقات من خباألندلسواألطباءالطب 
٨٧إسحاق بن سلیمان اإلسرائیليكتاب الحمیات

٨٧إسحاق بن سلیمان اإلسرائیليكتاب الغذاء والدواء

٨٧اق بن سلیمان اإلسرائیليإسحكتاب التریاق

٩٨عمران بن أبي عمرالكناش

١٠١یحیى بن إسحاقكناش

١٠٩محمد بن تملیخكتاب األشكال

:األمراض المنتشرة

الصفحةمن أصیب بهالمرض

٨٥زیادة اهللا بن األغلبضیق النفس

٨٦زیادة اهللا بن األغلبداء المالخونیا

١٠٢الناصر لدین اهللالرمد

١٠٢الناصر لدین اهللاوجع الخاصرة

١٠٤سلیمان بن أیوب الفقیهالحمى

١٠٩أبو الولید محمد بن حسناإلستسقاء

أبو عبد الملك -أحمد بن حكم بن حفصوناإلسهال
أحمد بن یونس-الثقفي

١١١- ١٠٠-
١١٣

١١٣عمر بن یونسورم المعدة

١١٣أحمد بن یونسحمى الربع



)٢٠١٩األولكانون (العشرونو السابعالعدد

بلعربي خالد.د.أ

٤٦

ة ابن جلجل قد انصب على التعریف باألطباء والطب إال أن شهرته وٕاذا كان مركز شهر 

أیضا اكتسبت من خالل أعماله الجلیلة فیما یتعلق بعالقة النباتات بالطب أو األدویة وكان 

بارعا في ذلك الباب وعموم معرفته بالعنایة الفائقة بالكتب التي نقلت عـن اللغـات األخرى من 

ونانیة في هذا العلم، فاستفاد منها استفادة كبیرة وشذب ما فیها من فارسیة وسریانیة وهندیة وی

معارف لیقدمه عصارة سهلة التناول لآلخرین وهذا یدل على قدرة في التكییف العلمي والتحلیل 

.والتلخیص وهي مهارة لیست عند الكل



٤٧)٢٠١٩األولكانون (العشرونو السابعالعدد 

والحكماءاألطباءالل كتاب طبقات من خباألندلسواألطباءالطب 
: الخــاتمة

احبه ابن جلجل قد تمكن من أن خالصة القول أن كتاب طبقات األطباء والحكماء لص

یرسم لنا صورة حیة وصادقة عن الحركة الطبیة باألندلس حیث ترجم ألهم األطباء المشهورین 

آنذاك وذكر نتف من أخبارهم ومصنفاتهم ومختلف األدویة والعقاقیر التي صنعوها لمعالجة 

تبین حرص الدولة األمویة األمراض السائدة باألندلس آنذاك، كما أن الكتاب یعتبر وثیقة صادقة 

باألندلس على االهتمام بالطب بدلیل أن دافع تألیف ابن جلجل لهذا الكتاب كان بناء على طلب 

.أحد أمراء الدولة األمویة



)٢٠١٩األولكانون (العشرونو السابعالعدد

بلعربي خالد.د.أ

٤٨

:الهــوامش
جمال الدین  القفطي، إخبار العلماء بأخبار الحكماء، تعلیق إبراهیم شمس الدین، دار الكتب )١(

.١٤٨، ص٢٠٠٥وت، العلمیة، بیر 
،١٩٩٥بیروت،، تحقیق عبد السالم الهراس،دار الفكر،٤األبار، التكملة لكتاب الصلة،جابن) ٢(

.٨٥ص
، ٢ابن جلجل، طبقات األطباء والحكماء، تحقیق فؤاد سید، مؤسسة الرسالة، بیروت،ط)٣(

.١١٦،ص١٩٨٥
. نفسه، مقدمة المحقق) ٤(
. نفسه، مقدمة المحقق) ٥(
.٨٥ألبار، نفسه،صاإبن)٦(
.٨٥نفسه،ص) ٧(
.٨٥نفسه،ص) ٨(
. ٨٥نفسه،ص) ٩(
.٨٥نفسه،ص)١٠(
.٨٥نفسه،ص)١١(
، نشره أوجست ملر، منشورات معهد ٢ابن أبي اصیبعة، عیون األنباء في طبقات األطباء،ج)١٢(

.٤٨، ص١٩٩٥تاریخ العلوم العربیة واإلسالمیة، فرانكفورت، 
قات األمم، نشره األب لویس شیخو الیسوعي، المطبعة ابن صاعد األندلسي، طب)١٣(

.٨٣، ص١٩١٢الكاثولیكیة،بیروت،
.٨٥األبار، المصدر السابق،صإبن)١٤(
. ابن جلجل، المصدر السابق، مقدمة المحقق)١٥(
.٨٥األبار،المصدر السابق،صإبن) ١٦(
.٤٦ابن أبي اصیبعة،المصدر السابق، ص)١٧(
في تاریخ علماء األندلس، تحقیق بشار عواد معروف ومحمد بشار الحمیدي، جذوة المقتبس)١٨(

.٣٢٣، ص٢٠٠٨عواد، دار الغرب اإلسالمي، تونس، 
.١٤٨جمال الدین  القفطي، المصدر السابق، ص)١٩(



٤٩)٢٠١٩األولكانون (العشرونو السابعالعدد 

والحكماءاألطباءالل كتاب طبقات من خباألندلسواألطباءالطب 
.٢ابن جلجل، المصدر السابق ص) ٢٠(

.١١٦نفسه،ص)٢١(
.١نفسه،،ص)٢٢(
.١٤٨جمال الدین  القفطي،المصدر السابق ص)٢٣(
.٩٣ابن جلجل، المصدر السابق ص)٢٤(
. ٩٣نفسه،ص)٢٥(
.٩٤نفسه،ص)٢٦(
.٩٦نفسه،ص)٢٧(
.٩٧نفسه،ص)٢٨(
.٩٧نفسه،ص)٢٩(
.٩٨نفسه،ص)٣٠(
.٩٩نفسه،،ص)٣١(
.١٠١- ١٠٠نفسه،صص )٣٢(
.١٠٢نفسه،ص)٣٣(
.١٠٤-١٠٣نفسه،صص)٣٤(
.١٠٤نفسه،ص)٣٥(
.١٠٧نفسه،ص)٣٦(
. ١٠٨نفسه،ص)٣٧(
.١٠٩-١٠٨سه،صصنف)٣٨(
.١٠٩نفسه،ص)٣٩(
. ١١٠نفسه،ص)٤٠(
. ١١٠نفسه،ص)٤١(
.١١١نفسه،ص)٤٢(
.١١٢نفسه،ص)٤٣(
. ١١٤- ١١٣نفسه،ص)٤٤(
.١١٥نفسه،ص)٤٥(



)٢٠١٩األولكانون (العشرونو السابعالعدد

بلعربي خالد.د.أ

٥٠

:المصادر والمراجع
جمال الدین  القفطي، إخبار العلماء بأخبار الحكماء، تعلیق إبراهیم شمس الدین، دار الكتب العلمیة، ـ ١

.٢٠٠٥بیروت، 

.١٩٩٥، تحقیق عبد السالم الهراس،دار الفكر،بیروت،٤األبار، التكملة لكتاب الصلة،جإبنـ٢
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