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  يــــــــــــــــور الوعــــــــــــــــام نـــــــــــــأم... اــــــــــــــد من تاريخنــــــــمشاه
 

 علمــــــــــــــاء أمـــــــــــة.. ولهـــــم مــــــــا كسبــــــوا

 !!فـــــــــــــــــــــــــــإبن الق

  !!وامـــــــــــــــــــــــــــإبن الخ
  !!اســــــــــــــــــــــــــــــن إيإب

  

 أمريكـا/  العـراق  الطب النفساني،   -صـــــادق السامرائــــي. د

 

     

 !!فـــــــــــــــــــــإبن الق  

  

 ال�ولة ب
 م�ف� ال�ی
 �عق�ب ب
 إس�اق ب
 القف ال���ي � . ه(�)ة) 685 - 630(أب� الف�ج أم

 .ول� في م�ی>ة ال��ك ج>�ب األردن وت�فى في دم�6,  كان 12�0ا وعال.ا وف�ل,�فا

ش.G ال�ی
 ب
 ع�1 ال�.�� ب
 , �عق�ب ال,ام�F , ن(D ال��D ب
 ال.>فاخ , إب
 أبي أص�0عة : أسات@ته
 .JK,ى الI,�وشاهي

جامع , ش�ح الف�Vل إلTق�اS , ش�ح ال�لJات م
 �Pاب القان�ن إلب
 س�>ا , ال6افي في الMN : مLلفاته
 .الع.�ة في ص>اعة ال(�اح, في حفZ ال�Vة ودفع ال.�ض الغ�ض 

 
�
 وال�واة ال�اذق�فأخ@ه , فأراده أن �.ارس ص>عة الMN ,   أب�ه �ان م
 ال.P>�ر)
 وال�Pّاب ال0ارع

 و�MP ال�ازF , ف�Vل إTق�اS , وق� ق�أ علJه , ) إب
 أبي أص�0عة(إلى ص��قه �حPى أتق
 , وم,ائل ح>

 .حPى وفاته) الJ1.ارسPان ال>�رF (ثD ساف� إلى دم�6 وع.ل في , ) ع(ل�ن (في ص>عة الMN ومارسها 

وما �(M , ر�Jj kه على علD ال�6P)ح وما یVPل TعلD ال(�احة , ) الع.�ة في ص>اعة ال(ّ�اح(و�PاTه 
وn@لm وضع أسG ال(�احة وت�Nق إلى , جعله �PاTا مVPIا Tع.ل ال(ّ�اح , على ال(ّ�اح أن �ع�فه 

وق� إب��P �2)قة للPIان , ال�Pاب م
 ع�6)
 فVل الع�6ة األولى ن�p)ة والع�6ة الoانJة ع.لJة , ال��Pی� 

 , وم�اخالت ج�احJة , غ�� م,�1قة �وuن�0اس , وعالج ال�Iان�� , والkوائ� األنJtة , إلسVsPال الل�زت


 ال.�v وال.J6.ة , ال�1ل �وذلm ق1ل ث.انJة , �Vه وغ��ها م
 ال.�اخالت ال,0ّاقة لع, وuس�IPاج ال(>
 .ق�ون 

 MNرواد ال(�احة في تأر)ح ال 
ل.ا ت.�T kه م
 ج�أة وح@ق وذ�اء ومع�فة واسعة , إب
 القف ُ�ع� م
ك.ا أنه م
 األوائل ال@ی
 إسPع.ل�ا , ومهارات اإلق�Pاب م
 العلة الPي یy�VP لها ج�احJا , TعلD ال�6P)ح 

 .ال�IPی� أث>اء إج�اء ال�Pاخل ال(�احي

ووضع األسG ال,لJ.ة لل.ارسة ال(�احJة , �0Pه وم2�NIاته دورها ال0ارز في ت�Nر العل�م الJ1Nة ول
ت�افZ , ف�o1رته العل.Jة ال(�احJة أ2ل� الق�رات ال�60)ة ل..ارسة ال.ه>ة Tعل.Jة ودقة مP>ا}Jة , وتق�مها 

 .على سالمة ال.�)~ وتIفف م
 آالمه ومعاناته

1�M العNأنه الT الق�ل 
وفPح أب�ابها ال�ح0ة , �nي ال@F أرسى دعائD م,��ة العالجات ال�)احJة و(.�

دولة بن موفق  أبو الفرج أمين ال
الدين يعقوب بن إسحاق بن  

 -  630(القف الكركي  
. هجرية) 685

, كان طبيبا وعالما وفيلسوفـا  
ولد في مدينة الكرك جنوب  
األردن وتوفى في دمشق

, الشافي في الطب  : مؤلفـاته
شرح الكليات من كتاب  

شرح الفصول  , القـانون إلبن سينا  
جامع الغرض في حفظ  , إلبقراط  

العمدة  , فع المرض  الصحة ود
في صناعة الجراح

العمدة في صناعة  (كتابه  
ركز فيه على علم  , ) الجرّاح

, التشريح وما يتصل بعلم الجراحة  
, وما يجب على الجرّاح أن يعرفه  
, جعله كتابا مختصا بعمل الجرّاح  

وبذلك وضع أسس الجراحة  
وتطرق إلى التحدير  

إبن القف ُيعد من رواد الجراحة  
لما تميز به من  , أريح الطب  في ت

جرأة وحذق وذكاء ومعرفة  
ومهارات  , واسعة بعلم التشريح  

اإلقتراب من العلة التي يتصدى  
كما أنه من األوائل  , لها جراحيا  

الذين إستعملوا التخدير أثناء  
إجراء التداخل الجراحي

يمكن القول بأنه الطبيب العربي  
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 .الPي ما ع�فv م.ارسPها مoله م
 ق1ل, أمام األجJال في ر�nع ال�60)ة  

TعNاءاتها العل.Jة , وألن�ار أمP>ا ال,ا2عة الPي أضاءت م�6ار ال.,��ة اإلن,انJة , ت�Jة إلب
 القف 
  .األص�لة

الذي أرسى دعائم مسيرة  
وفتح أبوابها  , راحية  العالجات الج

الرحبة أمام األجيال في ربوع  
التي ما عرفت  , البشرية  

ممارستها مثله من قبل

  !!وامــــــــــــــــإبن الخ
 

 F�nع�1 ال�زاق ال�� 
ال.ع�وف Tإب
 ال�Iام ال0غ�ادF الع�اقي , ع.اد ال�ی
 أب� علي ع�1هللا ب
 دمحم ب
 . ه(�)ة) 736 - 643(

 .و�ان رئGJ أ02ائها, عاش ف�ها ول� في Tغ�اد و 
12�M ور)اضي عالD وف�ل,�ف. 


 الJ1Nة , الق�اع� ال1هائJة , مق�مة في الMN , رسالة الف�اسة : : "تVانJفه� "الP@��ة ال,ع��ة في الق�ان
ول��ه , وق� ب�ع في الMN وال�)اضJات أو ال�,اب , �عP.� أص�ل ال��0 العل.ي في دراساته ومLلفاته 

وأخ@ ع>ها األجانM فNّ�روا علD ال�,اب , ق�اع�ه ال�,ابJة ذات ال�J.ة ال.ع�Jjة في ح�>ها ن�p)اته و 
 .وال�)اضJات

, ه(�)ة ) 154(وُ)@�� أن علD ال�,اب ب�أ ع>�ما قِ�َم إلى TالS الIلJفة أب� جعف� ال.>�Vر عام 
 F�<كان�ا(الفل�ي اله ( , ابP� وأح�� معه)اPس>�هان ( لفهL.ل)اonب�اه.ًا ح� ( , Dوهي رسائل ه>��ة في عل

 mم.ق 425(الفل ( , ةJnه إلى الع�P.ج�Pر ب�V<.وس.ي , فأم� ال)��وق� راجعه وأعاد , ) ال,>� ه>� ال�1
 .ك.ا ص��ه وأضاف إلJه,  كPابPه  ال�Iارزمي Jj.ا Tع� 

Jعل�م ال�)اض 
, ات وق� ب�ز إب
 ال�Iام Tع� أن قNع الع�ب ش�2ا في عل�م ال�,اب وما یVPل Tه م
 .ل�>ه أسهD ب�وره وأضاف إلJه ما أجادت Tه ق�)�Pه م
 ال.عل�مات وال.عارف ال�ق.Jة

ال�رهD , ال�ور وال�صا�ا , الNIأی
 , الvIP وال.�ل : "  ولعلD ال�,اب ع>� الع�ب ف�وع مPع�دة
 "ال>(�م, العق�د , اله�اء , الف�ائ~ , وال�ی>ار 

 "�,�رما یPعل� Tاألرقام ال�J�Vة وال: وأب�اTه 
�عق�ب ب
 , س>ان ب
 الفPح ال��اني , أب� �امل ش(اع ال�اسM : " وم
 م6اه�� الع�ب TعلD ال�,اب

 Fدمحم ال�از , M�Nال 

 " إب
 اله�Do , لقاضي ال>,�F ا, ال��خي , ال.(1Pي , أح.� ب�وغ��هD م
 أسا2
الPي نقلv ال�60)ة إلى م�ارات الPف��� العل.ي ال@F جلM لها ال�قي والPق�م ال@F , علD ال�,اب ون�p)اته 

 .ت�6Jه ال��م
, ونLم
 TإمPالك>ا ق�رات اإلب�اع ال.ع�في اإلب�PارF األص�ل , وعل�>ا أن نقF�P به@ه األن�ار األل.�Jة 


 ن�>k في أع.اق>ا ال.k)� م
 2اقاتهD وق�راتهD ال��ار)ةف>�. 
 !!فهل ل>ا أن ن��ن؟

  

عماد الدين أبو علي عبدهللا  
بن دمحم بن عبد الرزاق  

المعروف بإبن الخوام  , الحربوي  
 -  643(البغدادي العراقي  
. هجرية) 736

, ولد في بغداد وعاش فيها  
.وكان رئيس أطبائها

, ة الفراسة  رسال: : "تصانيفه
القواعد  , مقدمة في الطب  

التذكرة السعدية في  , البهائية  
"القوانين الطبية  

يعتمد أصول البحث العلمي في  
دراساته ومؤلفـاته  

قد برز إبن الخوام بعد أن قطع  
العرب شوطا في علوم الحساب  
وما يتصل به من علوم الرياضيات  

لكنه أسهم بدوره وأضاف إليه  , 
قريحته من  ما أجادت به  

المعلومات والمعارف الرقمية

علينا أن نقتدي بهذه األنوار  
ونؤمن بإمتالكنا  , األلمعية  

قدرات اإلبداع المعرفي  
فنحن نكنز  , اإلبتكاري األصيل  

في أعماقنا المزيد من طاقـاتهم  
.وقدراتهم الحضارية
!!فهل لنا أن نكون؟

  !!اســـــــــــــــــــــــــإبن إي
 

مJالد�ة و ول� في ) 1523– 1448(, ) أب� ال��1ات(و)�>ى , لعاب�ی
 دمحم ب
 أح.� ب
 إ�اس  ز)
 ا
ب�ائع الkه�ر في وقائع (وم
 أشه� مLلفاته , مLرخ إشPه� ب�PثJقه للع�V ال..ل��ي , القاه�ة وت�فى ف�ها 

 )ال�ه�ر

 yلفاته األخ�Lار : " مNاألق Mم�جع , ئع األزمان  عق�د ال(.ان في وقا, ن�6 األزهار في ع(ائ

زين العابدين دمحم بن أحمد  
أبو  (ويكنى  , بن إياس  
– 1448(, ) البركات

ميالدية و ولد في  ) 1523
مؤرخ  , القـاهرة وتوفى فيها  
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 ".نkهة األمD في الع(ائM وال��D, ال�ه�ر 

�P1ه ال�رy  ...ن�ح�ا على م�V ألم� ق� ج�y : "وم
 شع�ه Vم v.حادٍث ع 
لهفي على �JK , م
vق� خل �V.T...ولى م�ب�ا Dال..ل��ي( 1517" أ�امه �ال�ل Dنها�ة ال��.( 

 
�, mJ دولة م,ل.ة تD غkوها م
 ق1ل دولة م,ل.ة أوله.ا أن دولة ال..ال, إخ�Pُت ه@ا ال.Lرخ ل,11
��ته الJائ,ة الPي وصفv أح�ال مT �Vأنها ل
 تق�م لها قائ.ة, و�ان شاه�ا على ما حل بها Vها ق� .وثان

الPي واجهv الPPار ولق>Pه درسا إنPهى Tأف�ل تNلعاته وم�ت , فالعo.ان��ن غkو دولة ال..الmJ ال.,ل.ة 

الPي أراد T., م>Nلقاته � .�ج1ها أن �.�� دولة اإلسالم و)(�P ال.,ل.

 Dلل.,ل Dل ال.,لPق 
�� أسsلة عoو یkل , وه@ا الغPال �.>ع الق 
, بل أنها الق�ة وال(�1وت , وأن ال�ی
 .الPي ت,ّ�غ �ل سل�ك مه.ا �ان م�Pح6ا وفJpعا

��ته ال�N)لة الJائ,ة Vص ق�VIT 6ها , أماJ�� ي �انPة الJ,ل ال�6ة ال>فo.Pال�ثاء و , فT هي أش0ه
 vهPنuو vعلى حالة مات , Mذه 
وها هي م�V ت�فل �TلPها ال��ار)ة , ل�
 مT �Vق�v وذهM َم

 .رغD ما أصابها م
 الغkوات واله(.ات القاسJة, ال.عاص�ة 

 Mها ال>�اك�ول
 ت.� على أمة الع�ب ف�Pة أق,ى , فاألمD وال6ع�ب ت0قى وت�Pاصل مه.ا إدله.v عل
��)ة وuنNلقT v(�ه� ما ف�ها ,  م سق�T Sغ�اد على ی� ه�الك� م.ا م� عل�ها ی� V.ال.�>ة ال mاوزت تل)Pف

 .وس�PPاصل ب�ق�ها وتق�مها ال.عاص�, فها هي Tغ�اد Tا�Jة , 

ی�y , وشار�>ا م6اع�ه اإلن,انJة �.�ا2
 مF�V , ت�Jة إلب
 إ�اس ال@F أّرخ T.�ض�JKة وح.Jة 
 !!ج��ش دولة م,ل.ة ت�فع را�ة الIالفةدولPه ُت,0Pاح ع
 ��Tة أب�ها م
 ق1ل 

  !فل�Lرخ ال.Lرخ�ن �VTق وم�ض�JKة وأمانة

إشتهر بتوثيقه للعصر المملوكي  
بدائع  (ومن أشهر مؤلفـاته  , 

)في وقـائع الدهور  الزهور

نوحوا على مصر  : "من شعره  
من حادٍث عمت  ...ألمر قد جرى

لهفي على  , مصيبته الورى  
أيامه  ...عيش بمصر قد خلت

 1517" كالحلم ولى مدبرا
).نهاية الحكم المملوكي(

أما بخصوص قصيدته الطويلة  
فتمثل الشدة النفسية  , اليائسة  

وهي أشبه  , التي كان يعيشها  
, ء على حالة ماتت وإنتهت  بالرثا

لكن مصر بقيت وذهب َمن  
وها هي مصر ترفـل  , ذهب  

رغم  , بحلتها الحضارية المعاصرة  
ما أصابها من الغزوات  
والهجمات القـاسية

تحية إلبن إياس الذي أّرخ  
وشاركنا  , بموضوعية وحمية  

مشاعره اإلنسانية كمواطن  
يرى دولته ُتستباح عن  , مصري  

بل جيوش دولة  بكرة أبيها من ق
!!مسلمة ترفع راية الخالفة

فـليؤرخ المؤرخون بصدق  
!!وموضوعية وأمانة

:إرتباط كامل النص  
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarrai-WaMaSalakow12-130321.pdf    

 شبكة العلوم النفسية العربية

  نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس

  الموقع العلمي

http://www.arabpsynet.com/ 

 المتجر االلكتروني

http://www.arabpsyfound.com 

 

***   ***   *** 

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

  الويب على18و    من التأسيس  21 الشبكة تدخل عامها
  اإلنجازات من عامـــا 18... الـــكدح من عامــــا 21

  ) 13/06/2003: على الويب   -   01/01/2000: التأسيس(  
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