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 القاعدة األولى

 
العالمية ومن ضمن فروعها  EBSCOابيسكو مصنفة ضمن قاعدة بيانات المجلة 

 الواليات المتحدة االمريكيةماساتشوستس رها بقم   ERIHقاعدة
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 الثانيةالقاعدة 

 
      ASK ZAd مصنفة ضمن قاعدة بيانات أسك زاد

مقرها بالواليات المتحدة االمريكية، واالمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية 
 والمملكة األردنية الهاشمية

 

 لثةالثاالقاعدة 

 
 مصنفة ضمن قاعدة بيانات دار المنظومة 

 Dar Almandumah  .مقرها بمدينة الرياض، المملكة السعودية 
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 رابعة الالقاعدة 

 
 األردن ،بعمان مقرهابوابة الكتاب العلمي مصنفة ضمن 

 خامسا

 
 م من اتحاد الجامعات العربية2019حاصلة على معامل التأثير العربي لعام 
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 دراسات يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية جملة

أكادميية حمكمة تعىن بدراسات العلوم اإلنسانية واالجتماعية تصدر عن فصلية جملة دولية علمية 
   -رماح–مركز البحث وتطوير املوارد البشريّة 

 -األردن -عمان

 
 أحمد أويصال مدير مركز دراسات الشرق األوسط تركيا أ.د/

، فرنسااااااا      calemلودوفيك زاهد، معهدأ.د/   فؤاد الدراويش، جامعة طوليدو، أمريكا أ.د/ 
حاجي دوران، جامعة جيلشااايت، تركيا         أ.د/  هاني العريان، جامعة أليكانتي، اسااايانيا أ.د/ 
 سااعيد المصااري، جامعة القاهرة، مصاارأ.د/  خالد الجندي، الجامعة اللبنانية، لبنانأ.د/ 

، اللبنانية جامعةالماغي حسين عبيد، أ.د/ فاضل بيات، مركز إرسيكا، تركياااااااااااااااااااااااااااااااااا أ.د/ 
خليف مصاااااااااااا    حساااااااااااان أ.د/ يوسااااااااااااع  اساااااااااااامي، جامعة  المة، الجزا ر أ.د/ لبنان  

غااااااااااااااااااااااارايية، جامعااااااة البلقااااااااااااااااااااااء، األردن   أ.د/ رحااايت حلو محمد البهادلي، جامعة 
اليصاارة، العراق أ.د/ ماجد بن عبد العزيز بن نا اار التركي، مركز االعال والدراسااات 

أ.د/ شاااااااينول دورغون، جامعة جيليشااااااايت، .     الروساااااااية، الرياض، الساااااااعودية-العربي
                                 أ.د/ مااااااااجاااااااد ماااحاااماااااااد الااا اااياااااااا ، جااااااااماااعاااااااة الااابااالاااقااااااااء الاااتااا ااابااايااا اااياااااااة،  تاااركاااياااااااا

              راقاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااأ.د/ علي ع ية شر ي سعدون الكعبي، جامعة بغداد، الع



 م10/11/2019بتاريخ 20العدد  02لد نية واالجتماعية اجملجملة دراسات يف العلوم اإلنسا

ISBN :978-9957-67-204-1  -  ISSN (ISSN-L):2617-9857 

6 

 

    راقاااااااااااااااااااااحياء التراث العلمي العربي، جامعة بغداد، الع أ.د/ وجدان فريق عناد، مركز
   ، العااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااراقجامعة بغداد، كلية العلول السياسية جاست يونس محمد الحريري، أ.د/

أ.د/ علي أبو زيد، أكاديمية باشاااك شاااهير للعلول العربية وا،ساااامية، اسااا مبول، تركيا   
عماد الدين الرشااايد، أكاديمية باشاااك شاااهير للعلول العربية وا،ساااامية، اسااا مبول،  أ.د/
مصاااااااا      م، أكاديمية باشااااااااك شااااااااهير للعلول العربية وا،سااااااااامية،  .د/أ     تركيا

اسااااااا مبول، تركيا    أ.د/ محمد خليل جيجيك، أكاديمية باشاااااااك شاااااااهير للعلول العربية 
                                    وا،سامية، اس مبول، تركيا         
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 جملة دراسات يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية 
جملة دولية علمية أكادميية حمكمة تعىن بدراسات العلوم اإلنسانية واالجتماعية تصدر عن مركز 

   -رماح–البحث وتطوير املوارد البشريّة 
 -األردن -عمان

 
د/عبد الرمحن بن عبد هللا بن سعد الشقري، جامعة امللك سعود، الســعودية     

ـــــــــــــــعة الفـــــــــــــــــــــــــــالح، االمـــــــــــــــــــــــارات    د/اســـــــــــــــــــالم البــــــــــــــــوريين، جامـــــــــــــــــ
ـــــــــــر        د/ســــــــــــــــــوسن عبد اللـــــــــــــــطيف، اجلــــــــــــــــــــــــــــامعة االمـــــــــــــــــــــريكية، مصـــ

       ــــــــــــــــــــــــــــد، جــــــــــــــــــامعة عـــــــــــــــــليكره اإلســـــــــــــــالمية، اهلــــــــــــند  د/أفــــــــــــــاق أمح
ـــــــراق               د/امحـــــــــد حممـــــــــــــــــد امحـــــــــــــــــــــد ســـــــــــــــالمة، جــــــــــامعة سامراء، العـــــــــــ

ـــان                  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــسلطنة، عمــــمركز مشال الشرقية د/علي سيف سعود اليعريب، 
ــــــــا             د/سليمان موصلي، اجلـــــــــــــامعة الــــــــــــــــــــــعربية الـــــــــــــــــــــــــــــدولية، سوريــــــــــــــــ

ســــــــــعودية                 د/دعاء عبد الرمحن حممد مصطفى، جـــــــــــــــــــــــــــــامعة حائـــــــــــــل، ال
ـــــرب           د/ موالي عمر صوصي، جـــــــــــــــــــــــــــــامعة القــــــــــــــــــــرويني، املغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، الســــــــــــــــــــــعودية              د/محادة عبد الرزاق علي محادة، جــــــــــــــــــــامعة القــــــــــــــــــصيم
ـــــــــراق                   د/عبد الـــــــــــــــــــــــرزاق حممود إبـــــــــــــــــــــراهيم جـــــــــــــــــامعة دهوك العـــــــــــــــــــــــ

جلزيرة، الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودان             د/ أمحد عبد هللا حممد آدم، جــــــــــــــــــــامعة ا
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         ــــــــــــــــــــــــــــــــــــونس      د/مسرية الـــــــــــوهلازي جــــــــــــــــــــــــــــامعة جنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوبة تــــــــــــ
ــــــــــــــــــر             د/رضا ســـــــــــــالطنية، جـــــــــــــــامعة ســــــــــــوق اهــــــــــــــــــــــــــراس، اجلزائـــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــة، االردن                ـــــــألردنيــــــــــــــــــــد/أروى اجلـــــــــــــــــــــــــــعربي، اجلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامعة ا
ـــــن                    ــــــــــــــد/عبد الســــــــــــــــالم أمحد الـــــــــــــدار، جــــــــــــــــــــــــامعة تعـــــــــــــــــــــز، الــــيمـــــــ

ان              ـــــــجــــــــــــــــــــامعة الباطنة سلطنة، عم بن حممد بن امحد السعدي،خالد  د/
ـــــا                  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد/عــــــــــلي ســـــــــــــــــعيد املهنـــــــــــــــــــكر   جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامعة لـــيبيــــ

ــــــــــــــا                      ــــــــــد/ولد الزين ولد االمام، جـــــــــــــــــامعة نواكشــــــــــــــــــــــــــــــط، مــوريتانيـــــــــــ
ـــــــودان                 ــــــــــجامعة غرب كـــــــــــــــــــردفان، الســـــــــ خليل عبد هللا علي حسن، د/

ـــــاء التطبيقية، األردن                     ـــــــــــــــــد/جهاد علي فالح الســـــــعايدة،  جامعة البلقـــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــر                       ــــــــــــصـــــــــــــــــد/ حممـــــــــــــــــــــــــــــود الــــــــــــــــــــــــــــــدريين، جــــــــــامعة االزهر،  م
ـــــــا              ـــــــــــــــــــــــــــــــرة تركيــــــــــد/ إلـــــــــــــــــــــــــكري  كــــــــــــــــــــــــــــــاالن، جـــــــــــــــــــــــــــــامعة أنقـــــــــــــــ

                    ـــــــــاـــــــــــــد/حممـــــــــد خــــــــــــــــالد الــــــــــــــــــــــــــــــرهاوي، جـــــامعة ابشاك شهري، تركيــــــــــ
لصني ا د/ شاهر إمساعيل شاهر، جامعة صن ايت سني، مدرسة الدراسات الدولية،

                                    ـرــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمصــــــا، ـــــــامعة طنطــــــــــــــــبسيوين عبد احلي خطاب، جـــــــ د/إكرامي
                ية،األردنــجامعة العلوم اإلسالمية العاملــــــــد/ عبد الرؤوف أمحد بين عيسى، 

                           طنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفلس –امعة االستقالل ـــــــــــــــجـــــــــــــالم راسم البياري، اســـــــــ /د
           راقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل، العـــــــــــــــــــــــــــــــــأكرم حممد حيي جاسم احليايل، جامعة املوصد/ 

   أكادميية ابشك شهري للعلوم العربية واإلسالمية، اسطمبول، تركيا د/ خالد انصيف،
     أكادميية ابشك شهري للعلوم العربية واإلسالمية، اسطمبول، تركياد/ امحد صوان، 
                بية واإلسالمية، اسطمبول، تركياأكادميية ابشك شهري للعلوم العر د/ عمر عبد هللا، 
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 شروط الّنشر يف اجملّلة

 اجمللةادراة األفكار واآلراء اليت يتضّمنها البحث ال تعرّب عن رأي اجملّلة وإمنا هي وجهة نظر أصحاهبا. كما أّن 
 غري مسؤولة عن أّي سرقة علمّية تتم يف البحوث املقّدمة هلا. ،هيئة التحريربفروعها وخاصة 

دراسات يف العلوم اإلنسانّية والعلوم االجتماعّية األحباث األصيلة ذات املنهجّية العلمّية تنشر جمّلة  -1
 الرّصينة واليت تلتزم ابملوضوعّية، وتتوافر فيها الّدقة واجلديّة.

 كّل حبث ال حيرتم شروط الّنشر ال يؤخذ بعني االعتبار. -2
قى البحث القبول الّنهائي بعد أن يقوم ختضع كّل األحباث إىل الّتحكيم من قبل هيئة خمتّصة، ويل -3

 الباحث ابلّتعديالت املقرتحة.
منه مبا يتناسب  للمجّلة كّل احلق يف أن تطلب من الباحث أن حيذف أو يعيد صياغة حبثه، أو أي جزء -4

 مع طبيعة اجملّلة.
 ال جيب أن يكون البحث قد سبق نشره أو كان جزءا من كتاب منشور. -5
للنّشر يف جهة أخرى، بعد إقرار نشره يف جمّلة العلوم اإلنسانّية  البحث تقدمييتعّهد الباحث بعدم  -6

 اجملّلة.  مدير احلصول على إذن كتايّب بذلك من واالجتماعّية، إالّ بعد
 صفحة. 20ال تتجاوز صفحات البحث املقّدم  -7
 على الباحث احرتام شروط الكتابة الّتالية:   -8

على؛ عنوان البحث، االسم الكامل للباحث ودرجته العلمية، *حتتوي الّصفحة األوىل من البحث 
واجلامعة اليت ينتمي اليها ابلّلغة العربّية والّلغة االجنليزيّة، الربيد االلكرتوين للباحث، ملّخص 

اإلجنليزية(، الكلمات املفتاحّية  (بلغة املقال وبلغة أجنبّية 12كلمة حجم   150للّدراسة يف حدود 
 بعد امللّخص. 
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، 14حجم  Traditionnel Arabic خبط Wordاألحباث مكتوبة بربانمج  *تقّدم
مثلها مثل النّص الرئيسّي لكن مع تضخيم  14تكتب العناوين الرئيسّية والفرعّية للفقرات حبجم 

، حبجم Time new Romanاخلط. أما األحباث املكتوبة ابلّلغة الالتينّية فتكتب خبط 
ى جوانب الّصفحة األربعة، كما تدرج الّرسوم البيانّية واألشكال سم عل 4وتكون احلواشي  12

أسفلها، أما اجلداول ترقم ترقيمًا  التوضيحّية التوضيحّية يف املقال، وتكتب عناوينها واملالحظات
 متسلسالً وتكتب عناوينها أعالها واملالحظات التوضيحّية أسفلها.

 APA American Psychological*يلتزم الباحث بتهميش املعلومات على طريقة 
Association 

).( بعد الكلمة مباشرة دون وجود فراغ بينهما، ويوضع  *ابلّنسبة لعالمات الرتقيم، توضع الّنقطة
كما ال توضع الّنقطة ).( أبدا يف العناوين، أّما إذا    فراغ واحد بني الّنقطة وبداية اجلملة الّتالية.

 ا فرعّي واآلخر رئيسّي فيفصل بينهما بنقطتني.كان العنوان يضّم عنوانني أحدمه
 *تكتب واو العطف ملتصقة ابلكلمة اليت تليها وال يرتك فراغ بينهما.

* ضبط اّّتاه النّص ابلعربّية من اليمني اىل اليسار، والنّص ابألجنبّية من اليسار اىل اليمني، وضبط 
 ابألجنبّية.  اّتاه اجلمل يف الّنصوص إذا كانت ابلّلغة العربّية او

* عدم اإلكثار من الفقرات ومجعها يف نّص سياقي واحد، والّلجوء اىل الفقرات عند الضرورة 
 النصية. 

 ترتجم اخلامتة واملراجع اىل اللغة اإلجنليزية.*

 إدارةاألفكار واآلراء اليت يتضّمنها البحث ال تعرّب عن رأي اجملّلة وإمنا هي وجهة نظر أصحاهبا. كما أّن  -9
 غري مسؤولة عن أّي سرقة علمّية تتم يف البحوث املقّدمة هلا. ،حتريرهيئة وفروعها خاصة اجمللة 

 يرفق صاحب البحث تعريفا خمتصرا بنفسه ونشاطه العلمّي والثقايّف. -10
  inforemaah@gmail.com امييل اجمللةترسل األحباث اىل  -11

 
 

mailto:inforemaah@gmail.com
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 اإلنسانية واالجتماعيةجملة دراسات يف العلوم  
 

أكادميية حمكمة تعىن بدراسات العلوم اإلنسانية واالجتماعية تصدر عن  فصلية جملة دولية علمية
   -رماح–مركز البحث وتطوير املوارد البشريّة 

 -األردن -عمان

 الفهرس                          

 13ص كلمة مدير اجمللة
 يف البحوث األكادمييةالدراسات السابقة وكيفية توظيفها 

 الدكتور درويش توفيق
 14ص

 املضمرة يف رواية " ليايل إيزيس كوبيا " لواسيين األعرجتضافر االنساق الثقافية 
 ةـــــــــــــف آسيــــــــــتمتل الدكتورة           

 40ص

                                                                                   والفقرلالمساواة االجتماعية ا
 ن مسشةآمال بالدكتورة 

 61ص

                                                                    آليات محاية األطفال من االستغالل املعلومايت
 الطالب الباحث طالل سعيد الظاهري

 84ص

 العقيدة اإلسالمية وفق املنظور احلضاري عند "علي شريعيت"
 ط.د.مرمي فياليل

 100ص

                                                           دور الدين يف اجملتمع العريب التقليدي
 فرحاتاندية الدكتورة 

 131ص
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 ةــــــالغـــــــه والبـــــــة " بني الفقــــــــــــح " الّتوريـــــــــــمصطل
 ةــادلـــي مليكــــــة  شـــــــالبـــالط

 143ص

                                              -لسطييندراسة تطبيقية على الواقع الف -السلم األهلي يف اإلسالم 
طزازة. اسالم د         شريين خضور م.أ.  

 172ص

قراءة يف الواقع واحتماالت املستقبلسورية بعد احلرب...  
سرين عبودن  د. ط         د. شاهر إمساعيل الشاهر  

 217ص

  اجلزائر يفالسياسة البيئية احلضرية 
 ليلى بودية  الدكتورة 

 242ص

                                                                اللغوي للصيدنة العربية يف بالد املغرب:البعد اجلغرايف و 
                                    م(13األغذية البن البيطار )ق.قراءة يف كتاب اجلامع ملفردات األدوية و 

                                                                             ولفضاويب أستاذة حبث )ب( فاطمة الزهراء

 255ص

                                                                        اللغوي والتطور االجتماعيةالنظام 
 شهرزادبلعالية  .أ

 271ص
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                                                                البعد اجلغرايف واللغوي للصيدنة العربية يف بالد املغرب:
                                           م(13قراءة يف كتاب اجلامع ملفردات األدوية واألغذية البن البيطار )ق.

                                                                                 أستاذة حبث )ب( فاطمة الزهراء بولفضاوي
               املركز الوطين للبحث يف االنثروبولوجيا االجتماعية والثقافية، وهران، اجلزائر

boulefdaoui76@gmail.com 
 م09/11/2019: القبولم  اتريخ 07/11/2019م  اتريخ التحكيم:  03/11/2019اتريخ اإليداع: 

 :ابلعربية امللخص      

العربية )علم العقاقري( يف بالد  هتدف هذه الورقة البحثية إىل ابراز أهم اجلوانب اجلغرافية و الّلغوية للصيدنة
املغرب خالل القرن الثالث عشر ميالدي، وقد اعتمدان يف دراستنا هلذا املوضوع على خمتلف االسهامات 
العلمية لبعض من اجلغرافيني والرّحالة املنتسبني إىل احلضارة العربية االسالمية ، والذين عايشوا فرتة دراستنا 

جهة اخرى، تسليط الضوء على كتاب "اجلامع ملفردات االدوية واألغدية" م(، هذا من جهة و من 13)ق.
م( الذي عاين خمتلف األدوية املفردة )نبااتت، حيواانت و 1248-1196لصاحبه ابن البيطار املالقي)

 معادن( لتلك املنطقة، ابعتباره من أهم املصادر لعلم الصيدنة العربية. 

 الرببر، ابن البيطار، األدوية املفردة، بالد املغربحالة، الصيدنة ، الر الكلمات املفتاحية:  

  The geographical and linguistic dimension of pharmacopoeia in the 

Maghreb countries 

Reading de book of Ibn Al-Baytār (13th centery) « al-Gāmie‘ li-

mufradāt al-adwiya wa-l-aġdhiya » 

 
Research Master,Fatima Zohra Boulefdaoui  

CRASC, Oran ,Algeria  

Boulefdaoui76@gmail.com 

 

Abstract : This article aims to highlight the geographical and linguistic 

aspects of the Arab pharmacopoeia in the Maghreb countries in the 13th 
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century AD, relying, on the one hand, on some scientific contributions of 

some geographers and travelers relating to civilization Arab-Muslim woman 

who lived in this historical era, and on the other hand, on the work of Ibn Al-

Baytār Al-Māliqī (1196-1248)"al-Gāmie ‘li-mufradāt al-adwiya wa-l-

aġdhiya ". 

Keywords: pharmacopoeia, travelers, Magrheb, IbnAl-Baytār, simple drugs, 
Berbers 

 متهيد:

تستدعي القراءة األولية لعنوان البحث تداخل ثالثة علوم على األقل فيما بينها، حبيث ال ميكن 
فال ميكن جتاوز علم الصيدنة دون وضعه يف سياقه الّعام واملتمّثل  تناول الواحدة منها دون التعرض لألخرى ،

اإلسالمية دون  -يف اتريخ العلوم، بل و ال ميكن قطعا ، دراسة حيثيات الصيدنة كعلم يف احلضارة العربية
إسهامات الرحالة العرب الّذين اثروا اخلزينة العلمية مبختلف مصطلحات الصيدنة و علم  التحدث على أهم

لنبات من خالل قصص أسفارهم ووصفهم ملختلف البلدان. و لفهم وحتليل هذا املوضوع، كان من الضروري ا
االضطالع على خمتلف اإلسهامات العلمية اليت جند يف طياهتا ، من جهة، وصفا مسهبا لبلدان احلضارة 

هم األدوية املفردة )نبااتت، العربية اإلسالمية و السيما بالد املغرب حمل دراستنا، ومن جهة اثنية، وصف أل
 معادن أو حيواانت( لكوهنا العناصر األساسية اليت يقوم عليها علم الصيدنة )علم العقاقري(.

و ابلتايل، سنحاول من خالل هذه الورقة البحثية فهم هذه الثالثية بتسليط الضوء على خمتلف  
م( يف القرن الثالث عشر ميالدي 1248ن البيطار)ت األدوية املفردة املتداولة يف بالد املغرب و اليت ذكرها اب

من خالل كتابه املنتسب لعلم الصيدنة"اجلامع ملفردات األدوية واألغذية"، و ذلك من خالل االجابة على 
التساؤالت التالية: ما هي أهم املفردات املتداولة من طرف ابن البيطار و اليت تشري إىل بالد املغرب؟ ما هي 

األدوية املتواجدة هبذه املنطقة؟ مّث ما هي خمتلف التسميات اليت ذكرها ابن البيطار هلذه خمتلف مفردات 
 األدوية املفردة و ما ميزهتا؟
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أكرب موسوعة وصلتنا يف علم  راجع العتبارين أساسيني ، األول بصفته عن غريه  هذا املؤّلف اختيار
، (1044، صفحة 2005)فهد،  عند اإلغريق مل تكن معروفة متاما400ماّدة منها  1500العقاقري تضم 

و الثاين الستناده على خمتلف نصوص احلضارات القدمية من خالل ذكر  مقاالت كل من  ديسقوريدوس 
 150و الّذي يقارب عددهم  و جالينوس، جنبا إىل جنب، مع مجع من علماء احلضارة العربية اإلسالمية

نذكر منهم: الغافقي، الزهراوي، أبو عباس النبايت، الشريف  تقريبا (1044، صفحة 2005)فهد، 
الكتب اليّت ختص اجلّانب اجلغرايف ملوضوع  اإلدريسي، إسحاق ابن عمران، الرازي، ابن سينا،....اخل.أّما

األساسية اليت تصّب جممل حماورها يف وصف بالد املغرب  البحث ، فقد اعتمدت على مجع من املؤّلفات
 و إفريقية و ما واالها.

و يتمثل اهلدف الرئيسي من قراءة هذه املؤلفات يف البحث عن خمتلف املفردات الّلغوية لعلم الصيدنة 
لذّكر األدوية املفردة( اليت شوهدت واختربت يف بالد املغرب من طرف ابن البيطار  الذي عايش )و أخص اب

القرن  الثالث عشر ميالدي، مث مقارنتها ، إن أمكن ذلك،  مع تلك املالحظة و املذكورة يف رحالت علماء 
 احلضارة العربية اإلسالمية.

 ية اإلسالميةجغرافية بـالد املغــربعند علماء احلضارة العرب .1

يشري املشهد العام لبالد املغرب مبفهومه احلايل واملتداول بني أوساط علماء اجلغرافيا و غريهم إىل 
األقصى،  تلك املنطقة اجلغرافية الواقعة مشال غرب مصر واملتمثّلة يف كل من ليبيا، تونس،اجلزائر،املغرب

وموريتانيا. هذه الوحدة اجلغرافية املمتّدة على طول شاطئ البحر األبيض املتوسط إىل غاية احمليط األطلسي 
، هل هي نفسها املتداولة عند علماء احلضارة العربية اإلسالمية الذين  2كلم  مخس ماليني تفوقمبساحة 

ابن البيطار عند أتليفه لكتابه  "اجلامع ملفردات األدوية  عايشوا فرتة دراستنا ، أو ابلّتحديد الفرتة اليت عايشها
 واألغذية"، و املتمثلة يف القرن الثالث عشر؟

تباين الكثري من الرحالة اجلغرافيني و املؤرخني يف وضع املعامل الدقيقة لبالد املغرب ، فمنهم من مجع 
ن التابعة هلا يف احلوض الغريب للبحر املتوسط بني منطقة مشال إفريقيا و اسبانيا اإلسالمية ، و بعض من البلدا
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، يف حني ، آخرون، وصفوا بالد املغرب  من ضفة النيل ابإلسكندرية إىل مدينة سالء، لكن بني هذا و 
 ذاك، البد من رسم املعامل اجلغرافية لبالد املغرب األقرب إىل فرتة دراستنا .

–املوسوم"صورة األرض"بالد املغرب املمتّدة م( ، يف كتابه10ابن حوقل )ق. يف هذا اإلطار، وصف
على جانبني شرقي وغريب حبر املغرب ، فكتب إذن:) ...و أّما الغريب فمن مصر وبرقة إىل إفريقية  -حسبه

وانحية تنس إىل سبته و طنجة....و أّما الشرقي فهو بلد الروم من حدود الثغور الشامية إىل القسطنطينية 
، مثّ يف كتاب (64، صفحة 1992)احلوقل،  ة و االكربدة واالفرجنة وجليقية...(إىل نواحي رومية و قلوري

م( واملعنون"تقومي البلدان "، فقد حّددت معامل بالد املغرب  كما يلي: ) 13آخر لصاحبه أيب الفدا  )ق.
رب املذكورة من جهة الشرق حدود داير ...مصاحبة لداير مصر من جهة الغرب و الذي حييط ببالد املغ

مصر ظهر الواحات إىل حبر الروم عند العقبة اليت على طريق املغرب بني برقة و إسكندرية على حبر الروم 
ومن الشمال حبر الروم من العقبة املذكورة فم حبر الزقاق عند سال وطنجة، ومن الغرب البحر احمليط من 

ب ومن  اجلنوب املفاوز الفاصلة بني بالد السودان و بالد املغرب و هذه طنجة إىل صحراء ملتونة يف اجلنو 
املفاوز ممتدة غراب بشرق من البحر احمليط إىل ظهر الواحات من حيث ابتدأان و بالد املغرب ثلث قطع 

 .(122)الفدا، صفحة  الغربية منها تعرف ابملغرب األقصى...(

م( يف كتابه "البيان املغرب يف اختصار أخبار ملوكاألندلس و املغرب"، 14بن عذاري )ق.بينما، ا
فقد أعطى شكال خمالفا ملنطقة بالد املغرب، بل ميكنها أن تكون األقرب إىل ما هي عليه حاليا، فذكر إذا: 

ؤرخني ألخباره املعتنيني )...قال أبو مروان يف كتاب "املقباس" و ابن محادة يف كتاب "القبس" و غريمها من امل
آباثره: إّن حد املغرب هو من ضفة النيل ابإلسكندرية إىل بالد املغرب إىل آخر بالد املغرب وحده مدينة 
سالء وينقسم أقساما : فقسم من اإلسكندرية إىل طرابلس و هو أكربها و أقلها عمارة وقسم من طرابلس 

على و يلي هذه البالد بالد الزاب األسفل وحدها إىل مدينة اجلريد ويقال أيضا بالد الزاب األ دو هي بال
)عذاري، صفحة  تيهرت ويليها بالد املغرب و هي بالد طنجة وحدها مدينة سال و هي آخر املغرب...(

عها، فنسبها ، و هو نفس الطرح الذي جاء به ابن خلدون الّذي قارب كلمة "املغرب" إىل أصل موض(26
إىل كل مكان من األرض مغرب إبضافته إىل جهة املشرق ، فأعطى مقاربتني لتحديد مفهوم املغرب، األوىل 
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جغرافية ، أما الثانية فاعتمد فيها على الرتكيبة السكانية هلذه املنطقة، فاعترب املغرب أنّه يشمل كل املناطق 
،   (163، صفحة 1979)ابن خلدون،  يط األطلسياليت سكنها الرببر منذ القدمي من طرابلس إىل احمل

و ابلتايل حيّد املغرب من الشمال البحر املتوسط املعروف لدى اجلغرافيني العرب ابسم "حبر الروم" أو "البحر 
و من اجلنوب الصحراء الكربى. و هي تضم األقاليم التالية: (130، صفحة 1968)االدريسي،  الشامي"

برقة )بنغازي بليبيا حاليا(، طرابلس )تظم املدن الثالث لبدة، صربة وأابس(، إفريقيا )من خليج سرت 
التونسية شرقا حىت جباية أو تيارت حاليا و قاعدهتا القريوان أو تونس حاليا(، املغرب األوسط  )من تيارت 

امللوية ابلغرب األقصى حاليا و قاعدته مدينة تلمسان(، املغرب األقصى )من وادي امللوية أو بالد إىل وادي 
اتزا شرقا إىل احمليط األطلسي غراب، و من البحر الرومي أي البحر األبيض املتوسط حاليا إىل جبل درن 

 االقصى (. جنواب و قاعدته مدينة طنجة(  ، السوس )املنطقة اجلنوبية للمغرب

 
 إسهامات الرّحالة إىل بالد املغرب يف علم الصيدنة:  .2

اشرتك خمتلف جغرافيو احلضارة العربية اإلسالمية  يف منط  وصفهم للمناطق اليت قاموا بزايرهتا 
واستكشافها ، فعلى غرار حتديد  و وصف خمتلف األقاليم اجلغرافية هلا  و املتعلقة ابلتضاريس ، و نوعية 

النبات و احليوان  ، قاموا بسرد كل ما ميكن مشاهدته على أرض الواقع من خالل وصفهم  الرتبة و املناخ، و
للمكان، و تركيبته السكانية، عاداهتم ، تقاليدهم، تصرفاهتم، و أنواع أغذيتهم،...اخل،  يف هذا اإلطار  أيضا

يف وصفهم لبالد املغرب ،  نذكر بعض ما جاء به أهّم الرحالة و اجلغرافيون لدى احلضارة العربية اإلسالمية
 دّونت يف كتاابهتم  عند مرورهم ابملنطقة. لكن من منظور حمّدد خيص خمتلف األدوية املفردة اليت

بداية مع الرحالة ابن احلوقل ) القرن العاشر ميالدي( من خالل كتابه "صورة األرض"،  و الذي 
األقاليم، وطبائع الشعوب،  جارة وسيلة لتفهم خصائصكان "واحدا من التّجار الرّحالة املثقفني الذين اختذ الت

قّدم  . فقد(05، صفحة 1992)احلوقل،  و تدوين ما يتعرفون إليه من ميزات الناس، و نوادرهم وغرائبهم"
الصفحة إىل  64يف قسمه األول من الكتاب وصفا شامال لبالد املغرب و األندلس وذلك من الصفحة 

إىل احمليط ابملغرب األقصى ذكر ابن احلوقل خمتلف املنتجات الطبيعية من نبات و حيوان  . فمن ليبيا112
و معادن ممثلة يف كل من التمور، و الكروم، و أشجار اخلوخ و الكمثري والزيتون، والقّنب و الكراوية 
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السمسم و قصب السّكر, البقول، واألترج والعصفر والقمح و الشعري ، و السفرجل و الكتّان، و الزعفران و 
 ، و اجلوز ، و اللوز ، و األرجان ابملغرب األقصى...اخل.

مث كتاب " املغرب يف ذكر بالد إفريقيا و املغرب " و الذي هو جزء من كتاب املسالك واملمالك" 
املناطق اليّت زارها أليب عبيد البكري )القرن احلادي عشر ميالدي(، هو األخر مل خيلو يف وصفه ملختلف 

ملختلف النبااتت، و األشجار و الكروم  دون أن يصفها بشكل دقيق و يذكر استعماالهتا فقط اكتفى 
بذكر ما وجد يف تلك األمكنة  ما عدا البعض منها و اليت كان يرى يف أمهيتها و كثرة وجودها لزوما لذكر 

إاّل أنّه ال يفوق اليد ، و أغصانه  الكمثري منافعها و خصائصها:" ...زيت اهلرجان و شجره يشبه شجر
انبتة من أصله ال ساق له و هي شوكاء و مثرها يشبه االجاص فيجمع و يرتك حىّت يذبل مّث يوضع على 
النار يف مقل خبار ليستخرج دهنه ، وطعمه يشبه طعم القمح املقلو و هو جيد حممود الغداء يسخن الكلى 

 .(307، صفحة 1918)البكري،  و يدر البول..."

كتاب "نزهة املشتاق يف اخرتاق األفاق" للشريف اإلدريسي )القرن الثاين عشر ميالدي(، الّذي   مثّ 
قّدم وصفا شامال لبالد املغرب من خالل اإلقليم الثاين و الثالث من األقاليم السبعة اليت ذكرها يف كتابه. 

ف اإلدريسي خمتلف النبااتت ، احليواانت ، و املعادن اليت الحظها  بنوع من التدقيق و يف هذا املؤلف وص
العناية ، فعلى عكس  بعض من الرحالة الذين اكتفوا ابجلانب اجلغرايف ، استطاع أن يرفق هلذه املواد أو 

حىت الغذائية، مع إعطائها  املفردات خصائصها الطبيعية، فوائدها و استعماالهتا سواء العالجية أو التزيينية أو
يف بعض األحيان خمتلف التسميات املمكنة ، فمثال يف اجلزء األول من اإلقليم الثالث ذكر "التمر الرطب" 

،أو "احلنطة" اليت تسمى ابلرببرية "يردت (225، صفحة 2002)االدريسي،  الذي يسّمى أيضا "برين"
 لرببرية "اقزمي"ا، أو احليوان الذي يسمى "احلرذون" و (226، صفحة 2002)االدريسي،  تيزواوا"

 و الذي يستعمل يف تسمني النساء و ختصيب البدن بشكل عام. (226، صفحة 2002)االدريسي، 
ما مّيز اإلدريسي  أيضا هو وصفه ملفردات األدوية بشكل مماثل للعارفني ابلصيدنة من خالل عرض 

ة ، وظائفها و استعماالهتا العالجية أو التزيينية : "...أّما حلوم النعام فلحوم ابردة ايبسة و خصائص املادّ 
 .(238، صفحة 2002)االدريسي،  شحومها انفعة عندهم من الصمم تقطريا و من سائر األوجاع البدنية"
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يف نفس السياق، كتاب آخر معنون "وصف إفريقيا " حلسن الوزان املعروف "بليون األفريقي"  
)القرن السادس عشر ميالدي(،  و الذي هو اجلزء الثالث من كتاب " اجلغرافيا العاّمة" ، فقد كان نتيجة 

جتاربه امليدانية ، معتمدا فيه على عدة  مؤلفني جغرافيني عرب  كالبكري، اإلدريسي، خلرباته الشخصية و 
 و ابن فضل هللا العمري، و غريهم.

قّسمه بدوره إىل تسعة أقسام، خّصص القسم األول منه إىل "تدقيقات تتعّلق جبغرافية إفريقيا، 
يئا عموداي ابعتبار مميزاهتا النباتية ومناخها و خصائص شعوهبا و أخالقهم. و قد جزء فيه إفريقيا جتز 

، حبيث يهّمنا منها اجلزء األول و املمّتد من (15، صفحة 1983)الوزان،  واالقتصادية إىل أربعة أجزاء "
)الوزان،  " بالد الرببر مشال سلسلة جبال األطلس املمتّدة من ختوم مصر شرقا إىل احمليط األطلنطي غراب"

 .(15، صفحة 1983

إّن أغلبية  أصناف األشجار و الكروم و النبااتت اليت ذكرت من قبل  يف كتاابت الرّحالة اجلغرافيون 
، كانت حاضرة يف كتاب حسن الوزان ، مع تقسيمها على خمتلف املدن املتواجدة ابملنطقة من املغرب 

يف منطقة حاحا  "استهّلها مبدينة "حاحا" ، إىل ليبيا  شرقا. فعلى سبيل املثال ذكر "اهلرجاناألقصى و اليت 
على أنّه "حبا كبريا يشبه الزيتون الذي أيتينا من اسبانيا، و يسمى الثمر اهلرجان، وتستخرج منه زيت كرمية 

، و هو مذكور أيضا يف (96، صفحة 1918)البكري،  الرائحة تستعمل مع ذلك يف الطبخ واإلانرة"
 (102، صفحة 1918)البكري، و "إداو إزكواغن"  (101، صفحة 1918)البكري،  منطقة "أديكيس"

 و غريها من املناطق التابعة  لبقاع حاحا. 

 غرايف و اللغوي للصيدنة العربية عند ابن البيطارالبعد اجل .3

على ضوء ما ذكر سابقا، سنقوم بتحليل مضمون كتاب "اجلامع ملفردات األدوية و األغذية" البن 
البيطار ، ولكن بتسليط الضوء على اجلانبني اجلغرايف و اللغوي ملختلف مفردات األدوية  واملذكورة يف بالد 

 املغرب فقط.
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و وفرة الرحالت العلمية البن البيطار إىل بالد اليوانن، الروم و مجيع بلدان العامل نظرا لكثرة 
اإلسالمي، فقد متكن من مجع رصيد وافر املعرفة فيما يتعلق ابلنبات، خواصه، منبته، و أمهيته الوقائية 

اترخييا، أنه تواجد مبدينة  الشائعف والعالجية. هذه امليزة أكسبته أيضا زادا علميا متّثل يف كتابه قيد دراستنا.
م، مث" مدينة قسنطينة ، ليصل إىل كل من مدينيت  1220بوجي اجلزائرية )املعروفة مبدينة جباية حاليا( سنة 

طرابلس  و برقة مرورا مبدينة تونس من نفس الفرتة، ليّتجه بعد ذلك إىل جنوب آسيا مرورا بكل من سوراي 
 .(36، صفحة 2018)بولفضاوي،  و مصر

تواجده ببالد املغرب إذن، مّكنه أيضا من مجع و تبويب خمتلف األدوية املفردة )نبااتت، حيواانت 
ومعادن( اليّت قد عاينها مسبقا أو اليت مل يتعرف إليها  يف املناطق األخرى اليت زارها خالل رحالته العلمية، 

واء مفرد ينتمي إىل بالد املغرب بذكره إلفريقية، برقة، القريوان، تونس، د ما يعدال الستنيفصّنف حينها 
 جباية، قسنطينة، بربر املغرب األوسط، حاحا، املغرب األقصى و غريها من املناطق.

ما مّيز هذه األدوية هي ،أّوال،  تلك اهلوية الرببرية املنتسبة إىل بالد املغرب يف القرن الثالث عشر 
جتّسدت من خالل التسميات املرفقة ألغلبية األدوية املفردة، فقد ذكر على سبيل املثال،  ميالدي، و اليت

دواء آاطربالل ،أاكثار، أامليلس، آاقشروا، أابزار القطة، أرجيقنة، أرجان، و غريهم من مفردات االدوية. 
 تسمية دواء مبنطقة منبته ، أو ابلتسمية الرببرية اخلاصة مبنطقة بالد املغرب، و إمّنا أرفق كلّ اثنيا، مل يكتف 

نبات متواجد  جببال رندة و ما جاورها املنطقة اليت عاين فيها الدواء مسبقا، كذكره "لآلكثار" و هو 
يف مصر  وعند عرب برقة و ببالد القريوان )تونس ( ،  ويف شرق بالد العدوة ،  وابألندلس، و أبشبيليه، 

 ,Leclerc) و آخر يسّمى قصر عفراء قرب قرية امسها نوىابلشام مبكان يسّمى علمني العلما،  و

2012, p. 08). 

 ة كنماذج تثبت ما ذكرانه أعاله:من هذه االدوية املفردة من هذا املنطلق، سنحاول عرض بعض 

أنّه معروف  مبصر  : و يسمى أيضا نبات "االطمنطا" ، وهو دواء  يقول عنه ابن البيطارآاطريالل
جبزر الشيطان أو برجل الغراب، حار وايبس يف آخر الثانية، يشبه نبات الشبت من خالل ثالثة عناصر 
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متمثّلة يف كل من الساق، احلمة ، واألصل، بينما ميتاز بزهره األبيض اختالفا على لون زهرة محة الشبت 
طرف قبيلة بربرية معروفة ث استعملت ألول مرة من الصفراء . تستعمل بذوره يف معاجلة البهق و الوضح، حبي

يستخدم كدواء من خالل ببين أيب شعيب من بين وجهان من أعمال جباية ابملغرب األوسط )اجلزائر حاليا(.
سحق مقدار وزن درهم من بذور هذا النبات مع وزن ربع درهم من العاقر قرحا، و يلعق املسحوقني بعسل 
النحل، شريطة أن ميكث شاربه ما بني ساعة إىل ساعتني من الزمن أمام أشعة الشمس مع الكشف عن 

ضاف يف أمهية هذا الدواء املعاجل للربص أنه موضع الربص.ابلنسبة للشريف اإلدريسي ) القرن العاشر( فقد أ
سببا أيضا يف إسقاط اجلنني إذا ما مّت نفخ مسحوقه يف األنف. أّما الزهراوي )القرن احلادي عشر( فينصح 

 بشرب بذوره  يف حالة املغص.

من أعمال أشبيلية،  : هو نبات متواجد  جببال رندة وما واالها ابألندلس، و بشعراء قرمونةآاكثار
مّث يف شرق بالد العدوة ، يعرف أيضا  ابلبلغوطة عند عرب برقة و ببالد القريوان )تونس ( ، أما يف مصر 
فهو معروف ابسم "اخللة"،  يقول عنه ابن البيطار أنّه قد الحظه أبرض الشام مبكان يسّمى "علمني العلما"، 

وى".يستعمل لتفتيت احلصاة و إخراج الديدان من البطن، و آخر يسّمى "قصر عفراء" قرب قرية امسها "ن
اجملاعة فيصنعون منه رغفا ساخنة  من طرف الرببر يف سنواتحبيث يقول فيه الشريف االدريسي أنّه جيمع  

ابلزبدة، " فهو حار و ايبس يف الثانية فإذا شرب منه مثقاالن على الريق مباء احلسك املطبوخ فتت احلصاة 
 ان من البطن" .و اخرج الديد

ذو أصل بربري :يسّمى ايضا ابلنبق، الصفرياء، عود اخلري ، أجروح، أمليلس، مليلس. آامليلس
إىل إفريقية  لشجرة معروفة حسب أبو عباس النبايت يستعمل حلاؤها لألطفال يف الوجه ببالد املغرب االقصى

جم يقارب مثرة الكاكنج، أّما الغافقي  و االستسقاء، فهو حسبه عبارة عن عناقيد محراء  اللون مث تسود حب
فيصفه أبنه: " شجر يعلو فوق القامة و يتدرج  و له ورق حنو من ورق اآلس األخضر انعم و له مثر يف قدر 
حب الضرو،  و إذا نضج اسوّد، لني امللمس و له خشب صلب داخله أصفر إىل البياض ملمع حبمرة 

إذا شرب نقيعه أسهل البطن و هو يقوي الكبد و الطحال و يفتح يسرية و أكثر ما يستعمل منه حلاء أصله 
.كما  (12، صفحة 1874)البيطار،  سددمها و يذهب الريقان إذا طبخ مع اللحم و شرب املرق له"

 .(283، صفحة 2012 )بنعبيد، تستعمل  أيضا  يف الزينة ، الصباغة ، و احلطب
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هو نبات كما ذكره ابن البيطار أنّه يستعمل  كدواء ملعاجلة األورام سواء داخليا أو خارجيا  آاقشروا:
تسمية "قنطريون ، عرفه بربر بالد املغرب هبذه التسمية ، بينما قدامى العشابني من األندلس فقد عرفوه ب

ك :"ليس من القنطريون بشيء ال يف الصفة و ال يف القوة أصغر"، يف حني أّن ابن البيطار فهو ينفي ذل
وهو مما ينبث حوايل املياه و سروب العيون و اجلبال وورقه على ظفر اإلهبام و أغصانه قائمة و لونه كلون 

)البيطار،  الورق إىل البياض جمتمع النبات، زهره يف أطراف القضبان أصفر مليح الصفرة منفرش الشكل"
 .(08، صفحة 1874

: يطلق على هذا النبات اسم حي العامل الصغري مبدينة تونس و ما واالها من أعمال أبزار القطة
إفريقية، و هو أيضا "إيرون الكبري"، أو "بقلة محقاء برية"، كما ذكر يف املقالة الرابعة من كتاب ديسقوريدوس 

ي احلي ألنّه  ال يطرح ورقه يف وقت من األوقات و هو نبات له قضبان طوهلا ، مثّ يضيف ابن البيطار : "مس
حنو من ذراع و أكثر يف غلظ االهبام فيها شيء من رطوبة تدبق ابليد و هي غضة، فيها قسم الصنف من 

،  (305، صفحة 1874)البيطار،  اليتوع الذي يقال له حارا قياس  و أطرافه شبيهة أبطراف األلسن،..."
يستعمل  يف  تضميد القروح اخلبيثة، واالورام احلارة العارضة للعني و حرق النار والنقرس و االسهال أو 
قرحة األمعاء و إخراج الدود ، أماّ جالينوس فيصفه يف مقالته السابعة أبنّه دواء بعد جتفيفه من املاء املوجود 

،  (305، صفحة 1874)البيطار،  شديدا عظيما يف الدرجة الثالثة من درجات التربيد"فيه ، ليربّد "تربيدا 
فيشفي من الورم املعروف ابجلمرة و األورام احلارة )جالينوس املقالة السابعة(. يسّمى أيضا أو "طيالقون"، 

 أهل رومية.أو "أندري طيالقون"، أو" أليغتواان مغرا" عند 

اليت جتلب  يقول عنها ابو العباس النبايت أهنا نبتة كثرية االستعمال من طرف الصباغني  و أرجيقنة:
أصال  من بالد املغرب و السيما من منطقة جباية وأحوازها ، لكن األرفع نوعية هي اليت تنمو مبنطقة سطيف 
)اجلزائر( ، عرفت أيضا مبنطقة إفريقية )ليبيا وجزء من منطقة تونس(. ال تزال تستعمل إىل يومنا احلايل مبنطقة 

. تشبه (Leclerc, p. 48) "آرجاكنو" أو "رادجاكنو" قسنطينة اجلزائرية  كصبغة ابللون األصفر ابسم
نوعا ما النبات املعروف عند العشابني، حسب ابن البيطار ، ابألرز يف هيئته و أصله وورقه وزهره و طعمه 

عالج الريقان  و ، و يقول ايضا انّه يوجد نوع آخر منه صغري احلجم غري مقطع الورق. تستعمل كدواء ل
االستسقاء، أّما الشريف االدريسي فيقول عنه: "هو ابرد ايبس إذا شرب من ماء طبيخه كانت له قوة جتلو 
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و تنقي اوساخ البدن، فإن شرب منه ثالثة أايم متوالية يف كل يوم نصف رطل نفع من الريقان جمرب، و إذا 
   (28، صفحة 1874)البيطار،  عها منفعة بليغة"عجن مباء طبخه دقيق شعري وضمد به األورام احلارة نف

. 

 على مثرا ويثمر حديد شوك له مراكش أعمال من األقصى ملغرب فيا موجود بربري اسم أرجان:
 والرببر ،هلرجانا هو "هذا، أو "لوز املغرب"، الرببر" لوز" ابلرببرية العاّمة اللوز،وتسّميه من صغر ما هيئة

 ركراكا و دحاحا ببالد مراكش بقبيلة األقصى ابملغرب يكون شجر وهو أرجان يسمونه األقصى ابملغرب
 املعز مثرته تعطى أبن دهن مثرته من ويستخرج مثرته، جين إىل الوصول من شوكه مينع حديده الشوك كثري

 كاللوز  ويكسرونه يلقطونه فحينئذ بطوهنا من بنواه ورمت أكلته ،فإذا شجره على نضجه عند أتكله واإلبل
 وأرفعها األذهان أفضل من عندهم وهو به يتأّدم دهن منه ويستخرج كالزيتون  فيطحن لبنه وأيخذون

 .(387، صفحة 1874)البيطار،  "األركان زيت ويسمى
" عند عاّمة سّكان بالد املغرب ، و هي نفسها "خنثى" نبتة معروفة هبذا االسم  و "أببوجة برواق:

، أّما بربرهم فيطلقون عليها اسم" تيقليش". حاليا يعرف بتسميات خمتلفة يف ذات املنطقة و هي "الربويقة"، 
"الربواك"، "تيزيّيت"، "الربوق"، الربواك"، "بليلوز"، "إميكري"، "الربوق الصحراوي"، "حلية العرتوس".  

 التطبيب التقليدي، الزينة، حبيث ذكرت منافعه من طرف جالينوس يف املقالة السادسة و يستعمل يف
ديسقوريدوس، مث الغافقي : "و أصله جيلو القوايب و ينفع من وجع الضرس إن سحق ابخلل و طلي على 

ضمد به إهبام اليد اليت من انحية الضرس أو طبخ يف زيت و قطر يف األذن املخالفة، و إن سحق بعسل و 
 بطن املستسقى نفعه و ساقه الغض...."

: معروف عند بربر اجلزائر و خاصة جباية و أحوازها، و عند بربر ليبيا وتونس ابسم "بوقشرم"، بوقشرم
 و ابسم "أبومنوت" عند سكان االندلس، و هو أيضا "بربينة"، و هو دواء يستعمل لعالج بياض العني .

ت" و "حب األثل" ، " أرند" عند بربر املغرب األوسط )اجلزائر( هو "الفربيون" و "التاكو  :اتكوت
،و هو نفسه "كزمازك" ابلفرسية، و "اللوابنية املغربية " مبصر وسوراي، ذكر ديسقوريدوس يف مقالته الثالثة  
مواقع منبته  يف كل من  )لينوي، موروشيا، اوطومولناس(،  و هو أيضا عبارة عن اللنب السائل من النبات 
عند جالينوس،   أّما يف منافعه فقد ذكر ابن البيطار العديد من األمساء الذين تعرّفوا إليه و على منافعه 
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كالغافقي، جالينوس، اجملوسي، الشريف، أبو جريج،...اخل. فهو غالبا ما يستعمل يف عالج أمراض العني، 
 و عرق النسا، و مانع إلجهاض اجلنني...اخل.

االسبانية "بسبسة"،  عند سكان جباية )اجلزائر( ابسم "مو"، و إبشبيليانبات معروف  اتمشاورت:
 و "كمون اجلبل " عند بربر األندلس. 

 

:  انواعه كثرية ، أشهرها "احلرشف البستاين" و يسمى "الكنكر" أو "قنارية" عند عامة حرشف
ن" و ابللغة اليواننية عند سكان االندلس، و آخر "احلرشف الربي"  يطلق عليه بربر املغرب األقصى "أقرا

ديسقوريدوس يف مقالته الثالثة "سقلومس" أو "الباذرود"  . يقول عنه الرازي  يف كتاب دفع مضار األغذية 
: "احلرشف يدر البول أكثر ممّا يدره اهلليون و هو أسخن من اهلليون و ألطف و أقل رطوبة و أنفع للمربودين 

." 

ابليواننية االبيض ، فهو نبات معروف عند عامة سكان بالد تعين كلمة لوقس  خاماالون لوقس:
 املغرب و االندلس ابسم "بشكرانية" و هو أيضا املعروف عند بربرهم "أّداد"، و "االشخيص" ابلعربية.

: و هو "اخلماالون األسود"، أو "أّداد األسود"، و يسمى أيضا "الوحيد" لكونه خاماالون مالس
سد األرض" لطبيعته القاتلة ،  موجود بكثرة يف كل من ليبيا و تونس و ما ينبت لوحده دون سواه و"أ

جاورمها و خاصة منطقة تسمى "عزرة" حبيث يستعملونه كقاتل لألسود  من خالل وضعه يف بطون احليواانت  
 اليت أتكلها .

 هو نفسه "اتفغيت" عند بربر بالد املغرب. خريع:

بالد املغرب   "زبّوج" أما بربرهم فيسمونه "أزّمور" و هي يقال عنه مبنطقة األندلس و    زيتون:
نفسها األمساء املتداولة ابجلزائر غلى يومنا هذا ، فقط يطلق اسم "الزبّوج " على الزيتون الربي بينما اسم 

 "أزّمور" على الزيتون املزروع أو املغروس.
كل من أبو العباس النبايت، عبد   يقال انه "الكندس" عند جالينوس و  "القوليله" عند   سرتوطيون:

هللا بن صاحل الكتاين و  ابن حجاج األشبيلي، و عند بربر املغرب األقصى و األوسط أي اجلزائر فيسمونه 
"التاغيفيث" ، و "اللوزن" ، و "اتغيغشت" يستعمل يف غسل الصوف . يقول عنه ديسقوريدوس يف املقالة 
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صوف لتنقيته و هو معروف عندهم و هذا أصله  حريف يدر البول الثانية: "هذا الدواء يستعمله غسالو ال
و إذا أخد منه وزن فنجالني بعسل نفع من أمراض الكبد و عسر النفس الذي حيتاج فيه إىل االنتصاب و 

 السعال و الريقان و يسهل البطن...".

نة قسنطينة )اجلزائر( هو الدواء  املفرد الذي جرّبه ابن البيطار بعد تعرفه عليه يف مدي عاقر قرحا:
ابسم "اتغندست" : " هو دواء معروف عند اجلميع و هو املسمى ابلرببرية بتاغندست ......و شاهدت 
 نباته أبعمال أفريقية بظاهر مدينة يقال هلا قسنطينة اهلوى ابجلانب القبلي منها مبوضع يعرف بضيعة لواتة"

. يسمى أيضا ابللغة اليواننية "قوريون" )ديسقوريدوس يف الثالثة(، و (157صفحة ، 1874)البيطار، 
يعرف ايضا ابسم "عود القرح اجلبلي" مبنطقة دمشق ، و "عود  القرح املغريب " ابملغرب ، حاليا يسمى يف 

 (235، صفحة 2012)بنعبيد،  املغرب األقصى ابسم "عود العطاس"، "إيكنطس" أو "عرق الشلوح"
أّما يف اجلزائر فهو معروف ابسم "تيقنطست".. يذكر يف  خواصه و استعماالته  "العاقر قرحا حار ايبس 
يف الدرجة الرابعة")الدمشقي(، "ينفع إذا طبخ ابخلل و متضمض به لسقوط اللهاة و اسرتخاء اللسان العارض 

"دهنه ينفع من اللقوة و االسرتخاء و الفاجل....يدق من أصله قدر أوقية من البلغم" )إسحاق بن عمران(، 
و يطبخ يف رطل ماء حىت يرجع إىل أوقيتني و يلقي عليها مثلها زيتا و يطبخ اجلميع حىت ينضب املاء و 
يبقى الزيت مث يصفى ويرفع لوقت احلاجة إليه" )الشريف( أّما الغافقي فقال :" إذا دق و عجن بعسل و 

 . (158، صفحة 1874)البيطار،  ب نفع من الصرع و نبته يفعل ذلك أيضا"شر 

 خامتــــة:
تعترب قصص رّحالة احلضارة العربية االسالمية من أكثر االسهامات اليت أثرت رصيد علم النبات 

فمنهم من ت، حيواانت و معادن. وعلم الصيدنة من خالل وصفهم ملختلف الثروات الطبيعية من نباات
م( يف كتابه 1377وصف و تغّزل جبمال مثار أصفهان الشهية وأشجار اهلند املثمرة كابن بطوطة )ت 

)فهد،  الشائع بيننا ابسم "رحلة ابن بطوطة" ،املوسوم حتفة النظّار يف غرائب االمصار و عجائب األسفار 
كابن البيطار يف ، و البعض اآلخر كان جيمع بني اسفاره و تطبيقاته امليدانية  (1045صفحة ، 2005

 كتابه اجلامع ملفردات األدوية و االغدية.
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هذا االخري جعل من رحالته خمابر متنقلة يعاين هبا خمتلف االدوية املفردة ابتداءا من املالحظة، 
دواء، مستندا يف مصادره إىل دوسقوريدوس، جالينوس، ....وغريهم فالتجريب ، إىل طريقة العالج وحتضري ال

 يدنة .حال والصّ ، فمزج بني الرتّ من علماء احلضارات القدمية
مل يكن لتقدمي و التعريف ابلدواء املفرد )من نبااتت، حيواانت ومعادن( ،  كتاب ابن البيطار سردان ل

حتديد منطقة بالد املغرب يف القرن الثالث عشر، و سب و إمّنا لتوضيح اجلانب اجلغرايف من خالل فح
فريقية )ليبيا حاليا(  ووصوال غوي السائد بتلك الوحدة اجلغرافية. فقد أشار إىل بالد املغرب من إاللّ  اجلانب

مرورا بربقة و تونس ، مّث جباية وما جاورها ، قسنطينة وتيهرت )تيارت ابجلزائر حاليا( إىل املغرب األقصى،
 .املغاربية من املدن وغريها

األمر الّذي ال ميكن جتاهله أيضا عند حتليلنا ملضمون الكتاب خيّص هويّة املنطقة اليت مل تقتصر 
األدوية  االمازيغية ملختلف تسمياتالعلى أهل بالد املغرب من العرب فقط و إمنّا بربرها من خالل خمتلف 

و الّن اسهامايت يف هذا البحث حمدودة و ال ن وغريهم . املفردة و املذكورة سابقا كآامليلس، آاكثار، آرجا
ميكن أن تتجاوز القراءات العرضية حملتوى كتاب ابن البيطار فإنّه يصبح من الضروري توسيع جمال البحث 

 األماكن .تسميات و الدراسة مع خمتصني يف الّلسانيات و 

Conclusion: 

In conclusion, almost all the stories of travelers are among the most 

important contributions that have enriched the botany and pharmacopoeia of 

the Arab-Muslim civilization, and this by describing the various natural 

resources of the places visited. 

Ibn al-Baytar by his book "Al-Gāmie 'li-mufradāt al-adwiya wa-l-

aġdhiy", we mapped all the simple drugs (plants, animals and minerals) 

noticed and experienced in the Maghreb countries in the 13th century. 

First, by describing simple drugs (their preventive and therapeutic 

features), and then assigning them different denominations according to their 

geographical localities. 

This dual approach (geographical and linguistic) developed by Ibn Al-

Baytar on simple drugs affirms the Arab-Berber identity of the Maghreb 

population in the 13th century. 

 



 م10/11/2019بتاريخ 20العدد  02لد نية واالجتماعية اجملجملة دراسات يف العلوم اإلنسا

ISBN :978-9957-67-204-1  -  ISSN (ISSN-L):2617-9857 

269 

 

 : و املراجع ابللغة العربية  املصادر
، )القاهرة، 2جزء يف  4، ألغذيةاجلامع ملفردات األدوية و ا ابو حممد ابو عبد هللا بن امحد ابن البيطار، .1

 صفحة. 1450م(، 1984بغداد: مكتبة املثىن، 
 فحة.ص 493، ( 1992،دار مكتبة احلياة  )،صورة األرضأيب قاسم بن حوقل النصييب ،  .2
البيان املغرب يف اختصار أخبار ملوك األندلس امحد بن حممد بن عذاري املراكشي ابو العباس ،  .3

ص، اجمللد الرابع  622ص، اجمللد الثالث  510صفحة، اجمللد الثاين  358،  اجمللد االول واملغرب
 ص.238

، اجمللد األول ، 2002،، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرةنزهة املشتاق يف اخرتاق اآلفاقاالدريسي ،  .4
 صفحة. 1108و الثاين، 

، ثالثة أجزاء، سلسلة موسوعة اتريخ العلوم العربية، علم النبات و الزراعة(، 2005توفيق فهد )  .5
 1409، بريوت، شومان (، مركز دراسات الوحدة العربية و مؤسسة عبد احلميد4اتريخ العلوم العربية )

 .صفحة

ترمجة حممد احلجي ، و حممد األخضر، الطبعة الثانية، دار الغرب ، وصف إفريقياحسن الوزان ،   .6
 صفحة . 339، 1983االسالمي، لبنان، بريوت

العرب و ديوان املبتدأ و اخلرب يف أايم العرب و العجم و الرببر او من عبد الرمحن ابن خلدون ،  .7
 .6، ج 1979وت، ، دار الكتاب اللبناين، طبعة اثنية، بري  عاصرهم من ذوي السلطان األكرب

البيئة الطبيعية و النبات ابملغرب، تقييم و بيوغرافيا ووضائف و قيم (،  2012عبد املالك بنعبيد ) .8
 صفحة. 427، مؤسسة امللك عبد العزيز ، الدار البيضاء، و استخدامات

طانية ، ، دار الطباعة السلتقومي البلدانعماد الدين امساعيل بن حممد بن عمر املعروف ابيب الفدا ،  .9
 صفحة. 578ابريس ، 

 

 



 م10/11/2019بتاريخ 20العدد  02لد نية واالجتماعية اجملجملة دراسات يف العلوم اإلنسا

ISBN :978-9957-67-204-1  -  ISSN (ISSN-L):2617-9857 

270 

 

 الجنليزية:للغة ااملصادر و املراجع اب

1. Abdelmalek Benabid (2012), Natural Environment and Plant in 

Morocco, Evaluation and Biography, Functions, Values and Uses, King 

Abdulaziz Foundation, Casablanca, 427 ps. 

2. Abd Al-Rahman  Ibn Khaldun, “ Al- ibar wa diwan al -mubtad’e wa al 

-khabar fi ayam al -aajam wa al -barbar aw man aasarahum min 

dhawi al -sultan al -akba”, the Great House of the Lebanese, second 

edition, Beirut, 1979, c 6. 

3. Abu Mohammed Abu Abdullah Ibn  Al-Baytar “Al-Gāmie 'li-mufradāt 

al-adwiya wa-l-aġdhiya” 4 parts in 2, (Cairo, Baghdad: Muthanna 

Library, 1884), 1450 ps. 

4. Abu Mohammed Abu Abdullah Ibn  Al-Baytar, “Al-Gāmie 'li-mufradāt 

al-adwiya wa-l-aġdhiya” (Treaty of the Simple), translation by Leclerc 

L., Notices and Excerpts from the Manuscripts of the National Library, 

(Paris, Imprimerie Nationale, 1877 -1883), 3 volumes, 1796 p. 

5. Ahmed Ibn Mohammed Ibn Al -Adhari  Al- Marrakchi Abu Abbas, “Al 

bayan al -marghreb fi ikhtissar akhbar  muluk al -andalus wa al- 

Maghreb”, Volume I, 358 ps, Volume II, 510 ps, Volume III, 622 ps, 

Volume IV, 238 ps. 

6. Al-Idrisi, “ Nuzhatu al- mushtaq fi ikhtiraq al- afaq” , Religious Culture 

Library, Cairo, 2002, Vol. I, II, 1108 ps. 

7. El Bekri “Description of North Africa” (Ed Rev. Corr) by, translated by 

Mac Guckin de Slane, Typography Adolphe Jourdan, Algiers, 1918, 405 

pages, page 307. 

8. Hassan Al-Wazzan, “ wasf  ifriqia“ , translated by Mohammed Al-

Hajji, and Mohammed Al-Akhdar, second edition, Dar Al-Gharb Al-

Islami, Lebanon, Beirut 1983, 339 ps. 

9. Imad al-Din Ismail ibn Mohammed ibn Omar known as Abu al-Feda, 

“taqwim al -buldhan”, the Royal Printing House, Paris, 578 ps. 

10. Tawfik Fahad (2005), “Botany and Agriculture, Encyclopedia of 

the History of Arab Sciences”, Three Parts, History of Arab Science 

Series (4), Center for Arab Unity Studies and Abdul Hameed Shoman 

Foundation, Beirut, 1409 ps. 

 


