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الصيدلة تاريخ

جربة، أفندي صابر حرضة ألقاها محارضات سلسلة
العيني القرص بمستشفى صيديل

مقدمة

والرومان، اليونان وأبطال املرصيني قدماء آلهة مهنة اإلنسانية؛ الرشيفة املهنة تلك الصيدلة
العالقات ومعرفة الخليقة، بدء حتى الِقدم إىل وتتبُّعه تاريخها بدارسة املهن أحق هي

والكيمياء.1 والفلسفة والفلك كالطب األخرى والعلوم باملهن تربطها التي الوثيقة
واألدوية، العطور بيع هي الصيدلة أن وجدي فريد محمد معارف دائرة يف جاء
هو واألقرباذين واألعطار، األدوية بائع هو والصيدالني الصندل، بائع هو والصندالني

مضبوطة. نسب عىل العالج وتركيب الصيدلة قانون
والنسبة موضع، أو بلد وصيدالن واألدوية، العطر بيع الصيدلة أن القاموس يف وجاء
فاريس وهو قيل: واألدوية، والعقاقري العطر بياع وهو وصندالني وصندناني صيدالني
وعقاقري األجزائي، األيام هذه األدوية وبائع العطار، العطر بائع يف واملشهور معرب،
فيُميتها، مها يسمِّ أي: الصحراء يف اإلبل يعقر الذي النبات هو والعقار وعقر، عقار من

يف عنه والبحث الصيدلة تاريخ لدراسة بعثة إرسال اقرتاح يف فهمي رجب إبراهيم الدكتور حرضة فكر 1

األوروبية. البالد يف املكاتب
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الطبية، الفائدة ذات النباتات عىل العرب وعممه السام، النبات عىل عقار لفظ أُطلق ومنها
هو أقرباذين ومعنى األدوية، دستور وهو «كربادن» من جاءت فارسية لفظة وأقرباذين
األدوية ز تُجهَّ به فنٌّ وهو املعنى، نفس ولها األصل يونانية وإفرنجيتها الدواء، تركيب فن

بها. املراد يف منه أعمُّ الصيدلة أن غري الصيدلة، متعلقات من وهو وتُركَّب،
Pharmakeuein كلمة هيبوقراط واستعمل ،Pharmakia كلمة اإلغريق استعمل وقد
Pharmakia كلمة هومري واستعمل الدواء، إعطاء ملعنى أو اإلسهال معنى عىل للداللة
األوروبي العالم ذلك عن وأخذ السحر، يف املستعملة للعالجات وكذلك العالجية، لألدوية

.Pharmacy كلمة الحديث
الفرنسيون وترجمها الصيدلة، عىل للداللة كثريًا Opothecary كلمة استُعملت وقد
معنى ورد وقد عرش، التاسع القرن حتى إنجلرتا يف مستعملة وظلت Parfumer بكلمة

السالم. عليه — موىس سيدنا أيام منذ التوراة يف كثريًا الكلمة هذه

تعريف2 (1)

معدنية، أم حيوانية أم نباتية أكانت سواء األدوية أصول يف يبحث علميٌّ فنٌّ هي الصيدلة
الطبي، وتأثريها والطبيعية الكيميائية خواصها ومعرفة وتحضريها، تركيبها، حيث من

منها. املركبة األدوية استحضار وكيفية

ونشأتها ظهورها (2)

األول اإلنسان أن بد وال البسيطة، عىل اإلنسان لظهور مالزمة الصيدلة تكون وأن بد ال
الحظ حياته صحراء يف والحيوان النبات بني الغذاء عن يبحث الوحوش مع هائًما كان حني
وهكذا ابنه، يعلِّم كان أنه بد وال عليه، بتأثريها يستعمله أو يصادفه كان ما بعضخواص
ما فأرجعت فعالة، عنارص من تحوي بما علم غري عن السلف مشاهدات األجيال توارثت
واإلجالل، التقديس محل نفوسهم من فأحلُّوها الرهيبة األرسار إىل وتأثري قوة من فيها

فوائد. من يجنون وما هيبة من لهم ملا حفًظا لهم برسيتها واحتفظوا

ص٢٥. الجمعية، نرشة من األول العدد عن 2
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بالنباتات، الصيدلة ابتدأت وهكذا صناعيٍّا، يكون أن قبل زراعيٌّ نشأته أول واإلنسان
حال كل عىل يتناسب كان ولكنه خشن، بأنه اليوم عنه نعرب شكل يف بها يتداوى وكان
بصورة استعمالها طرق يف تفننه وازداد ذوقه انصقل معرفته ازدادت وكلما حولهم، وما

وتعليمه. وتهذيبه وذوقه تتناسب
اكتسبه ما عىل دليل ألكرب — السالم عليه — نوح سيدنا عن التوراة يف جاء ما وإن
الخمر من ورشب كرًما، وغرس فالًحا، يكون نوح «وابتدأ يقول: إذ بخربته؛ األول اإلنسان
ابتدأ نوًحا أن ذلك ففي أبيه»، عورة كنعان أبو حام فأبرص خبائه، داخل وثوى فسكر،
عنبًا، يعطيه الكرم هذا أن وعرف بيديه، الكرم فزرع تقدَّم ثم بسيط، اٍب عشَّ كفالٍح حياته
ثم عورته، وبانت وتعرى نام الخمر هذا رشب عندما وأنه خمًرا، يعطيه العنب هذا وأن

ومفعولها. الخمر فعرف صحا
علم يف نبات أو مادة ظهور يتتبَّع أن األحيان من كثري يف الباحث عىل ليصعب وإنه
علماء لها وظهر الزمن مع املهنة تلك تطورت وقد نشأته. يوم إىل به يصل حتى الصيدلة
النباتية؛ الروح عليهم وتغلبت ِصيتهم، وذاع كعبهم، عال العصور، مختلف يف أخصائيون
Herbalists «العشابني» ب العلماء هؤالء وسمي بالفطرة، فالًحا كان األول اإلنسان ألن

األَول. الصيادلة وهم
وتدعيم كسبهم زيادة من ذلك يف ملا رحبًا، صدًرا الصيادلة هؤالء من الطب ووجد

مزاعمهم.

الخاصة واألساطري الصيدلة مخرتعو (3)

إذ وأوزيرس، إيزيس أسطورة وأهمها ا، جدٍّ كثرية والطب بالصيدلة الخاصة األساطري وإن
بعض ويعد قتله. بعد الحياة إىل أوزيرس أعادت بأن الطب اخرتعت إيزيس إن يقولون:
باسم اإلغريق يعرفه والذي الحميم، وصديقه أوزيرس وسكرتري املرصي «ثوث» املؤرخني
يقولون: إذ ويغالون والطب، الصيدلة اخرتع من أول أنه بالزنبق، له ويرمزون «هريمس»،
الحياة، مرافق جميع يف املرصيني قدماء استعملها مختلفة، أبواب يف مؤلفات ستة وضع إنه
اخرتاع أيًضا إليه وينسبون «بالصيدلة»، خاصٌّ ضخم كتاب املؤلفات هذه بني من وكان
املؤرخ جاء ثم الزيتون، وزراعة والكتابة والهندسة والطب واملوسيقى والقانون الكيمياء
قساوستهم إن وقال: املرصيني، قدماء معتقدات من الكثري فكتب «جامبليكس» العظيم
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واألمراض للترشيح التوايل عىل ستة منها مؤلًفا، وأربعني اثنني «ثوث» إىل ينسبون كانوا
و«الصيدلة». والجراحة العيون وأمراض النساء وأمراض

قبل اليهود بني شائعة كانت والتي فيها، املشكوك الدينية الكتب أحد يف ورد وقد
نصه: ما عاًما، وخمسني مائة بحوايل امليالد

وخواصالجذور والرقى، السحر وعلمتهم نوح، الناسأيام مع سكنت املالئكة إن
النجوم. ورصد واألشجار،

وذلك بعده، من وأحفاده أسكليبياس وابنه أبولو أسطورة اإلغريق أساطري وأهم
أنه يعتقدون كانوا وكما أحد، عىل تخفى ال القاتلة أبولو وسهام ١٥٠٠ق.م. عام حوايل
والحب، والشعر املوسيقى مخرتع كان أنه يعتقدون كانوا كذلك والطب الصيدلة إله كان
يد عىل جروحه من مارس ُشفي كيف اإللياذة، من الخامس الكتاب يف هومريوس ذكر وقد
أصبحت التي الدينية املعابد له أنشئت الذي الشهري أسكليبياس ابنه بعده جاء ثم أبولو،

القديم. العرص يف الصيدلة علماء محجة
شعراؤهم: عنه قال الذي Prametheus هو اإلغريق بهم يتغنى الذين الصيادلة وأول

الدواء. يحرضون كيف الناس علَّم إنه
إدخال من Melampns واسمه الغنم، رعاة أحد إىل يعزونه ما أساطريهم أظرف ومن

الصيدلة. مواد يف والحديد Hellboe الخربق نبات
نساء أصيب أن وحدث الخربق. أكلت إذا تسهل أنها الغنم رعيه أثناء الحظه ومما
امللك، لربوتس أخوات ثالث بينهن وكان عراة، الحقول إىل يهربن جعلهن بجنون األرجوس
بزواج ذلك عىل كوفئ وقد النبات، بهذا إطعامه بعد املاعز بلبن Melampns فشفاهن
وكان فحملت، النبيذ يف الحديد صدأ منقوع عاقًرا سيدة أعطى وقد اململكة، وثلث إحداهن
سنة ٣٥٠٠ حوايل منذ أي: ١٣٨٠ق.م. عام التاريخ يف عرف Vinum Ferri أول هذا

تقريبًا.
واسمه اإللياذة، يف هومريوس بذلك لقبه إذ الصيادلة؛ سيد اإلغريقي شريون ويعترب
وهو Centauruim الوطب) (أو القنطريون نبات إليه نُسب وقد ،Chiron The Conteur

.Phylliria & Saturn ابن
نبات حامًال إليه يرمزون وكانوا آلهتهم، أعظم من النوم إله Morpheus وكان
هذا بثمرة مورفيوس يلمسه ملن إال يأتي ال النوم أن يعتقدون وكانوا املثمر، الخشخاش

املورفني. تسمية جاءت ومنها النبات،
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أساطريهم، من كثري موضع امليالد، السادسقبل القرن عاشيف فيثاغورسالذي وكان
رياضيٍّا، عامًلا كان وكما جهنم، زار وإنه واحدة، بكلمة يروضالوحوش إنه يقولون: فكانوا
وهي: مشهورة، وصفة وله العنصل، بصل خل اخرتع من أول فهو ماهًرا، صيدليٍّا كان

Orris 18 Oz. أوقية ١٨ الطيب عرق أو سوسن
Geutrain 5 Oz. أوقية ٥ جنتيانا
Ginger 4.5 Oz. أوقية ٤٫٥ جنزبيل
Black pepper 4 Oz. أوقية ٤ أسود فلفل
Honey q.s. أوقية كافية كمية عسل
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الصيدلية ببعضالنباتات اخلاصة األساطري

الزيتون شجر (1)

عاًما، ٩٣٠ العمر من وبلغ الجنة من ُطرد بعدما أنه آدم، سيدنا عن طريفة قصة وهي
وتصيل الجنة، جوار إىل ابنها تأخذ أن حواء زوجه فرجا ومرض، معدته يف شديد بألم شعر
حواء أمنا ذهاب أثناء ويف الرحمة، شجرة من الزيت من بقليل مالكه يرسل أن هللا إىل
العالم سيودِّع إذ واألدوية؛ العقاقري من فائدة أالَّ وأخربها ميخائيل، املالئكة رئيس قابلها

الزيتون». «شجرة هي هذه الرحمة شجرة أن ويظنون أيام، ثالثة بعد
﴿َوالتِّنِي التني: سورة يف الكريم القرآن يف عنها جاء إذ مقدسة؛ شجرة الحقيقة يف وهي

اْألَِمنِي﴾. اْلبََلِد َوَهذَا * ِسينِنَي َوُطوِر * يْتُوِن َوالزَّ

Otropa Mandragora اح اللُّفَّ (2)

يف وذُكرت العقم، لعالج التوراة يف ذُكرت وقد الصيدلة، تاريخ يف خاصٌّ مركٌز لها وهذه
لم الحديث العرص حتى هيبوقراط منذ الصيدلة علماء جميع أن كما القديمة، الصني كتب
القدماء الصيادلة استعملها باليد جذورها ولتشابه الشفائية، مناقبها تعديد يف جهًدا يألوا
كليوباترا. ورواية عطيل، كرواية رواياته؛ يف كثريًا شاكسبري ذكرها وقد العضو، هذا لعالج
وعىل الصيدلة، علم يف أخذتها التي الواسعة الشهرة عىل واضحة داللة يدلك وهذا
وحرض مرة، من أكثر الخواص هذه دايسقوريدس ذكر وقد واملسكنة، املنومة فوائدها
العمليات قبل الجسم وتخدير اآلالم جميع لتسكني منه واحد فنجاٌل يكفي مغليٍّا منها
لشاربه السبات يجلب إنه جذورها: قشور من املحرض النبيذ خواص يف وقال الجراحية،

ساعات. أربع حوايل اإلحساس ويفقده
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Myrrh املر (3)

ذات معه فنامت أباها اشتهت التي قربص ملك سينورس بنت وهي Myrrha إىل نسبًة
إىل بحرارة وصلَّت العرب، صحراء يف وجهها عىل وهامت أبوها، فطردها منه، وحملت ليلة،
تنتج شجرة ومسختها بها، رحمًة سؤلها اآللهة فحققت الحياة، قيد عىل تبقيها أال اآللهة

وبؤسها. الحياة ألم طعم من «املر»

Atropa Belladonna الحسن ست (4)

بالدونا؛ يت وُسمِّ الحياة، خيط بمقصها قطعت التي السيدة هي أتروبا ألن كذلك يت وُسمِّ
السيدة ومعناها سيدة، أي ودونا؛ حسناء، أي بال؛ مقطعني: من مكونة الكلمة هذه ألن
يستعملن إسبانيا سيدات وكانت بزهرتها، يتحلني كن إيطاليا سيدات ألن وذلك الحسناء؛

الرسطان. آالم لتسكني جالن استعملها وقد للزينة، العني حدقات لتوسيع منقوعها
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والعقائد الصيدلة

والفلسفة الصيدلة (1)

بالد يف وخصوًصا حولها، يشء كل عىل لإلنسان األوىل العصور يف الفلسفية الروح طغت
العلوم وسائر والفلك الدواء وعلم والطب بالدين واختلطت الفلسفة، مهد والرومان اليونان
تفسريًا النبات تأثري يفرسون القدماء، الصيادلة أي: العشابون؛ الفالسفة وكان األخرى،
وبذلك أدويتهم، لصنع خاصة طرق لهم وكان الدينية، بالروح ممتزًجا بحتًا فلسفيٍّا
حوايل كذلك وظلت وثيًقا، اتصاًال واتصلت الفلسفية، باملبادئ الصيدلية العقائد اختلطت
بالشعر واألدوية النباتات وصفوا الذين العلماء هؤالء من كثري خاللها يف ظهر قرون ثمانية
طعامهم. يف نباتينيحتى وكانوا وفيثاغورس، وهومريوسوسقراط أرسطو أمثال الفلسفي

والسحر الصيدلة (2)

قدماء لصيادلة وكان اآلن، حتى التاريخ عصور جميع يف والطب الصيدلة السحر الزم
واليونان للرومان وكان إعطائه، أو الدواء صنع ساعة يتلونها تعاويذ القساوسة املرصيني
منقوعه. يُرشب ما ومنها مختلفة، أشياء عىل يُكتب ما ومنها يُلبس، ما منها وأحجبة، تعاويذ
قبورهم، يف وضعت التي حليهم من الكثري أن عىل املرصيني قدماء تاريخ دلنا وقد
شفائية، سحرية رموز لها كانت والرومان اليونان استعملها التي النباتات من الكثري وأن

عندهم. شفائيٌّ سحريٌّ تأثري لها وألفاًظا كلمات هناك أن كما
أنها زعموا واألرشبة، والسفوف الحبوب مثل خاصة أدوية السحرة لبعض وكان

الجن. رؤساء من لهم مرسلة



الصيدلة تاريخ

كتعويذة طفل جلد من قطعة لبس اعتادت أنها مدسيس دي كرتين عن يروى ومما
كثري بها اقتدى الشكل بهذا تعويذة مرتنيخ للربنس قدم بريون اللورد وأن األمراض، ضد

الحني. ذلك يف وعلمائها أوروبا عظماء من
أرقى يف هذه أيامنا حتى والتمائم واألحجبة بالسحر بالتداوي يأخذ من بيننا يزال وال

املدن.

السمبتاوي العالج (3)

ولدينا عرصية، وهيئة مقبولة بصورة ولكن والسحر التدجيل من نوًعا العالج هذا كان
القليلة. األدلة بعض سأرسد ولكن وقتنا، به يضيق مما املوضوع هذا عن الكثري

التاريخ. قبل سحيقة أزمان إىل ترجع العالج هذا يف الفكرة ونواة
أوقيات ٤ وهو: .Saymp.Ung. العاطفة مرهم تركيب Paracelsus لنا ذكر وقد
ما ويؤخذ بارد، ماء عىل تُصب ثم ساعة، نصف تُغىل والدب، الخنزير دهن من كلٍّ من
الصندل وخشب الجاف، الخنزير ومخ املحروق، الدود مسحوق مع املاء وجه عىل يطفو
مرهم منه ويُعمل فجأًة، مات شاب رأس عىل ينمو الذي العفن من واحد ودرهم واملومياء،
ببول مبلل برباط جيًدا الجرح يُربط أن رشط عىل كنهها، كان مهما الجروح لجميع شاٍف

املريض.
فرخة تحت ضعها ثم طازج بدم وامألها فارغة بيضة خذ وهي: أخرى؛ وصفة وذكر
من جزء أي تشفي فهي أخرجها، ثم مدة ساخن فرن يف وضعها خذها ثم أسبوع، ملدة

بجواره. وضعها بمجرد املريض
العرشين. القرن دجالو يسميها كما السمبتاوية الوصفات من كثري ذلك وغري

عرش السابع القرن يف ُولدت التي Sévigné سيفيني دي مدام الفن هذا هواة ومن
علم تاريخ دراسة يف خاصة أهمية ذات خطابات ولها ،١٦٩٦ عام وتوفيت ،١٦٢٦ عام
عفنًا جرًحا بأن تخربها ٢٨ / ١ / ١٦٣٥ بتاريخ ابنتها إىل كتبت وقد العرص، ذلك يف الدواء
كان به امتازت الذي املفرط جمالها أن العلماء ويظن السمبتاوي، املسحوق بواسطة شفي

املرىض. من كثري شفاء يف عظيم تأثري له
املحرتفني، من ليس وهو Kenelm Digdy السري أيًضا الغاوين الفن هذا أبطال ومن
تماًما عليها وقىض العلم، هذا أباطيل شجاعة بكل ففضح ١٦٩٠ عام «ليمريي» جاء ثم

العرشين. القرن يف أخرى مرة للظهور عادت ثم ،١٧٧٣ عام «بومية»
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والعقائد الصيدلة

Aetius هو بها العالج ذكر من وأول األبواب، هذه من بابًا إال الحديثة املغناطيسية وما
من مريض لشفاء يكفي باليد مغناطيس مسك إن قال: إذ عرش السادس القرن أوائل يف

الربص. لعالج املغناطيس Paracelsus وصف وقد ،goutالنقرس
وهذه الباقي، ويرتك الحديد خالصة يجذب مغناطيًسا لديه أن جلوبري زعم وقد
تعيد إنها قائًال: الخالصة هذه وصف يف غاىل وقد للتقوية، ا جدٍّ مفيد دواء الخالصة
ممن الكثري يوجد إذ هذا عرصنا حتى يتدرج العلم هذا وظل الشيب، وتمحو الشباب

الطبية. باملغناطيسية يدينون

الكيميائية والعقائد الصيدلة (4)

اخرتعها التي والنظريات العقائد نعرف أن يجب وجوهها جميع من الصيدلة لدراسة
معادنها. إىل ونُسبت يت ُسمِّ وكيف املختلفة، املواد لدراسة العلماء

األوىل النظرية

بعده بها دان ثم عام، ٦٠٠٠ حوايل منذ الصني علماء أحد يش» «شانج ومخرتعها
بأن وتقول عرش، الثامن القرن حتى استمرت التي القديمة النظرية وهي Empedocles
وعىل طبيعته، تُنسب وإليها والكائنات، املواد جميع أصل هي والنار واملاء والهواء الرتاب
أو هوائي نجمه هذا بأن القائلة السحرية النظرية نشأت ولذلك عالجه؛ يمكن األساس هذا

ترابي. أو ناري أو مائي

الثانية النظرية

وزئبق، وملح كربيت من مكون مادة كل أصل إن يقول وهو Paracelsus هو ومخرتعها
تريك التالية املقارنة إىل بسيطة ونظرة نحن. نفهمه الذي الحديث باملعنى ليس ولكن

واضًحا: الفرق

زئبق كربيت ملح

حامض حلو حلو وغري مر
خيال روح جسم
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الصيدلة تاريخ

زئبق كربيت ملح

فكرة شكل مادة
ذكاء طبيعة فن

زيتية مادة ثم الزئبق، هو مائي جسم منه تصاعد أخرض نباتًا أحرقت إذا فمثًال
وهو الزالل من مكونة مثًال والبيضة امللح، وهو الرماد وتبقى الكربيت، هي االحرتاق سهلة

امللح. وهو والقرش الكربيت، وهو والصفار الزئبق،

الثالثة النظرية

عام برلني يف وتويف ١٦٦٠ عام أنسباخ يف ولد الذي ستاهل إرنست جورج ومخرتعها
أريض. أو مائي أصل إىل إرجاعها يمكن مادة كل إن ويقول: ،١٧٣٤

وأرواح عنارص، إىل اإلنسان جسم العلماء قسم الثالث النظريات بعضهذه وعىلضوء
.Spirits وخياالت ،Essences

العنارص هذه وأرواح اإلنساني، الهيكل أي: والنار، واملاء والرتاب الهواء فالعنارصهي
هذه وخياالت والسوداء، واملرارة والنخام كالدم اإلنسان جسم من السائلة األجزاء هي
قابًال وتجعله اإلنسان مزاج تحرك التي وهي وحيوي، وحيواني طبيعي وهي األرواح
من اإلنسان حالة تُنسب وإليها وطبيعته، أعماله تشكل التي وهي قابل، غري أو لألمراض
أربعة إىل األدوية جالن قسم األساس هذا وعىل رطوبة، أو جفاف أو برودة أو حرارة
عىل فسار الكندي إسحاق بن يعقوب بعده وجاء وجافة. ورطبة وساخنة باردة أقسام:
إىل مفعولها حسب عىل األدوية يقسمون الصيدلة علماء بدأ الوقت ذلك ومنذ التقسيم، هذا

يأتي: بما إليه ونشري سابًقا، إليه املشار التقسيم
مثًال:

Hot & Dry = Fire نار = وجاف سخن
Hot & Moist = Air هواء = ورطب سخن
Cold & Dry = Earth تراب = وجاف بارد
Cold & Moist = water ماء = ورطب بارد
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والعقائد الصيدلة

واأللوان التشابه وفلسفة الصيدلة (5)

من العلماء واستنتج النباتات، من بكثري املختلفة اإلنسان أعضاء تشابه نظرية ظهرت ثم
فمثًال: شفائها، يف تفيد اإلنسان جسم من مخصوصة أعضاء تشبه التي النباتات أن ذلك

للرأس. Walnuts الجوز
للقلب، والليمون باألسنان، للتشابه للفك؛ Henbane البنج أو السكران وبذور
بعض يصفون وكانوا لليد، التني وورق لألمعاء، فيستيوال والكاسيا للبطن، والزنجبيل
املشنوق املجرم فخذ يصفون كانوا فمثًال العضو، هذا لعالج واإلنسان الحيوان أعضاء

إلخ. … اللون فحمية قطة رأس ورماد جمجمته ورماد
املريضبالحصبة يُلبسون مثًال فكانوا املرىض، معالجة يف األلوان بتأثري يُعنون وكانوا
امللك لجاللة الخاص الطبيب جاددسون جون املسرت قال وقد حمراء، مالبس والجدري

نصه: ما الثاني إدوارد
يشء كل ألجعل جهدي كل أبذل كنت بالحصبة، مريًضا امللك ابن أرى كنت «عندما

اللون.» أحمر حوله أو فراشه يف

والفلك الصيدلة (6)

تأثري االعتقاد لهذا وكان املختلفة، النجوم تأثري تحت املعادن أن يعتقدون قديًما وكانوا
املسيطر الحاكم الشمسهي أن يعتقدون فمثًال الصيدلة، يف املعادن هذه استعمال يف فعال
ويف للقلب، مقويًا الذهب يكون وأن بد فال الشمس، معدن هو الذهب أن وبما القلب، عىل

والقوة. والحديد الحرب إله واملريخ للرأس، والفضة القمر وكذلك استعملوه، هذا
جنبًا معه سائًرا وظل الصيدلة، علم يف كبري تأثري الفلك لعلم كان االعتبار هذا وعىل
أو املريخ أو زحل إىل اإلنسان نجم ينسبون العرافون يزال وال قريب، أمد حتى جنب إىل

وغريها. السعادة أو التوفيق أو املرض أحوال يف الكواكب من غريه
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الفراعنة عند الصيدلة

أن عىل القديمة الربدية قراطيسهم دلت وقد عظيًما، شأًوا الفراعنة أيام الصيدلة وصلت
«إيزيس»، بمعابد الصيادلة القساوسة إىل وصفاتهم يرسلون كانوا األطباء القساوسة
يعتقدون الناس كان كما — الطبية النباتات تسكن التي باألرواح لدرايتهم الذين وهؤالء
الدينية الشعائر من ذلك أثناء يلزم وما الدواء بتحضري يقومون كانوا — األيام تلك يف

السحرية. والتعاويذ
املقادير وأمامها غالبًا، األسود العنارصباللون بها مبينة وصفاتهم يكتبون كانوا وقد
مثل مقادير تحديد يف الدقيقة الكسور استعملوا أن بهم اإلتقان بلغ وقد األحمر، باللون

الوقت. ذلك يف املستعملة الوحدة من ،١ / ٦٤ ،١ / ٣٢ ،١ / ١٦
يأتي: ما املرصيني قدماء عند والدواء الصيدلة تاريخ لدراسة املراجع وأهم

جاء ما منها األدلة: من كثري الباب ذلك ويف الفراعنة، عقاقري عن التوراة يف ورد ما أوًال:
ويف لك»، رفادة ال العقاقري تكثرين باطًال مرص بنت عذراء «يا يقول: إذ أرميا سفر يف
بكثرة. والعقاقري األدوية يستعملون كانوا املرصيني أن عىل واضحة داللة يدل ما ذلك

ا خاصٍّ هريودوتس أورده ما وأهمها ا جدٍّ كثرية وهي القدماء املؤرخني أقوال ثانيًا:
كثرية عقاقري أرضها تُخرج خصبة بلدة مرص «إن قوله: ومنها مرص، يف بالعقاقري

إحصاؤها.» يمكن ال
اللوحة وكذلك بالقراطيس، املسماة الربدي أوراق وأهمها واملكتوبة، املحفورة آثارهم ثالثًا:
امللك عرص إىل تاريخها يرجع والتي ،١٠٠٥٩ رقم تحت الربيطاني باملتحف املحفوظة

تقريبًا. سنة ٣٧٠٠ منذ أي: خوفو؛



الصيدلة تاريخ

الفرعوني بالطابع اصطبغت والتي العقاقري بعلم الخاصة املجاورة الدول آثار رابًعا:
القدماء. املرصيني عن أخذوها أنهم عىل يدل مما القديم،

الشوارع، يف األمراضاملستعصية ذوي يُلقون كانوا أنهم عنهم بعضاملؤرخني ويروي
أو بنفسه استعمله سواء بعالج، منها وشفي العلة هذه اعرتته من بهم مر إذا حتى
ومنفعته اسمه كتبوا املريض به شفي ما إذا حتى فجربوه، به أنبأهم غريه من استوصفه
«دساتري فكرة بدأت الطريقة وبهذه آلهتهم، معابد جدران عىل وعلقوه خاصة، لوحة يف

األدوية».
اكتشفته ما وأن خواصالعقاقري، ومكتشفو الشفاء فن مبتدعو بلينوسأنهم روى وقد
أساس كان رع، اإلله آالم متاعب لتخفيف املختلفة والرتكيبات والعقاقري األدوية من إيزيس

الفراعنة. صيادلة وكنز القديمة املرصية الصيدلة
يكن فلم بتعقل، والصيدلة الطب يتعاطون كانوا املرصيني «إن هريودوتس: قال وقد

قساوسة»! جميًعا وكانوا له، تخصص ما غري يف يتدخل هؤالء من أحد
ينسبونها كانوا ولذلك منها؛ الطبي وخصوًصا النباتات يقدسون املرصين قدماء وكان
إيزيس، دموع Vervain والرببانة أوزيرس، نبات اللبالب يسمون فكانوا اآللهة، إىل

تيفون. عيون العنصل وبصل توت، دم والزعفران
مما مرصية؛ حاصالت من تكون أن يمكن ال التي العقاقري من كثريًا استعملوا وقد

الطبية. بالعقاقري اهتمامهم عىل يدل
املغليات أو املنقوعات تحضري بطرق تامة دراية عىل املرصيني قدماء صيادلة وكان
الحجر من آنيتهم استعملوا وقد وغريها، الالمعة والحبوب واملراهم واللبخ املحاليل أو
الحياة. وإكسري الفالسفة حجر الكتشاف البحث يف أنفسهم وأجهدوا والزجاج، والخشب
الدينية عقائدهم بحكم الجراحة لتقدم سابًقا عندهم الصيدلة تقدم يكون أن وطبيعي
صيادلتهم وبحث إليه، ترجع حتى بقائه ووجوب وحفظه الجسد وتقديس الروح بخلود
آالف األجسام به الذيحفظوا التحنيط اخرتعوا حتى العطب من األجساد هذه لحفظ املتوايل
التي الكيميائية واملواد العقاقري الكتشاف بالبحث الحديث العرص علماء اهتم وقد السنني،
الصندل وخشب والحنظل القار اكتشاف إىل «رويل» توصل حتى لذلك، الفراعنة استعملها
وقد التحنيط، أدوية بني من والشب والجاوي وامللح والنطرون والشمع والعسل والصرب
يحشونها بعقاقري منه بقي ما ويستأصلون املخ يستخرجون «إنهم هريودوتس: ذلك يف قال
يف وينقعونها ينظفونها ثم محتوياتها ويُخرجون البطن ويفتحون الجمجمة، تجاويف يف
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الفراعنة عند الصيدلة

العطور وجميع اليانسون ومسحوق النقي باملر ويملئونها العطرية، والعقاقري البلح نبيذ
يوًما.» سبعني النطرون محلول يف الجثة يضعون ثم الكندر، عدا ما

وسيادتهم العمرانية عظمتهم مع يتمىش مركًزا الفراعنة أيام الصيدلة وصلت وقد
شمس عني جامعة خاللها يف زخرت عام آالف أربعة عن يقل ال ما ظلت التي العلمية
مؤلفه يف Bernard Dawson العظيم اإلنجليزي الطبيب قال ذلك ويف النوابغ، بطلبتها

نصه: ما منه الثامنة الصفحة يف املرصيني» قدماء عند الطب «تاريخ

التقدم. من عالية درجة إىل الصيدلة فن وصل

الكتاب: نفس من العارشة الصفحة يف آخر موضع ويف

يف للتبكري املرصيني هيأت لها ممارستهم مع للصيدلة الطويلة ودراستهم
التعدين يف ماهرين صيادلتهم أصبح وهكذا الكيميائية، االكتشافات من كثري
كلمة إن حتى والسبائك، والصابون الزجاج وصنع والدباغة والصباغة

.Khemi وهو ملرص القديم االسم من اشتقت Chemistry

عقاقريهم (1)

وجودها، وأماكن فوائدها ورشح القديمة، املرصية العقاقري ذكر يف القدماء أفاضاملرصيون
ليس ما ومنها لدينا معروف هو ما ومنها حيوانية أو معدنية أو نباتية إما العقاقري وهذه

معروًفا.
والخشخاش الرمان وقرش والخروع والكمون اللوتس النباتية: عقاقريهم ومن
والكسربة والسنط والنبق والبلح والزيتون والصفصاف والدوم والجميز والعرعر والكركم
والنعناع والصمغ والبابونج الكتان وبذر الغاب وشوايش والنبيذ والجعة والشعري والتني
اللبان وحىص العزيز وحب والحلبة والخردل والدخن واملشمش والبيلسان والحناء الفلفيل
وعنب والصنوبر والثوم والتوت املختلفة والراتينجات والقرطم الذريرة وقصب والرتمس
والسكران والنيلة والزعرت والريحان شمرب والخيار الخلة وبذر والخروب والحرصم الديب

واإلهليلج. والكافور
الجاموس والربصودهن البقر وطحال املاعز ولحم اإلوز دهن الحيوانية العقاقري ومن

والشمع. والثعابني والديدان البحري
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وامللح العامود وكربيت الرصاص وخالت الرصاص صدأ املعدنية عقاقريهم ومن
والنطرون. واإلثمد النحاس وسلفات جهنم وحجر الحديد وبرادة

مستحرضاتهم (2)

أول فهم الصيدلية، العلمية الطرق كأحدث أدويتهم تحضري طرق يف املرصيون تفنن وقد
١٩١ نمرة الوصفة يف ذلك ذكر كما الرصاص، أكسيد عىل املحتوية اللبخات استعمل من
الخشخاش منقوع عىل املحتوية املسكنة الرشجية الحقن واستعملوا هريست، قرطاس من

إيربس. قرطاس من ١٦٤ نمرة الوصفة يف كما
اللعوقات وكذلك البقر، لبن يف منقوعة نباتية عقاقري من للرحم الدوشات واستعملوا

والزور. اللسان اللتهابات والغراغر
الدهانات استعمل من وأول فرق، إىل وقسموها املسهالت خواص عرف من أول وهم
مستحرضاتهم أهم من وصفة وإليك اإلنسان. جسم من الكريهة الروائح إلزالة العطرية
ودارصوص ويانسون وماستكة وسعد وكندر وبرشان ناشف مرٌّ السيدات: فم لتعطري

.Tablets أقراًصا وتقسم بالعسل تعجن ثم وتمزج جيًدا تطحن متساوية، بكميات
روائحهم وحازت الزينة مستحرضات بجميع عظيًما اهتماًما املرصيون اهتم وقد
زكية، نباتات عدة من مقدسة أصناًفا منها وصنعوا الغابر، العالم يف السبق العطرية

.Kyphi «خيفي» باسم عندهم يسمى كان ما وأهمها
ملكيٌّ زيت الثالثة األرسة من «شيث» للملكة وكان للشعر، خاصة زيوتًا وصنعوا
استعمال بينهم وشاع زيت، يف النخيل وزهر الحمري وحوافر الكالب كعاب بغيل حرضوه
والثعبان والقط والكركدن والتمساح الحصان دهن من مخلوط للصلع خاص دهان

الحديث. العرص أدوية من مفعوًال أقوى هذا كان ربما يُدرينا ومن والتيتل.
والعطور، والشعر الوجه ودهانات الكريمات من الكثري كليوباترا امللكة واستعملت
النقوش ذات الجميلة العطور أواني من اآلثار دار يف أجدادنا خلفه ما إىل بسيطة ونظرة
واالبتكار. التفنن من وصلته ما مبلغ عىل وتدلك بها الشديد اهتمامهم تريك البديعة، الجميلة
األخرى، البلدان من وغريها الطبية النباتات باستجالب شديد ولع الفراعنة مللوك وكان
عام أرسلت حتشبسوت امللكة أن تذكر البحري الدير معابد يف نقوش بعض وجدت وقد
من شجرة ٣٠ استجلبت بونت) باسم قديًما (املعروفة الصومال بالد إىل بعثة ١٧٠٠ق.م.
تحوتمس امللك أن النقوش بعض وتذكر املر، من عظيًما مقداًرا وكذلك طيبة، يف لتُزرع املر

سومطرة. من النبات أصناف الستجالب البعثات من الكثري أوفد
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وموازينهم مكاييلهم (3)

وكانت عديدة، كسور إىل وموازينهم مكاييلهم قسموا أن بالفراعنة ذكرنا كما الدقة بلغت
وكانت تقريبًا، اللرت أعشار ستة تساوي وهي Tenat التنات هي عندهم املكاييل وحدة
املرصي املتحف يف ويوجد جراًما، ٧٫٧٣٤ تساوي وهي «الِقْدت» هي عندهم الوزن وحدة

الحديد. من املصنوعة موازينهم بعض

املقدس الكتاب يف الصيدلة (4)

وروائحهم الطبية وصفاتهم يف القدماء استعملها عقار ٣٠٠ عن يقل ال ما ذكر جاء قد
املقدسة. وزيوتهم

جلباد، بلسم أو البلسان الذريرة، قصب املقدس: الكتاب يف ذكره جاء ما وأهم
الخمر، الصرب، الناردين، الزيتون، اللبان، البخور، املر، املقل، الزوفاء، الحشيشة األفسنتني،
املن. الرمان، قرش الكمون، الزعفران، الخردل، اليقطينة، الشيبة، العرعر، السليخة، القرفة،
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الصني يف (1)

الطبية واملادة واستعمالها، الطبية النباتات تسمية يف عظمى أهمية الصني ملعتقدات كان
العقاقري، واستعمال الصيدلة بها مرت التي التطورات عن صحيحة فكرة تعطينا الحديثة
والفنون الصيدلة فن تعلم الفرعوني عارصمينا الذي Ching Hang إن الصينيون: ويقول

واملنقوع. املغيل تحضري وطرق
Great أو بانتساو يسمونه الذي الدستور ذلك هو الباب هذا يف مراجعهم وأهم
يذكر وهو التاريخ، قبل فيما الصيدلة علماء ألعظم مجلًدا أربعني يحوي والذي ،Herbal
زال وال الطبية، املادة كنز ويعتربونه والكيميائية العالجية خواصها ويرسد مادة، ١١٠٠
الدهون أرسع أنه عىل الحديثة العلمية التجارب دلت الذي اإلوز دهن يستعملون الصينيون

امتصاًصا.
مبلغ عىل يدلك وهذا لألدوية، وعرشون تسعٌة وسبعني االثنني الصني آلهة بني ومن
جهنماتهم بني من خصصوا وكذلك السحيقة، األزمنة تلك يف والعالج بالعقاقري اهتمامهم

لألطباء. وأخرى للصيادلة وأواره» «بناره كاملًة جهنًما والخمسني املائة
بخواص تحتفظ املختلفة الحيوانات إفرازات أن يعتقدون يزالون وال الصني أهل وكان
محال يف بكثرة تباع زالت وال الصيدلة، يف بتوسع استعمالها إىل دعاهم مما املفرز؛ الحيوان

عندهم. العطارة
منها. الكثري واخرتعوا اكتشفوا إنهم حتى السموم، علم يف علماؤهم برع وقد
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أثيوبيا يف (2)

يف عرفوا إنهم ٢٣٠ق.م. عام Strabo عنهم قال وقد العقاقري، من كثريًا األثيوبيون عرف
وكثريًا ،Frankinescence ولبان والبخور الزيتون وزيت واملر القرفة السعيدة األرض تلك

البن. املشهورة نباتاتهم ومن الراتينجات، من

وآشور بابل يف (3)

تحوي مكاتب لهم وكان عنها، يحيدون ال وأصول قواعد العلم ذلك يف وآشور لبابل وكان
سنة. ٣٥٠٠ بحوايل امليالد قبل الفن هذا مراجع أهم

الهند يف (4)

أبقراط تكلم وقد الرباهمة، من الكهنة يد يف العقاقري علم كان غريها يف كما الهند ويف
األعشاب، خصائص عن ينوه «ريجيفيد» اسمه قديم هندي كتاب وجد وقد ذلك، عن كثريًا
بعض أيًضا ويذكر املجاورة، األخرى األقطار تستجلبه كانت مما منها عديد أسماء ويذكر

األمراض. من للكثري تتىل التي والتعاويذ الدعوات

فارس يف (5)

ذكرت وقد امليالد، قبل الرابع القرن يف عظمته أوج فارس يف والعقاقري الصيدلة علم وبلغ
أطلق الرش إله «أفريمان» إن وقالوا: «زندافستا» املسمى املقدس كتابهم يف األولية أصوله
الناس وعلَّم الخري، إله «أرموزد» ذلك يف فعارضه الناس، عىل وسلطها األمراض جميع

وأجسامهم. صحتهم لحفظ الرضورية والعقاقري األدوية جميع

اليابان يف (6)

بحوايل امليالد قبل الطبية النباتات وتربية لزراعة حدائق لديهم كان أنه اليابانيون ويزعم
الطب يف ا هامٍّ كتابًا لهم وضع تي» «هوانج العظيم اإلمرباطور أن ويزيدون عام، ٣٠٠٠

٢٦٠٠ق.م. حوايل العقاقري يف وآخر
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الحمر الهنود (7)

الحمر؛ الهنود من وغريها اإلنكا وقبائل أمريكا هنود قبائل من األوروبيون املكتشفون وتعلم
كوملب، عرصخريستوف حتى معروفة تكن لم التي والعقاقري النباتات خواص من الكثري

وغريها. والهيدراستس والجولثاريا واللوبليا والجلبا والكينا الكوكا مثل
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أقسام: أربعة إىل العرص هذا خالل الصيدلة دراسة وتنقسم
٤٦٠ق.م. عام إىل ٦٠٠ق.م. عام من أسكليبياس عرص أوًال:
٣٠٧ق.م. عام إىل ٤٦٠ق.م. عام من هيبوقراط عرص ثانيًا:

٣٠٧ق.م. عام من السريابيوني أو اإلسكندري العرص أو وجالن هيبوقراط بني ما ثالثًا:
١٥٠ق.م. إىل

٥٧١ق.م. عام ملسو هيلع هللا ىلص محمد سيدنا ميالد حتى وذلك والجاليني الروماني العرص رابًعا:
عىل تطغى الفلسفة وكانت الفلسفة، هي اليونان بالد يف الغالبة العلمية الروح وكانت
ودين وصيدلة وطب فلك علماء هم أو علوم، كشكول اإلغريق وفالسفة أمامها، يشء كل
سابًقا، ذكرنا كما والطب بالصيدلة وثيق اتصال للفلسفة وكان واحد، وقت يف وأخالق
الشعرية القصصية بالروح فامتاز عام، ١٠٠٠ بحوايل امليالد قبل الهومريي العرص وكان

إلياذته. يف الصيدلة سيد شريون عن وتكلم والطب، والفلسفة بالتاريخ ممزوجة
رجال سبعة أول وكان الفلك، أبو وهو امليالد قبل السادس القرن يف Thales جاء ثم
منازلهم، يف مرضاهم يزورون تالميذه وكان «فيثاغورس»، وتبعه الوقت، ذلك يف مشهورين
الشهري أسكليبياس ثم املادة، أصل نظرية اخرتع الذي Empedoclesو Xenophanes ثم

٤٧٨ق.م. عام هريودوتس ثم ٥٠٠ق.م. عام
السحر بني واألقرباذين الصيدلة علم فيها تخبط هدوء فرتة ذلك بعد مضت ثم
األطباء أسكليبياس كهنة وأصبح املرىض ملجأ أسكليبياس معابد فيها وكانت والشعوذة،
تعليق يف والبابليني واآلشوريني املرصيني قدماء نهج ونهجوا عظيم، مركز ذوي والصيادلة

معابدهم. يف األدوية لوحات
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واألمراضالوبائية، الثعبان ولدغ الجروح بعالج الفرتة هذه يف اإلغريق علماء اهتم وقد
الحقائق. هذه و«بيندر» و«بلوطارخ» «بالتو» أقوال أكدت وقد

ويخرجون الكثري يؤمها األمراض، لجميع مستشفيات أسكليبياس معابد كانت وقد
واملنقوعات املغليات الوقت ذلك يف الشائعة أدويتهم بني وكان معافني، اإلله بقوة منها

والحمامات. واللبخ
منذ أنشئت إذ الزاهر؛ هيبوقراط عرص يف فجأة والعقاقري الصيدلة تاريخ ويرتفع
بعضهم أنشأ وقد الفالسفة، العرص علماء نوابغ عن العلوم هذه لتلقي املدارس الوقت ذلك

للمداواة. العامة والصيدليات املستشفيات الخاص ماله من
الصيدلة علوم يف األساس حجر هي هيبوقراط مؤلفات إن :Littré عنه قال وقد

والطب.
العجم وبالد ومرص جهة، من واليونان مرص بني األيام تلك يف الوثيقة العالقات وإن
الرشقية النباتات من كثريًا وأدخلت العلمية، اآلراء يف تبادًال أوجدت أخرى جهة من والهند
عقار، ٤٠٠ من يقرب ما هيبوقراط مؤلفات بني من Leclerc جمع وقد اليونان، عقاقري بني

وأهمها: غريها، وكثري والدهنيات والثمار واألنبذة العصارات منها

Excrements of ass, goat, mule, goose, fox وغريها واملعيز الحمار براز
Galbanum السكبيج
Galls العفص
Garlic الثوم
Hemlock شوكران
Henbane البنج
Laurel الغار
Liqorice العرقسوس
Mints (Varieties) النعناع
Oxgall الثور مرارة
Ox liver الثور كبد
Ox urine الثور بول
Pepper األسود الفلفل

32



والرومان اليونان عند الصيدلة

Poppy الخشخاش
Quicklime الجري
Resins الراتينجات
Rue والفيجن السداب
Saffron الزعفران
Scammony املحمودة
Silver الفضة
Squill العنصل بصل
Styrax السائلة امليعة
Sulphur الكربيت
Turpentine الرتبنتينات
Verdigris الزنجار
Verbascun البوصري
Wax الشمع
Willow الصفصاف
Absinthe األفسنت
Algea األرضاع
Almond اللوز
Althea الخطمية
Alum الشب
Amber العنرب
Ammoniac القناوشق
Anthemis البابونج
Aparine األفعى حشيشة
Balm البلسم
Brass النحاس
Bryony الفارشة
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Calamus Aromaticus الذريرة قصب
Cantharides الزرايح
Cardamom الهان حب
Castoreum والقسطورة القندس
Centaury قنطريون
Chenopoduim النتن
Cinamon القرفة
Cloves القرنفل
Colocynth الحنظل
Coriander الكسربة
Cumin الكمون
Euphoriba املغربي اللبان
Foenugreek الحلبة
Thapsia الدرياس
Thuja الثوية
Thyme الزعرت أو الصعرت
Turtle السلحفاة
Sea water البحر ماء

الدوائي اإلغريق دستور هي هيبوقراط اخرتعها التي ومركباتها األدوية هذه وكانت
الحني. ذلك يف

فأبوه عريقني، إغريقيني أبوين من كوس مدينة يف ٤٦٠ق.م. عام هيبوقراط ولد
من أجداده وجميع هرقل، ساللة من فيناريتا وأمه أسكليبياس ساللة من هريقليدس
علمية آثاًرا للعالم بعدها ترك أعوام ١٠٩ عمر وقد العالج، مهنة مارسوا الذين الكهنة

الصيدلة. دراسة يف الحديثة لألنظمة األسايس الحجر ووضع قيمة،
نعرف «إننا نفسه: عن قال وقد بارًعا، وصيدليٍّا ماهًرا وطبيبًا عظيًما فيلسوًفا كان
بطرق مختلفة ومستحرضات وصفات منها ونعمل واملركبة، البسيطة األدوية طبيعة
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مبكًرا، يُجمع ما فمنها مختلفة، مواعيد يف الطبية النباتات ونجمع متباينة، وأشكال عديدة
واللبخ األبخرة منها ونصنع يُطبخ، وما يُحمص، وما يُجفف، وما متأخًرا، يُجمع ما ومنها

املستحرضات.» وجميع واألقراص والقطرات والشموعات واللبوسات والغراغر
النباتية. وامللينات الرشجية الحقن أنصار من هيبوقراط كان وقد

وبعده والذرة، املادة نظرية مخرتع Dimocritus العالم ٤٢٠ق.م. عام ظهر ثم
الضاحك. الفيلسوف أو Leucippus تلميذه

الشوكران من بجرعة مسموًما ومات ٤٠٠ق.م. عام سقراط الفيلسوف جاء ثم
«أرسطو» الفيلسوف العالم ثم ٣٩٠ق.م. عام «بالتو» تلميذه بعد ظهر ثم ،Hemlock
كثرية مؤلفات «أرسطو» وخلَّف الدواء، علم وتعلَّم ٣٨٤ق.م. عام ولد الذي «بالتو» تلميذ
يوًما أصبح أنه املؤرخني بعض ويذكر الحيوان، وعلم الطبية والنباتات والكيمياء الفلك يف
وقد متخصص، صيديل أول يعترب وهو ،Mere Seller of drugs األدوية لبيع أخصائيٍّا ما
عليه وتتلمذ األكرب، اإلسكندر أستاذ يوًما وأصبح «نيكوماكوس» أبيه عن الفن هذا تعلَّم
فيه توسع حتى النبات علم عنه أخذه ما وأهم ٣٩٠–٣٨٠ق.م. عامي بني «ثيوفراستس»

.Father of Botany النبات» علم «بأبي َب ولُقِّ
أصبحت التي العظيمة، اإلسكندرية مدينة مرص يف فأسس األكرب اإلسكندر وجاء
طبقاتهم مختلف من العلماء إليها يحج العلم وكعبة الفكري املركز األول بطليموس أيام
ومكتبتها اإلسكندرية مدرسة ٣٠٧ق.م. عام فيها أسس فقد املعمورة، أركان جميع من
ومعامل التعليم معاهد فيها وأنشأ اإلغريق، بالد من العلماء خرية لها وجلب الشهريتني،
٢٢١ق.م. عام الثالث بطليموس عرص حتى العالم معارف دائرة كذلك وظلت األبحاث،

يف البطالسة دولة بني وخصوًصا الرشقية األقطار بني العظيم التجارة رواج وساعد
النباتية. والعقاقري األعشاب من كثري معرفة عىل وآسيا، إفريقيا أقطار وجميع الحني ذلك
يف فأدخل ١٥٠ق.م. عام «سريابيون» العلمية اإلسكندرية عظمة عرص يف ظهر وقد
وقلب التمساح وبراز الجمل مخ مثل املقبولة، غري الحيوانية األدوية من كثريًا الصيدلة علم
الثامن القرن حتى مستعملة جميعها وظلت الربية، الخنزير وخىص السلحفاة ودم الغزال

للميالد. عرش
ترشيح إىل برامجها قسمت التي الطبية املدارس من الكثري العرص ذلك بعد وأنشئ
الطبية العلوم وركز بتاتًا، الترشيح نبذ الذي «هرياقليدس» جاء حتى كذلك وظلت وعقاقري،
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أساس (وهو وتأثريها، وخواصها املختلفة العقاقري معرفة وهو واحد، علمي أساس عىل
وصفاته أشهر ومن اآلالم، لتسكني األفيون استعمل من أول وهو الحديث)، الصيدلة علم

هي: الكولريا حاالت يف استعملها التي

حبة ٣٠ إىل وتقسم تعجن
درهم ٢ الحشيش بذور
درهم ١ يانسون

درهم ٠٫٥ أفيون

،Diacylon باسم املعروفة اللزقة «مينيقراطس» اكتشف ١٠٠ق.م. عام وحوايل
والرصاص. والزيوت العصارات من كثري من وصنعها

الثرياكا واكتشف السموم، علم بنطس ملك Mithridates درس ٨٠ق.م. عام ويف
اكتشف أيًضا التاريخ ذلك وحوايل بعد، فيما ذكرها عىل سنأتي والتي باسمه؛ املعروفة
من كثري استعمال وانترش األهلني، بني استعماله ذاع لألسنان مسحوًقا «ديمقراطس»

وغريها. املروخات
(عظيًما) ارتباًكا وأوجدت واملرتادفات األسماء كثرت الروماني العرص ابتداء وعند
الحب لحرقة بل فقط، األمراض لشفاء تعطى والعقاقري األدوية تكن ولم به، يستهان ال

أيًضا. املحبني ولوعة
كليٍّا انفصاًال منفصلة طبية أفرع تمييز ابتداء أن امليالد بعد ٢٥ عام Celsus وذكر
الطبية العلوم هذه من ميز وقد عام، ٣٠٠ بحوايل امليالد قبل اإلسكندرية مدينة يف ظهر

أنواع: ثالثة
األغذية. علم Dietetico أولها:

الجراحة. وثانيها:
.Medicamentarius وهو الالتيني باالسم وسماها الصيدلة، وثالثها:

الدينية املسيحية بالتعاليم مشغوًال — السالم عليه — املسيح ميالد بعد العالم وظل
وظل الدين، إىل والعلم الفلسفة من قليًال العلمي التيار مجرى فيه تغري زمنًا الجديدة
وطبع قواه، فيها العالم استجمع انتقال فرتة العلماء عدها الزمن، من وجيزة فرتة كذلك
اليونان يف ولد الذي Galen «جالن» العالم للميالد الثاني القرن يف ظهر حتى جديد، بطابع
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املستحرضات تُنسب وإليه العظام، مراجعها من ومرجًعا بارًعا صيدليٍّا وكان ١٣٠م، عام
استعمل وقد ،Galenical Preparations أو galenicals يقولون إذ اآلن؛ حتى النباتية
يتغري لم وتركيبه cold cream مكتشف وهو األمراض، من كثري عالج يف الزرنيخ أبخرة
لعلماء مرجًعا عام ١٥٠٠ حوايل ظلت التي مؤلفاته كثرة يف عالم يضاهيه وقلما اآلن، حتى
يف األخرية علومه تلقى قد جالينوس يكون أن ملرص الفخر دواعي ومن والطب، الصيدلة
مدرسة يف أستاذًا وكان البلدان، من كثري يف تجواله من خربته اكتسب وقد اإلسكندرية،

عمره. من والعرشين التاسعة السنة يف «جالدياتورز»
طبية مادة أول واضع «ديسقوريدس» العالم للميالد األول القرن يف جالن قبل وظهر
الجيش صيديل وكان ٧٧ب.م. عام سيلسيا يف ظهر الذي العظيم كتابه يف العالم، يف منظمة
الصيادلة العلماء من وعارصه الوسطى، وآسيا وإيطاليا اليونان إىل سفره أثناء الروماني

فيزوف. بركان بغازات مختنًقا مات الذي Pliny & Celsus النابغني
هذا كان فقد الرتياق، وصف يف الندروماكس العصماء القصيدة تلك جالن ذكر وقد
الذي Themesiaو سريفيلدس ننىس فال الصيدلة بشعراء عرجنا ما وإذا شاعًرا، صيدليٍّا

عر. الشَّ وصفات يف الكثرية القصائد نظم
للنقرس، اللحالح Alexander de Tralles استعمل للميالد السادس القرن ويف
علم يف عرصه نابغة وكان والدوسنطاريا، الكبد لضعف والراوند الدم، لفقر والحديد

خاصة. آراء العقاقري من كثري يف وله الدواء،
صنع يف خاصة غواية له وكانت للميالد، الخامس القرن يف عاش Aetius أيتيوس

عملها. طريقة وذكر منها الكثري فوصف اللزقات،
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الجاهلية يف (1)

مقدمته يف خلدون ابن قال قد كما محدودة؛ الجاهلية يف الصيدلة العرب معرفة كانت
املشهورة:

بعض عىل قارصة تجربة عىل األمر غالب يف يبنونه طبٌّ العمران أهل من وللبادية
أنه إال البعض منه يصح وربما وعجائزه، الحي مشايخ عن متوارثًا األشخاص،
من كثري الجاهلية عند وكان املزاج، موافقة عىل وال ، طبيعيٍّ قانوٍن عىل ليس

تميم. بني من وخزيم كلدة بن كالحرث العلماء هؤالء

اإلسالم يف (2)

٥٧١ عام للميالد السادس القرن يف — والسالم الصالة عليه — محمد سيدنا النبي ولد
العلم، حركة ووقفت بالفتوحات، الزمن من فرتة اإلسالم بدء يف العرب وشغل ميالدية،

أوزارها. اإلسالمي الفتح حروب وضعت حتى كذلك وظلوا
ومرصوفارس كسوريا القديمة، املدنيات منها انبعثت التي بالبالد العرب استقر وملا
الدولة أنحاء يف األمن واستتب واملأمون، كالرشيد مستنريون رجال الخالفة وتوىل والهند،
املختلفة، العلمية أبحاثهم ومتابعة القدماء علوم الستطالع الهمم توجهت الرخاء، وعمها
يتاح قد ما واستخدام وعجائبها، الطبيعة أرسار من بهم يحيط ما كشف إىل الوصول رجاء

املعيشية. أحوالهم ترقية يف العلمية القوانني من لهم
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الطائفة رجال ذلك عىل ساعدهم وقد والرومان، واليونان وفارس الهند عن فنقلوا
فراًرا البلدان تلك إىل جاورها مرصوما من هاجروا الذين واليهود؛ القبط وعلماء الرسيانية

الرومان. ظلم من
هي وافر بسهم فيها ورضبوا الطرق، هذه عن العرب أخذها التي العلوم وأهم
مركبات وابتدعوا واألحماض، القلويات خواص فاكتشفوا والصيدلة، والكيمياء الطب علوم

جديدة.
لعلم وتفرغوا املتتابعة، لدولهم الذهبية العصور يف ظهروا علماء العرب من ونبغ
فهم الكيميائية، واملواد املركبات من كثريًا واخرتعوا واسعة، شهرة لهم وصارت األقرباذين،
(نرتات جهنم وحجر الزئبق وأكسيد الكربيتيك وحامض والرشاب الكحول عرفوا من أول

والسليماني. النوشادر وروح والبورق واألنتيمون الفضة)
والتمر كالراوند اإلغريق، علماء يجهلها كان التي النباتية العقاقري من كثريًا وأدخلوا
الزكية؛ الطيب أنواع من الكثري وعرفوا والجلبا، والكافور والسنامكي شمرب وخيار هندي
الفعالة األصول إلذابة السواغات اخرتع من أول وهم والقرنفل، واملسك الطيب كجوز
والتقطري للتصعيد أجهزة واخرتعوا حيوانية، أم نباتية أم معدنية أكانت سواء لألدوية،

واملزج. والخلط والتسامي
العرصية الصورة إىل الصيدلة فن أوصل من أول هم العرب أن اإلفرنج علماء شهد وقد
فيه أثبتت أقرباذينيٍّا قانونًا ووضعوا بها، خاصة حوانيت أنشأ من وأول املنظمة، الحارضة
طغت وقد صيدلياتهم، عليه وسارت بسلطتها الحكومة عززته الصيدالنية، املركبات جميع

العرص. ذلك يف الطب علماء عىل حتى والكيميائية النباتية األقرباذينية الروح
ما الوقت ذلك يف العرب عن الصيدلة معضالت كتاب مؤلف A. C. Wooton قال وقد

به.» الجديرة مقامها إىل الصيدلة رفعوا الذين هم «والعرب نصه:
علماء من الباقية البقية الحقيقة يف هم مخرضمون، علماء ملسو هيلع هللا ىلص النبي عارص وقد

وأهمهم: الدواء علم يف الوقت ذلك يف شهرتهم ذاعت الجاهلية،

كلدة بن الحرث (3)

وعيل وعثمان وعمر بكر أبا عارص وقد بفارس، الدواء علم وتعلم البالد، جاب الطائف، من
أنورشوان. كرسى وبني بينه الطب يف املحاورة كتاب وله — عنهم ريضهللا —
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الحرث النرضبن (4)

أرمثة ابن ثم البلدان، وجاب أبيه عن العلم ورث الحرث، ابن وهو ملسو هيلع هللا ىلص النبي خالة ابن
الكناني. بحر وابن التميمي

اإلسكندرية يف قسيس الوقت ذلك يف — والسالم الصالة عليه — النبي يعارص وكان
أحد الرسيانية إىل ترجمها كتابًا، ٣٠ حوايل اإلغريق مؤلفات بني من جمع آرون، يدعى

٦٨٣م. عام حوايل العربية إىل ترجمت ثم اليهود،

٦٣٢–٦٦١م عرصالخلفاء (5)

ومواصلة العمراني التوسع طريق يف السري فتابعوا الراشدين، الخلفاء عرص جاء ثم
اإلسالمية. الفتوحات

فتح أن بعد وذلك علًما، الخلفاء عصور أزهى الخطاب بن عمر سيدنا عرص وكان
ما يوًما العالم قادت التي تلك اإلسكندرية، مدينة عىل واستوىل مرص، العاص بن عمرو

وعلمائها. بعلمها
طبقات يف األنباء «عيون اسمه يد) (خط كتاب عىل املرصية الكتب دار يف عثرت وقد
خليفة القاسم بن العباسأحمد أبي الدين موفق ومؤلفه ١٢٤٠ه، عام كتابته تمت األطباء»

يأتي: ما فيه جاء يونس، بن

جالينوس كتب ترجموا الذين اإلسكندرانيني «إن بطالن: بن الحسن املختار قال
وأنقيالوس وأكالوس وتادريوس وجاسيوس اصطفن وهم سبعة، كانوا
سائر عىل املقدم كان أنقيالوس إن قيل: النحوي، ويحيى وأقالديوس
يقرءونها وكانوا عرشلجالينوس، الستة الكتب رتب الذي هو وأنه اإلسكندرانيني،

وتفهمه. منها يشء قراءة عىل يوم كل يف يجتمعون وكانوا الرتتيب، عىل
وخدم العاص بن عمرو أيام املسيحية ترك ثم أسقًفا النحوي يحيى وكان

اإلسالم.»

٦٦١–٧٥٠م العرصاألموي (6)

والحضارة العلم يف عظيمة دولة بها وكونوا األندلس، بالد العرب العرصفتح ذلك أواخر ويف
بعد. سنذكره كما
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(الزراعة) يف آخر وكتابًا (السموم) يف كتابًا ٧١٠م عام الكلداني وحشة ابن نقل وقد
األقرباذينية. الفصول من لكثري حاويًا

الكيمياء أبو وهو ميالدية، ٧٥٠ عام حيان بن جابر العرص هذا أواخر يف ظهر ثم
العرب. عند

مدرسة عن الكيمياء يف كتابًا للهجرة الثاني القرن أوائل يف يزيد بن خالد وترجم
اإلسكندرية.

٧٥٠–١٢٥٨م العباسية عرصالدولة (7)

الصيدلة علوم يف أجمع العالم وبذوا العلمية، عظمتهم أوج العباسية الدولة أيام العرب بلغ
الزمن من كبريًا ردًحا والعلمية الفكرية الحضارة مركز كذلك وظلوا والعقاقري، والكيمياء
وخلفوا أبحاثهم، عليه وبنوا فأسسوه، العلم من متفرًقا كان ما جمعوا قرون، خمسة حوايل
وثناء. إجالل بكل اآلن حتى اإلفرنج علماء به يذكرهم الصيدلة، علم يف عظيًما تراثًا للعالم

الفرات. ضفاف عىل العظيمة بغداد مدينة أنشئت ٧٦٢م عام ويف
عظمتها فيه ما إىل فقادها اإلسالمية، األمة خالفة الرشيد هارون توىل ٧٨٦م عام ويف

اإلسالم. دول لجميع الذهبي العرص هو عرصه وأصبح الخالدة
ملؤلفات الحاوية املكاتب وأسس الشهرية، بغداد جامعة وأنشأ والكليات، املدارس شيد
والكيمياء، والصيدلة الطب معالم نهل عىل رشًها إقداًما العرب وأقدم والرومان، اليونان
أجدادهم، عن حفظوه مما العلوم هذه والرسيان واليهود القبط علماء عن العرب وأخذ
من كغريهم ينعمون وكانوا واألدوية، العقاقري فنون يف نبغوا فطاحل صيادلة بينهم وظهر

الرشيد. لهم يهبها التي السخية بالهبات العلماء
الكتب فحملت اليونان، علوم من ثمني كنز عىل عثر الوسطى آسيا يف الرشيد توغل وملا

برعايته. وترجمت بغداد إىل
علماء من وهم بختيشوع، آل الوقت ذلك يف والعقاقري الصيدلة علماء مشاهري ومن
بن «جربيل بعده من ابنه خدم ثم املنصور، الخليفة جورجس عميدهم خدم وقد الرسيان،
ِلما الوقت ذلك يف الطبية املدرسة إدارة أمر إليه وأوكل الرشيد، هارون الخليفة بختيشوع»

الطب. يف مهارة من به امتاز
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عيىس بختيشوع، بن هللا عبد بن جربيل ثم جربيل بن بختيشوع ذلك بعد جاء ثم
ماسة بن عيىس عن الطبيب: أدب كتاب يف الرهاوي بن إسحاق قال قريش. بأبي املعروف
موضع عىل يجلس بارًعا صيدالنيٍّا كان قريش أبا أن ماسويه، بن حنا أبو أخربني قال:
هي: ذلك يف ووصفته املكمدات، اخرتع من أول وهو كثرية، وصفات وله الخليفة، باب نحو

مكمدات منها ويعمل تمزج

بنفسج دهن
ورد ماء
أحمر خل

ثلج

وأرسل بغداد، مدينة يف العامة والصيدليات املستشفيات الرشيد هارون أسس وقد
ثم املختلفة، والعقاقري واألدوية واملراهم البالسم منها كثرية، هدايا رشملان إىل ٨٠٧ عام
سماه الطبية واملادة لألدوية دستور وضع يف سهل بن صابر إىل ذلك بعد أمره أصدر
أصناف ملراقبة قانونًا ووضع فارسية، وهي أقراباذين كلمة منها جاءت التي «كرابادن»

شديدة. مراقبة وأثمانها األدوية
وتقدم وتركيبها، املفردة األدوية جميع درس فاضًال صيدليٍّا عامًلا سهل ابن وكان
حوى وقد ٩٠٦م، عام املهتدي أيام وتويف الخلفاء، من بعده توىل من وعند املتوكل عند
مستشفيات جميع يف الوقت ذلك يف الوحيد املرجع كانت بابًا عرش سبعة «كربادن» مؤلفه

والصيدليات. الحكومة
صيدليٍّا اشتغل ثم عاًما، ٣٠ حوايل رافقه أن بعد حنا بن ماسويه تلميذه بعده وجاء

بعده. من للمستشفى
وكتاب والبصرية الربهان كتاب ألف الذي البارع الصيديل ماسويه بن يوحنا جاء ثم
من وغريهم ماسويه، بن ميخائيل ثم والجلبا. السنامكي أنصار من وكان املسهلة، األدوية

ماسويه. آل
وكان والفلسفة، بالعلوم مولًعا كان الذي ٨١٣–٨٤٦م املأمون الخليفة عرص وجاء
والعقاقري الصيدلة يف فنبغ باب، كل يف جهابذة فيه ظهر العلم، عصور أرقى من عرصه
بنقل وأمره السن، فتي وكان املأمون أحرضه الذي إسحاق؛ بن حنني وعميدهم حنني آل
ألمر فامتثل غريه، ينقله ما وإصالح والفرس، والرومان اليونان كتب من عليه يقدر ما
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املواد من كثريًا إليه وأضاف إقليدس، كتاب وعرَّب والعقاقري، األدوية دراسة إىل ومال مواله،
قال: الذي وهو حنني بن إسحاق جاء ثم والعقاقري،

وي��اف��ًع��ا وك��ه��ًال ط��ف��ًال ب��ه وس��م��ي ف��ي��ه��م ال��ط��ب اس��ت��ودع ال��ذي��ن اب��ن أن��ا

املسهلة، األدوية وكتاب مكان، بكل املوجودة األدوية وكتاب املفردة، األدوية كتاب وله
حنني. أخت ابن وهو األعسم بن حبيش ظهر ثم بالحديد، العالج صنعة وكتاب

خلفه عما واألديرة الكنائس يف والتنقيب للبحث البعوث يرسل املأمون كان وقد
خري معهم وجلبوا وفارس، والهند القسطنطينية إىل بعضهم وذهب العلوم، من القدماء

العلم. نفائس
كتاب صاحب الكندي إسحاق بن يعقوب الوقت ذلك يف املعارصين الصيادلة ومن
والعنرب، املسك بصناعة افتتحه وقد والتصعيدات، العطر كيفيات يف أو العطر يف الرتفق
الكتب دار يف الكتاب هذا من ويوجد وغريه، والصندل الورد ماء مثل املياه تعطري ثم

يمكن. ما أجمل من فوتوغرافية نسخة
بكر أبو الشيخ هو العرص ذلك يف والعقاقري الصيدلة يف العرب علماء أشهر ومن
٩٢٣م، عام وتويف ٨٧٥م عام ولد بغداد، مستشفى رئيس وهو الرازي، زكريا بن محمد
ووضع ١٥٤٣م، عام البندقية مدينة يف وطبع مجلًدا، ٣٠ يف الحاوي كتاب وألف
عدة إلذابة الكحول واستعمل والبورق، واألحمر األصفر الرهج فيه وذكر الجامع، كتاب
والزرنيخ والنحاس والكربيت الحديد تراكيبه يف يستعمل وكان أقرباذينية، مستحرضات
إىل الكيمياء غوى وقد النبيذ، به وقصد الحياة؛ ماء وذكر والخارصني، واألنتيمون والزئبق
للمنصور، الكيمياء صناعة إثبات يف كتابه ألف أنه عنه يروى ما أظرف ومن الجنون، حد

دينار. ألف وأعطاه عليه، وشكره فأعجبه الكتاب، له فدفع بغداد، يف به وقصده

سينا ابن (8)

وأجاد ٩٨٠م، عام بخارى يف ولد البخاري، سينا بن هللا عبد بن الحسني عيل أبو هو
خراسان صاحب الساماني نرص بن نوح باألمري واتصل عرشة، الثانية سن يف وهو القرآن
واتفق األقدمني، علماء من الكثري فقرأ نظري، لها يكن ولم مكتبته، فأدخله اعرتاه، ملرٍض
حتى عاًما عرش ثمانية يكمل ولم سواه، أحد بها يستفد فلم مدة، بعد املكتبة احرتقت أن
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وفر وسجن، وزير، مرتبة إىل وصل حتى الدولة مراتب يف وتدرج علومه، تحصيل أكمل
بهمذان. سجينًا وتويف الكثري، عنه وأخذ حمدان، يف أصدقائه من صيديلٌّ فآواه سجنه، من
أقوى السليماني واعترب الكافور، ووصف األقراباذينية، املواد من كثريًا ذكر وقد
واألحجار والفضة الذهب يف عظيم اعتقاد له وكان للحديد، مركبات ٣ وعرف السموم،
أدخل الذي هو كان «وربما :Wooton عنه قال وقد املستعصية، األمراض لشفاء الكريمة

الحبوب.» صناعة عىل والتذهيب التفضيض عملية
جالينوس، فأحياه وميتًا أبقراط، فأوجده معدوًما كان الطب إن العلماء: ويقول

سينا. ابن فكمله وناقًصا الرازي، فجمعه ومتفرًقا

عرصاألندلس٧١١–١٤٩٢م (9)

قرطبة، مدينة هناك العربية عاصمتهم واتخذوا األندلس، بالد العرب غزا ٧١١ عام ويف
حضارة بني االتصال حلقة كانوا علماء منها وخرج الوقت، ذلك يف والحضارة العلم مدينة
فظهر العقاقري، فن وخصوًصا العلم لواء تحمل األندلس بالد وظلت والغرب، الرشق
أكسفورد يف بالالتينية ترجمته وطبعت الترصيف، كتاب صاحب الزهراوي القاسم أبو

١٥١٩م. عام
محمد بكر أبو وأهمهم: بغداد، يف بختيشوع بني قرطبة يف أشبهوا الذين زهر بنو ثم
خاصٌّ غراٌم له كان الذي «أفينزوار»، املسمى زهر بن مروان أبو امللك عبد ثم مروان بن

والرتياق. السموم كتاب منها عديدة مؤلفات وله بالصيدلة،
رتبه الذي املنهاج، كتاب صاحب جزله بن عيىس بن يحيى عيل أبو املحقق العالم ثم
أسلم ثم نرصانيٍّا وكان والعقاقري، الحشائش أسماء فيه وجمع األبجدية، الحروف عىل
واألدوية األرشبة إليهم ويحمل معارفه، يأتي كان إنه عنه: قيل وقد الوليد، ابن يدي عىل

١٠٩٩م. عام وتويف مقابل، بدون
وصاحب ١١٣٤م عام املتوىف األندليس، الصلت أبي العزيز عبد بن أمية الصلت أبو ثم
يف ولد املالكي، رشد بن أحمد بن محمد الوليد أبو وهو رشد: وابن املفردة، األدوية كتاب
علماء عن علمه أخذ وقد املراتب، أسمى ورقاه يوسف، املهدي وقربه ١١٢٠م، عام قرطبة
رشد»، ابن «كليات كتاب مؤلفاته ومن سينا، ابن أرجوزة ورشح واإلسكندرية، اإلغريق
ظهر له الدهر وقلب الالتينية، إىل مرتجم وأكثرها العربية، يف موجودة غري مؤلفاته وأصل
عالنية اإلقرار عىل وأرغم أمواله، وصودرت بها، جاهر التي آراؤه عليه فعيبت املجن؛

آرائه. عن بالعدول
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نزيل النباتي، األندليس أحمد بن هللا عبد محمد أبو الدين ضياء هو البيطار، ابن
وتحقيقه النباتات معرفة إليه انتهت حجة وكان املفردة، األدوية كتاب ومصنف القاهرة،
وقال والرومان، اليونان بالد إىل سافر ذلك، يف يجارى وال وأماكنه، وأسمائه ووصفه
وقرأت دمشق، بظاهر أماكنها يف النباتات من كثريًا معه «شاهدت أصيبعة: بن املوفق
شيئًا ودرايته علمه غزارة من آخذ فكنت دايسقوريدس، أدوية سيما وال تفسريه عليه
وجالينوس.» دايسقوريدس، كتاب من هو مكان أي يف ويعني إال دواءً يذكر ال وكان كثريًا،
والحشائش، املفردة األدوية صناعة يف عليه يعتمد وكان الكامل، امللك خدمة يف كان
البيطار، ابن مفردات هو مؤلفاته وأهم للعشابني، رئيًسا بمرص وعني عنده، مقربًا وجعله

١٢٩٧م. عام دمشق يف وتويف

(يتبع)
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واإلفرنج العرب بني الصيدلة (1)

بالكيمياء الخاصة الالتينية املؤلفات جميع إن الكيمياء: تاريخ كتاب يف برثيلوت مسرت قال
من مأخوذة كلها عرش، والخامس عرش والرابع عرش الثالث القرن يف والطب والصيدلة

عندياتهم. من إليها مضاًفا أو األصل، إغريقية إما عربية، مصادر
قرطبة علماء إن إذ األندلس؛ إىل الشمالية أوروبا يف وتقدمها الصيدلة ارتقاء ويعزى
من الكثري القساوسة ويعلمون األدوية يبيعون للرزق، طلبًا وأملانيا فرنسا إىل هاجروا

والعقاقري. النباتات خواص

سالرينو مدرسة (2)

األوروبية والعلوم القديمة العلوم بني االتصال حلقة الطبية سالرينو مدرسة وتعترب
أول أنها تاريخها من نعرفه ما وكل معروف، غري ومنشؤها املدرسة وأصل الحديثة،
هيبوقراط مبادئ عىل مؤسسة فيها الصيدلة تعليم برامج وكانت ٨٥٠م، عام ذكرت ما

وجالن.
املدرسة فأهدى قسطنطني، اإلغريقي العالم ١٠٥٠م عام سالرينو مدينة وصل وقد

العرب. عن ترجمها التي الكتب من كثريًا
«بريبوزيوس» نيقوال كتاب املدرسة تلك يف الصيدلة علوم وصلته ما مبلغ عىل ويدلك

عرش. الثاني القرن من األول النصف يف الرتياق عن
فيها الطب طلبة وأقسم املهنة، رشف يمني املدرسة تلك يف الصيدلة طلبة أقسم وقد
من كثري ذهب عرش الرابع القرن خالل ويف الصيادلة)، أرباح يف االشرتاك (بعدم يمينًا
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الوقت، ذلك يف ومحجته العلم كعبة «قرطبة»، العظيمة املدينة إىل واألملان اإلنجليز الطلبة
العلوم هذه وأصبحت بلغتهم، تعلموه ما وترجموا هناك العلم أبواب من كثريًا وتلقوا

القرنني. هذين خالل سالرينو مدرسة يف تدرس األندلس عرب عن املنقولة
١٨١٠م. عام األول نابليون بغلقها أمر حتى بطالبها ذاخرة املدرسة هذه وظلت

الروماني اإلمرباطور أصدره الذي الفرمان ذلك هو الصيدلة تاريخ يف حدث أهم وكان
ورغب والصيدلة، الطب مهنتي نظم فقد :١٢٥٠ عام تويف الذي الثاني، فريدريك العظيم

التالية: األسماء الفرمان هذا يف ذكر وقد نابويل، إىل القدوم يف واليهود املسلمني

Apotheca األدوية بها تخزن التي املخازن
Confectionerié األدوية هذه يمزجون الذين األشخاص
Stationes األدوية هذه يبيع الذي املحل
Stationerié األدوية يبيعون الذين األشخاص

مدرسة من مهنته لتعاطي خاص ترخيص من له بد ال والبائع املازج من وكلٌّ
عىل الواجب ومن الصيادلة، أعمال يف التدخل األطباء عىل ا جدٍّ املحظور من وكان سالرينو،
سالرينو، مدرسة دستور حسب الدواء تحضري يف واألمانة اإلخالص يمني يقسم أن املازج

.Antidotary الوقت ذلك يف املسمى
من اثنان مدينة كل يف يعني وكان العظيمة، األوروبية املدن يف الصيدليات أنشئت ثم
ال الذي الصيديل أمالك تصادر الحكومة وكانت الصيدليات، هذه ملراقبة أنفسهم الصيادلة
الخيانة. هذه يف يشارك الذي الصيدليات مفتش عىل باإلعدام وتحكم بأمانة، عمله يؤدي
الدواء تحضري فن بدأ ملا إنه القديمة: املخرتعات مؤلفه يف Beckmann قال وقد
العمليات وبعض والتسامي التقطري واخرتع ثابتة، وقواعد أصول له وأصبحت يتعقد،
من كله ذلك يكون أن رؤى معامل؛ إىل العمليات هذه واحتاجت األخرى، الكيماوية
تحت — الناس أرواح من عليه اؤتمنوا ملا — الصيادلة يوضع وأن الصيديل، اختصاصات

شديدة. رقابة
األوروبية األقطار من غريها وسبقت العلم هذا يف أملانيا تقدمت وقد أملانيا: يف
وقد املقاطعة، حاكم وملكية بأمر الصيدليات تُنشأ أن األيام هذه يف الدرجة بلغت حتى
نورمربج يف صدر أنه :١٩٠٤ عام Geschictte der Pharmacie مؤلفه يف شيلنز قال
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واختصاصاته، أعماله منهما لكل وحدد بالصيدلة، باالشتغال األطباء يمنع أمر ١٣٥٠ عام
البسيط. بالربح باالكتفاء الصيادلة إىل رجاء كذلك الحكومة وأصدرت

يف وظهر عرش، والرابع عرش الثالث القرنني يف أوجسربج يف الصيدليات وأنشئت
ثابتًا. مرتبًا املدينة إدارة ومنحتها املهنة، تعاطت سيدة ١٤٤٥ عام املدينة نفس

وإعفائه مجانًا، منزًال زيبندر هانس بمنح قراًرا برلني حكام أصدر ١٤٨٨ عام ويف
املستقبل، يف منافس وجود عدم له وضمنوا صيدلية، بإنشاء قيامه مقابل الرضائب من
غريها من أسبق أملانيا كانت ذلك ويف أخرى، صيدلية بإنشاء آلخر ُرصح ١٤٩٩ عام ولكن

قدرها. عند ووضعها املهنة هذه تشجيع يف
يمني الصيادلة يقسم أن تقرر عرش، الرابع القرن أوائل يف باريس ويف فرنسا: يف

نصه: هذا املهنة رشف

وأن أساتذتي، عن الرش أتكلم ال املسيحي، الدين عىل وأموت أعيش أن أقسم
أو رشبًة أعطي وال الصيدلة، مهنة وترقية ونمو لرشف وسعي يف ما أعمل
زيادة أو تغيري دون يوصف كما الدواء أحرض وأن طبية، تذكرة بغري مجهًضا

قديًما. أو فاسًدا دواءً بصيدلتي أُبقي وأالَّ نقصان، أو

جليلة، ا مهامٍّ الصيديل عاتق عىل فيه ألقت قانونًا الحكومة أصدرت ١٥٤٤ عام ويف
االجتماعي. مركزه لألمة وأبانت

سنوات ٤ املهنة لهذه الدراسة مدة بجعل قراًرا الثامن شارل أصدر ١٤٧٤ عام ويف
باإلتمام. شهادة الطالب بعدها يمنح

القيمة، املراجع من اللغة هذه يف ملا الدراسة مواد بني الالتينية أدخلت ١٥٣٦ عام ويف
Master Apothecary درجة عىل الحصول يرغب ملن للتمرين سنوات عرش مدة وتقررت

الصيدلة. يف أستاذ أي:
وأهمها السامة املواد بيع بتنظيم قراًرا عرش الخامس لويس أصدر ١٦٨٢ عام ويف

والزئبق. الزرنيخ مركبات
الصيدلة. ومنها املختلفة باملهن الخاصة القيود جميع ألغيت الفرنسية الثورة إبان ويف
الصيدلة دراسة تنظيم بإعادة الجديد املرسوم صدر ١٧٩١ سنة إبريل ١٤ ويف

القديم. القانون حسب وتعاطيها
قال حيث ١٠٠٠ب.م. عام إىل اإلنجليز بالد يف املهنة هذه تاريخ يرجع بريطانيا: يف
أبولو عن مرتجم أنه ويظن النباتية، بالعقاقري خاص كتاب ُوجد أنه «كوكاين» مسرت
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أحد أرسله كتاب عن مرتجم إنه يقولون مؤلف التاريخية األهمية يف هذا وييل الروماني،
كرئة للثعالب كثرية فوائد فيه جاء ما أهم ومن أوكتافيوسقيرص، إىل املرصيني قدماء ملوك
يبقى ال حتى واسلقه حيٍّا ثعلبًا خذ ييل: ما وصفاته ومن ذلك، وغري الثعلب ودهن الثعلب
فيشفى. ذلك بعد منه يغتسل ثم املسلوق، بهذا يغتسل املريض واجعل العظم، غري منه
إذا املعز وقرون األرنب مخ كنبيذ الحيوانية بالعقاقري بالعالج الكتاب هذا اهتم وقد
يشفى وأشباًحا كثرية خياالت يالقي الذي والشخص النوم، جلبت الرأس تحت وضعت

أسد. لحم أكل إذا
هذه أحد يف وجد وقد ،Leech Books يت ُسمِّ التي الكتب من كثري ذلك بعد ووجدت
اآلتية: األدوية له يصف األكرب ألفريد امللك إىل أورشليم بطريرك هيلياس من خطاب الكتب

Aloes الصرب
Galbanum الكلخ صمغ
Balsam in Petroleum البرتول يف بلسم
Scammony املحمودة
Ammoniacun القناوشق
Gum Dragon األخوين دم

معلوماتها يف ا جدٍّ متأخرة كانت األمة هذه أن عىل القديمة املراجع جميع وتدل
أقرانها. بني برزت ما رسعان ولكن األوىل، عصورها يف الصيدلية

والصيدلة الطب فروع جميع يف باكون» «روجر كتب إذ عرش الثالث القرن وجاء
املؤلفات من الكثري فكتب أنجليكوناس جيلربت بعده وجاء والفلك، والسحر والكيمياء
الباب، هذا يف كتاباته أغلب وكانت األقرباذينية، بالروح ا جدٍّ متشبًعا وكان العلمية،
زيت من قليل إضافة مستحسنًا املراهم، لعمل الزئبق قتل طريقة بالتطويل فوصف

للصداع: وصفاته أشهر ومن الطريقة، لتسهيل الخردل

متساوية كميات
النمل بيض
العقرب زيت
األسد لحم
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الوسطى القرون يف الصيدلة

األسد يوجد ال إذ الرشق؛ عن علومه اقتبس قد العالم هذا أن ذلك من ويظهر
،Apothecary يسمى الوقت ذلك يف الصيديل وكان إنجلرتا. وخصوًصا أوروبا يف والعقرب
منحه وقد ،Gangeland ومديرها لصاحبها ١٣٤٥ عام لندن يف صيدلية أول وأنشئت

الحياة. مدى ثابتًا) (يوميٍّا مرتبًا الثالث إدوارد امللك
له وكانت شورس، العظيم العالم عرش الرابع القرن من األخري النصف يف وظهر
وجالن وديسقوريدس أسكليبياس مثل األقدمني، مؤلفات أفخم تحوي عظيمة مكتبة

البيطار. وابن سينا وابن والرازي وسريابيون
ثم ،١٣٠٧ عام Lilium Medicina كتاب الهامة عرش الرابع القرن مؤلفات ومن
عىل حقيقية صورة يريك وهو ،١٣١٠ عام جادسون لجون Rosae Anglicanae كتاب

التخبط. من األقطار تلك يف الصيدلة عليه كانت ما
ملخصها: للصيديل، رشًطا وعرشين واحًدا الثامن هنري أيام الصيادلة أحد وضع وقد
مؤلفات يقرأ أن ويجب والجذور، والحبوب األعشاب بها نباتية حديقة له يكون أن
جميلة وعلب زجاجية ومرشحات وأواني أهوان عدة له يكون أن ويجب ديسقوريدس،
يكون أن ويجب للمخزن، والثاني للمعمل أولهما جزأين إىل صيدليته يقسم أن فاخرة،
عقاقري يختزن وال يشرتي وال يبيع أالَّ ويجب الطبيب، يصف عما ينقص وال يزيد ال أمينًا

تالفة. أو قديمة
الخاصة األنبذة من كثري إنجلرتا يف والخامسعرشظهر عرش الرابع القرن أواخر ويف

النبيذ. يف العقاقري نقع طريقة وشاعت بالعقاقري،
الربيطاني، باملتحف محفوظة العقاقري ببعض خاصة صغرية مؤلفات بعض وتوجد

العرب. علماء من وغريه سينا ابن أرجوزة نمط عىل بالشعر مكتوبة وجميعها
من كثري أوروبا عىل وورد الغرب، بني التجارة نطاق اتسع عرش السادس القرن ويف

العقاقري.
من كثريًا حرض الذي جوفري» «أمربوز البارع الصيديل العالم ظهر ١٦٨٠ عام ويف

والفسفور. الطيارة والزيوت الطبية واألمالح الكيماوية األدوية
امللك صيديل هو الصيادلة هؤالء وأهم ، خاصٌّ صيديلٌّ ملوكهم من ملك لكل وكان
جمعية بتأليف امللكي املرسوم صدر ١٦١٧ عام ويف ،Richard Fitzingel الثامن هنري

.Society of apothecary اسمها للصيادلة
الحادة واملنافسة العظيم الشقاق حصل عرش والثامن عرش السابع القرن ويف
وتراشقوا اآلخر، ضد وافرتاءات مزاعم منهما طرف لكل وكانت واألطباء، الصيادلة بني
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بينهما الحرب هذه واستمرت ،١٧٦٥ عام منتهاه بلغ حتى وتزايد النضال واشتد بالكتابة،
ذلك يف وُكتبت العقل، يتصوره أن يمكن ال مبلًغا الطرفني من التعصب وبلغ سجاًال،
يف ممتاز مركز لهم وأصبح للصيادلة، الباهر بالفوز املعركة وانتهت والقدح، املدح قصائد
جمعية أسست حتى فشيئًا؛ شيئًا الصيادلة شوكة الوقت ذلك منذ وقويت الطبية، العائلة
Pharmaceutical Society of الوقت ذلك يف يت وُسمِّ ،١٨٤٣ عام الربيطانية الصيدلة
أول أنشئت ذلك وعند ،١٨٤٣ عام فرباير ١٨ يف امللكي األمر بها وصدر ،Great Britain
منها الثاني يف ينال امتحانات ثالثة فيها يؤدي الطالب وكان إنجلرتا، يف للصيدلة مدرسة

.Pharmaceutical Chemist درجة الثالث ويف Chemist & Druggist درجة
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الصيدلة دراسة

الكيمياء علم (1)

علوم من كثريًا األقدمون عرف وقد متالزمان، توأمان والصيدلة الكيمياء أن شك ال
منها الكثري واستعملوا الطبيعية، مصادرها من وأكاسيدها املعادن فاستخرجوا الكيمياء،
يف وتفننوا الثابتة، املدهشة األلوان وتركيب الصباغة طرق وعرفوا أمراضهم، عالج يف
كان الذي التحنيط يف ذلك فوق املرصيني قدماء ونبغ الزجاج، وصناعة الجلود دباغة

الكيماوية. أرسارهم من ا رسٍّ وسيظل
ملل أو تعب دون املتواصل بحثهم هو الكيمياء علوم من األقدمني شغل ما وأول
جميع يحول الذي الفالسفة» «حجر وعن نهاية، لها يجعل ال الذي الحياة» «أكسري عن
نتيجة، دون ووقته ثروته الباحثني هؤالء من كثري ضحى وقد الرباق، الذهب إىل املعادن

طويًال. زمنًا متواصلة هذه أبحاثهم وظلت
كما مختلفة أقساًما وقسموها الطبية، املواد خواص القدماء اإلغريق علماء ودرس
والنبيذ الخل األحماض من وعرفوا واألمالح، والقلويات األحماض منها وعرفوا ذكرنا،

وضعيفة. قوية إىل وقسمها القلويات، خواص بتوسع دايسقوريدس ودرس املختمر،
قاموسه يف Suideus يقول عرشحيث الحادي القرن يف الحديثة الكيمياء تاريخ ويبدأ

والذهب. الفضة تحضري عن يبحث علم إنها
Paracelsus قال حني عرش الخامس القرن أواخر حتى كذلك الكيمياء علوم وبقيت
األودية». تحضري «فن هي بل والفضة الذهب تحضري ليست إنها :١٤٩٣–١٥٤١ عام



الصيدلة تاريخ

كالم عىل فثنى ١٥٧٧–١٦٤٤ هلموت فان عرش السادس القرن يف بعده وجاء
الصيدلية. الدوائية الكيمياء يف كثريًة أبحاثًا وأجرى سابقه،

الكيمياء يف كثريًا فاشتغل ،١٦٠٤–١٦٦٨ جلوبري عرشالصيديل السابع القرن يف وجاء
األخرى. الكربيتيك حمض مركبات من وكثريًا الصودا سلفات واكتشف الصيدلية،

يف عظمتها أوج وصلت حتى االرتقاء يف الدوائية الكيمياء أخذت الوقت ذلك ومنذ
ذكره. يأتي مما الهامة املواد من كثري واكتُشفت عرش، التاسع القرن

اآلتية األفرع املدرسية حياتهم يف يتعلمون الصيادلة أصبح الباهر العرص هذا ويف
الكيمياء: من

ومعرفة الدستورية الطبية باملواد الخاصة الكيمياء وهي ،Pharmaceutical Chem أوًال:
بها. يتعلق ما وكل غشها وكشف تقديرها، وطرق نقاوتها درجة

والدم واللبن البول كتحليل بالتحاليل الخاصة الكيمياء وهي ،Analytical Chem ثانيًا:
ذلك. وغري الصابون مثل الصناعية واملواد

الجنائية. بالحوادث الخاصة وهي الرشعية)، (الكيميا Forensic Chemistry ثالثًا:

الصيدلة يف الحيوانات (2)

العرص وليدة ليست الصيدلة يف املختلفة الحيوانات أعضاء من بكثري االنتفاع يف الرغبة إن
الوحشية. إىل أدعى بشعة بصورة ولكن الخليقة منذ البرش بني منترشة كانت بل الحديث،
اآلن تستعمل كما الحادة األنيميا حاالت عالج يف الكبد املرصيني قدماء استعمل وقد

الحديث. عرصنا يف الطريقة هذه
الهمج قبائل واستعمل املرضية، الحاالت من لكثري الرباز املرصيني قدماء واستعمل

واإلقدام. والجرأة للتقوية والنمور األُسد قلوب
الحيوانية، األدوية بهذه الربيطانية الصيدلة دوائر فاهتمت عرش السابع القرن وجاء

الدساتري: هذه ذكرته ما أهم ومن لندن، دساتري يف خاصًة جدوًال لها وأفردت
الكلب، الضفدع، املاعز، اإلوز، اإلنسان، الزراريح، النمل، خام، عنرب األرنب، القط،

إلخ. … الجبن العاج، البول،
املختلفة اإلنسان أجزاء استعمال هو الصيدلة تاريح يف الباحث نظر يلفت ما وأهم
١٧٥٩ سنة عام ذكر وقد البرش، أكلة عصور إىل ذلك تاريخ يرجع أن ويغلب املداواة، يف
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أعضاء من كثري Lemery’s dictionnaire univerable des drogues Simple كتاب يف
املسعور، والكلب الثعبان للدغ الطفل وكعاب واملخ الجمجمة مثل اإلنسان، أي: Homo ال
وكوبتني الصدرية، لألمراض األم ولبن للقيء، األظافر ونبيذ للدحس، األذن وإفرازات
الجاف اإلنسان وبراز والهسترييا، النقرس ضد الريق عىل الطازج البول من ثالث أو

املتقطعة. والحمى للصداع املسحوق
عظم نبيذ أن Paranassus Midicinalis كتابه: يف بخلر ذكر ١٦٦٣ عام ويف
منشط كدهان اإلنسان ودهن للروماتزم، العظم وزيت للدوسنطاريا، مفيد اإلنسان

األعضاء. لضعف
جماجم لندن يف الصيادلة يبيع يأتي: ما Moses Charas كتب ١٦٩٤ عام ويف
املجرمون، يشنق حيث أيرلندا من بها ويأتون األخرض، الطحلب عليها ينمو التي املوتى
السمبتاوي. املرهم تحضري يف تستعمل وكانت شلنًا، ٨–١١ بني الجمجمة ثمن ويتفاوت
الثاني لشارل (قومسيون) األطباء مشاهري من أربعة كتبها مشهورة تذكرة ويف

اإلنسان. جمجمة روح من نقطة ٢٥ مقدار يصفون
لندن، دستور يف ذكر ثم دايسقوريدس أيام إىل الصيدلة يف الرباز استعمال ويرجع

كرشبة. النبيذ يف منقوًعا واإلوز الفريان براز يستعملون كانوا أنهم جلوبري ذكر وقد
حاالت يف الستعماله الحاصل الزيت ويأخذون مرتني، األطفال براز يقطرون وكانوا
يف الستعماله ويسحقونه ويجففونه البيضاء الكالب براز يجمعون وكانوا الرسطان،

والقرحات. والبثور والدوسنطاريا املغص
مستحرضاتهم، من كثري يف الرأسوالسم مثل املختلفة األفعى أجزاء يستعملون وكانوا
األفاعي نبيذ يرشبون وكانوا الباب، هذا يف ا جدٍّ قيمة Moses Charas أبحاث وكانت
أهم ومن األفعى. سم عىل كثرية أبحاثًا يجرون الحديث العرص علماء زال وال للتقوية،
أطباؤنا بعض (ويقوم Cobranyl املسمى املستحرض هو العرشين القرن مستحرضات

ذلك). يف خاصة بأبحاث األفاضل
وأهمها الفعالة، املواد من الكثري الصيادلة وحرض الحيوانية، الصيدلة هذه وارتقت
الغدة خالصة مثل الغدد؛ خالصات من وكثريًا واألنسولني، البنكرياتني مثل اإلنزيمات؛
وخالصة األسواق، يف املستحرضات من الكثري منها ويوجد املبيض، وخالصة الدرقية
واللقاحات، واألمصال الكبد وخالصة واألدرينالني الغدد، مجموع وخالصة الخصيتني

خاصة. ودراسة خاصة كيمياء الحيوانية الصيدلية لهذه وأصبح
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الصيدلة يف السموم (3)

وطرق عالجها ومعرفة تأثريها وقوة السامة املواد خواص معرفة وهو السموم علم
األولون درس ولذلك وخواصها؛ النباتات عن فطرته يف اإلنسان عرفه ما أول وهو كشفها،
املضادة الرتياقات لها وحرضوا قيمة، لعصورهم بالنسبة تعد دراسة السامة املواد هذه
املوضوعات أشيق من الرتياقات هذه كانت وقد العربي، االسم منها اشتق التي Theriaca
الكثري، منها واخرتعوا األزمان، تلك يف واألمراء وامللوك العلماء فيها بحث التي وأهمها

السموم. فعل من وتقي األمراض، لعالج تنفع أنها وظنوا
البدء يف اإلنجليز استعمل ولذلك مرتادفان؛ والسم للصيدلة اإلغريقني االسمني وإن

فائتة. قليلة عصور حتى بينهما تمييز دون Potion & Poison كلمة
النباتات من كثري خواص الحيوانية معيشته ومالحظة بفطرته اإلنسان تعلم وقد
النباتات والعرب االسرتوفانتوس، إفريقيا وزنوج الكوكا، أمريكا زنوج فعرف السامة،

عقار. كلمة جاءت ومنها فتميتها، اإلبل تعقر التي
جزيرة تسكن كانت إنها ويقولون: وبناتها Hecta إىل السم اكتشاف اإلغريق وينسب

أيًضا. الذئب خانق اكتشف من أول وهي اللحالح، اسم منها اشتق التي Colchis
أصناًفا وعملوا السامة، وخواصها املختلفة العقاقري بدراسة أنفسهم امللوك واهتم
هؤالء أحد كان وقد (صيدليٍّا)، نفسه يف أمري أو ملك كل وأصبح لها، مضادة األدوية من

ترياكا. أول مكتشف Mithridates امللوك
Belladonnaو الصنمي اليربوح Mandragora هو القدماء استعمله ما أهم ومن
ملا هانيبال القرطاجني العظيم القائد أن ويروون السكران، Henbaneو الحسن ست
األعداء، أمام فرتاجع الحيلة، إىل عمد عليها االنتصار إىل يوفق ولم إفريقيا شواطئ غزا
فيها، ما ورشبوا األعداء فاغتنمها السكران، بذور فيه املنقوع النبيذ من أدنانًا وراءه وترك

تنكيل. رش بهم ونكل هانيبال إليهم فرجع
أقسام: أربعة إىل وقسموها Theriaca ال اإلغريق علماء واخرتع

(1) Antidotus Mithridates Damocrates.
(2) Electauruim Theriacle Magnum.
(3) Theriaca Mithridatum.
(4) Theriaca andromachus.

األصول حسب تصنع األربعة األصناف هذه وظلت الثعبان، لحم تحوي األخرية وهذه
عرش. السابع القرن حتى املدن أمهات يف األثمان بأبهظ وتباع مخرتعوها، وضعها التي
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ضد كرتياق قليلة بكميات الزرنيخ مركبات أكل عرش السابع القرن يف انترش ثم
املختلفة. السموم

فروع من فرًعا Toxicology السموم علم أصبح حتى عرش الثامن القرن يمض ولم
عظيم. بشغف يدرسونه الهامة الصيدلة

فاتحة وكانت الزرنيخ، لكشف املعروفة طريقته «مارش» اكتشف ١٨٣٦ عام ويف
العلم. هذا لتقدم طيبة

والسموم أسبابها ومعرفة الجرائم أرسار اكتشاف طرق يف يفكرون العلماء بدأ ثم
السموم. وعلم الكيمياء قوامها التي الرشعي الطب مصالح وأنشئت ذلك، يف املستعملة

العقاقري علم (4)

وترشيحها ونسبها الطبية النباتات يف يبحث ألنه الصيدلة؛ فروع أقدم ذكرنا كما وهو
عظيًما. تقدًما العرشين القرن يف العلم هذا تقدم وقد الفعالة، وأصولها

الطبية املادة (5)

النباتات أصول من وتحقق مفعولها وعرف الطبية الكيماوية املواد اإلنسان درس وملا
وذكر وتقديرها، تحضريها طرق يف وبحث جرعاتها حدد وخصائصها، الفعالة

الطبية. وفوائدها تركيبها يف تدخل التي املختلفة املستحرضات

العملية الصيدلة علم (6)

طرق الختالف تبًعا ولونه هيئته تختلف قد واحًدا مستحًرضا أن الصيديل رأى ملا ثم
كل عليه يسري ثابت دستور يف ثابتة خطًطا ورسم التحضري، أصول لذلك ذكر تحضريه،
عمليٍّا ارتقاءً وارتقى ،Practical Pharmacy العملية الصيدلة علم ظهر وبذلك صيديل،
وهو وغريها، والحبوب والصبغات الخالصات تحضري يف الحارض العرص روح يناسب

العلمية. واألصول يتفق بما الدواء تركيب فن إىل الطالب يهدي

57





احلديثة الصيدلة

عرش الثامن القرن يف (1)

يكتفوا ولم األرباح، عليهم وتواردت االزدياد، يف الصيادلة شوكة العرص ذلك يف بدأت
دخل وبلغ األمراض، من لكثري املختلفة األدوية اخرتعوا بل وتحضريها التذاكر بأثمان

شهريٍّا. جنيًها ٣٠٠ إىل ١٥٠ من يقرب ما األشخاص بعض
األوىل، عىل الثانية الطائفة لطغيان إنجلرتا يف والصيادلة األطباء بني النزاع واشتد
وعرضت مريض، لجزار دواء وصف بأنه روز» «وليم يدعى صيديل ضد شكوى وقدمت
صدر وأخريًا الحادة، املناقشات من ا هامٍّ دوًرا وأخذت اللوردات، مجلس يف القضية هذه
Medical الطبية العائلة من أنهم: رسميٍّا بهم واعُرتف الصيادلة، جانب يف الحكم

.Practitioners
األناقة غاية يف صيدلياتهم وكانت الباب، هذا يف أوروبا دول جميع أملانيا سبقت وقد

الذوق. وحسن والرتتيب
أولها صدر دستوًرا ٤٣ عددها يبلغ الطبية الدساتري من عدد القرن ذلك يف وصدر

١٧٩٩م. عام وآخرها ١٧٠١م عام

عرش التاسع القرن يف (2)

عظمتها. أوج الصيدلة فيه وصلت إذ العلمية؛ النهضات جميع عرص وهو
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الصيدلة علوم يف الهائل التطور أحدث الذي املقدس بثالوثه القرن هذا ويمتاز
وغريها: الجرائم وكشف والعالج والطب الحديثة والكيمياء

عرش. التاسع القرن من األول الثلث يف Alkaloids القلويات أشباه اكتشاف أوًال:
الثاني. الثلث يف Anaethetics واملخدرات املنومات اكتشاف ثانيًا:

Synthetic organic الصناعية العضوية الكيماوية املواد من كثري اكتشاف ثالثًا:
األخري. الثلث يف compounds

اآلتي: بالرسم الثالوث هذا إىل نشري أن ويمكن

الصيدلة ا$خدرات وا$نومات
ا$واد العضوية
ا$ركبة كيميائي*ا

أشباه القلويات

القلويات أشباه

من القلويات ألشباه املكتشفني جل يكون أن الرشيفة املهنة لهذه الفخر دواعي ومن
Desorne & Seguin & Serturner صيادلة الثالثة أبحاث كانت فقد النابهني، الصيادلة
هذه الكتشاف طيبة فاتحة الفعالة ومواده األفيون عن القرن هذا من األول الثلث يف

الكيماوية. املواد من الفصيلة
عام ظن حتى األفيون عن األبحاث من الكثري أجرى فرنسيٍّا صيدليٍّا Desone وكان
ولذلك الناركوتني؛ أنها بعد فيما ثبت التي الفعالة مادته اكتشاف إىل توصل أنه ١٨٠٣م

.Desone’s salt يت ُسمِّ
حتى ١٨٠٤ عام من األفيون عن أبحاثه أجرى وقد ماهًرا، صيدليٍّا Seguin وكان
قال إذ عظيم؛ خطأ يف وقع ولكنه الكينا، خشب عن كثرية أخرى أبحاثًا وأجرى ،١٨١٤

جيالتينية. هي الفعالة مادته إن
Fredrich Welhelm يدعى: أملانيٌّ آخر صيديلٌّ الفرنسيني هذين يعارص وكان
عضويٍّا حمًضا اكتشافه فيها أذاع ١٨٠٦ عام يف صغرية نبذة طبع ،Adam Serturner
املادة اكتشاف فيها أذاع ١٨١٥ عام أخرية نبذة طبع ثم امليكونيك، حمض بعد فيما سمي
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بمبلغ الفرنيس العلمي املجمع وكافأه Morphium الحني ذلك يف وسماها لألفيون، الفعالة
ومعرفة املورفني باستخالصه الطبية لالكتشافات جديًدا بابًا فتح (ألنه فرنك؛ ٢٠٠٠

خواصه).
وهو Scheele بعد القرن هذا يف ظهر بحاثة صيديل أنبغ Joseph Pelletier وكان
الكينني مادة واكتشف ،Caventau هو آخر صيديلٍّ مع أبحاثه أجرى بارييسٍّ صيديلٍّ ابن

فرنك. ١٠٠٠٠ بمبلغ الفرنيس العلمي املجمع وكافأه ١٨٢٠ عام
الدفنني. مادة Vauquelinاستخلص ١٨١٢ عام ويف

والربوسني. األسرتكنني مادتي Caventau & Pelletier اكتشف ١٨١٨ عام ويف
الكوديني. Robiquet اكتشف ١٨٢١ عام ويف
الكينيدين. Winckler اكتشف ١٨٣٣ عام ويف

استخالصها وطرق ودراستها القلويات أشباه اكتشاف الوقت ذلك منذ وتتابع
وفرًعا املهنة، هذه من يتجزأ ال جزءًا أصبحت حتى الطب أعماق يف وتغلغلت وتقديرها،

الحديثة. الكيمياء أفرع من ا هامٍّ

واملنومات املخدرات

سماه قديم مرصي لنبات املخدر املفعول هومريوس ذكر فقد ا جدٍّ قديٌم وتاريخها
اآلالم بعض لشفاء العالجية خواصه ووصف الخشخاش، نبات أنه ويظن ،Nepenthe
القرن ويف للتخدير، القنب من نوع أبخرة استعمال هريودوتس ذكر وقد وتسكينها،
له وأجرى فخدره قنبيٍّا مستحًرضا مرضاه أحد الصيني العالم Hoa Thoa أعطى الثالث

جراحية. عملية
قدماء واستعمله بتدخينه، الزمان قديم منذ األفيون والصينيون الهنود استعمل وقد

البيطار. وابن سينا ابن وذكره بالفم، بتعاطيه املرصيني
الغاز أو األزوتوز أكسيد فعل الكيماوي ديفي همفري سري اكتشف ١٨٠٠ عام ويف
وقرر الكيماوية تجاربه أثناء يف استنشاقه نتيجة نفسه عىل املخدر فعله ووصف املضحك،

الطب. يف استعماله إمكان
أكسيد كمفعول هو املخدر األثري مفعول أن الكيماوي فارادي أثبت ١٨١٨ عام ويف

األزوتوز.
ويف الجامعات. يف لطلبتهم األساتذة يلقيها فقط نظرية فاراداي أبحاث نتائج وبقيت
عام كمخدر األثري سمبسون جيمس استعمل إذ الطب عالم يف جديد فتح كان ١٨٤٧ عام
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رضر أو الرحم انقباضات عىل تأثري دون تخف الوضع آالم أن ووجد الوالدة، حاالت يف
الكيماوي نصيحة عىل بناءً األثري بدل الكلوروفورم استعمل نفسه العام ويف بالجنني.

.Waldi والدي
وأثرت بكثرة، استعملت التي واملوضعية العامة املخدرات من كثري ذلك بعد واكتُشف

تقدمها. عىل وساعدت الطب، عالم يف الجراحة سري عىل كبريًا تأثريًا

كيماويٍّا املركبة العضوية املواد

الكيماوي الفوازيه هو العضوية وغري العضوية الكيماوية املواد بني ميز من أول وكان
الباب. هذا يف كثريًا نفسه أجهد الذي

عام ذلك يف والحيوان النبات محاكيًا عضوية مادة صنع من أول Scheele وكان
األزوتيك. حمض مع السكر بتفاعل األوكساليك حمض صنع فقد ١٧٨٦م،

الطرطريك. حمض بأكسدة النمليك حمض Döbereiner حرضَّ ١٨٢٢ عام ويف
ملح من النوشادر سيانات برلني يف الكيميا أستاذ Wöhler حرض ١٨٢٨ عام ويف
النوشادر أمالح تخالف الجديدة املادة هذه خواص أن ووجد الفضة، وسيانات النوشادر
وتمكنا أبحاثه، يف Leibig إليه انضم وقد العضوية، املواد من كثريًا وتشبه األخرى،
الكلورين مع وأمالحه مركباته وعرف C7H5O Benzoil Radical اكتشاف من بعد فيما

واليود. والربومني
الخالدة أبحاثه أهم ومن ،١٨٨٢ عام ومات ١٨٠٠ عام فرنكفورت يف وهلر وولد

صناعيٍّا. البولينا تحضري هو
املواد تقسيم طريقة Leibig تالميذ أحد C. F. Gerhardt اكتشف ١٨٥٠ عام ويف
العرشين القرن يزال وال ،Homologous Series يت ُسمِّ متشابهة فصائل إىل العضوية
والحيوان النبات تقليد محاولة العلماء أبحاث تظهرها التي العضوية املواد من بكثري يذخر
املختلفة الفارماكوبيات تستعمله ما بني يكون أن غريبًا وليس الطبيعي، وعمله عنارصه يف

وأهمها: بإحصائها بنفيس قمت وقد صناعية، عضوية مادة ٢٠٠ عن يقل ال ما
وغريها والنواويك والكافوريك الجاويك مثل عضويٍّا حامًضا عرشين من يقرب ما
وبعض والربوتارجول كاالرجريول الفضة وأمالح وأمالحه واألنتيبريين والبرياميدون
الجليسريوفوسفات وأهمها الجري وبعضأمالح والربوموفورم والربوميورال البزموت أمالح
والنيوسلفرسان ٦٠٦ والسلفارسان والبيباريزين والهريويني والكريوزوت وأمالحه والبنني

وغريها. األزرق واملثيلني واليودوفورم وأمالحه والجاياكول ٩١٤
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٤٠ق.م. عام حوايل كليوباترا عارص أنه يظنون :Dioscoridesديسقوريدس (١)
سيليسيا، من وهو وأسكليبياس، إليزيس الطبية املادة يف العظيمة مؤلفاته خصص وقد

الدوائية. واملواد النباتات مالحظة يف ودراسته وقته كرس وقد
التي مؤلفاته كثرة يف كاتب يضاهيه وقلما Clauduis Galenus هو :Galenجالن (٢)
والحديثة. القديمة عصورها يف والطب الصيدلة لعلماء مرجًعا عاًما ١٥٠٠ حوايل ظلت

والده وكان ٢٠٠م، عام ومات ١٣٠م، عام الصغرى آسيا يف برجاموس مدينة يف ولد
حلًما الوالد رأى إذ الفلسفة جالينوس الشاب يدرس وبينما حياته، يف محظوًظا مهندًسا
جالينوس مؤلفات يف نرى ولذلك التداوي؛ علم إىل الفلسفة من االبن حياة مجرى غري

واحد. مزيج كأنهما والعلم الفلسفة
النباتات من كثري يف فائًقا وعلًما زائدًة خربًة أكسبه مما البلدان من كثري يف تجول
املدينة نفس يف Gladiators مدرسة يف أستاذًا وعني بلدته إىل رجع ثم الطبية، وخواصها

عمره. من والعرشين التاسع يف
الشخصيات من وكثري باإلمرباطور وتعرف والثالثني الثالث يف روما إىل ذهب ثم
وكانت «أكرا»، شارع يف منزله يف خاصة صيدلية روما يف لجالن كان إنه ويقولون البارزة،
رأيه ومعرفة الستشارته الصيدلية هذه يف يحرضون األطباء وكان مؤلفاته، نفائس تحوي

.Apotheca الوقت ذلك يف تسمى وكانت العقاقري، بعض يف الخاص
يف التفنن يف خاصة غواية له وكان للميالد، الخامس القرن يف عاش :Aetius (٣)
كبرٍي حدٍّ إىل متدينًا كان وقد عملها، وطريقة منها الكثري فوصف Plasters اللزقات صنع
الدواء هذا أعط ويعقوب وإسحاق إبراهيم إله «يا الدواء: تحضري أثناء يقول كان إنه حتى
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جنيه ١٠٠ يوازي بما منها الواحدة الزجاجة يبيع كان قطرة جهز وقد عندك»، من قوة
.Antidotus الوقت ذلك يف أدويته يسمي وكان مرصي،

أن يعتقد وكان ٢٠٠ق.م. عام حوايل اإلسكندرية يف عاش الكبري: سريابيون (٤)
وأغلب اإلنسان، وأعضاء الدواء بني والتشابه املالحظة هو الدوائية الطبية العلوم أساس

املرصيني. قدماء عن منقولة معارفه
مؤلفاته ووضع العارش، القرن أواخر يف عاش عربيٌّ عالٌم الصغري: سريابيون (٥)

قرون. خمسة حوايل مستعملة ظلت التي الطبية للمادة الكثرية
وطبع سينا، البن معارص وهو ١٠٠٠م عام القاهرة يف عاش الصغري: موىس (٦)
دواعي ومن مرة، سبعني من أكثر اللغات بمختلف Receptorium Ontidotorium مؤلفه
املؤلف هذا عن مأخوذًا لندن يف فارماكوبيا أول نصف من أكثر يكون أن ملرص الفخر

بالنص. املرصي
مؤلفه ووضع عرش، الثالث القرن عاشيف :Nicolas Myrpsusنيقوالمريبسس (٧)
حتى الطب علماء لجميع مرجًعا وظل طبية، تذكرة ٢٦٥٦ يحوي الذي الجامع الضخم
تركيباته أهم ومن ،١٦٥٨ عام نورمربج يف الكتاب هذا ترجمة وطبعت قريبة، عصور

وهي: ،Sel Purgaterius وسماها نيقوال، للبابا حرضها التي الوصفة تلك

درهم ٤ النوشادر ملح
درهم ٤ محمودة
درهم ٢ خشخاش بذور
درهم ٣ سوسن أو طيب عرق

قمحة ١٣ فلفل
قمحة ٢٥ صنوبر جوز
درهم ٢ عنصل بصل

واحدة بلحة

الفائدة. عظيم كمسهل وتستعمل تُسحق
،١٣٣٥ عام ماجوركا جزيرة من باملا يف ولد :Raymund Lully ليل رايموند (٨)
عىل املنزلية حياته كانت ولكن وبنتًا، ولدين وأنجب والعرشين، الثانية سن يف وتزوج
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«أمربوسيا اسمها متزوجة سيدة غرام يف ووقع التبذل، عيشة فعاش الشقاق، من يشءٍ
ولم حبها، عن تصده حتى إياه فأرته ثديها، يف بالرسطان مريضة وكانت كاستيلو»، دي
بيديه فبنى الجبل، إىل وصعد العالم وكره الدواء، علم وبدراسة بها شغًفا إال ذلك يزده

أبحاث. ومعمل وصيدليًة مسكنًا منه جعل كوًخا
وتلقى وفلسطني، وتونس وجنوا والبندقية وروما كباريس البلدان من كثري يف تجول

فيالنوفا. أرنولد عن الكثري نابويل يف
يف فرنسيسكو سان كنيسة يف العلماء من كثري محج قربه زال وال ١٤١٥ عام تويف

باملا.
النبيذ من بتقطريه الكحول، أي: Aqua Vitae هو الصيدلة عالم يف أوجده ما وأهم

البوتاس. كربونات بواسطة تركيزه طريقة واكتشاف
الكثري مؤلفاته يف كتب وقد ١٣٩٣م، عام ولد :Basil Valentineفالنتني باسيل (٩)
لصهر طريفة طريقة ورشح والزئبق، الذهب وكذلك الطب، يف واستعماله األنتيمون عن

األنتيمون. مع الحديد
املولد سويرسي :Philipus Aureolus Theoprastus Bombastباراسلسس (١٠)
باسيل، جامعة يف علومه أول وتلقى ،١٤٩٠ عام ولد العريقة، بومباست عائلة من منحدر
بروحه فتشبع الكيماوية، العلوم Tristhimius معمل يف ليتلقى وارزبورج إىل وتوجه
أرسارها الطبيعة من يختلس أن طموًحا كان وقد الحياة، أكسري عن للكشف نفسه وجهد
من يقرب ما وشفى أوروبا، أقطار من كثريًا طاف وقد األدوية، معميات يعرف وأن

أمريًا. ١٨
غوى ،١٦٤٤ عام وتويف ١٥٧٧ عام بروسل يف ولد :Van Helmotهلموت فان (١١)
من كغريه نفسه وجهد ،Vilvorde يف ا خاصٍّ معمًال له وأنشأ كثريًا، فيها ودرس الكيمياء
واكتشف الخمرية، عىل هامة أبحاث وله الحياة، وأكسري الفالسفة حجر لكشف العلماء
قبله العلماء كان وقد كنهها، وعرف الغازات من كثري يف وبحث الكربون، أكسيد ثاني
وقد تنتجها، التي املواد يف الساكنة األرواح إال هي ما واألبخرة الغازات هذه أن يعتقدون
وبعض املحرتق والفحم والبوتاس الجري من الكربون أكسيد ثاني عىل الحصول من تمكن
وسماه الحيوان يميت وأنه االحرتاق عىل يساعد وال يحرتق ال أنه والحظ املعدنية، املياه

.Gas Sylvestre
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عام أملانيا يف كارلستادت يف ولد جلوبري، رودلف جون هو :Glauber جلوبري (١٢)
بهم. يفخر أن يحق الذين الصيدلة زعماء من وهو ١٦٠٣م،

املياه بعض بتعاطيه عظيٍم جهٍد بعد منه فشفي املعدة بداء مريًضا صغره يف كان
السحري، املاء هذا يف الرس ملعرفة وقته من الكثري كرس أن ذلك دعاه وقد املعدنية،
سماه الذي الصوديوم كربيتات اكتشاف بشائرها أول كان التي العديدة أبحاثه فأجرى
العرشين. سن يف وهو ذلك وكان جلوبري، ملح بعده وُسمي Sel Admirableاملدهش امللح
حمض مع بتفاعلها النوشادر كربيتات منها وحرض العظام من النوشادر حرضَّ وقد
وكان النحاس، كربيتات لتحضري طريقة واكتشف األمالح»، «روح سماه الذي الكربيتيك
بعض اتخذت وقد الكيماوية، املصانع لبعض يبيعها كان إذ اكتشافاته من يستفيد

ملصنوعاتها. مسجلة ماركة رأسه رسم أملانيا مصانع
محلول مكتشف وهو مونبلييه يف ولد جوالرد توماس هو :Gaulards جوالرد (١٣)
أكسيد بغيل وحرضه Gaulards Extract باسمه ُسمي الذي القوي الرصاص خالت تحت
السائل تصفية ثم يربد املغيل ترك ثم ساعة، مدة النبيذ خل مع Letharge الرصاص

لالستعمال. الرائق
اللزقات منها وحرض Cerates of Saturn الرصاص شمعات من كثريًا حرض وقد
الرصاص. وشمعات الرصاص خالت مخلوط من ولكن الرصاص، خالت ومرهم املختلفة
يف ولد ستارسند تجار أحد أوالد سابع شيل ولهلم كارل هو :Scheele شيل (١٤)
من اآلالف أجرى البديهة، حارض الذاكرة حاد مفرط ذكاء ذا وكان ،١٧٤٢ عام ديسمرب ٩
Retsius الصيديل صديقه عنه ذكر وقد إحداها. نتيجة ما يوًما ينس لم ولكنه التجارب،
مرصوفه من اقتصده بما يمكن ما أكثر الكتب من اشرتى أنه Sund متحف ومدير
ينساه وال منه ذكراه يهمه ما يذكر وبذلك مرتني، أو مرة الكتب هذه يقرأ وكان الخاص،

الدهر. أبد
حتى الصيدلية بهذه وبقي أخوه، بها يشتغل وكان جوتنربج يف صيدلية إىل ذهب
أصبح سنوات ٣ وبعد ماملو، يف أخرى صيدلية إىل منها فذهب ،١٧٦٥ عام صاحبها باعها

استكهولم. بمدينة شارنربج املسرت ملساعدي رئيًسا
بعد ١٧٧٦ عام اشرتاها ثم أرملة تملكها Köping يف صيدلية مدير أخريًا وأصبح

ديونها. من أنقذها أن
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السابقة األرملة من وتزوج حادة، عصبية ونوبات الروماتزم الزمه أيامه آخر ويف
حياته يف قام وقد بيومني، منها زواجه بعد وتويف عاًما، ٤٤ العمر من وله ١٧٨٦ عام

أهمها: الجليلة األبحاث من بكثري
حامض عىل الحصول إىل نهايتها يف توصل Cream of tartar عن كثرية أبحاث أوًال:

بعد. فيما طبعت رسالة ذلك يف وكتب الطرطريك،
الفلوريك. حامض عىل منها وحصل Flour Spar عىل أبحاث ثانيًا:

اكتشاف إىل ١٧٧٣ عام خاللها توصل التي األسود املانجنيز أكسيد عىل أبحاث ثالثًا:
«النار عن القيمة الكثرية أبحاثه إىل ذلك وقاده الباريتا، وماء والكلور األوكسجني
Fire وهو أحدهما الغاز: من صنفني من مكون الهواء أن إىل منها وتوصل والهواء»،
غري آخر غاز ثم املنجنيز، أكسيد من عليه حصل ما تماًما يشبه وهو النار، غاز air

١٧٧٧م. عام والهواء» «الغاز كتابه وطبع فعال.
لربيستيل. سابًقا األوكسجني لغاز اكتشافه وكان

الحلو. الزئبق تحضري طريقة اكتشافه رابًعا:
واملثلني والعفصيك والليمونيك واألوكساليك واملاليك النمليك حمض اكتشافه خامًسا:

األزرق.
الخاص الصيديل وكان ١٥٦٥ عام ريمز يف ولد :Gidean Delaine ديالن جديان (١٥)
دوًرا لعب وقد الدخالء، عىل للقضاء الصيادلة نصري كان وقد الدانمرك، ملكة أنا للملكة
وسمى الدولة، رجال بني خاصٌّ مركٌز له وكان األوروبية، القارة يف املهنة ترقية يف ا هامٍّ

.Pharmacopoeius نفسه
وصل الذي السبب تكون قد التي الخدمات جليل للمهنة فيها أدى عاًما ٩٧ عن تويف
للعام جنيه ألف بمعدل جنيه ألف ٩٧ املهنة هذه من جنى وقد السامي، مركزها إىل بها

حياته. سني من
يف الصيدلة مدرسة ناظر هو :Lowis Nicolas Vauquellin نيقوال لويس (١٦)
صيدلية إدارة بنفسه توىل ثم املناجم، مدرسة يف أستاذًا وكان ،١٨٠٣–١٨٢٩ عام باريس

باريس. يف
الحيوانية. املواد من وكثريًا والجلوسينيوم الكروميوم اكتشف وقد

٢٥٠ عن يزيد ما وضع وقد الذهب، وعرق والكينا البالدونا عىل أبحاث عدة وأجرى
علمية. مذكرة
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عام مونبلييه يف ولد :Ontoine Augustine Pormentier أوغسطني أنتوان (١٧)
عدة األملان وأرسه الفرنيس، الجيش يف صيديل وظيفة وشغل ،١٨١٣ عام وتويف ،١٧٣٧
الوقت. ذلك يف فقط الحيوان غذاء كانت التي البطاطس عىل يتغذى خاللها كان مرات

عمل بأجل يقوم ملن الفرنسية األكاديمية قدمتها التي الجائزة نال ١٧٧١ عام ويف
األرض يف البطاطس زراعة يف بنجاحه وذلك الحني، ذلك يف واملجاعة األزمة إلفراج

الفرنسية.
فيها، فأفلح البطاطس، عن أبحاثه فيها أجرى أرض قطعة الحكومة منحته وقد

هامٍّ. كغذاءٍ واستعمل الفرنسية، األقطار جميع زراعته وعمت
عرش السادس لويس إىل وقدمها النبات، لهذا ظهرت زهرات أول من باقة عمل وقد

العظيم. الصيديل ذلك بجميل اعرتاًفا صدره بها زين الذي
وحصل ،١٨٠٢ عام مونبلييه يف ولد :Ontoine Gerome Balardأنطوانجريوم (١٨)

.١٨٧٦ عام وتويف الصيدلة، دبلوم عىل منها
إىل وتوصل املستنقعات، بعض مياه عىل كثرية بأبحاث قام دراسته خالل ويف
الذهبية، مداليتها ومنحته بلندن امللكية الجمعية ذلك عىل وكافأته «الربوم» اكتشاف

مونبلييه. يف الكيمياء أستاذ وأصبح
املستنقعات، ماء البوتاسمن تحضري طريقة إىل عاًما عرشين مجهود بعد توصل وقد

الطريقة. هذه وسجل
حاز صناعته يف ماهٍر صيديلٍّ ابن صيديلٌّ وهو :Joseph Pelletier بليري يوسف (١٩)
فرنك. ١٠٠٠٠ بمبلغ ذلك عىل وكوفئ الكينني، اكتشاف أبحاثه أهم ومن واسعًة، شهرًة
عام وتويف ،١٧١٨ عام فرنسا يف ولد :Piere Joseph Macquer يوسف بيري (٢٠)
الطب، يف دبلوم ثم الصيدلة يف ماجستري عىل حصل عريقة، اسكتلندية عائلة من ،١٧٨٢

النفيسة. واملعادن والزرنيخ واملانيزيا الكوالني عىل أبحاثه قرص وقد
،١٧٧٠ عام وتويف ١٧٠٣ عام ولد :Pierre Francois Rouelle فرانسوا بيري (٢١)
الفوازييه استمعها خاصة محارضات عدة ألقى وهناك باريس، يف صيدلية يملك وكان
يرمي حتى نفسه ينسيه كليٍّا اندماًجا محارضاته يف يندمج كان وقد املشهور، الكيماوي

للملك. ا خاصٍّ صيدليٍّا عني وقد سامعيه، أنظار ويجذب ومالبسه (قبعته) بربنيطته
ومتعادلة. وقلوية حامضية إىل األمالح تقسيمه أبحاثه نتائج وأهم
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صيديلٌّ وهو ،١٦٩٨ عام وتويف ١٦١٨ عام ولد :Moses Charasموىسكراس (٢٢)
إسبانيا ملك استدعاه وقد والثعابني، السموم وعلم الرتياق يف خاصة أبحاث له فرنيسٌّ
أغلب إىل ترجمت فارماكوبيا أول وضع أنه أعماله أهم ومن خطري، مرض يف الستشارته

الصينية. حتى العالم لغات
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القديمة املرصية الطبية الدساتري (1)

والصيدلة، الطب علمي يف تحًفا تعد طبية دساتري عىل املرصية اآلثار يف الباحثون عثر
ألعضاء نفعها حسب فيها مرتبة األدوية وكانت «القراطيس»، ب تسميتها عىل اصطلح وقد
وكانوا األحمر، باملداد واملقادير األسود باملداد تكتب األسماء وكانت لألمراض. أو اإلنسان
وحدتهم، من ١ / ٦٤ ،١ / ٣٢ ،١ / ١٦ مثل املقادير تحديد يف الدقيقة الكسور يستعملون
حسب القديمة املرصية القراطيس هذه تقسيم ويمكن التحضري، طرق يكتبون وكانوا

فيها: ظهرت التي العصور
برلني. قرطاس مثل عرشة الثانية األرسة حتى األوىل العصور دساتري أوًال:

هريست. قرطاس مثل عرشة الثامنة األرسة إىل عرشة الثانية األرسة من الدساتري ثانيًا:
إيربس. قرطاس مثل الرعاة عرص أول حتى عرشة الثامنة األرسة من الدساتري ثالثًا:

سميث. إدوين قرطاس مثل الرعاة عرص دساتري رابًعا:
زويحا. قرطاس مثل املسيحي العرص دساتري خامًسا:

«أوهذا الدواء: كيل عند يقولون كانوا فمثًال الشفاء، لجلب بالعزائم يستعينون وكانوا
هوريس.» البنها إيزيس وحرضته مقداره وحددت فعلته الذي هو حوريس يا املقدار
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والغسوالت والحبوب املراهم لتحضري الوصفات من كثريًا الدساتري هذه تحوي وكانت
واللزقات.

اليونانية الدساتري (2)

وقد بهولندا، الليد بمتحف اآلن املحفوظ اليوناني القرطاس ثم أبقراط فصول أهمها
من أكثر كتابه حوى وقد طبيبًا، يكون أن قبل عاديٍّا صيدليٍّا كان أبقراط إن جالن: قال
عصارة ومنها املخدرات وذكر املعدني، ومنها النباتي ومنها الحيواني منها عقار مائتي
واملقيئات واملسهالت والقطرات والغراغر والحبوب املراهم من كثريًا وذكر الخشخاش

والعطور. واألقراص

العربية الدساتري (3)

العرب عن ويروى للعربية، ترجم أن بعد العرب منه نهل الذي املورد أبقراط طب يعترب
والسنامكي الراوند معرفة يف الفضل إليهم ويرجع الصيدلة، شأن من رفع من أول أنهم
أيام يف ظهر وقد الورد، ماء قطر من أول وهم الطيب، وجوز واملسك والكافور واملن

وأهمها: الطبية الدساتري من كثري العرب

عرش الحادي القرن يف سينا بن هللا عبد بن الحسني وضعها سينا: ابن مؤلفات (١)
ميالديٍّا.

البيطار. ابن مفردات (٢)
يف الطبية املدرسة رئيس سهل بن صابر وضعه طبي دستور اسم وهو كرابادن (٣)
وآخر الصيدلة، مهنة لتعاطي قانونًا سن الذي الرشيد، هارون الخليفة من بأمر بغداد

وأثمانها. واألدوية العقاقري بأسماء
الرازي. خواص (٤)

الحديثة الدساتري (4)

القرن حتى العدد الكثرية الطبية الدساتري هذه بني يتخبط النحو هذا عىل العالم وسار
جامع طبي دستور تكوين يف جديٍّا تفكريًا تفكر دولة كل بدأت وقد للميالد، عرش الرابع
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يكتب لم منها كثري فظهر سلطانها، وتحت حكومتها بنفوذ أنحائها جميع يف يستعمل
عدة ظهرت وقد للميالد، عرش التاسع القرن حتى وهكذا غريها، وتلتها فدالت البقاء، لها

وهي: دستوًرا ٢٦ عددها بلغ العالم أقطار من كثري يف دساتري

١٨٦٤ عام الربيطاني الدستور
١٨٧٦ عام الربتغايل الدستور
١٨٨٦ عام شييل دستور
١٨٨٨ عام كرواتيا دستور
١٨٩٣ عام رومانيا دستور
١٩٠٤ عام املكسيك دستور
١٩٠٥ عام نيوزيلند دستور
١٩٠٥ عام إسبانيا دستور
١٩٠٦ عام أسرتاليا دستور
١٩٠٧ عام دانمرك دستور
١٩٠٧ عام سويرسا دستور
١٩٠٨ عام فرنسا دستور

ونروج واليابان وإيطاليا وهنغاريا املتحدة والواليات ورسبيا بلجيكا دساتري ثم
وفنلندا. واألرجنتني والسويد وروسيا

و١٩٣٤ ١٩٢٩ عامي بني منه األخرية سنوات الست فشهدت العرشين القرن وجاء
طبية، دساتري ثمانية طبعة جدد فقد الدساتري، وتجديد مراجعة يف كبريين ونشاًطا همًة

وهي: هنا، بدارستها سنهتم ما وهي

١٩٢٩ عام اإليطايل الدستور
١٩٣٠ عام اإلسباني الدستور
١٩٣٠ عام البلجيكي الدستور
١٩٣٢ عام اإلنجليزي الدستور
١٩٣٣ عام الدانمركي الدستور

73



الصيدلة تاريخ

١٩٣٣ عام السويرسي الدستور
١٩٣٣ عام اليوغوساليف الدستور
١٩٣٤ عام الهنغاري الدستور

واضًحا الفرق نرى ما دولة يف الطبي الدستور بها يمر التي األطوار جميع وبدراسة
قوية طبية حجج عىل مستندة الغري املبنى الركيكة الطبية والتذاكر العقاقري من متدرًجا
البرشي العقل أنتجه ملا مركزة خالصة هي التي املهمة، الحديثة املراجع من مرجع إىل
وأخرى طبعه بني عليها تطرأ التي التغريات وأن والصيدلة، الطب أبحاث من اآلن حتى
التي الطبية الفكرة فإن األقرباذينية، األبحاث وارتقاء الصيدلة تقدم عىل البني الدليل لهي
الصيدلة عالم يف والتطورات التغريات وهذه الزمن، بتغري تتغري قد ما عقار عن تتكون

أسباب: عدة إىل ترجع
العلمي. والتخمني الحدس أوًال:

العلمية. البساطة ثانيًا:
العلمي. الشك ثالثًا:

ومحتوياتها. وخواصها وأصلها النباتات علوم دراسة تقدم رابًعا:
األدوية ورشكات والصيدلية الطبية الجمعيات تبذلها التي الجبارة املجهودات خامًسا:

واألفراد.
غشها. من العقاقري حماية سادًسا:

الثمانية. الطبية الدساتري بهذه بسيًطا إملاًما هنا وسنلم

١٩٢٩ عام اإليطايل الدستور

الدكريتور بها وصدر ديسمرب يف ١٩٢٨ عام الدستور هذا من الخامسة الطبعة صدرت
مميزاته: وأهم موضوًعا، ٨٥ عىل الدستور هذا ويحتوي ،١٩٢٩ عام الحكومي

املعقدة. واملركبات الخام املواد نسبة فيه ترتفع أوًال:
األنسولني. فيه يذكر لم ثانيًا:
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الحكومة. مراقبة تحت عضويٍّا زرنيخيٍّا مركبًا ٣٩ عىل يحتوي جدول وبه ثالثًا:
للحقن. املعدة املستخرجات لتعقيم طريقة ١٧ وذكر التعقيم موضوع يف أسهب رابًعا:

العقار. مفعول لتحديد الحيوية الطرق به تذكر لم خامًسا:
والحبوب القطرات عن مفصلة أبواب به اإليفاء كل وىف فقد الصيدلية الجهة من وأما

تحضريها. وطرق واللبوسات والغسوالت

١٩٣٠ عام اإلسباني الدستور

هذا ويعترب الطبية، األكاديمية من بدعوة ١٩٣٠ عام منه الثانية الطبعة ظهرت
الطبية باألغراض وأوفاها الحديثة الدساتري أحسن ومن وجهاته، كل من جديًدا الدستور

مميزاته: وأهم واألقرباذينية،
واللقاحات. األمصال من لكثري مسهب وصف أوًال:

بالفم لتعاطيها مختلفة أشكال عىل الحيوانية الغدد مستحرضات من كثريًا جدد ثانيًا:
املمكنة. الطرق وبجميع وبالحقن

األنسولني. ذكر عدم ثالثًا:
املادة هو اإلرجوتامني اعتبار عىل اإلرجوت لتقدير وكالرك بروم طريقة ذكر رابًعا:

الفعالة.
للحقن. املعدة املحاليل لتعقيم طريقة ٢٤ لرشح كامل فصل تخصيص خامًسا:

كثرية رشوط تحت إال تستعمل وال فقط، زرنيخية عضوية مركبات ٦ ذكر سادًسا:
وحيوية. وطبية كيماوية

١٩٣٠ سنة البلجيكي الدستور

املعارف وزارة من بدعوة رسميٍّا انعقد مؤتمر بمعرفة ١٩٣٠ عام منه طبعة آخر صدرت
مفعول لتقدير الحيوية الطريقة ذكر أنه غري اإليطايل بالدستور الشبه كثري وهو والصحة،

العقاقري.
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١٩٣٣ سنة الدانمركي الدستور

لتعقيم الحرارة درجات أقىص مبينًا مادة، ٢٧ يحوي جدول به ٥٦٢ موضوعاته عدد
تركيبًا ١٦ وبه واألقراص، (الكبسوالت) املحافظ عن وافية فصول وبه املواد، هذه محاليل

لألقراص.

١٩٣٣ سنة السويرسي الدستور

يوليو يف به بالعمل املرسوم وصدر ،١٩٣٣ سنة أغسطس يف الخامسة الطبعة ظهرت
طبي، دستور يحتويه ما أكثر وهو موضوًعا، ١١٤٨ عىل الدستور يحتوي ،١٩٣٤ سنة
وجميع التحضري، لطرق خاصة أبواب فيه األقرباذينية، الوجهة من قيمته له مؤلف وهو
ا جدٍّ حديثة للعقاقري والكيماوية النباتية واألوصاف ا، جدٍّ متقنة الدستور هذا تركيبات

مميزاته: وأهم العلماء، أبحاث آخر من مأخوذة
املعقدة. والرتاكيب والجالينات الخام املواد من عالية نسبة أوًال:

البتيوترين. وال األنسولني بينها يذكر لم الحيوانية الحاصالت من محدود عدد ثانيًا:
لذلك. حكومي معمل وجود لعدم املفعول لتقدير الحيوية الطرق به تذكر لم ثالثًا:

١٩٣٢ سنة اإلنجليزي الدستور

«فالرييوس اسمه النهائية السنة يف طب طالب أظهر ١٥٤٢ عام يف دراسته، يهمنا ما وهو
أطباء وصفات من كثري بني من اختارها التي الطبية الرتاكيب من مجموعة كوردوس»
من بذلك ترصيح عىل الحصول عىل وساعدوه طبعها، عىل األطباء هؤالء وشجعه املدينة،

السناتو. مجلس
«فواس»، دكتور طبعه كتاب عىل باإلنجليزية فارماكوبيا كلمة ظهور مبدأ وكان

عرش. السابع القرن يف استعماله يعم لم ولكن
Apothecaries العقارين عند تباع والعقاقري األدوية هذه كانت ١٦١٧ عام وحتى
له يكون أن العطار عىل يحرم قانون عىل العقارون حصل العام نفس ويف والعطارين،
عليهم وزادت الطبية، الرتاكيب جميع تحضري عليهم تحول الوقت ذلك ومن عقار، دكان

األرواح. لصيانة األهمية من فيه ملا الرقابة
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يف امللكية الطبية الكلية طبعته الذي الدستور هو إنجليزي طبي دستور أول وكان
املفردة املواد من وكثري طبية وصفة ٩٠٠ من أكثر عىل يحتوي وكان ،١٦١٨ سنة مايو
تحتوي الواحدة التذكرة كانت فقد الفنية؛ باألخطاء مآلنًا كان كما اختبار، أو وصف دون
عنًرصا. ٢٩ عىل تحتوي كانت التي «واربرج» صبغة ذلك ومثال عنًرصا، ٧٠ ،٢٠ بني

دستورها بأيرالندا امللكية الكلية وأصدرت أدنربة، يف دستور أول ظهر ١٦٩٩ عام ويف
يمر كما مرت رسمية دساتري ٣ وحدها الربيطانية اململكة يف أصبح وبذلك ،١٨٠٧ عام
وطرق العنارص أوصاف عليها وأدخلت وكربت والتمدين، االنتقال أدوار خالل العالم
جنب إىل جنبًا الثالثة الدساتري هذه وسارت Standerdisation التحديد وطرق التحضري
رصف وأشكال طرق يف به يستهان ال وارتباًكا كبريًا اختالفا فأوجدت واحدة، مملكة يف
القانون مواد يف جاء ما عىل بناءً العام الطبي املجلس فكر ما عند ١٨٥٨ عام حتى األدوية
املطلوبة، األغراض بجميع يفي واحد دستور ووضع الدساتري هذه توحيد يف الطبي

اإلمرباطورية. أنحاء جميع يف ويستعمل
،١٨٦٤ عام اإلنجليزية باللغة إنجليزي طبي دستور أول ذلك عىل بناءً طبع وقد
فنقحت والصيادلة األطباء بحاجات وافية تكن لم ألنها ١٨٦٧؛ عام الطبعة هذه وجددت
تمثيل عدم عن أنفسهم اإلنجليز يقول كما ناتج األوىل الطبعة يف النقص وهذا وجددت،
خمس عىل الوقت ذلك منذ الرسمي اإلنجليزي الدستور مر وقد صحيًحا. تمثيًال الصيدلة
أخذ حتى واإلصالح التجديد وسائل من أدخل بما نموه فيها استكمل العمر من حلقات
،١٩١٤ ،١٨٩٨ ،١٨٨٥ عام هي الخمس الحلقات وهذه الطبية، الدساتري شيخ لقب بحق

١٩٣٢م.
واملركبات: املواد لجميع الطبعات هذه من كل يف املئوية النسبة تبني اآلتية والجداول

مئوية. نسبة

١٩٣٢ سنة ١٩١٤ سنة ١٨٩٨ سنة ١٨٨٥ سنة ١٨٦٧ سنة ١٨٦٤ سنة العنارص

١٢ ١٦ ١٦٫٥ ١٧ ١٨٫٥ ٢١ خام مواد
١٦ ١٣٫٥ ١٤ ١٥ ١٦ ١٤٫٥ عضوية غري مواد
٢٠ ١١ ٨٫٥ ٦٫٥ ٤٫٥ ٤٫٥ عضوية مواد
٣٫٥ ١ ١ ١ ١ ١ حيوانية حاصالت
١٤ ٢٩ ٣١٫٥ ٣٣٫٥ ٣٣ ٣٣ نباتية أدوية
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١٩٣٢ سنة ١٩١٤ سنة ١٨٩٨ سنة ١٨٨٥ سنة ١٨٦٧ سنة ١٨٦٤ سنة العنارص

١٥٫٥ ٢٢٫٥ ٢٢٫٥ ٢١٫٥ ٢١٫٥ ٢٠ مقعدة محرضات
٣٫٥ ٧ ٦ ٥٫٥ ٥٫٥ ٦ شمع زيت دهن
٥٨٧ ٨١٤ ٨٣٥ ٩٠٣ ٧٦٤ ١٦٢٥ املواضيع عدد

الفارماكوبيا أن نرى الجدول هذا ومن النباتي. األصل ذات العقاقري هي Galenicials
األصل ذات والعقاقري الخام املواد استعمال يف بنقص سابقاتها عن تمتاز الحديثة
والعضوية عضوية الغري املواد من املستعمل وزيادة املعقدة، واملستخرجات النباتي
دستور رتب وقد الدستور، هذا تقدم عىل قوية أدلة وهذه الحيوانية، والحاصالت
الالتيني، فاسمها املادة، بذكر باب كل يف جاء فقد نظام، أحسن عىل ١٩٣٢ سنة
الكيماوي، الرتكيب رشح ثم فاللقب، اإلنجليزي، فالعنوان لالسم، الالتيني فاملخترص
فتقديرها نقاوتها، فاختبار شخصيتها، لتحقيق فاالختبار فالصفات، التحضري، فطرق

فجرعاتها. فمستحرضاتها، الكمي،
يأتي: ما األخرية الطبعة يف حصلت التي التغريات وأهم

أهمها ١٩١٤ دستور يف موجودة تكن لم ومستحرض مادة ١٢٧ فيه أدخلت أوًال:
العنب وسكر الكربون كلورور ورابع والكافيني الصودا وجاوات واإلثيلني االكريفالفني
واألنسولني الكينيدين وسلفات واألميتني البزموت ويودور والليفيلوز (الدكسرتوز)
املركزة املنقوعات وجميع السمك وزيت املولت وخالصة والبولينا، واألسرتوفانثني

.Conc Infusions
الذهب. عرق بصبغة الذهب عرق نبيذ واستبدل

كمروخ ١٩١٤ سنة دستور يف موجودة كانت ومستحرض مادة ٣٥٦ حذفت ثانيًا:
Liq Soda Chlorinata والكلورين الصودا بسائل استبدل فقد واليوسول، األفيون

األنبذة. وجميع
سمي فقد الكربوليك حمض مثل واملواد، املستحرضات بعض أسماء تغريت ثالثًا:

الحديد. كربونات بحبوب يت ُسمِّ فقد الحديد وحبوب بالفينول،
من الحديد كمية زادت الحديد يودور رشاب ففي املركبات، بعض عنارص تغري رابًعا:
الفوسفوروز تحت حامض إليه وأضيف ،٥٨ إىل ٤١٫٤ من اليود وكمية ،١٩ إىل ١٥
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نقصت إيستون رشاب ويف الثانوية، التفاعالت حدوث ملنع جرام ١٠ بمقدار املخفف
االسرتكنني، بكلورور االسرتكتني واستبدل ،٤٠ إىل ٦٢٫٥ من الفوسفوريك حامض كمية

.٫٣٠ إىل ٫٥٧ من الكمية ونقصت

١٩٣٤ سنة الهنغاري الدستور

سنة يونيو يف الحكومي املرسوم بها وصدر ،١٩٣٣ سنة منه الرابعة الطبعة صدرت
مميزاته: وأهم ١٩٣٤

أقراص. أو زيتي محلول هيئة عىل محتوياته بني «د» فيتامني وجود أوًال:
لها. تركيبات وعرشة للباستليات كامل وصف ثانيًا:

Codex & Formulariesالوصفات وكتب الدساتري ملحقات

الرتكيبات من الكثري إىل املاسة الحاجة شديد يف األقطار من قطر كل يف الجمهور كان وملا
األيام، بتوايل توالت كثرية ملحقات ظهرت فقد الطبية، الدساتري يف ترد لم التي املشهورة
لفوىض حد ووضع املشكلة هذه ولحل ،١٨١٨ سنة جراي ملحق إنكلرتا يف مثًال ظهر فقد
يف ١٩٠٣ سنة نوفمرب ٤ يف الربيطانية الصيدلة جمعية فكرت فقد امللحقات، هذه تعدد
ذكره ما بينها من طبية، مجموعة تحويه أن يمكن ما ألكرب جامع رسمي ملحق إصدار
يمت من كل يهم ا جدٍّ قيمة وهي ،١٩٣٤ عام امللحق لهذا طبعة وآخر األصيل، الدستور

عليها. االطالع بصلة للصيدلة
مثل: واإلعجاب التقدير من بيشء الهامة الكتب نذكر أن املقام هذا يف بنا ويجدر
(1) Squire’s Companion.
(2) Extra Pharmacopoeia by Martindale.
(3) Pharmaceutical Formulae.
(4) Secrets of Remedies.

الخاصة الدساتري (5)

تجد فقد والحكومية، األهلية املستشفيات يف نستعملها التي املحلية الدساتري بها وأعني
للوقت توفري أو علم من يهمه ما فيه يراعى ا خاصٍّ دستوًرا مستوصف أو مستشفى لكل
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البلدان، من كثري يف بها يستهان ال فوىض أوجدت الدساتري هذه ومثل مادي، اقتصاد أو
والطلياني واإلرسائييل اإلنجليزي املستشفى من لكلٍّ ا خاصٍّ دستوًرا مرص يف نجد فمثًال
ساليسيالت ملزيج تجد فمثًال الحكومية، واملستشفيات والقبطي واألمريكاني والفرنساوي
يف الثقة عدم إىل باملريض يؤدي مما الدساتري؛ مختلف حسب مختلفة ألوانًا الصودا
أن هذه والحالة أرى وإني الدواء، له يحرضِّ الذي الصيديل يف أو يعالجه الذي الطبيب
ترى ما بتوحيد تقوم وهذه الصحة، ملصلحة دستوره من نسخة مستشفى كل يرسل

ذلك. وغري والرائحة والكمية اللون حيث من توحيده

املرصية املستشفيات دستور

اآلن حتى يدنا إىل وصل وقد و١٩٣٤، و١٩٢١ ١٩١٢ عام أهمها طبعات عدة منه ظهرت
باللغتني مطبوعة صفحة ٢٠٠ حوايل يف يقع صغري كتيب وهو األول، الجزء طبعة آخر من
وما منه حذف مما السابقة املرصية الدساتري عىل أفضليته ننكر وال واإلنجليزية، العربية
مثَّل العمومية الصحة مصلحة من بدعوة طبية لجنة إىل وضعه يف عهد وقد إليه، أضيف
حوى وقد برونسكل، جون مسرت العيني قرص مستشفى أول صيديل جناب فيها الصيدلة
ومع لألطفال، مزيًجا و١٢ للبالغني مزيًجا ٥١ أهمها املستحرضات من كثريًا الكتاب هذا

منها: نذكر مبدئه، يف دستور كل تصادف التي العيوب من كثري فيه ذلك
جاهزة أدوية فيه مما فكثري تماًما، معرب أو تماًما متمرص غري الدستور هذا أن أوًال:

والحقن. كاألقراص صنعها طريقة وال تركيبها يذكر لم الخارج من لنا ترد
هذه ويف وحيد، كمرجع اإلنجليزي الدستور إىل تذاكره يف الدستور أشار ما كثريًا ثانيًا:
هذا يستعمل من كل عىل فرض فكأنه العنارص، يبني وال العمل طريقة يرشح ال الحالة

إنجليزي. بآخر يلصقه أن املرصي الدستور
١٩١٤ سنة األنتيمون نبيذ إىل واألنتيمون القلوي املزيج تذكرة يف الدستور أشار ثالثًا:
مرجعه دستورنا يعتربه الذي ١٩٣٢ دستور من حذف قد املستحرض هذا أن مع

الوحيد.
النعناع أن مع والصودا الراوند كمزيج األمزجة بعض يف النعناع كمية نقص رابًعا:
األطباء بعض يقول كما تعاطيه عن الناتجة االرتباكات ملنع املزيج هذا يف ا جدٍّ نافع

مرص. يف املشهورين
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هذه والحالة وكأنه األول، تلف إذا بالجليرسين الرشاب استبدال الدستور ذكر خامًسا:
واحد موضع يف والرشاب الجليرسين وضع وكأنه يصنعه ما تلف إمكان للصيديل أباح
شاسع. بون من بينهما ما مع والحيوية الكيماوية والخواص واملفعول الطعم حيث من

الدويل الدستور (6)

للعمل، تسهيًال أخالقهم؛ وكربت نفوسهم، جلَّت نفر لها بالدعاية قام طيبة أمنية هو
غري وطن يف يحلون قد الذين الغرباء املرىض راحة وراء وسعيًا واالرتباك، للخلط ومنًعا
ولو فرًقا فيها ورأوا حرضوها ما إذا نفوسهم تطمنئ ال طبية تذاكر ويحملون وطنهم،
أرسارها. املهنة من يعرفون ال ولكنهم واحد، األساس أن مع والطعم كالرائحة بسيًطا

ولكن منتخبة، دولية صيدلية جمعيات درستها كثرية اقرتاحات بذلك تقدمت وقد
نفوس يف املتوطن الدويل الحسد بسبب املحاوالت هذه كل فشلت قد األسف شديد مع

.١٨٧٤ عام النوع هذا من مجهود وأول الشعوب، زعماء
دستوًرا ووضع الدولية، الصيدلية للجمعيات الخامس املؤتمر انعقد ١٨٨١ عام ويف

النسيان. زوايا يف الدستور هذا أهمل ما لسبب ولكن استعماله، أقر
ونفاذها. األمنية هذه بنجاح يبرش ما البوادر من هناك وليس

هللا شاء إن العتيد املرصي الدستور (7)

اللواء مرفوع املرصي دستورنا فيه نرى الذي اليوم ذلك يأتي أن مرصي كل ليرس وإنه
النفوس يف وقع من له سيكون وكم قومي، مغزى من له سيكون فكم العالم، دساتري بني
حني عظيًما فخرنا سيكون وكم وحرية، ألم من الصيديل يعانيه ما هللا شاء إن سيزيل
قد وأنها بالنجاح، كلل سعيها وأن سعت، قد املرصية الصيدلة جمعية أن دائًما نذكر

والعلم. الفكر جماع هو منسق حديث دستور بإخراج فاز، قد عملها وأن عملت
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ظل أن بعد باشا عيل محمد له املغفور عرص منذ مرص يف الحديثة الصيدلة تاريخ يبدأ
والصناعات العلوم فيها فأحيا البالد، يصلح العظيم العاهل ذاك بدأ فقد قرون، عدة راكًدا

واآلداب.
وعابدين بالقلعة املحفوظات بدار املوجودة والعربية الرتكية الرسمية الوثائق وتدل
لم املدارس أن وهلة ألول يظن حتى حربية، بصبغة اصطبغ قد أيامه يف التعليم أن عىل
بمظهر املرصيني فأظهروا األوروبيون املؤرخون ذلك يف غاىل وقد الجيش، لخدمة إال توجد

وبأهله. به املتربم للعلم الكاره

عيل محمد بعثات (1)

أخذت إذا إال والسؤدد الرفعة من لها يرغبه ما إىل تصل لن مرص أن باشا عيل محمد قدر
األقطار مختلف إىل الكثرية البعثات لذلك فأرسل العلمية، أصولها بعض الغرب مدنية عن

األوروبية.
الثالثة البعثة وأرسل ١٨٢١م، عام الثانية ثم ١٨١٣م عام بعثاته أول أرسل وقد
الكومي عمر هم والصيدلة للكيمياء ٤ بينهم وكان طالبًا ٤٤ من مكونة ١٨٢٦م عام

العيايض. ويوسف يوسف وأحمد شعبان وأحمد
غانم حسني أعضائها بني وكان ،١٢ وعددها بعثاته أهم سافرت ١٨٣٢م عام ويف
لهذا أستاذًا عودته بعد وعني الصيدلة، علم فن فيها أتقن عاًما ١٣ فرنسا يف أقام الذي
يف الثمني «الدر كتاب مؤلف وهو الصيدلة، ملعمل مديًرا عني ثم الصيدلة مدرسة يف العلم
والسيد هو بذكره بك كلوت أشاد وقد ١٨٤٨م، عام بوالق يف طبع الذي األقرباذين» فن
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يف والعالج» األدوية علمي يف املحتاج «عمدة كتاب وضع الذي بك الرشيدي حسن أحمد
١٨٦٧م. عام وفاته بعد طبعت مجلدات أربعة

لدراسة وتخصص أمراء ٤ أعضائها بني كان التي البعثة أرسل ١٨٤٤م عام ويف
سالم. بدوي فيها الصيدلة

املجديل مصطفى فيها الصيدلة لدراسة تخصص أخرى بعثة أرسل ١٨٤٥م عام ويف
الطبية. املدرسة يف الصيدلة علم أستاذ بعد فيما أصبح الذي

الصيدلة مدرسة إنشاء

يف بك كلوت فعني نواحيه، جميع من املرصي الجيش تقوية الوحيد عيل محمد هم كان
رأى وملا املرصي، الجيش يف الجهادية الطبية للمساعدة رئيًسا ١٨٢٤م سنة ديسمرب ٢٢
غري صحية حالة يف الحني ذلك يف جندي ١٥٠٠٠ وعدده املرصي الجيش أن بك كلوت
أوروبا من األخصائيني والصيادلة األطباء له يحرض أن الصعب من أنه ووجد مرضية،
أبي يف الجيش ثكنات من قديمة ثكنة يف مستشفى إنشاء يف فكر بالعربية، لجهلهم
وتأسيس بهدمها أمًرا فاستصدر للسقوط، متداعية أنها رأى ولكن إصالحها وأراد زعبل،
صيدليٍّا ١٥٠ حوايل لها واستحرض مريض، ١٠٠٠ إىل ٨٠٠ يسع مكانها مستشفى
طبية حديقة املستشفى هذا وسط وغرس وفرنسا، إيطاليا من جلهم ومساعًدا وضابًطا
من األرض تنبت مما ممكن عدد أكرب فيها كان إذ للطلبة عظيمة فائدة ذات كانت غناء

الحديثة). الصيدلة مدرسة أمنية (وهي طبية ونباتات عقاقري
والصيادلة لألطباء طبية مدرسة إعداد يف املستشفى هذا إنشاء بعد بك كلوت فكر وقد
مساعده عىل الفكرة وعرضهذه وجيشه، البلد هذا لحاجة تكفي حتى البيطريني واألطباء
١٨٢٧ عام بذلك األمريي األمر وصدر تنفيذها، عىل فشجعه باشا عثمان الوقت ذلك يف
يف العام ذلك يف املدرسة وأسست الشعب، وعامة الجيش وضباط املشايخ مقاومة رغم
ذلك يف األوروبيني فطاحل من أساتذتها فاختار لها ناظًرا بك كلوت وعني زعبل، أبي
نقحها كتابًا، ٥٢ العربية إىل منها وترجم الفرنسية، الكتب من الكثري لها واختار الوقت،

الهراوي. محمد الشيخ جميًعا
القلعة. إىل زعبل أبي يف الطب مدرسة من الصيدلة فرع نقل ١٨٢٩م عام ويف

املستشفيات عىل فوزعت ١٨٣٢م عام الطبية املدرسة من طائفة أول وتخرجت
الجيش. وفيالق
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وال بالحاجة، يفيان ال واملستشفى املدرسة أن بك كلوت وجد ١٨٣٥م عام ويف
إنشاء يف ففكر مطرد، تقدم من القصرية الفرتة تلك يف مرص إليه وصلت ما مع يتمشيان
حثيثًا، سعيًا لذلك وسعى الروضة، جزيرة يف استعداًدا وأكثر اتساًعا أكرب طبية مدرسة
له املغفور عرص يف مسعاه، من عام مائة بعد إال مأربه يتحقق لم األسف عظيم مع ولكن
إبراهيم. باشا عيل الدكتور الطب عميد السعادة صاحب يدي وعىل األول، فؤاد امللك جاللة
عام بناه الذي القرص إىل زعبل أبي من واملستشفى املدرسة نقل ١٨٣٧م عام ويف
تكية أزيلت وقد مرص، سالطني أحد وحفيد األعظم الفارس العيني بن أحمد ١٨٦٦م

العيني». «قرص سمي وبذلك الحالية الصيدلة مدرسة محلها وأنشئ العيني ابن
الطبية، الحديقة عىل أسفه قدر زعبل أبي يف تركه يشء عىل بك كلوت يأسف ولم
منيل يف جديدة حديقة بإنشاء الوقت ذلك يف باشا إبراهيم من أمًرا استصدر ولكنه

الروضة.
وخمسني للطب طالبًا ١٤٠ بلغ املدرسة طلبة عدد أن «مانجان» يذكر العام هذا ويف

للصيدلة. طالبًا
صيدلة. طالب و٢٥ طب طالب وعرشين وخمسة مائة ١٨٤٩م عام الطلبة عدد وبلغ
حكمها التي املدة خالل دبلومات عىل حصلوا الذين والصيادلة األطباء عدد وكان

شخص. ١٥٠٠ باشا عيل محمد
للعلم تقديره رغم ألغى فقد باشا؛ سعيد أيام أقفلت حتى كذلك املدرسة وظلت

الحكم. توليه عند املدارس ديوان للمرصيني وحبه
افتتاحها وأعاد فنظمها الطبية، باملدرسة ا خاصٍّ اهتماًما فأظهر باشا سعيد عاد ثم

١٨٥٦م. سنة سبتمرب ١٠ يوم صبيحة
بعد املدرسة طلبة بامتحان احتفل ١٨٥٨م سنة أبريل ٦ صباح من ٩ الساعة ويف
من كبرية وطائفة الداخلية وزير السعادة صاحب حرضه شائًقا احتفاًال فتحها إعادة
االحتفال بك كلوت وافتتح األجانب، األطباء مشاهري من ولفيف والعلماء املوظفني كبار

النبوغ. من فيهم يتوسمه وما املرصيني بذكاء فيه نوه شائق بخطاب
الصيدلة بمدرسة طالبًا ١٢١ العام ذلك يف لالمتحان تقدموا الذين الطلبة بني وكان

هم:
خابوطيل. وإبراهيم رفيق أحمد هما: اثنان الخامسة بالسنة

وهاكان توفيق ومحمد حسني إبراهيم وهم: خمسة، وعددهم الرابعة السنة وطلبة
دري. وإبراهيم فاني وأحمد توسني
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زهدي. وحسني شيكيل أحمد هما: طالبان الثالثة بالسنة وكان
طلبة. عرشة الثانية وبالسنة
طالبًا. ١٠٢ األوىل وبالسنة

بك. كلوت يرأسها عضًوا ١٢ من مكونة االمتحان لجنة وكانت
يأتي: ما إىل مقسًما الوقت ذلك يف الصيدلة دراسة برنامج وكان

والطبيعة. والكيمياء األرض طبقات وعلم املعادن وعلم النبات علم األوىل: السنة
إىل مضاًفا بتوسع والطبيعة والكيمياء النبات علم يدرسون والثالثة: الثانية السنة ويف

العظام. علم ذلك
الصيدلية والكيمياء والكيمياء الفاماكولوجي يدرسون والخامسة: الرابعة السنوات ويف

الوقت). ذلك يف بذاته قائًما علًما (وكان التوافق وعدم الصيدلة وعلم الطبية واملادة
رياسة أشغال مدير عيل بك محمد حرضة إىل أمره أصدر باشا إسماعيل أيام ويف
فن يف املتطببني «عمدة كتاب بينها وكان النافعة، بالكتب مكتبتها بتجهيز الطبية املدرسة
صربي. أحمد الشيخ وصححه أحمد أفندي منصور ملؤلفه باألقرباذين» املعروف الصيدلة

يأتي: ما الكتاب طابع وقال سوبريان العالم عن الكتاب هذا ترجم وقد
األعظم الخديوي أمر وصدر الطبية، باملدرسة ترجمت التي البهية الكتب أحد «هو
اللغة من ترجمتها بتصحيح األفاضل من جمع بتعيني عيل محمد بن إبراهيم بن إسماعيل

١٨٦٧م. عام طبعه وتم العربية.» قالب يف وإفراغها الفرنسية
األقرباذين مدرس رياض عيل ملؤلفه الطبية املادة يف الرياضية األزهار كتاب ثم
١٨٧٨ عام أي: هجرية ١٢٩٦ عام طبعه تم الذي الطبية باملدرسة األقرباذينية والكيميا

ميالدية.
زادت الذي توفيق الخديوي عرص يف حتى مطرد تقدم يف الطبية املدرسة ظلت وقد

العرابية. الثورة خالله يف وشبت الداخلية، القالقل فيه
الشخصيات من قليل غري عدد عرش التاسع القرن من األخري النصف خالل ظهر وقد

منهم: البارزة، الصيدلية
األطفال ومداواة الطبية املادة يف املشهورة املؤلفات صاحب الرشيدي أحمد الدكتور

والجراحة. النساء وعلم
الجيولوجيا ومدرس الطب، بمدرسة الكيميا مدرس املجديل بك ومصطفى

التحضريي. بالقسم واملرتولوجيا
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،١٨٨٠ سنة الكيماوي املعمل ورئيس العيني، القرص أول صيديل عيل بك وصالح
الصيدلة. بمدرسة الطبيعة ومدرس

الدكتور والد وهو الصيدليات، ومفتش األجزائية رئيس الوديني بك إبراهيم والدكتور
اآلن. وباملعاش سابًقا األوقاف وزارة أول صيديل الوديني عارف أحمد

بوزارة الرمد قسم مدير والد وهو الصحة، مخازن أول صيديل املازني بك وإبراهيم
اآلن. الصحة

مدرسة ناظر وأخريًا السموم، وعلم والتحليل الكيمياء، أستاذ مصطفى بك وإبراهيم
العلوم. دار

كمحرض يشتغل أمره بادئ يف وكان الطب، بمدرسة الكيمياء مدرس مراد بك وعيل
مراد أفندي إسماعيل والد وهو الصيدلة، دراسة سلك يف انخرط ثم الجراحة ألسلحة

اآلن. كتشنر مستشفى صيديل
له للمغفور الخاص الصيديل كان وقد راتب، أجزخانة صاحب راتب بك وأحمد

املرصي. بالجيش صيدليٍّا ثم إسماعيل الخديوي
الطبية. باملدرسة مدرس مساعد ماجد بك وإبراهيم

عن بعامني العرابية الثورة بعد أي ١٨٨٤م عام Sandwith تقرير يف جاء وقد
املستشفى.» يف مكان أنظف كانت الصيدلية «أن يأتي: ما الطبية املدرسة

يف الطبية التذاكر بنفسه يكتب املرىض عىل طوافه يف الطبيب يصحب الصيديل وكان
يكفي دواءً للمريض يرصف أن بعد خاص دفرت يف ذلك بعد يرصدها ثم خاصة، تذكرة

ساعة. ٢٤ ملدة
وثانوي ابتدائي إىل انقسم فقد التعليم؛ ميدان يف جديًدا فتًحا ١٨٨٧م عام وكان
باشا نسيم توفيق لها املتقدمني أول وكان الثانوية، الدراسة شهادة وأنشئت وعايل،
هذه وجعلت اآلن، الصيدلة شيخ بحري بك جربائيل والدكتور باشا صدقي وإسماعيل
سنوات ست الطب يف الدراسة تكون أن وتقرر الطبية، املدرسة يف للدخول رشًطا الشهادة
حملة من الصيدلة قسم الطبية بالكلية امللتحقني أول وكان سنوات، أربع الصيدلة ويف

النجيب. الطالب بك بحري جربائيل الدكتور الشهادة هذه
شمدت ثم سيكنربجر، تاله ثم كيبنربجر، األوروبيني الصيدلة مدريس أول وكان
عظيًما تشجيًعا الحرة باألعمال املشتغلون الصيادلة القى وقد بك، بحري ثم ودنكلر،
وتقسط نفقتها عىل املعدات كاملة الصيدليات بإنشاء لهم تقوم كانت فقد الحكومة، من

الطائلة. األرباح تدر العرص ذلك يف الصيدلة كانت كما ثمنها، عليهم
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الصيدلة قوانني

حقوق يبني قانون دون تتخبط عرش التاسع القرن من األول النصف خالل الصيدلة ظلت
أصدر إذ ١٨٥١م؛ سنة أكتوبر ٢٠ يوم كان حتى الحياة، هذه يف الصيديل وواجبات
املرصية، البالد يف املهنة تعاطي ينظم قانون أول الداخلية ناظر بموافقة الصحي املجلس

منها: الهامة املواد من كثري القانون هذا يف جاء وقد
الحكومة من ترخيًصا يأخذ أن مرص يف صيدلية فتح يف يرغب من كل عىل يجب أوًال:

املحلية.
من بذلك شهادة لديهم يكون أن يجب صيدليات فتح يف يرغبون الذين اإلفرنج ثانيًا:

لها. التابعني القنصلية
هذه بإحدى يحاكمون املهنة لتعاطي املتبعة القوانني يخالفون الذين الصيادلة ثالثًا:

العقوبات:

الصيادلة. سجل من االسم شطب (١)
مسمى. ألجل الصيدلية قفل (٢)

الخطأ. تكرار عند نهائيٍّا الصيدلية غلق (٣)

حق فقط الصحية للمصلحة إن يقول: آخر قانون صدر ١٨٨٠م سنة يناير ٣ ويف
البيطري. والطب والوالدة والصيدلة الطب تعاطي يف يرغبون الذين لألشخاص الرتخيص
مصلحة عىل أنه مواده بني من وكان آخر، قانون صدر ١٨٩١م سنة يناير أول ويف
القطر يف املهنة بتعاطي لهم املرخص الصيادلة بأسماء بيانًا سنويٍّا تنرش أن الصحة

تجارتها. وتحديد السامة املواد ببعض بيان القانون هذا يف ونرش املرصي،
١٩٠٤ سنة يونيو من السابع اليوم يف وصدر العرشين، القرن يف قانون أول كان ثم

يأتي: ما مواده وبني
دبلوم عىل حاصًال يكون أن املرصي بالقطر الصيدلة مهنة تعاطي يرغب من عىل أوًال:

الداخلية. وزارة من ترخيص عىل حاصًال يكون وأن املشهورة، الكليات إحدى من
يكون أن يشرتط ولكن الدبلومات، حملة من الصيدلية صاحب يكون أن يشرتط ال ثانيًا:

الداخلية. وزارة من له ومرخص للدبلوم حامل مدير لها
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مدير لكل يكون أن فيجب واحدة صيدلية من أكثر يملك واحد شخص كان إذا ثالثًا:
مسئول.

قانوني. صيديل يحرضه أن يجب سامة مادة عىل يحتوي دواء كل رابًعا:
واسم «سم»، بطاقة عليها خاصة زجاجات يف تحفظ أن يجب السامة املواد خامًسا:
مع مفتاحها يكون خاصة خزانة يف الزجاجات هذه تحفظ أن ويجب بالكامل، الدواء

وحده. عنها واملسئول القانوني الصيديل
الحياة يف الصيديل مسئوليات حددت التي الهامة القوانني فاتحة القانون هذا وكان

أقسام: ثالثة إىل القانون هذا انقسم وقد والجمهور، بالطبيب وعالقتها االجتماعية

بالطبيب وعالقتهم واختصاصاتهم ومسئولياتهم بالصيادلة خاص باب (١)
والجمهور.

سامة مواد قسمني: إىل قسمها وقد بها، واالتجار السامة باملواد خاص باب (٢)
البيطري. لالستعمال سامة ومواد البرشي، الداخيل لالستعمال

عامة. قواعد (٣)

الذي وأهمها السابقة، للقوانني مكملة دورية منشورات ١٩٠٥م عام يف صدرت ثم
يف ومخدرات سميات عىل املحتوية التذاكر جميع تقييد يوجب وهو نوفمرب، أول يف صدر

منها. واملنرصف الوارد مجموع حساب ثم خاص، دفرت

الصيادلة مساعدي مدرسة إنشاء

فئة إىل الطبية املدرسة حاجة عن الرسمية الجريدة يف أعلن دنكلر عهد يف ١٩١٢م عام يف
فتقدم األجزخانات، موظفي من يكونوا أن رشط عىل أعمالهم يف الصيادلة ملساعدة تقوم
تخول شهادات منحوا ١٢٠ منهم ونجح شهادات، أي يحملون ال طالب ٢٠٠ حوايل منهم
مصلحة من املرصي بالقطر صيديل مساعد مهنة تعاطي ترصيح عىل الحصول لهم
باملدة اكتفاء فقط دراسة وبدون شهادات تحمل ال دفعة أول هذه وكانت الصحة،

التمرينية.
يف باملدرسة األستاذ بك بحري جربائيل الدكتور رغبة عىل بناءً ١٩١٤م عام ويف
الصيادلة مساعدي لدراسة عباس الخديوي دكريتو بأمر خاصٌّ فرٌع فتح الحني ذلك
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سنوات ٣ منها سنوات ٤ الدراسة مدة وجعلت املدرسة، يف للقبول رشوط تحديد بدون
معرفة الطالب يف يشرتط (وكان العلمية، للدراسة واحدة وسنة باألجزخانات للتمرين

األجنبية). اللغات إحدى
قراًرا املعارف وزير معايل أصدر الصيادلة مساعدي عدد ازداد ملا ١٩٢٢ سنة ويف
(كفاءة). أول قسم الثانوية الدراسة شهادة عىل الحصول باملدرسة االلتحاق رشط بجعل
رأى قد إذ املدرسة بقفل وزاريٍّا أمًرا باشا ماهر عيل معايل أصدر ١٩٢٥ عام ويف
أفراد بني تنافًرا يوجب قد فهذا واحدة، علمية طبقة من مختلفتني فئتني لوجود داعي أالَّ

تقدمها. سبيل يف عثرة حجر ويقف املهنة،

١٩١٧–١٩٣٦م فؤاد امللك له عرصاملغفور (2)

فقد الحديثة، مرص تاريخ يف الذهبي العرص األول فؤاد امللك جاللة له املغفور عرص يعد
هللا رحمه — وكان املرصية، النهضة مناحي جميع يمد قويٍّا وحيًا — هللا رحمه — كان
أصبحت حتى عليها، والعطف مساعدتها يف جهًدا يألو ال بالده، رقي عىل العمل دائب —
الصيدلة تكن ولم أوروبا»، من قطعة بالدي «إن إسماعيل: الخديوي عنها يقول كان كما

ورعايته. تشجيعه من غريها من نصيبًا بأقل عرصه يف
برامج نقحت فقد مرص، يف الصيدلة حياة يف تاريخيٍّا حدثًا ١٩٢٤م عام ويعد
بعض إن حتى أوًال عليه كانت ما أضعاف وأصبحت كثرية، أشياء عليها وزاد التعليم،
مدارس من األول الصف يف تعد املرصية الصيدلة مدرسة بأن اعرتف اإلفرنج علماء
الدكتور السعادة صاحب رأسهم وعىل األجالء، أساتذتها بفضل وهذا العالم، يف الصيدلة
تتاح فرصة كل يف ومساعدته عطفه — يوليها زال وما — وهبها الذي باشا إبراهيم عيل
وقد رعايته، بفضل محسوًسا تقدًما املهنة وتقدمت العلمية، األبحاث تقدمت حتى له؛

املرصية. بالجامعة الطب كلية إىل انضمت

الصيادلة نقابة

أصحاب من البارزة الشخصيات بعض من الصيادلة نقابة تكونت الفرتة هذه ويف
من فانحلت البقاء لها يكتب لم خاصة لظروف أنه غري هيبري، املسيو يرأسهم الصيدليات

نفسها.
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املرصية الصيدلة جمعية

رعاية تحت املرصية» الصيدلة «جمعية بإنشاء الصيدلة أمنية تمت الزاهر العرص هذا ويف
من األول العدد مقدمة يف جاء وقد إبراهيم، باشا عيل الدكتور السعادة صاحب حرضة

يأتي: ما ١٩٣٠م عام وذلك الجمعية، نرشة من األوىل السنة

الزمالء، معظم عند مختمرة للصيدلة مرصية علمية جمعية إنشاء فكرة كانت
مختلف يف الزمالء تشتت أن ويظهر منهم، التدريس مهنة يزاولون من سيما وال
إىل الفكرة هذه إخراج عدم إىل دعت التي األسباب من كان واألقاليم الجهات
الرشيفة املهنة لهذه تكون أن — وتعاىل سبحانه — هللا أراد ولقد الوجود، حيز
دائم اتصال عىل وليكونوا علمهم من ليستزيدوا الزمالء؛ شمل تجمع علمية نواة
وعىل الصيدلة، ومدرسة الطب بكلية التدريس بمهنة املشتغلون فقام بفنهم،
غثها، ومعرفة العقاقري خواص علم مدرس فهمي رجب إبراهيم الدكتور رأسهم
تكونت وفعًال الزمالء، بني الدعوة بنرش تقوم تحرضية لجنة عمل يف وابتدءوا
التحضريية اللجنة اسم تحت ١٩٣٠ سنة يناير شهر منتصف يف اللجنة هذه

املرصية. الصيدلة لجمعية
املرصيني الزمالء لجميع اللجنة هذه أرسلت ١٩٣٠ سنة يناير ٢١ يوم ويف

… رأيهم ألخذ خطابات

قال: أن إىل

١٩٣٠ سنة مارس ٤ الثالثاء يوم العمومية للجمعية األوىل الجلسة ميعاد وكان
إبراهيم الدكتور رئاسة تحت الطب بكلية الطفيليات بمدرج مساء ٩ الساعة
املهدي الحميد عبد أفندي ومحمد شفيق أفندي محمد وسكرتارية فهمي رجب

… االفتتاح كلمة وألقى سمعان كرم الدكتور وقام بالكلية، املعيدين

التقرير. يف جاء ما آخر إىل
جهاد بعد الوجود عالم إىل مرصي أدوية دستور عمل فكرة أخرجت ١٩٣٦ عام ويف
تشجيًعا والقى وضعه يف فعًال العمل ابتدأ وقد سنوات، خمس من يقرب ما داما وكفاح
شاهني الدكتور له واملغفور باشا إبراهيم عيل الدكتور السعادة صاحب من كبريين وهمة

باشا.
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بني االتصال حلقة كانت جليلة بأعمال الجمعية يف الدعاية لجنة قامت أنه كما
الصيادلة شمل ملت جليلة بأعمال قامت وقد الحرة، باألعمال املشتغلني والصيديل الطبيب

بها. يستهان ال قوة منهم وجعلت
مجهود من الصيادلة به يقوم ما مقدار عىل يدل عدل شاهد الجمعية نرشة وأعداد
يف الطبية العائلة عميد الفخري رئيسها حرضات وعطف بإرشاد ولرشفها املهنة لخري
عبد بك محمد العامل ورئيسها باشا»، إبراهيم عيل الدكتور السعادة «صاحب مرص

فهمي. رجب إبراهيم الدكتور البحاثة وأستاذنا الشيوخ، مجلس عضو اللطيف
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