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ي أحص ى جميع العالجات  
ّ
معرفية منذ زمن القاموس املوسوعي لألدوية املفردة الذ

   .(Bellakhdar et al., 1997) املعروفة لدى اليونانيين

من    الصيدنة  إلى علم  تشير  التي  األعمال  أهم  الباحثة  قّدمت  اإلطار،  هذا  في 
ي يصف  م13  .خالل كتاب ابن البيطار )ق

ّ
  400دواء مفرد من بينهم    1400( والذ

اليونانيين  األطّباء  معروفة سابقا من طرف  تكن  ،  Cabo Gonzalez, 1997)) لم 
أعمال   أهم  في سياق جغرافي يسرد  كابن    رّحالة وجغرافي مع وضعها  املرحلة  وتلك 

 م(. 12م( واإلدريس ي )ق11م(، البكري )ق10الحوقل )ق 

ورقتها   في  عمورة  بن  وهيبة  الباحثة  زت 
ّ
رك األولى،  املساهمة  عن  بعيدا  ليس 

أعمال   فضل  موّضحة  االسالمي.  الشرق  في  النباتات  جغرافية  على  البحثية 
الوسطى. بحيث خّصص هذا االخير   "أوندري ميكال" في الجغرافية العربية للقرون

أربعة فصول كاملة حول الجغرافية البشرية في العالم االسالمي إلى غاية أواسط  
األولى الجغرافية،  من  نوعين  فاستخلصت  ميالدي.  عشر  الحادي  ذات    القرن 

ف  الثانية  أّما  تقنية  )جّبار،  طبيعة  بشرية  طبيعة  ذات  بالنسبة  2013هي  اّما   .)
  لجغرافية النبات

ّ
ات فلم تعرف كعلم قائم في حّد ذاته من طرف املجتمع العلمي إال

تواجدت قد  بداياتها  أّن  إلى  مضيفة  ميالدي.  عشر  التاسع  القرن  بداية  في  مع 
قصص   خالل  ومن  الذين  الرّحالة  لدى  والسيما  القديمة  الكتابات  مختلف 
تأسيس   في  األماكن قد ساهموا وبشكل كبير  للبلدان ومختلف  رحالتهم ووصفهم 

)فهد،   العرب  عند  النباتات  مصطلح  ص.1997وإثراء  رسم  92 ،  أعادت  فقد   .)
ميكال أوندري  وصفها  مثلما  الحدود  أّن مالمح  على  يؤكد  والذي  "األعشاب  :    ، 

لي يصبح  
ّ
أو توظيفها". وبالتا واألشجار هم أيضا رموز يمكن للجغرافيا استعمالها 

أو رموز يمكن استخالصها من خالل قراءة مختلف   النباتي عّدة عالمات  للغطاء 
 النصوص التاريخية وقصص الرحلة : كالرمز الطوبونيمي، املساري، أو البنايات. 

لهذا   علمية  مساهمة  ثالث  الباحثة  في  أثرت  عمار""الكّراس"،  بن    "عائشة 
الحادي عشر    ينمسألة جغرافيا النباتات في الغرب االسالمي في الفترة ما بين القرن

علم   جغرافية  غرار  فعلى  لها.  مة 
ّ
املنظ النماذج  أهم  إبراز  مع  عشر  والسادس 

من    جغرافيا، تبقى جغرافية النباتات علم قديم النشأة مع كل -النبات، أو الفيتو
سنة   "قوسان"  أشار  الّسياق،  هذا  في  الجغرافيا.  وعلم  النبات  إلى    1933علم 
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النباتات، عن مختلف  -الفيتو" انتشار وتوزيع  الذاتية، بمعنى آخر، عن  جغرافية 
.  " انواع توزيعهم، عن أصول مساحاتهم ومختلف تطّوراتهم أو تغييراتهم عبر التاريخ

بيعي، كتب أوندريان جوس ي سنة  ثّم في مقال تمهيدي للقاموس العاملي  
ّ
للتاريخ الط

، جملته التي يوضح من خاللها أّن" كل نبات ال يمكن أن يظهر بشكل موّحد  1845
ي يعيش وينمو فيه".

ّ
ما يمكنه التمّيز في الفضاء الذ

ّ
 في الكرة األرضية و إن

األعمال    من  انطالقا  فرضيتها  عمار  بن  عائشة  صاغت  اإلطار،  هذا  في 
م(،  12م(، اإلدريس ي )ق11م(، البكري )ق11الجغرافية لكل من أوندري ميكال )ق

)ق البيطار  )ق13ابن  اإلفريقي  وليون  ضمن    16م(  املجتمع  تضع  والّتي  ميالدي( 
بعين   األخذ  مع  الجغرافية،  إلشكالية  املحورية  مختلف  االهتمامات  االعتبار 

البيو  املضمون  -املعطيات  تحليل  على  منهجيتها  في  فاعتمدت  للبيئة.  فيزيائية 
مختلف   لتحديد  املدّونة  املعطيات  دراسة  منها  الغرض  كبرى،  أعمال  لخمسة 
لهذه   مة 

ّ
املنظ املعالم  أهم  وبأصل  بالطبيعة  باالجتماعي،  قة 

ّ
املتعل االتجاهات 

 الجغرافية. 

األخير،   بعض املسا  أثرت في  الثالثة  الجغرافية    اهمات  تضع  الّتي  العناصر   من 
في مفترق طرق العديد من التخّصصات العلمية. فإذا تمحورت هذه االخيرة فقط  

النبات،   وعلم  الصيدنة  علم  أهمية  فحول  األحوال  من  حال  كل  في  يعني  ال  هذا 
سمية  علم تو   الفالحة،و الهيدرولوجيا،  و   تخّصصات اخرى في دراستها كعلم الفلك،

 علم تسمية األشخاص، أو أدب الرحلة.  و األماكن، 
 (1)فاطمة بولفضاوي 

 (2)عائشة بن عّمار                                                                                                             
 الترجمة                                                                                              

 فاطمة بولفضاوي                                                                                                                                

 (3)حورية جياللي                                                                                                                          

 
باحثة(1) والثقافية،  ،  أ  أستاذة  االجتماعية  االنثروبولوجيا  في  البحث  وهران  31 000مركز   ،

 الجزائر.
 ، وهران الجزائر. 31 000مركز البحث في االنثروبولوجيا االجتماعية والثقافية،  مدير بحث، (2)
باحثة  (3) والثقافية،    ،أ  أستاذة  االجتماعية  االنثروبولوجيا  في  البحث  وهران  31 000مركز   ،

 الجزائر.




