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املقدمة

- ز -

العربية  احلضارة  تراث  من  هامًا  جزءًا  العرب  عند  والصيدلة  الطب  تاريخ  يشكل 
واإلسالمية الذي أصبح بعد ذلك جزءًا ال يتجزأ من اإلرث الثقافي العاملي، وأصبح جذرًا 
لشجرة احلضارة اإلنسانية الذي ميدها بالثبات واالستقرار وكذلك ما حتتاجه من عناصر 

تضمن النمو واالزدهار.

إن دراسة تاريخ الطب العربي تطلعنا على عالمات مشرقة في طريق تطوره حيث 
كانت احلضارة العربية هي احملطة الرئيسية في تاريخه، نظرًا لكونها حتفل باالكتشافات 
العديدة في ذلك املجال، وما تركته من ميراٍث زاخر من املؤلفات واالكتشافات التي تصف 
أغلب األمراض وطرق شفائها، فلقد أخذت تلك احلضارة العظيمة عناصرها األولى من 
عصارات احلضارة السابقة، وأضافت إليها الكثير في ميادين العلوم املختلفة، ووضعت 
وسلوكياتهم  األفراد  فكر  يستقيم  لكي  التقدم،  لهذا  واألخالقية  السلوكية  الضوابط 
وتتحسن حياتهم، وجمعت هذه احلضارة العلماء من كل جنس ودين وأتاحت لهم املناخ 
املالئم واملجال الواسع واإلمكانات املتعددة التي مكنتهم من أن ينتجوا بغزارة في مجال 
العلوم، ويتبنوا طالبًا كثيرين فيعلموهم ليصبحوا علماء أجالء تركوا بصمات إبداعاتهم 
في سجل التاريخ، وقدموا للعالم إجنازات هائلة ظلت عبر قرون طويلة منارة له وكانت 
املؤلفات  من  الضخم  التراث  اإلجنازات  هذه  ومن  املعاصرة،  العلمية  للنهضة  أساسًا 
أكثر  ألف  الذي  الرازي  بكر  أبي  ملؤلفه  الطب(  في  )احلاوي  كتاب  مثل  العديدة  الطبية 
الطبية،  املؤلفات  من  الكثير  ومنها  العلوم،  جوانب  مختلف  في  ومقال  كتاب  مائتي  من 
حيث يضم هذا الكتاب كل املعارف الطبية من احلضارات القدمية وظل املرجع الطبي 

األساسي في جامعات أوروبا ومدارسها الطبية ملدة تزيد على أربعة قرون.

وقد جاء اختيار املركز لتأليف هذا الكتاب ليس تكرارًا ملا هو موجود، وإمنا إلبراز دور 
العربية والعرب في إثراء مجال الطب وكمحاولة إلرجاع الفضل ألهله، ودحض  احلضارة 
املزاعم الغربية في إنكار فضل العرب على احلضارة الغربية بأنهم أهل احلضارة والريادة، 
وقد انفرد هذا الكتاب بأن مزج مؤلفه بني دراسته للعلوم الطبية والدراسة األدبية في علم 
مادة  إلى  الروح  بث  إلى  أدت  منهجية  علمية  برؤية  الكتاب  مواضيع  تناول  حيث  التاريخ، 



التاريخ اجلامدة، ولم يتبع في تقسيم الكتاب تسلساًل تاريخيًا وإمنا جاء مسايرًا لتطور الطب. 
فالهدف ليس العودة إلى املاضي ولكن دراسة املاضي الذي ميثل في جوهره التعرف على 
الذات ومن ثم استشفاف املستقبل. نأمل أن يحقق هذا الكتاب الغاية املرجوة منه وأن يكون 

لبنة في صرح التعليم الطبي.  
والله ولي التوفيق،، 

- ح -

الدكتور/ عبد الرحمن عبد الله العوضي
 األمني العام

مركز تعريب العلوم الصحية



الطب هو العلم الذي يجمع اخلبرات اإلنسانية املختلفة ويهتم باإلنسان وصحته وما 
يعتريه من اعتالل وأمراض وإصابات تنال من بدنه أو نفسيته أو احمليط الذي يعيش فيه، 
ويحاول إيجاد العالج املناسب، كما يتناول الطب دراسة الظروف التي تساعد على حدوث 
األمراض وطرق تفاديها والوقاية منها، فالطب هو علم تطبيقي يستفيد من التجارب البشرية 
باألساليب  املوثقة  العلمية  بالدراسات  التجارب  تلك  توثيق  على  ويعمل  التاريخ،  مر  على 
اإلكلينيكية، فقد كان الطب في العصور األولى بدائيًا اقتصر على التجارب والتعاويذ املتوارثة 
بالعسل  والتداوي  األطراف  واستئصال  بالنار  الكي  على  معظمه  اقتصر  وقد  األفراد،  بني 
والسحرة  الكهان  يد  والتمائم على  التعاويذ  إلى بعض  واللجوء  النباتية،  األعشاب  ومنقوع 
الكهانة  على  اإلسالم فقضى  وجاء  بالطب  العرب  اهتم  العربية  الفتوحات  وبعد  والعرافني، 
القدمية،  الطبية من مصادرها  العلوم  نقل  والشعوذة، وعملوا على  بالسحر  املداواة  وأبطل 
وأضفوا عليها خبراتهم في التطبيب واملداواة، وألفوا املوسوعات الطبية العربية أمثال كتاب 
)احلاوي(،  كتاب  وكذلك  مجلدات  في سبع  الطبري  ربن  ابن  كتبه  الذي  احلكمة(  )فردوس 
طبية  موسوعة  يعتبر  والذي  مجلدًا  وعشرين  ثالثة  في  نشر  وقد  للرازي  الكبير(  )اجلامع 
هامة ظلت معظم اجلامعات األوروبية تستخدمه كمرجع طبي هام، وقد ظلت بعض املؤلفات 
الطبية العربية أمثال كتاب )القانون في الطب( البن سينا، )والتصريف ملن عجز عن التأليف( 

للزهراوي ُتدرَّس في جامعات أوروبا حتى القرن الثامن عشر.
وقد ساعد تقبل العرب لألفكار اجلديدة ومحافظتهم على العلم القدمي على تقدم الطب 
الطبية  املعرفة  وتعزيز  الطبية،  العلوم  وتطوير  اجلديدة  والتقنيات  األفكار  إضافة  من خالل 
في مجاالت الطب املختلفة وتطوير املمارسة العلمية التجريبية، مما جعل الطب يأخذ شكله 
املعروف اليوم، وهذا ما جعل العديد من الباحثني الغربيني يعترفون بفضل العرب في تقدم 

الطب.
ولقد جاء هذا الكتاب ليلقي الضوء على دور احلضارة العربية والعرب في إثراء مجال 
الطب والتداوي، وكمحاولة إلرجاع الفضل ألهله، فقد تناول هذا الكتاب بني جنباته من خالل 
تقسيم فصوله إلى خمسة فصول، كل فصل عبارة عن تسلسل تاريخي لتطور الطب خالل 
العصور املختلفة، فتحدث الفصل األول عن الطب والتداوي كونه مالزمًا للتطور احلضاري، 
ثم جاء الفصل الثاني ليبني إسهامات العرب الطبية إلبراز ما أنتجته قرائح األطباء العرب من 
اكتشافات وابتكارات تخدم البشرية، وتناول الفصل الثالث البيمارستانات )املستشفيات(، 

التمهيد
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وكذلك أماكن العالج املختلفة وممارسة التمريض، وبنيَّ الفصل الرابع أهمية الصيدلة عند 
العرب وعلم األدوية وما زخرت به احلضارة العربية من اكتشافات لعقاقير جديدة تساعد 
على عالج الكثير من األمراض، كما أفرد الفصل اخلامس احلديث عن حركة الترجمة الطبية 
ورحلة نقل العلوم من وإلى الغرب، ودور العرب في النهضة الغربية احلالية، وبذلك نكون قد 

وضحنا دور احلضارة العربية في نهضة العلوم الطبية.
نأمل أن يكون هذا الكتاب مرشدًا ومفيدًا لكل من يطلع على تراثنا العربي في مجال 
العلوم الطبية، وكذلك للدارسني الذين يجولون بكتب التراث باحثني عن كنوز املعرفة، وأن 

يستفيد منه دارسو التاريخ العربي.
والله ولي التوفيق،، 

   

الدكتور/ يعقوب أحمد الشراح
 األمني العام املساعد 

مركز تعريب العلوم الصحية
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املؤلف في سطور

د. محمد جابر لطفي أحمد صدقي
ـــ مصري اجلنسية.

ـــ جامعة  ـــ كلية طب القصر العيني  ـــ حاصل على بكالوريوس الطب واجلراحة 
القاهرة ـــ 1989م.

ـــ حاصل على درجة املاجستير في الباثولوجيا اإلكلينيكية والكيميائية ـــ كلية طب 
القصر العيني ـــ جامعة القاهرة ـــ 1995م.

ــــ حاصل على ليسانس اآلداب قسم التاريخ ـــ جامعة القاهرة ـــ 2000م.
ــــ يعمل اختصاصي أمراض الدم ـــ وحدة فصل الدم العالجي ـــ بنك الدم املركزي 

ـــ دولة الكويت.





مقدمة املؤلف

الطب العربي في املصادر التاريخية هو مصطلح عام يشمل علوم الطب والصيدلة التي 
تطورت ودونت خالل العصر الذهبي للحضارة العربية الذي ميتد من القرن الثامن امليالدي 
وحتي بدايات القرن السادس عشر امليالدي عندما بدأت شمس احلضارة األوروبية احلديثة 
في البزوغ، وفي الوقت الذي كانت فيه الكنيسة الغربية حترم ممارسة الطب، وهو االعتقاد 
الذي ظل سائًدا في الغرب حتي القرن الثاني عشر، باعتبار املرض عقابًا من الله ال ينبغي 
كل صنوف  في  سبقوهم  من  علوم  من  ينهلون  واملسلمون  العرب  كان  يوقفه.  أن  لإلنسان 
أنتجتها قرائح  التي  الكتب واملصنفات  بينها الطب عن طريق ترجمة أمهات  املعارف، ومن 
العلماء اليونان والفرس والهنود وغيرهم، وقد ألهبهم تشجيع احلكام واألمراء ورجاالت بعض 
األسر الثرية. أدت تلك العوامل إلى خلق مناخ مناسب لتقدم العلوم الطبية والصيدلة نتيجة 
تراكم اخلبرات العلمية املكتسبة وأثمرت في نهاية املطاف في خلق منهج جتريبي متميز يقوم 
على التجربة والقياس، مما ساعد العلماء العرب في القرن التاسع امليالدي لتطوير نظام طبي 
يعتمد على التحليل املنهجي، وبالتدريج بدأ كل من العامة واحلكام يقتنعون بأهمية العلوم 
الطبية وفنون العالج مبختلف األدوية والعقاقير التي أصبحت شديدة التنوع، وسهلة املنال في 
آن واحد، واجتهد األطباء كذلك في إيجاد أجنع السبل للعالج، وكذلك تطوير البيمارستانات 
التي امتدت من  الدولة اإلسالمية  التي انتشرت في حواضر وأرجاء  أو أماكن االستشفاء 
تخوم الصني وحتي األندلس في دمشق، وبغداد والقيروان والقاهرة وقرطبة، وغيرها التي 
قدمت خدمات طبية متميزة ملاليني من البشر الذين استفادوا من اخلدمات الطبية واجلراحية 

والدوائية التي كانت تقدم باملجان.  
كان لزامًا أن تفرز احلضارة العربية أفذاذًا من العلماء في مختلف العلوم واملعارف 
باملئات منهم ومبا تركوه  التاريخية  املراجع  الطب والعالج، وقد زخرت  وخاصة في مجال 
للبشرية من بعدهم من إبداعات واكتشافات أثرت تاريخ الطب والصيدلة حتي وقتنا احلاضر 
ومصنفات ظلت قرونًا املرجع املعتمد للعديد من مدارس الطب األوروبية في ساليرنو بإيطاليا 
وإشبيلية  وقرطبة  األسبانية كطليطلة  املدن  والعديد من  وبالرمو بصقلية  بفرنسا،  ومونبلييه 
والشيخ  الرازي،  بكر  وأبو  املجوسي،  العباس  بن  النوابغ علي  العلماء  وغيرها، ومن هؤالء 
الرئيس ابن سينا، وأبو القاسم الزهراوي، وأبو ريحان البيروني، والبتاني، وكوهني العطار، 
وداود األنطاكي وغيرهم الذين تسربت نظرياتهم ومصطلحاتهم الطبية والدوائية لتجد طريقها 

في نهاية األمر في العديد من الكتب واملؤلفات املعاصرة.
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وهو  التدبير،  باسم  الطبية  مؤلفاتهم  في  والعلل  األمراض  العرب عالج  األطباء  عَرف 
عبارة عن العلم الذي يبتغي شفاء املريض، وقد برعوا في معاجلة املرضى واستخدموا كافة 
وكذلك  احِلمية،  وحتى  والعقاقير  األغذيٍة  أنواع  من  زمنهم  في  متاحة  كانت  التي  الوساِئل 
باستخدام  فصد الدم واحِلجاَمة وإجراء العمليات اجِلراحية املختلفة، ولم يهملوا دور الَتّوجيه 
والُنّصح واإلرشاد للمرضى في اتباع الطرق الصحية في املأكل واملشرب وحتى االستحمام. 
وقد َوضعوا لطرق املُعاجلة تلك مجموعة كبيرة من القوانني والقواعد الطبية التي ال َيجوز 
إهمالها أو االستهانة بقدرها، منها إذا أمكَن عالج املريض باستخدام الغذاء فالحاجة إلى 
واء املفرد، وإال يبدأ العالج  ب في حالة كفاية الَدّ واَء املرَكّ األدوية، كذلك ال يفضل استعمال الَدّ
استجواب  على  األساس  في  يعتمد  كان  الذي  للمرض  املتأني  التشخيص  بعد  إال  بالدواء 
املريض استجوابًا دقيقًا، وكذلك على فهم أعراض وعالمات املرض والبد من فحص املريض 
م  إكلينيكيًا عن طريق النظر واجلِسّ والشِمّ وجُسّ النبض، وفحص البول، واختبار نفث الَدّ
درجة  ملمس اجللد من حيث  العينني وحتى  وبياض  البشرة  لون  وكذا مالحظة  والبصاق، 
احلرارة وخشونته أو ليونته، وقد مارس األطبَّاُء العرب تلك املهارات التشخيصية اإلكلينيكية 
خالل زيارة املرضى في بيوتهم، أو في أثناء ِعملهم في البيمارستانات، ونراهم قد عرفوا 
النساء  أمراض  أطباء  إلى  باإلضافة  الكحالون،  أو  العيون  أطباء  منهم  فكان  التخصص، 

واجلراحون والفصادون واحلجامون. 
وقواننَي  قواعَد  لهما  ووضَع  والصيدلة،  الطب  العربية صناعَة  مت احلضارة  نظَّ وقد   
في  لتالمذته  امتحانًا  يعقد  الرازي  بكر  أبو  كان  فقد  اتِّباَعها،  يجَب  واختبارات،  وأنظمة 
التشريح، واجلانب العملي، ومن كان يفشل منهم في اختبار التشريح ال يسمح له بدخول 
االمتحان العملي، وقد بدأت الدولة العباسية في زمن سنان بن ثابت بن قرة الذي عهد إليه 
اخلليفة املقتدر باختبار املتقدمني ملمارسة الطب، واحلصول على إجازة رسمية مبمارسة مهنة 
الطب والتداوي خاصة وبعد موت أحد املرضى نتيجة خطأ طبي. وبالنسبة ملهنة الصيدلة فقد 
أمر املأمون بعقد امتحان أمانة للصيادلة، ثم جاء أخوه املعتصم من بعده الذي أقر امتحان 
الصيادلة قبل ممارسة املهنة، وكان نظام احلسبة يهدف ملراقبة مصالح الناس وأرزاقهم، وما 
قد يؤثر على الصحة العامة لعامة الناس من أمور الغش في املكاييل واملوازين، وبالتدريج 
الرقابي على ممارسة مهنة الطب والتداوي باألدوية والعقاقير، وألفت  النظام  انسحب ذلك 
العديد من املصادر التي تعني رجال احلسبة في رقابتهم، وكان من مهام احملتسب مراجعة 
البيمارستانات والصيدليات والكشف عما بها من أدوات وأجهزة وجعل األطباء والصيادلة 

يلتزمون بقسم أبي قراط الذي مت تعديله ليتوافق مع البيئة العربية اإلسالمية.  
إننا في هذا الكتاب نحاول أن نلقي بصيصًا من الضوء على تاريخ الطب والصيدلة 
أصبح  الذي  واإلسالمية  العربية  احلضارة  تراث  من  هامًا  جزءًا  يشكل  الذي  العرب  عند 
بالتالي جزءًا ال يتجزأ من اإلرث الثقافي العاملي، وأصبح جذرًا لشجرة احلضارة اإلنسانية 
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الذي ميدها بالثبات واالستقرار، وكذلك ماحتتاجه من عناصر تضمن النمو واالزدهار. وقد 
الغربية وعلومها وخاصة في  انتقال احلضارة  بإلقاء الضوء كذلك على سبل  الكتاب  اهتم 
انتقلت  التي  واملعابر  بالطرق  مفصل  ذكر  مع  األوروبية  القارة  إلى  والصيدلة  الطب  مجال 
تلك املعارف عن طريقها، وهي األندلس وصقلية وجنوب إيطاليا مع شرح مبسط لتأثير تلك 
املؤلفات واملصنفات الطبية التي مت ترجمتها من اللغة العربية إلى اللغات األوروبية، ومن ثم 
العديد من املدارس  اعتمادها مراجع أساسية وضرورية لكل دارسي الطب والصيدلة في 
واملعاهد الطبية األوروبية، وقد ذكر الكتاب أيضًا كيفية انتقال علوم الغرب مرة أخرى إلى 
العالم العربي منذ بداية القرن التاسع عشر، مما أدى إلى نشوء حركة الطب العربي احلديث 

وخاصة في عهد محمد علي مبصر ومختلف البالد العربية في القرن العشرين.
نأمل أن يكون هذا املؤلف مرشدًا ومفيدًا لكل من يهتم بإرثنا العربي في مجال الطب 
والتداوي، وكذلك للدارسني الذين يجولون بكتب التراث باحثني عن كنوز العلوم العربية الطبية 
والصيدلية، وأود أن أعتذر للقارئ الكرمي إن وجد خطأ غير مقصود أو نسيانًا أو تقصيرًا 

أثناء كتابة الكتاب.

الدكتور/ محمد جابر لطفي أحمد صدقي
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الطب والتداوي

الطب والتداوي

نبذة عامة:
يعتبر علم الطب والتداوي من أشد العلوم التصاقًا بحاجات الشعوب، ألنه على صلة 
وثيقة بغريزة البقاء لديهم لذا كان اهتمام تلك الشعوب باملعارف الطبية مالزمًا ومصاحبًا  
لشفاء  والتنجيم  السحر  وصنوف  التعاويذ  استعمال  إلى  بعضها  فلجأ  احلضاري  للتطور 
كما  تسببها،  أن  التي ميكن  والعناصر  عوارضها  بتقصي  اآلخر  بعضها  وعالج  مرضاهم 
تعاطوا التشريح واجلراحة، واستفادوا من مختلف أنواع النباتات الطبية املوجودة في بالدهم 

لتركيب األدوية التي ساهمت في شفاء األمراض.  

إن أية حضارة إنسانية البد وأن ترتكز على قواعد علمية ثابتة تبدأ بدراسة ماحققته 
احلضارات السابقة لوجودها من تقدم في العلوم املختلفة، وأخذ مايناسبها منه ثم العمل 
على تقوميه واإلضافة إليه، وهذا عني ماقامت به احلضارة العربية اإلسالمية ولهذا فإن لكل  
حضارة بشرية خصائصها وقوتها الدافعة، وقد متيزت حضارتنا العربية اإلسالمية بوجود 
رافدين عظيمني لنشوء تلك احلضارة، وهما: قرآن خالد، به كل مايصبو إليه عقل اإلنسان، 
وتراث نبوي مطهر يشتمل على توجيهات سامية  يحدد مسار تلك احلضارة، ولم تتخلف 
احلضارة العربية اإلسالمية عن مثيالتها في األخذ بأسباب التطور في العلوم الطبية، ألن 
لديها من األسس الثابتة في القرآن والسنة النبوية ما يدعم ذلك التوجه، فنجد آيات كرمية 
تدعو إلى النظر بتمعن في اإلنسان نفسه كما في قوله تعالى �َوِفي َأْنُفِسُكْم َأَفَل ُتْبِصُروَن� 
دقيقة  وترسم صورة  اإلنسان  خلق  تصف  أخرى  نصوص  وهناك   ،)21( آية  الذاريات،  سورة 
ملراحل تطوره اجلنيني، وذلك يدعو صراحة إلى معرفة شاملة لكل مكونات الكائن البشري، 
ويفتح كذلك أبواب العلوم الطبية من تشريح، وعلم وظائف أعضاء وعلم األجنة وغيرها الكثير 

على مصراعيها.

الفصل األول
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تاريخ الطب العربي

ولقد أسهمت السنة النبوية املشرفة في إثبات أهمية الطب والتداوي، وحثت عامة على 
عالج األمراض املختلفة، حيث قرر النبي � بوجود دواء لكل داء مما يؤدي بالتبعية إلى 
للبحث بال هوادة للوصول إلى املسببات احلقيقية لألمراض، وكذلك  شحذ العقل البشري 
الطرق املناسبة لعالجها، وتلك دعوة صريحة الستعمال منهج البحث التجريبي، إذ بدأ العرب 
أو سدى  عبثًا  الكون  في  يخلق شيئًا  لم  وجل  عز  الله  بأن  يقني جازم  ولديهم  حضارتهم، 
فانطلقوا وهم موقنون بهذه احلقيقة يتفكرون في ما حولهم من كتاب الله املنظور ليبتكروا 
أجنع الوسائل للحفاظ على حياتهم وجعل بيئتهم نقية نظيفة خالية من األمراض، لذا فإننا 
جند أن الطب وعلومه يعد من أوسع مجاالت العلوم احلياتية التي كان للعرب املسلمني فيها 
إسهامات بارزة على مدار عصور حضاراتهم، وكانت تلك اإلسهامات لها من الشمول والتميز 
الشيء الكثير، ولم يقتصر إبداع احلضارة العربية في العلوم الطبية على عالج األمراض 
جوانب  جميع  على  آثاره  انعكست  أصيل  جتريبي  منهج  تأسيس  إلى  تعداه  بل  فحسب، 
املمارسة الطبية وقاية وعالجًا ومرافق وأدوات وأبعاد إنسانية وأخالقية حتكم األداء الطبي.

غير  الشريرة  القوى  تأثير  لدفع  إليها  وااللتجاء  الكهانة  على  فقضى  اإلسالم  جاء 
املنظورة، وفتح الباب للطب الطبيعي على مصراعيه، وذلك عن طريق إبطال املداواة بالسحر 
والشعوذة ولم يستحدث مكان الكهانة طبقة جديـدة تتولى العالج باسم الدين، بل سمح النبي 
� باستشارة األطباء املتخصصني ولو من غير املسلمني، ونرى هذا جليًا ملا مرض )سعد 
»عالج«  كلدة(  بن  للطبيب )احلارث  وقال  النبي�،  الوداع عاده  أبي وقاص( في حجة  بن 
واحلارث هذا يومئذ على غير دين اإلسالم، وكذلك نعت القرآن الكرمي لقمان باحلكيم، ومن 
معاني احلكمة التطبيب أو هي الطب كمهنة، وكذلك جعل اإلسالم هذه الصناعة نعمة يشكرها 

من أسبغها الله عليه، واتخذها وظيفة معترفًا بها.

نستطيع أن جنمل القول فنذكر إن كان الطب العربي اإلسالمي يستهدف حفظ الصحة 
على األصحاء، وهذا هو اجلانب الوقائي الذي نسميه اآلن بعلم الصحة الوقائية، فقد توّصل 
بدراسة اجلسم ووظائف أعضائه،  األمراض  للوقاية من  ناجعة  إلى طرق  املسلمون  العرب 
وحاولوا الكشف عن أسباب األمراض وطرق انتشارها، ملعرفة أساليب جتنبها، كما استهدفوا 

أيضًا رد الصحة إلى املرضى، الذي هو في الواقع شفاء األمراض. 
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الطب والتداوي عند األمم السابقة:

الطب والتداوي في مصر القدمية
)من األلف الرابعة قبل امليالد وحتى نهاية القرن األول قبل امليالد(:

ظلت مصر موضعًا إلعجاب املؤرخني والباحثني في أصول احلضارة ونشأة العلوم،  
نظرًا لكونها حتفل باإلجنازات غير املسبوقة التي كانت تسبق عصرها والتي تركت آثارها 
على احلضارات الالحقة لها وحتى العصر احلديث، ساعد على ذلك ميل مصر الشديد إلى 
تكوين دولة موحدة حتمي املنجزات احلضارية لديها، وكذلك وجود طريقة للكتابة خاصة بها، 
لها عناصر التميز واالستمرار، لذا فإن مصر قد تركت تراثًا ضخمًا مكتوبًا على البرديات 
يصف العديد من املعلومات عن املهنة الطبية واألطباء واألمراض وطرق العالج، وكذلك األدوية 
حتتوي  التي  ليبزج  في  احملفوظة  ايبرز  بردية  مثل  العصر  ذلك  في  املستخدمة  والعقاقير 
على عرض ألمراض البطن والعني واجللد، وتصف إحدى وعشرين طريقة لعالج السعال، 
باإلضافة إلى 700 نوع من الدواء و800 تركيبة دوائية، وبردية أدوين سميث بنيويورك، وكذلك 

بردية كاهون التي تختص بأمراض النساء.)1(
كانت املهنة الطبية في مصر تبدأ في دور احلياة )بيت عنخ()2(، وهي مدارس لتعليم 
النشء، ثم ينتقل املتعلم اجلديد إلى أحد املعابد لتلقي الطب على أيدي األطباء املهرة الذين 
لشفاء  إليها  يضرعون  املصريون  كان  التي  إيزيس  ككهنة  كهانًا  األغلب  في  أيضًا  كانوا 
األمراض املستعصية والتي طبقت شهرتها الطبية اآلفاق لتعبد حتى داخل روما نفسها أيام 
األمبراطورية الرومانية، ويذكر أن مهنة الطبابة لقربها من الطبقة الكهنوتية الدينية قد امتزجت 

بالسحر واستخدام التمائم لطرد الشياطني. 
ولقد متيز األطباء في مصر القدمية بباع طويل في فنون التشخيص الطبي والعالج، 
واكتشفوا طرقًا لعالج العديد من األمراض والعلل كأمراض املعدة وحاالت اإلسهال وعقم 
النساء حتى أنهم قد أشاروا إلى حدوث الذبحة الصدرية وانحباس البول، وتشير البرديات 
كذلك ببراعتهم في عالج أمراض األسنان، ولقد وصلت إلينا أسماء حوالي مائة طبيب عن 

طريق البرديات.
 ولقد متيزت طبقة األطباء عن باقي أفراد الشعب بقربها من احلكام وكانوا يتقاضون 
راتبًا ثابتًا في صورة غذاء أو ثياب من الدولة)3(، ويذكر هيرودوت في تاريخه أن معظم األطباء 
الطب  علوم  على  املتخصصة  البرديات  يؤكد هذا وجود  املتخصصني،  من  كانوا  املصريني 

)1( حسن كمال: الطب املصري القدمي، ص4. 
)2( نفس املصدر، ص45.

)3( نفس املصدر، ص44، 45. 
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املختلفة. إن علم التحنيط يشير إلى معرفة واسعة بالتشريح ويبدو أن هذا العلم قد سهل 
لألطباء املصريني إجراء عمليات اجلراحة، وكذلك العظام التي يبدو أنها كانت أكثر استعمااًل 
بني العمال املكلفني ببناء األهرام واملعابد الضخمة، حيث تكثر احلوادث التي ميكن حدوثها 

وهناك الكثير من حاالت الكسور امللتئمة في املومياوات اخلاصة لهؤالء العمال. 
نبغ الكثير من األطباء خالل فترات التاريخ املصري القدمي وجند أشهرهم هو الطبيب 
عهد  في  ووزيرًا  مهندسًا  كان  والذي  األهرام،  بناء  في عصر  عاش  الذي  اميحوتب)1(،)2( 
امللك زوسر حوالي 2380 ق.م، وقد كان كذلك كبيرًا للكهان، ثم قدسه املصريون واعتبروه 
إلهًا للطب وأقاموا عند قبره معبدًا لتخليد ذكراه، وكذلك نذكر الطبيب )كوى( كبير كهنة عني 
شمس الذي ابتكر قطرة للعني، ومن املدهش أن نعرف بوجود طبيب في الفريق الطبي الذي 
يعالج الفرعون من يحمل لقب »حارس شرج امللك«، يدل هذا على التخصص الدقيق الذي 

كان سائدًا بني أطباء مصر في ذلك العصر السحيق. 
    

الطب والتداوي في بالد مابني النهرين
)من األلف الرابعة قبل امليالد وحتى منتصف القرن السادس قبل امليالد(: 

الكثير  يشوبه  القدمية  مصر  حضارة  في  كما  النهرين  بني  ما  بالد  في  الطب  كان 
من الكهانة والسحر واالعتماد على السحرة لطرد الشياطني واألرواح الشريرة التي جتلب 
األمراض، ألن املرض في املفهوم الشعبي كان عقابًا إلهيًا للمريض على ارتكابه للذنوب، ثم 
انفصل الطب عن السحر، وجند ذلك جليًا في اختالف املصطلحات التي أطلقتها النصوص 
املسمارية على الطب والسحر، وقد سادت في ذلك العصر أنواع متعددة من طرق العالج، 
الوقائي، وكذلك  الطب  إلى  االلتجاء  والبعد عن مصادر املرض، أي  بالنصح  املعاجلة  منها 
املعاجلة بتشخيص العلة ووصف الدواء والعقاقير من مصادرها الطبيعية، ولكننا جند أن 
السحر والتعاويذ قد انتشرت أيضًا بني الناس لدفع تأثير القوى غير املنظورة من آلهة أو 
يعرضون  كانوا  بابل  أهل  إن  ويقال  األشخاص،  بعض  به  قام  فعل سحر  من  أو  شياطني 
املريض في مكان عام حتى يصف له كل من أصيب بنفس املرض أو حتى سمع عن عالج 

شاف له.)3(
لقد اهتم أطباء بالد مابني النهرين بالتشريح فقد ذكروا القلب والكبد وبقية األحشاء وكان 
لديهم اعتقاد بوجود قوة عليا تتحكم في أعضاء اجلسد، وكذلك كانوا معتقدين أن الكبد أهم عضو 
في اجلسم البشري وأنه مصدر الدم، وهذا ما أكده علم الطب املعاصر وقد كان الطبيب األشوري 
الطعام  أو  التنفس  هواء  مع  اجلسد  تدخل  الترى  أجسام  وجود  هو  للمرض  املسبب  أن  يظن 
والشراب، وهذا ما ميكن أن نقارنه مبا يعرف اآلن بالعدوى اجلرثومية التي تدخل اجلسم البشري 
من البيئة احمليطة، وقد عزل األطباء في آشور مرضى اجلذام، وعرفوا أيضًا مرض السيالن.)3(  

)1( بول غليوجنى: الطب عند قدماء املصريني، ص9.
)2( حسن كمال: الطب املصري القدمي، ص49.  

)3( البدري عبد اللطيف: من الطب اآلشوري، املجمع العلمي العراقي، ص19.
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وقد عثر في أطالل مدينة كيش السومرية على لوح طيني يرجع تاريخه إلى حوالي   عام 
4200 ق.م)1( وقالب آخر منقوش عليه نصوص طبية، أما في بابل فإن أقدم النصوص الطبية 
امللك  عهد  خالل  بورسيبا  مدينة  من  ايساجيل-كني-ابلي  للطبيب  التشخيصي  الدليل  هي 
البابلي أداد-ابال-ادينا )1069-1046 ق.م(، ولقد اكتشف ذلك الطبيب مجموعة متنوعة من 
العلل واألمراض، ووصف أعراضها، وتشمل هذه األعراض أصنافًا عديدة من الصرع وعلاًل 
أخرى ذات صلة، وفي ذلك العصر فإن األعراض واألمراض قد عوجلت من خالل وسائل 
عالجية مثل الضمادات، املراهم واحلبوب، وإذا كان املريض ال ميكن شفاؤه جسديًا، فإن 
األطباء البابليني غالبًا ما كانوا يعتمدون على طرد األرواح الشريرة لتطهير املريض من أية 
لعنة قد أصابته بفعل غضب إلهي، أو سحر قام به أحد من قبل، ولقد ساعدت التشريعات 
الذي نظم أسعار اخلدمات  البابلي حمورابي  امللك  الطبية كقوانني  املهنة  تنظيم  وقتئذ على 
الالئي  واملرضعات  احلاضنات  على  عقوبات مشددة  فرضت  وكذلك  األطباء  وأجور  الطبية 

أهملن عنايتهن باألطفال الرضع.)2(

الطب والتداوي في بالد الصني
)حوالي األلف الثالثة قبل امليالد(: 

كانت ومازالت الصني دومًا أرضًا للعجائب واإلجنازات في مختلف فروع العلم، ومن 
بينها الطب بالطبع، وميكن إرجاع نشوء املهنة الطبية إلى أوائل األلف الثالثة قبل امليالد)3(، 
اكتشاف  في  ذلك  جند  واجلراحي،  الباطني  الطب  مجالي  في  الكثير  الصينيون  قدم  وقد 
طريقة الوخز باإلبر في معاجلة العديد من األمراض، وكذلك ابتكار عدد من اآلالت اجلراحية 
البسيطة، وقد عرف الصينيون فائدة قياس النبض وعالقته بالتشخيص، وقد كانوا يعتقدون 
أن من أسباب األمراض وجود تغير في درجات احلرارة والرطوبة نتيجة تعاقب الفصول، لذا 
فإنهم قد عزوا انتشار أمراض الصدر في الشتاء القارس وأمراض اجللد في فترة الصيف، 
ويعد )وأي بوياجن( من املشهورين في ممارسة مهنة الطب، وكذلك اإلمبراطور )فيويو( الذي 
كان أول باحث عن النباتات الطبية وخواصها ولم يكتف بذلك بل كان يختبر أثرها على نفسه.

الطب والتداوي في بالد الهند
)حوالي القرن السادس قبل امليالد وحتى القرن الثالث امليالدي(:

الهنود كان  الطب عند  أن  فإننا جند  الهندية  القارة  بأبصارنا جتاه شبه  نرنو  عندما 
ممتلئًا باملفاهيم اخلرافية والكثير من األساطير التي تتعلق بالعديد من القوى غير املنظورة 
من آلهة وشياطني، وقد كانوا يعتقدون أن األمراض تنشأ نتيجة ذنوب، لذا فهي عقاب أو رمبا 
نشأت نتيجة فساد في األخالط وهناك كتاب شهير للطب الهندي يدعى )أترافا-فيدا( ويشمل 

)1( طه باقر: حملات من تراثنا احلضاري القدمي في الطب.
)2( البدري عبد اللطيف: من الطب اآلشوري املجمع العلمي العراقي، ص19.

)3( محمود احلاج قاسم: الطب عند العرب واملسلمني تاريخ ومساهمات، ص25.
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العديد من األمراض املختلفة ثم يأتى ذكر األعراض املصاحبة لتلك العلل، لكن الكتاب يحفل 
أيضًا بالكثير من الوصفات السحرية. وتشير بعض املصادر إلى استعمال األطباء الهنود 
البدنية الشائعة سببًا  الكثيرة والعقوبات  للتلقيح ضد مرض اجلدرى، ولقد كانت احلروب 
في ظهور عمليات التجميل، وتقدم فن اجلراحات، وقد استخدموا أيضًا الكي لوقف النزف،  
واخترعوا الكثير من األدوات اجلراحية املختلفة، وقد عرفوا عملية إزالة حصى املثانة وترقيع 
األنف التجميلية، وبالنسبة لألمراض فقد عرف منه األطباء الهنود الكثير منها مثل املالريا 

والطاعون وحتى مرض البول السكري الذي أسموه بول عسل النحل.                     
وقد نبغ الكثير من األطباء الهنود منهم الطبيب )شاراكًا()1( الذي ألف كتابًا ضخمًا في 
الطب أسماه )سماهيتا( وقد كان رحيمًا باملرضى، إذ حث تالمذته على السعي لتخفيف آالم 
اإلنسانية من غير سعي إلى نفع مادي أو كسب دنيوي، وهناك أيضًا الطبيب )سوشروتا( 
حوالي عام 300م الذي وضع كتابًا يتحدث فيه عن علوم النساء والتوليد واجلراحة واألدوية 
واالهتمام بالرضع، ومن األطباء الهنود الذين برزوا الطبيبة )فاجيهاتا وروسي( التي كانت 
تعمل بأمراض النساء والتوليد، وجدير بالذكر أن علوم الطب الهندية قد أضافت الكثير إلى 
العلوم الطبية عند العرب بفضل ماقام به األطباء الهنود في عصر الدولة العباسية مثل )ابن 
كتاب  ترجم  الذي  الرشيد  )ومنكه( طبيب  بغداد  البرامكة في  بيمارستان  أطباء  كبير  دهل( 

)سوشروتا( الطبي وكذلك كتاب السموم للطبيب الهندي )شاناق(.
  

الطب والتداوي عند الفرس القدماء
)حوالي القرن السادس قبل امليالد وحتى القرن السابع امليالدي(:

يقول املؤرخون إن كهنة الفرس هم واضعو علم الطب فقد كان الطب عندهم خليطًا من 
التعازمي السحرية، وبعض املبادئ الطبية كاستخدام العقاقير من النباتات الطبيعية وأصول 
علم الطب ميكن متابعتها في كتابهم املقدس )زندافستا(، وقد برزت ثالث طبقات من األطباء  
الثالثة  أما  والعقاقير  األدوية  باستخدام  والثانية  والصلوات،  األدعية  بتالوة  تعالج  إحداهن 

فتستعمل اآلالت واألدوات اجلراحية.
لقد استفاد الطب الفارسي من علم الطب اليوناني عن طريق األسرى اليونان الذين 
أتى بهم الفرس ملداواة بعض ملوكهم مثل: )دميوسيدس( الذي عالج امللك دارا الثاني، 
وكذلك الطبيب )ستسياس( ليكون أحد أطباء البالط الفارسي، وقد أنشأ امللك )سابور 
األول( 241-272م مدينة جنديسابور ليوطن فيها أسرى الرومان ومن بينهم من له معرفة 
باستقدام  )310-379م(  الثاني(  )سابور  قام  وقد  الطب،  بينها  ومن  اليونانية  بالعلوم 
الطبيب )ثيودوسيوس( وبنى بيمارستان على منط ماكان في اإلسكندرية وأنطاكية، وبعد 

)1( كمال السامرائي: مختصر تاريخ الطب العربي، ص 66.
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إغالق البيزنطيني مدرسة الرها التي تتبع مذهب النساطرة احملظور وقتها هاجر علماء تلك 
املدرسة إلى جنديسابور وحملوا معهم املراجع، واملصادر اليونانية التي شملت الكتب الطبية 
مثل مؤلفات )أبقراط وجالينوس(، وقد بلغت جنديسابور ذروتها في عهد كسرى أنوشروان 
)531-579م( عندما استقدم عددًا من األطباء الهنود وكتبهم ليضيف إلى التراث الفارسي 

وللطب.)1(
وقد قام )أنوشروان( ببناء بيمارستان ضخم حتول إلى منوذج يحتذى فيما بعد واستطب 
أفادت  وقد  كلدة،  بن  كاحلارث  جنديسابور  بأطباء  بعده  من  الراشدون  واخللفاء   � النبي 
احلضارة الفارسية العلوم الطبية عند العرب أميا إفادة نتيجة التأثير القوي ملدرسة جنديسابور 
الطبية التي أفاضت بكتبها وممارساتها الطبية على األطباء العرب في العصر األموي والعباسي 
الباكر، وقد قام احلكام العرب باستقدام العديد من أطباء جنديسابور مثل: )جورجيوس بن 

بختشيوع، وعيسى بن شهالتا، وسابور بن سهل، وعيسى بن صهاربخت( وغيرهم.

الطب والتداوي عند اليونانيني القدماء
)حوالي القرن السادس قبل امليالد وحتى القرن الرابع قبل امليالد(:

لقد اهتم األطباء اليونان بنتاج األمم السابقة كمصر وبالد النهرين)2( فدرسوا  أعمالهم 
عن قرب، نرى ذلك في إشارات )هوميروس( صاحب )اإللياذة واألوديسة( على مقاطع مقتبسة 
من أساطير وحكايات خرافية مصرية باملثل نرى أن )أبقراط( أبو الطب قد استلهم برديات 
حتوي الكثير من النباتات الطبية والعقاقير املركبة لكننا نالحظ أن اليونان األقدمني قد زادوا 
على طب تلك احلضارات الكثير، نظرًا ألن عقلية اليونان كانت متيل إلى البحث في النظر 
الفلسفي،  لذا فإن اإلجنازات اليونانية في علوم الطب قد متيزت عن غيرها مبيلها إلى الترتيب 

املنهجي والبحث الفلسفي في أسباب العلل والنتائج املترتبة عليها.
سادت في العصر اليوناني طريقتان للعالج إحداها تعالج املرضى باللجوء إلى السحر 
والكهانة واستخدام التمائم والتعاويذ لطرد تأثير األرواح الشريرة واستجالب رضا اآللهة، 
وطريقة أخرى تستخدم أساليب الطب الطبيعي في التشخيص املنهجي واستخدام العقاقير 
واألدوية املركبة، نبغ في احلضارة اليونانية الكثير من األطباء منهم )اكرون وستياس( الذي 
أدخل الطب اليوناني إلى بالد فارس، و)أنبادوقليس( و)أوريفيون( الذي يعتبر أول من قال 
إن الشرايني مملوءة بالدم مثل األوردة، وكذلك )دميوسيدس( الذي عالج امللك دارا الثاني 
الفارسي لكن أشهرهم على اإلطالق )أبقراط( وهو أول من بوب الطب ورتبه وبناه على أسس 
صحيحة إلى درجة أن الالحقني له قد أسموه )أبو الطب(، وقد تبنى نظرية األخالط األربعة 

)1( محمود احلاج قاسم: الطب عند العرب واملسلمني ـــ تاريخ ومساهمات، ص44-42.
)2( جورج سارتون: تاريخ العلم ـــ دار املعارف القاهرة، ص59-58.
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بتعاليمه  للتطبيق، وكذلك قد خلف قسمًا لألطباء مازال يعمل  وطورها مبا يجعلها مناسبة 
للوقت احلالي في معظم البلدان.)1(،)2(،)3(

إن الطب اليوناني لم يقف عند املبادئ العامة للتشخيص، والتنبؤ باألعراض لكن قد 
األعضاء.  وظائف  وعلم  التشريح  علم  في مجاالت  االبتكارات  من  العديد  إحداث  إلى  امتد 
كان أطباء اليونان يعرفون الطب على أنه قياس وجتربة، وكان أبقراط يعرف أسباب املرض 
بالبعيدة عندما تكون ناجتة من تأثير اجلو واألطعمة، وأخرى بالقريبة نتيجة فساد في األخالط 

األربعة التي يتكون منها اجلسد، وهي: الدم والصفراء والبلغم والسوداء.
وقد استفاد الطب اليوناني من تقدم علوم الصيدلة والعقاقير في مصر القدمية فاقتبسوا 
منها الكثير، وأضافوا العديد من االكتشافات املهمة بوصفهم تأثير العديد من النباتات كتأثير 
نبات الصفصاف على النساء في الوالدة، وجدير بالذكر أن الصفصاف يحتوي على مادة 
أن  بالذكر  واجلدير  لآلالم،  املسكن  األسبرين  عقار  في  الفعالة  املادة  وهي  السالسيالت، 
املسلمني قد قاموا بترجمة إنتاج أبقراط العلمي، ومن عمل بسيرته من األطباء اليونان الذين 
طوروا منهجه وجعلوا فن الطب مشاعًا بني طبقات املجتمع، وبهذا أنقذ األطباء العرب تراث 
اليونان الطبي من الضياع ونقحوه من األغالط  بل زادوا عليه وقدموه للحضارات التي تلتهم 

ومنها حضارتنا املعاصرة.

الطب والتداوي عند الرومان
)حوالي القرن الثاني قبل امليالد وحتى القرن الرابع امليالدي(:

ورث الرومان الطب اليوناني وبقيت روما ومدن اإلمبراطورية الرومانية تعمل بأحكام 
الطب اليوناني، وقد متيز الرومان باستعمال الرياضة واحلمامات الساخنة، ونتيجة النتشار 
قد  الرومان  أن  فنجد  وفنونها،  اجلراحة  إلى  احلاجة  نشأت  فقد  الفترة  تلك  في  احلروب 
مارسوا العديد من عمليات البتر، والكي في حاالت الغرغرينة، وكان أول طبيب يوناني يظهر 
وكذلك  انطونيوس(  )ملارك  العسكري  للقائد  كان صديقًا  الذي  )أركاجاتوس(  هو  روما  في 
الطبيب )أسكليبادوس( يوناني األصل روماني املولد الذي كان أول من شق القصبة الهوائية، 
والطبيب  واحمرار،  وألم  وحرارة  تورم  من  االلتهاب  عالمات  وصف  من  أول  كان  وكذلك 
)تسالوس( الذي كان طبيبًا )لنيرون(، أما الطبيب )سورانوس( من مدينة افسوس فقد كان 

مختصًا بأمراض النساء والتوليد، وهو أول من استعمل آلة لثقب جمجمة اجلنني. 
كان )جالينوس( هو أشهر األطباء الرومان)4( الذي عاش في القرن الثاني امليالدي، 
وقد كان يوناني املنشأ، إذ ولد في مدينة برجامون عام )131م( وتوفي عام )200م(، وقد 

)1( كمال السامرائي: مختصر تاريخ الطب العربي، ص 91 و120.
)2( ابن أبى أصيبعه: عيون األنباء في طبقات  األطباء ــ الهيئة املصرية العامة للكتاب، ص 47.   

)3( حسن كمال: الطب املصرى القدمي )ج 1(، ص 16. 
)4( كمال السامرائي: مختصر تاريخ الطب العربي، ص 91 و120.
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جمع أعمال )أبقراط(، وحافظ عليها من الضياع، وقد كان عاملًا جتريبيًا، حيث كانت له بحوث 
واسعة في تشريح احليوان، وقد توسع في تشريح العضالت، لكنه أخطأ في وصف القلب، 
حيث اعتقد أن القلب له جتويفني هما البطينني وأن الدم مير خاللهما عبر فتحات غير منظورة، 
وله في اجلراحة إجنازات مهمة مثل عالج الفتق السري وإزالة حصوات املثانة، ويذكره )ابن 
أبي أصيبعه( في طبقات األطباء بأنه كان خامت األطباء الكبار املعلمني)1( ولم يجيء بعده من 
األطباء إال من هو دون منزلته ومتعلم منه، وقد ترجم األطباء العرب املسلمون العديد من أعماله 

ونقدوها وأضافوا الكثير إليها، كابن سينا، والرازي، وابن النفيس. 

الطب والتداوي في مدرسة اإلسكندرية القدمية
)من القرن الثالث قبل امليالد وحتى القرن الرابع امليالدي(:

أنشأ اإلسكندر املقدوني العديد من املدن في العالم القدمي باسمه وبرزت منها واحدة  
في سماء احلضارة تلك التي هي في وادي النيل، وقد أقيم متحف ومكتبة عظمى شملت مئات 
اآلالف من املخطوطات النادرة في شتى العلوم واملعارف من أجلها الطب، وقد أدى انفتاح 
السكندريني إلى اتخاذ أساليب منفتحة جتيز تشريح اجلسم البشري، وقد برز )هيروفليس( 
والسحايا وجتاويف  العصبي  برع في تشريح اجلهاز  فقد  التشريح،  أبو  عليه  يطلق  الذي 
الدماغ وكذلك )ايراستونيس( الذي زامل هيروفليوس، وقد قام بدراسة اجلهاز الدوري من 
قلب وأوعية دموية وصحح أخطاء أرسطو التشريحية، ووصف كذلك صمامات القلب، وأول 
من أشار إلى الشعيرات الدموية، وهي تالقي الشرايني واألوردة وبلغ شأوًا عظيمًا لدرجة 
أن امللك سلوقس املعاصر له في سوريا استدعاه ملعاجلة ابنه )انطيخوس(، وقد تأثر العرب 
املسلمون مبدرسة اإلسكندرية الطبية، واستقدموا األطباء منها الذين قاموا بترجمة الكتب 

اليونانية الطبية إلثراء الطب العربي في تلك العصور الزاهرة.)2(
   

الطب والتداوي عند البيزنطيني
)حوالي من القرن الثالث امليالدي إلى القرن السابع امليالدي(:

والرومانية   اليونانية  البيزنطية إجنازات ما سبقتها من احلضارة  اإلمبراطورية  ورثت 
املذهبية سيطر رجال  االنقسامات  نتيجة  لكن  الطبية،  العلوم  وفنون ومن ضمنها  علوم  من 
الكنيسة على الطب فقد قاموا مبطاردة األطباء النساطرة الذين هربوا إلى فارس وأسسوا 
مدرسة جنديسابور، وقد اعتبر الكهان النصارى إن الطبيب الذي يخرج عن شريعتهم التي 
كانت قائمة على األدعية والصلوات هو من الهراطقة، بل حرموا على الرهبان تناول العقاقير 

)1( ابن أبي أصيبعه: عيون األنباء في طبقات األطباء، ص 272.
)2( كمال السامرائي: مختصر تاريخ الطب العربي، ص 144 و145. 
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األرضية، ثم أباحوا للعوان تدمير الكتب اليونانية على اعتبار أنها من بقايا الوثنية، ثم كانت 
ثالثة األثافي بإغالق مدرسة أثينا في عصر اإلمبراطور )جوستنيان(، وكان أول من برز من 
موسوعة  ألف  وقد  )جوليان(،  اإلمبراطور  معلم  كان  الذي  )أوربيز(  هو  العصر  ذلك  أطباء 
طبية كبرى قام بتناول وشرح ونقد أسالفه من األطباء العظام، ووضع كذلك كتابًا في علم 
األدوية ظل مستعماًل في الغرب مدة طويلة، وجاء بعده )ايتوس(، ووضع كتابًا في الصيدلة 
أدخل  الذي  النفسي  الطبيب  )جاكوس(  ظهر  ثم  التشخيص،  في  الدقة  على ضرورة  وأكد 
وتاله  املجدد  لقب  فاستحق  الطبية  باحلمية  اهتم  وقد  اإلمبراطور،  طبيب  وظيفة  مرة  وألول 
الطبيب )اإلكسندر الترالي( الذي عاصر اإلمبراطور )جوستنيان(، وقد استخلص من نبات 
اخلشخاش أدوية مسكنة للسعال والبلغم وتوسيع الشعب الهوائية، وقد علق أهمية كبرى 
على التشخيص الذي يعتمد على استجواب املريض، وفحص شكواه، ومن مؤلفاته، الكناش 

وكتاب املعد، وكتاب املاليخوليا.)1(
  

الطب والتداوي عند العرب قبل اإلسالم:
نذكر في  أن  العربية اإلسالمية يجب  الطبية في احلضارة  املهنة  نتحدث عن  أن  قبل 
عجالة حال تلك املهنة قبل بزوغ فجر الدين احلنيف ذلك إلظهار التأثير القوي الذي أحدثه 
ظهور اإلسالم في نواحي احلياة العربية، ومن بينها الطب والطبابة. كان العرب قبل ظهور 
اإلسالم قبائل متناثرة في صحراء عظيمة بعيدة عن مراكز احلضارة العاملية املعاصرة في 
وأدى  نقية  كانت  الصحراوية  العربية  البيئة  ولكن  والصني،  الهند  وكذلك  وبيزنطة،  فارس 
ارتفاع درجات احلرارة واجلفاف إلى احلد من الكثير من األمراض، لذا فإن املعرفة الطبية 
للعرب قبل اإلسالم كانت من النوع الشعبي، وكذلك كانت محدودة وقاصرة، حيث إن القراءة 

والكتابة كانت مقصورة على البعض فكان انتقال العلم مير شفاهًا عبر األجيال.  
الكهانة  على  يقوم  أحدهما  قسمني  إلى  الطبية  بالنواحي  املتعلقة  املعرفة  انقسمت 
واالستعانة بعلم التنجيم والتعاويذ والرقية والسحر، وكان في كل قبيلة رجل أو امراة يرجع 
إليه أفراد القبيلة لالستشفاء فيما يصيبهم من أمراض، ولكن اجلهالة الضاربة أطنابها في 
جزيرة العرب وقتئذ أدت إلى االستعانة بهؤالء الكهان والسحرة لدرء تأثير القوى الشريرة 
والشياطني عن طريق اللجوء إلى العديد من أنواع التمائم والتعاويذ التي تسترضي القوى غير 
املنظورة بزعمهم)2(. كانت هناك مجموعة أخرى تعتمد على الوسائل الطبيعية في التداوي، 
للكسور  واجلبائر  الضمادات  أو  إليها،  الفساد  امتد  التي  األعضاء  بقطع  أو  بالنار  كالكي 
وقالوا بوصفات قائمة على تناول عسل النحل، وكذلك استخدام األعشاب النباتية املتوافرة 

)1( كمال السامرائي: مختصر تاريخ الطب العربي، ص308.
)2( محمود احلاج قاسم: الطب عند العرب واملسلمني تاريخ ومساهمات، ص47.
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في البادية وعلمتهم تلك املمارسات الشيء الكثير وازدادت مكانة هذه الفئة مبرور الزمن، 
أقوااًل  يتداولون  فنرى حكماءهم  أو حمية،  بنظام غذائي  التمسك  على  الكثير  منهم  واعتمد 
حتث على االعتدال في الطعام، حيث إن )املعدة بيت الداء( في رأيهم لكنهم يقررون أيضًا 
أن احلمية هي رأس الدواء، لكن تلك املمارسات لم تكن ناجعة لعالج بعض األدواء فنجدهم 
قد مارسوا احلجامة، وفصد الدم إلزالة الدم الفاسد في زعمهم، وكذلك قاموا بالكي أو ما 
أسموه بالعالج األخير، فقد كان يستعمل في الكثير من احلاالت املرضية التي ال تستجيب 
للمعاجلات، وكان تأثيره عبارة عن إحداث آالم في املنطقة السطحية التي تعلو العضو املصاب 

تلهي املريض حتى ينسى أمله األصلي.)1(
تلك كانت حالة األعراب الطبية القاطنني في الفيافي والقفار، أما العرب الذين يسكنون 
تعلموا  بأطباء  اختلطوا  فقد  الشام،  وبصرى  احليرة  في  والروم  للفرس  املتاخمة  املدن  في 
في مدارس طبية شهيرة كجنديسابور وأنطاكية، وقد سافر بعض سكان تلك املدن إلى تلك 
املدارس الطبية ونهلوا من علومها، وهناك استزادوا من تلك العلوم وتدربوا على املمارسة 
الطبية. ومن األطباء الذين عاشوا في عصر ماقبل البعثة النبوية أسماء ملعت في سماء الطب   
نذكر منها، )ابن حذمي(، و)زهير بن جناب(، و)رباح بن عجلة(، و)األبلق السعدي النجدي(، 
و)ابن أبي رمثة التميمي( الذي كان مشهورًا باجلراحة، وكذلك )الشمردل بن قبقاب الكعبي( 
من جنران و)ضماد بن ثعلبة األزدي(، وكان أشهر أولئك األطباء قاطبة )احلارث بن كلدة( 
الثقفي الذي تعلم الطب في مدرسة جنديسابور ولقد عاصر النبي � ومات في زمن )معاوية 
الشهيرة مع كسرى  وتتناول األخبار محاورته  له معاجلات كثيرة  أبي سفيان(، وكانت  بن 
أنوشروان، وقد وردت في تلك احملاورة العديد من النصائح الطبية التي اشملت على مايعرفه 
العرب، وكذلك ماتتضمنه علوم اليونان الطبية، وما درسه في مدرسة جنديسابور الفارسية، 
عداوته  على  بقي  لكنه  أبيه  مثل  وتعلم  سافر  فقد  كلدة(،  بن  احلارث  بن  )النضر  ابنه  أما 

لإلسالم حتى قتل في غزوة بدر.)2(

الطب والتداوي في عصر النبوة )610-632م(:
جاء اإلسالم فأحدث انقالبًا في العديد من املفاهيم املتوارثة، ومنها بالطبع مهنة الطبابة، 
ألن اإلسالم قد نظر إلى اإلنسان الذي هو بؤرة اهتمام العلوم الطبية على أنه مكون من شقني 
متكاملني ال ينفصمان، شق مادي يتأثر مبا حوله من العوامل الطبيعية، وآخر غير مادي أو 
روحي ينفعل مبؤثرات غير مادية، لذا فإن توجه الدين احلنيف لوضع مفاهيم شاملة تنظم 
العلوم الطبية ومهنة الطب بصفة خاصة نراه جليًا في حث الرسول � بطلب اخلبرة الطبية 

)1( البدري عبد اللطيف: الطب عند العرب ــ موسوعة وزارة اإلعالم العراقية، ص28.
)2( محمود احلاج قاسم: الطب عند العرب واملسلمني ـــ تاريخ ومساهمات، ص48.
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من أهلها واملتمرسني بها، ولفت االنتباه إلى وجود طرق عالجية غير مادية كذلك كااللتجاء 
إلى اخلالق الكرمي بالدعاء واالبتهال لرفع البالء كما جاء في اآلية الكرمية �َأْم َمْن ُيِجيُب 
ُروَن� سورة  ِه َقِليلاً َما َتَذكَّ ْرِض َأإَِلٌه َمَع اللَّ وَء َوَيْجَعُلُكْم ُخَلَفاَء اْلَ اْلُْضَطرَّ إَِذا َدَعاُه َوَيْكِشُف السُّ
أمامة  أبي  الشريف عن  بالتصدق ملعاجلة املرضى كما في احلديث  النمل آية، وكذلك األمر 
)داووا مرضاكم بالصدقة( قال الشيخ اللباني )حديث حسن(، عندما نقارن ذلك التوجه احلكيم 
للرسول � في مجال الصحة مبا كان عليه قبائل العرب في صدر اإلسالم، حيث لم تعن 
بشيء من العلوم إال بلغتها ومعرفة أحكام شريعتها إال علوم الطب فإنها كانت موجودة عند 

أفراد منهم غير منكورة عند جماهيرهم حلاجة الناس إليها.
إن الشريعة اإلسالمية قائمة على جلب املصالح ودرء املفاسد واملضار ودفع احلرج 
الطب  فأباحت  واملعاجلة  للتداوي  اإلنسان  حاجة  راعت  فإنها  لذا  التكاليف،  في  واملشقة 
واستخدامه مبا يحقق حفظ النفس البشرية التي يشكل حفظها مقصدًا من مقاصد الشريعة 
بها  القيام  املسلمني  من  طائفة  على  يجب  التي  الكفاية  فروض  من  الطب  وتعلم  اإلسالمية. 
لوجود حاجة ماسة داعية للتداوي واملعاجلة، لذلك كان احلكم على من عالج مريضًا فآذاه 
ولم يكن معروفًا عن هذا املعالج أنه ماهر بالطب متمرس فيه فإنه يتحمل املسؤولية عن ذلك، 
وقد روى ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن الرسول � قال »من تطبب وال 
يعلم منه طب فهو ضامن« )حديث حسن(، وجدير بالذكر أن النبي � قد أشار بقوله )أنتم 
أعلم بأمر دنياكم( ليوضح أن هناك من األمور الكونية من هي قائمة على قواعد التدخل فيها 
الرسالة السماوية مباشرة، لكنه أتى ليضع أطرًا أخالقية تنتظم بها احلياة وتشمل بال شك 

النشاط البشري عامة وجميع صنوف املهن اإلنسانية ومن بينها الطب والتداوي.
ألهل  التوجه  على  حتث  التي  اإلشارات  من  الكثير  الشريفة  النبوية  األحاديث  وفي 
االختصاص والبعد عن التمسك باألفكار اخلرافية عن منشأ الداء، بل جنده يأمر بالتداوي 
ويقرر بأن  لكل داء دواء وجنده في ذات الوقت يحث األطباء إلى البحث الدقيق عن مسببات 
الداء، وذلك ملعرفة أنسب أصناف الدواء املناسبة لهذا الداء، وهذا بالشك يعتبر أساسًا من 
أسس العلم التجريبي في الطب، وهذا املفهوم نراه أيضًا في قول الرسول � »إن الله لم 
ينزل داء إال أنزل له شفاء« )رواه احلكم( عن ابن مسعود، وكذلك في قوله �  »تداووا فإن 
الله عز وجل لم يضع داء إال وضع له شفاء غير داء واحد الهرم« )رواه أحمد والترمذي وأبو 
داود وجنده( � كذلك يؤكد نظرية السببية املرضية في قوله عن جابر بن عبد الله عن رسول 
الله � أنه قال »لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله« صحيح مسلم، وقد اهتم 
التي  واألشربة  األغذية  ذكره عن أصناف  � مبا  الرسول  بوصايا  اهتمام  أميا  املسلمون 
النبوي لإلمام  تستخدم في صنوف عدة من األمراض وجمعوه في ما يعرف بكتاب الطب 
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ابن القيم اجلوزية، وقد أثر عن الرسول الكرمي � أنه كان يأمر بالتداوي بالتمر واألعشاب 
وكذلك عسل النحل. 

وقد أمر الرسول الكرمي � بانتقاء أفضل األطباء املعاصرين وأمهرهم وأعلمهم بخبايا 
املهنة الطبية عندما اختبر رجلني من بني أمنار قبل أن يعاجلا رجاًل من الصحابة قد جرح 
غير  من  ألطباء  االلتجاء  عن   � الرسول  ينه  ولم  مالك(.  )موطأ  أطب(  )أيكما  لهما  بقوله 
املسلمني مع شرط مهارتهم عندما وصى )سعد بن أبي وقاص( بالذهاب إلى الطبيب العربي 
الذي تعلم في مدرسة جنديسابور الفارسية )احلارث بن كلدة الثقفي(، وهناك أيضًا حادثة 
مشابهة عندما بعث الرسول الكرمي � إلى )أبي بن كعب( طبييًا فقطع منه عرقًا ثم كواه عليه. 
ومن املتطببني أيضًا في عصر النبوة )النضر بن احلارث بن كلدة( الذي ورث الطب من أبيه 
)احلارث( وتعلم حيث تعلم، و)ابن أبى رمثة اجلراح( و)الشمردل بن قباب الكعبي النجراني( 
الذي شهد للنبي � بالباع الطويل في الطبابة)1(، وأخيرًا )ضماد بن ثعلبة األزدي( من أزد، 
وهو الذي كان يدعى ضماد مكة، وقد جاء معتمرًا فسمع كفار قريش يقولون: محمد مجنون 
فأراد أن يعالج النبي لكن النبي � تكلم بكلمات كانت لها وقع السحر على )ضماد( فأسلم 

وشهد شهادة احلق وبايع النبي � على نفسه وقومه.
واملالحظ أنه في العصر النبوي لم حتدث تفرقة بني الذكر واألنثى في اتخاذ الطبابة 
الطائفة األولى )رفيدة األسلمية( قد متيزت  كمهنة فنجد أن هناك طبيبات وآسيات، ومتثل 
تقانها فن التداوي، وأصبحت خيمتها أول مستشفى ميداني في تاريخ احلضارة  واشتهرت إلإٌ
العربية اإلسالمية)2(، وهذا يعتبر سبقًا في عالم الطب. ولم تكن )رفيدة( هي الوحيدة التي 
بجرحى  العناية  في  املؤمنني  أمهات  من  العديد  ساهمت  فقد  الشريفة،  املهنة  تلك  مارست 
النبي  التي أمرها  )أم سلمة األنصارية( و)أم عطية األنصارية(  املسلمني ومؤاساتهم، مثل 
مع  »غزوت  قالت  أنها  بن سرين(  )محمد  عنها  ويروي  زينب،  ابنته  تغسل  بأن   � الكرمي 
النبي � غزوات فكنت أصنع لهم طعامهم وأخلفهم في رحالهم وأداوي اجلرحي وأقوم على 
املرضى«. وأمر النبي � بإرسال الصحابي اجلليل )سعد بن معاذ( بعد إصابته بسهم أثناء 
موقعة اخلندق إلى خيمة رفيدة األسلمية، ونذكر أيضًا )الشفاء بنت عبد الله القرشية( التي 
أو اإلكزميا، و)كعيبة  نوع من احلساسية اجللدية  إنها  يعتقد  التي  النملة  اشتهرات بعالج 
بنت سعد األسلمية( التي كانت لها خيمة عالجية، مثل )رفيدة(، ومتثل طائفة اآلسيات أي 
الالتي يعملن على تضميد اجلراح، وجبر العظام وإسعاف املرضى، وهناك )نسيبة بنت كعب 
املازنية( التي ساهمت بدور فعال أثناء غزوة بدر، و)أميمة بنت قيس الغفارية( التي أدت دورًا 

كبيرًا في إسعاف جرحي غزوة خيبر و)الربيع بنت معوذ(، و)أم سنان األسلمية(.)3(

)1( ابن حجر العسقالني: اإلصابة في متييز الصحابة ج2، ص156.
)2( أحمد عيسى: تاريخ البيمارستانات في اإلسالم، ص40.

)3( أحمد شوكت الشطي: العرب والطب، منشورات وزارة الثقافة، ص40. 
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وقد اهتمت السنة النبوية املشرفة بصحة اجلسم ونظافته، وكذلك رعاية اجللد عن طريق 
الوضوء والغسل، وكذلك رعاية الفم واألسنان باستعمال السواك، وتعتبر الصلوات اخلمس 
نوعًا من الرياضة البدنية اليومية، وقد حث الرسول � على االعتدال في املأكل واملشرب 
ونهى عن اإلسراف، ولم تهمل التعاليم النبوية ما للحالة النفسية من أثر على صحة اجلسد 
فنجدها تأمر املريض بالصبر والدعاء، وذلك إلزالة عوامل اإلجهاد التي تساعد على تفاقم 
البيئة احمليطة باإلنسان نظيفة وخالية من عوامل  إبقاء  املرض. وكذلك حرص الشرع على 
انتقال األمراض، وذلك مبنع التبول في املاء الراكد، أو في الطريق أو حتت ظالل األشجار 
وكذلك بتغطية آنية الشراب، وعدم التنفس أو النفخ فيها، وقد نهى النبي � عن تناول حلم 
اخلنزير، ألنه يسبب الكثير من األمراض، وكذلك حرم املسكرات واخلمور ألثرها املدمر على 

صحة اإلنسان.

الطب والتداوي في العصر األموي )662-750م(:
غم من أن العصر الذهبي للعلوم واحلضارة اإلسالمية كان في العهد العباسّي،   على الُرّ
أرسوا أسس  أنهم  إذ  له،  والتهيئة  االزدهار  لهذا  التمهيد  بارز في  دورإٌ  لألمويني  كان  فقد 
رات التي هيأت للنهضة العلمية  التراث العلمّي الذي بنى عليه العباسيون، ومن أهم هذه التطُوّ
امللك(  عبد  بن  )الوليد  عمل  كما  مروان(،  بن  امللك  )عبد  عهد  في  التعريب  العباسية حركة 
أيضًا على إنشاء املدارس واملستشفيات حتت رعاية الدولة التي ساهمت هي األخرى في 
النهضة اإلسالمية الالحقة، وقد كان من أهم اإلجنازات في تطوير احلركة العلمية في العصر 
ة األولى، وهو ما أتاح لعلماء العرب واملسلمني االطالع  األموّي تدوين العلوم وتعريبها للمَرّ
عليها بُسهولة، كما أن اتساع الدولة ودخول شعوب جديدة في اإلسالم أتاح التعرف على 

حضاراتها واالستفادة من تلك املعارف في تطوير احلضارة اإلسالمية. 
كان العرب على درجة عالية من الوعي، فلم ميسوا املؤسسات العلمية والدينية التي 
كانت قائمة في البالد املفتوحة بأي سوء، لهذا تابعت مدرسة جنديسابور رسالتها في نشر 
العلم زمن اخلالفة األموية، وانطلق منها العلماء، وخاصة األطباء إلى دمشق ِبناًء على دعوة 
للرزق، وقد قام بعضهم إلى جانب ممارسة املهنة بترجمة بعض  اخللفاء واألمراء أو طلبًا 
الكتب من اللغة السريانية، وهي لغة العلم في ذلك الوقت إلى اللغة العربية التي هي لغة الدولة 
ويذكر )ابن أبي أصيبعه( في كتابه املوسوعي طبقات األطباء أن )ماسرجويه(، وهو طبيب 
يدين باليهودية، ومترجم بارز أيضًا قد حمل على عاتقه ترجمة املوسوعة الطبية اليونانية التي 
تسمى )الكناش( من لغتها األصلية إلى اللغة العربية، وكان هذا في عهد اخلليفة )مروان بن 
احلكم(، واعتمد خلفاء هذا العصر على األطباء الروم في هذه املدن، فكانوا بذلك من أول 

احلكام العرب الذين أدخلوا األطباء األعاجم إلى حاشيتهم.)1( 

)1( ابن أبي أصيبعه: عيون األنباء في طبقات األطباء ج2، ص24.
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كل هذه العوامل السابقة أدت إلى حث طالب العلم من البالد املفتوحة إلى أن ينضموا 
إلى تلك املؤسسات العلمية اجلديدة لكي يدرسوا مختلف أنواع العلوم التجريبية، وبالطبع 
كانت الدراسات الطبية واحدة منها، وفي هذا العصر اكتملت مقومات املهنة الطبية بوجود 
أطباء مهرة لديهم ثقافات متعددة ومراجع طبية ودعم من احلكام املعاصرين، فكان من الطبيعي 
أن تبدأ املستشفيات أو البيمارستانات في الظهور خلدمة املرضى. يذكر بعض املؤرخني أن 
اخلليفة األموي )معاوية ابن أبي سفيان( أول من أنشا بيمارستان بشكله املنظم)1(، وذلك 
حتت املئذنة الغربية من اجلامع األموي في عام )660-679م( وتشير األبحاث التاريخية إلى 
أن أول من بنى البيمارستانات في العالم اإلسالمي هو اخلليفة األموي )الوليد بن عبدامللك( 
املتوفى في عام )715م(، فقد اكتمل في عصره بناء مستشفى كبير في دمشق سنة )707م( 
ُخِصص للمصابني مبرض اجلذام)2( العضال، وكان ذلك البيمارستان يقع بالقرب من الباب 
الشرقي ملدينة دمشق عاصمة اخلالفة وقتئذ مزودًا مبا يكفي من األدوية، وحاجات املرضى 
املختلفة من طعام وشراب وحتى املالبس، وقد اهتم اخلليفة )الوليد بن عبد امللك( باملصابني 
ُمقَعد خادمًا وكل  مبرض اجلذام، وبالعجزة والعميان، وقال »ال تسألوا الناس وأعطى كل 
أعمى قائدًا«، ومن الطريف أن نذكر أن )زياد بن ابيه( والي األمويني على البصرة قد كتب 
صحيفة دواء لداء الكلَّب وعلقها على باب املسجد األعظم ليتعرف عليه الناس ويتعاجلون به 

حينما تفشى داء الكلَّب في البصرة على شكل وباء في تلك األيام.
يذكر  التاريخ  لكن  املرضى،  لعالج  أماكن  على  باحتوائها  بالطبع  دمشق  تنفرد  ولم 
منها  املبكر،  العصر  ذلك  في  كبيرة  شهرة  أيضًا  نالت  التي  املستشفيات  بعض  هناك  أن 
القناديل  زقاق  في  يقع  آخر  وبيمارستان  دمشق،  مبدينة  كان  الذي  الصغير  البيمارستان 

مبصر.
وبالطبع اليكتمل احلديث عن املهنة الطبية بدون ذكر العاملني بها من أطباء مهرة، فبالرغم 
من قلة املعلومات عن هؤالء األطباء مقارنة بنظرائهم في العصرين العباسي واألندلسي، فقد 
اختاره  وقد  النصراني(،  آثال  )ابن  منهم  نذكر  البعض،  بأسماء  التاريخية  املصادر  أمدتنا 
معاوية ــ رضي الله عنه ــ طبيبًا خاصًا به وكان يعهد إليه بعالج أهل بيته وكان خبيرًا باألدوية 
املفردة واملركبة والسموم، وكذلك )أبو احلكم الدمشقي النصراني(، وقد طلب خدماته الطبية 
العديد من خلفاء بني أمية بدءًا من )معاوية بن أبي سفيان( وحتى )الوليد بن عبد امللك(، ثم 
جاء بعده ابنه احلكم الدمشقي، وقد عمر مائة وخمسة من السنوات وأدرك حكم بني العباس 
حتى توفي في عصر )املأمون( عام )805م(، ومن األسرة احلاكمة األموية جند أن األمير 
)خالد بن يزيد بن معاوية( توفي عام )704م( قد تلقي الطب على يد )مريانوس واسطفانوس( 

)1( القلقشندي أحمد بن علي: صبح األعشى في صناعة اإلنشاء، ص431. 
)2( محمود احلاج قاسم: الطب عند العرب واملسلمني ـــ تاريخ ومساهمات، ص60. 
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من رهبان مدرسة اإلسكندرية الطبية، وكذلك )يحيى النحوي الديلمي( كما أخبر )البيهقي(، 
وقد أمر ذلك األمير بترجمة بعض الكتب اليونانية في الطب للعربية.)1(

وفي عصر اخلليفة )عبد امللك بن مروان( جند مثااًل آخر وهو )تياذوق الرومي( الذي 
كان مقربًا من الرجل األول في الدولة وهو )احلجاج بن يوسف الثقفي(، وقد كان كرمي اخللق 
ذا نوادر مستحسنة في الطب، له كتاب إبدال األدوية، وكيفية دقها وإذابتها وقد شاركه في 
خدمة احلجاج الطبيب )فـراتا بن شحناتا(، وهنـاك أيضـًا الطبيب العربي من بني فراس )عبد 
امللك بن أبجر الكناني()2( الذي كان أستاذًا مبدرسة اإلسكندرية في زمان اخلليفة عمر بن 
الطب: إن املعدة حوض  يده، ومن أشهر مقاالته في  العزيز، وقد اعتنق اإلسالم على  عبد 
اجلسد والعروق، و)بدارقس( الذي كان طبيبًا روميًا، وقد متيز في فن اجلراحة إذ أجرى 
عملية جراحية بارعة في وجه السيدة )سكينة بنت احلسني( رضي الله عنها الستئصال ورم 
أسفل إحدى عينيها وقد شفيت ولم يبق إال موضع اجلرح، وكذلك )أحمد بن إبراهيم( الذي 
كان طبيب اخلليفة األموي )يزيد بن عبد امللك(، وجدير بالذكر أن النساء قد أسهمن أيضًا 
في إثراء املهنة الطبية حيث جند )زينب( طبيبة بني أود من عشيرة )أود كهالن( التي كان لها 
خبرة عظيمة في أمراض العيون واجلراحات.)3( في ذلك العصر كانت معلومات أطباء العرب 
واملسلمني محصورة في احلفاظ على الصحة، ومنهج الوقاية من األمراض الوبائية، وعمل 

بعض العمليات اجلراحية البسيطة.

الطب والتداوي في العصر العباسي )750-1258م(:
وهي  أال  زاهرة  بواكير حضارة  الوجود  إلى  بزغت  األموية  الدولة  غروب شمس  بعد 
احلضارة العربية اإلسالمية في عهد العباسيني الذين أكملوا النهج احلضاري، وعملوا على 
تأسيس دولة قوية مترامية األطراف متتد من تخوم الصني وأواسط آسيا شرقًا إلى شواطئ 
احمليط األطلسي غربًا، وكانت درة هذه احلضارة مدينة بغداد، دار السالم التي ازدهر فيها  
العلم والثقافة والعمران والتي اجتذبت أنظار كافة الشعوب اجلديدة التي انضوت حتت لواء 
اخلالفة العباسية، وكان منهم ممن عاشوا في ظل احلضارة الفارسية التي سادت أراضي 
فارس والعراق، والتي حتتفظ بتراث خاص ساهمت في تكوينه احلضارتان الصينية والهندية، 
وكذلك احلضارة البيزنطية الرومية التي كانت تسيطر على البلدان املطلة على حوض املتوسط، 
آثار إيجابية أدت إلى   التزاوج واالختالط عن  وهي ذات أصول يونانية رومانية وأثمر هذا 

نهضة العلوم واآلداب ومنها الطب بالقطع. 

)1( ابن الندمي: الفهرست، ص354.
)2( ابن أبي أصيبعه: عيون األنباء في طبقات األطباء ج2، ص125.

)3( محمود احلاج قاسم: الطب عند العرب واملسلمني ـــ تاريخ ومساهمات، ص63-61.



- 17 -

الطب والتداوي

التي  الشعوب  الفتوح واالنتشار واالتصال بحضارات  األموية فضل  للدولة  إن كان   
سبقتها فإن للخالفة العباسية دورها القوي في رعاية هذه احلضارات والعمل على تقويتها 
وازدهارها، فنجد أن املسلمني األوائل قد نقلوا وترجموا إلى اللغة العربية هذا التراث الوافر 
حتى  واإلبداع  لإلنتاج  االجتاه  إلى  هذا  ودفعهم  ترجم  قد  ما  استيعاب  مرحلة  جاءت  ثم 
وصلوا إلى مرحلة التأليف واإلضافة ليقدموا للعالم ما عرف بالنهضة العلمية الكبرى التي 
البشرية فمع بداية العصر  البارز في تطور  التميز واألصالة، والدور  لها خصائص ثالث: 
اليونانية مباشرة، بعدما عرفوا  الطبية من مصادرها  العلوم  نقل  العرب في  بدأ  العباسي، 
الترجمة طابع الشمول فبعد أن كانت  السريانية من ضعف، فقد أخذت  الترجمات  ما في 
محصورة في نطاق رغبة اخللفاء إلشباع النهم العلمي أصبحت سنة من سنن الدولة ومنهجًا 
من مناهج األفراد، واألسر عندما استشعروا احلاجة إلى علوم ومعارف من خالطوهم من 

شعوب جديدة فقربوا العلماء واألطباء واحلكماء وأجزلوا لهم العطاء.
كان )أبو جعفر املنصور( ثاني خلفاء بني العباس مولعًا بالطب والنجوم والفلك والهندسة 
استقدم  قد  كذلك  وجنده  الشأن،  هذا  في  مالديهم  منهم  يطلب  الروم  ملوك  يخاطب  فنراه 
)جورجيس( رئيس أطباء مدرسة جنديسابور العريقة ليكون طبيبه اخلاص ملا شاع عنه من 
اليونانية والفارسية فقام بترجمة كثير من كتب  الطبيب يجيد  الطبية)1(، وكان ذلك  مهارته 
الطب، وسار أوالده وتالميذه مثل )بختشيوع وسرجيس( على نهجه في الترجمات الطبية. ولم 
يتخلف )هارون الرشيد( عن نهج من سبقوه من خلفاء من بني العباس فنراه قد اختار من 
أبناء مدينة عمورية الرومية مجموعة من العلماء واملترجمني وضمهم إلى حاشيته وطلب منهم 
انتقاء أمهات الكتب، ولم يكتف بذلك بل أمر أكبر أطباء العصر )يوحنا بن ماسوية( بترجمتها 
)الرشيد( من طبيبه  املهمة وطلب  تلك  يريد في سبيل إمتام  واختيار من  العربية  اللغة  إلى 
الهندي )منكه( أن يتولى نقل الكتب الطبية من الهندية للعربية، وقد ساهم معه في النقل )ابن 
دهن( الذي كان يشرف على إدارة بيمارستان البرامكة ببغداد، أما )املأمون( الذي بزغت في 
عهده صنوف العلوم فنجده قد انتهج سياسة فريده في سبيل احلصول على الكتب فأرسل 
يتصيدون  املبعوثون  البطريق( وكان هؤالء  )ابن  الروم منهم  إلى بالد  املترجمني  بعثات من 

نفائس الكتب ويساومون أصحابها بالشراء أو بالنقل. 
لم يتوقف اهتمام احلكام على الترجمة والنقل بل امتد ذلك الولع إلى األفراد واألسر،   
يشهد على ذلك ماقام به )عبد الله بن املقفع( الذي نقل بعض الكتب الطبية، و)أبو يحيى بن 
البطريق( و)حنني بن إسحاق( و)حبيش بن احلسن األعشم(، أما بالنسبة لألسر التي عنيت 
بالترجمة سواء بنفسها أو استقدمت غيرها لتلك املهمة فهي أكثر من أن حتصى أو تعد، نذكر 
منها )آل ماسرجويه( اليهودية سريانية اللغة، و)آل موسى بن شاكر( الذين تبنوا )حنني بن 

إسحاق العبادي( الذي صارت له مدرسة في الترجمة بعد ذلك.

)1( القفطي: تاريخ احلكماء، ص 158.
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ويأتي ذكر أطباء ذلك العصر، وميكننا أن نضعهم في طبقات متوالية كانت أوالها طبقة 
الرواد واألوائل وكان أولهم )جورجيس بن جبرائيل بن بختيشوع( الذي كان رئيسًا ملدرسة 
من  ملعاجلته  )765م(  عام  طبيبه اخلاص  ليكون  املنصور  واستدعاه  الفارسية،  جنديسابور 
اضطراب في معدته، وبقي حتى عام )769م(، ومن مؤلفاته )الكناش( وهو من أوائل الكتب 
التي ترجمت في بغداد، وقام بذلك )حنني بن إسحاق( وخلفه ابنه )بختيشوع( الذي استدعاه 
الرشيد وواله رئاسة بيمارستان بغداد، وله كناش في الطب يدعى التذكرة في الطب، وتبعه 
ببيمارستان  حياته  بداية  في  اشتغل  والذي  )جورجيوس(،  حفيد  بختيشوع(  بن  )جبرائيل 
واملأمون(،  )األمني  الطبيب بعالج  ذلك  قام  وفاته  وبعد  الرشيد،  جنديسابور حتى استدعاه 
وتوفي عام )828م(، وله عدة كتب طبية مـنـها )كـتـاب الـبـاه( و)رسـالة فـي الطعام(، وكـان آخـر 

تلك العــائلة الطبية هو )بختيشوع بن جبرائيل(.)1(
وظهرت كذلك عائلة من نوابغ الطب وهي )آل ماسويه( ومؤسسهم )ماسويه اخلوزي(، 
والذي التحق ببيمارستان جنديسابور وعمل في صيدليتها يدق األدوية، ثم صار طبيبًا )للفضل 
ماسويه  ابني  وميخائيل(  )يوحنا  وخلف  )املأمون(،  عهد  في  توفي  وقد  البرمكي(،  الربيع  بن 
وعمل أوالهما في خدمة )الرشيد واملأمون( وصار في عصره رئيسًا لبيت احلكمة عام )830م(، 
ودائرة الترجمة بها وخدم )املعتصم، والواثق واملتوكل( وكذلك جماعة البرامكة، ولقد توفي في 
عام )857م(، ومن كتبه )دغل العني( أي ما يضر العني ويؤذيها، وهو أول كتاب عربي في علم 
الرمد، وكذلك يؤثر عن هذا الطبيب أنه كان يدرس التشريح في أجسام القردة وله أيضًا نوادر 
الطب واحلميات واألدوية املسهلة، ثم أتت بعدهم طبقة عصر املترجمني، وهم رهط جنديسابور 
الـحيرة وعلى  الـعـرب من أهـل  الـعبـاديـون  السريانية، ومنهم )جبرائيل بن بختيشوع( ورهـط 
رأسهم )حنني بن إسحاق( )توفي عام 873م(، وابنه )إسحاق( وابن أخته )حبيش(، وقد تتلمذ 
)حنني( على يد )يوحنا ابن ماسويه(، وذهب إلى بالد اليونان ليتقن لغتها وعلوم الطب فيها، 
وقد عهد إليه اخلليفة )املأمون( برئاسة بيت احلكمة، وكذلك مبهمة ترجمة الكتب اليونانية الطبية 
إلى العربية وله مولفات عديدة منها كتاب في تركيب العني وكتاب )املدخل( لعلم الطب أو كتاب 

)املسائل( ومقاالت في العني.
وكان هناك رهط ثالث من أهل مدينة حران رئيسهم )ثابت بن قرة( الذي قربه اخلليفة 
)املتوكل(، وقد توفي ثابت عام )901م(، وقد كان له معرفة بالعديد من اللغات منها العربية 
في  املتولد  )احلصى  وكتاب  املفاصل(،  )وجع  مؤلفاته  ومن  واليونانية  والعبرية  والسريانية 
الكلى واملثانة( )وجوامع األمراض احلادة( لـ )جالينوس(، جاء بعده ابنه )سنان بن ثابت بن 
قرة(، ثم حفيده )ثابت بن سنان(، وقد ظهر في بغداد رهط ليس له موطن محدد ينسب إليه 
باسيليوس(،  بن  و)اصطفني  لوقا(  ابن  و)قسطًا  البطريق(،  و)ابن  الدمشقي(  )عثمان  منهم 
وقد اشتهر منهم )بن إسحاق الكندي( الذي اختاره املأمون وعهد إليه بترجمة العديد من 

)1( محمود احلاج قاسم: الطب عند العرب واملسلمني تاريخ ومساهمات، ص 67-65. 
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الكتب الطبية والفلسفية اليونانية ألرسطو وغيره، وقد متيز في كال العلمني حتى استحق لقب 
فيلسوف العرب، وله العديد من املؤلفات الطبية منها كتاب في البصريات واألدوية املركبة 

والبرص واملسهالت وكذلك في احلميات.)1(
وتلت طبقة املترجمني طبقة أخرى من املؤلفني الذين وضعوا مؤلفات طبية على نسق ما 
ألفه أطباء اليونان، ومنهم )على بن ربن الطبري( الذي توفي عام )861م(، وكان يتقن العربية 
والسريانية، ورمبا اليونانية والهندية أيضًا وخدم )املعتصم( في سامراء وهو أول املؤلفني 
العرب واملسلمني، حيث قام بوضع كتاب )فردوس احلكمة( وميثل تلك الطبقة أيضًا )سنان 
بن ثابت بن قرة( الذي عهد إليه اخلليفة )املقتدر( باختبار املتقدمني ملمارسة الطب واحلصول 
مستشفى  أول  إنشاء  إليه  وينسب  والتداوي)2(،  الطب  مهنة  مبمارسة  رسمية  إجازة  على 
للسجناء بأمر وزير اخلليفة )املقتدر على بن عيسى اجلراح(، وقد توفي )سنان( عام )942م( 
بغداد وحدها في  األطباء في  بلغ عدد  أنه  الطب حتى  انتشرت ممارسة مهنة  الوقت،  ومع 
زمن اخلليفة العباسي )املقتدر( أكثر من 860 طبيب، وظهرت املصنفات التي تصنف األطباء 
بحسب الفترة الزمنية التي عاشوا فيها، أو بحسب املناطق التي استوطنوها، ولعل أهمها 
كتابي )طبقات األطباء واحلكماء( )البن جلجل( و)عيون األنباء في طبقات األطباء( )البن أبي 
أصيبعه(، وفي هذا العصر قل استخدام الطب التقليدي الذي كان شائعًا في اجلاهلية وصدر 
اإلسالم الذي اعتمد على الكي كعالج رئيسي عند العرب قبل اإلسالم لآلالم ومت االجتاه بقوة 

نحو العلم التجريبي. 
أسهم دور كل من املترجمني واملؤلفني في إنشاء جو عام من الثقافة الطبية أدت إلى 
بروز العديد من نوابغ الطب فيما ميكن أن نسميه العصر الذهبي للطب العربي اإلسالمي 
منهم الطبيب )أبو بكر الرازي( املتوفى في الري عام )925م(، ويعتبر أفضل طبيب إكلينيكي 
أجنبته احلضارة العربية اإلسالمية في العصر العباسي وقد استقدمه اخلليفة )املكتفي بالله( 
عام )905م(، حيث عينه رئيسًا لبيمارستان بغداد، وقد اهتم بتدوين مشاهداته الطبية نتيجة 
البحث العلمي بإجراء التجارب على احليوانات وعلى نفسه شخصيًا، وقد سجل التطورات 
اإلكلينيكية على املرضى، وقد كان بارعًا أيضًا في التشخيص املقارن وبلغ من إتقانه لعلوم 
إلى  السابقني  أفكار )جالينوس(، وكان من  انتقد بعض  أن  الطب األخرى  وفنون  التشريح 
التفرقة ما بني العرض واملرض وبني أنواع عدة من احلميات، وقد ألف أكثر من خمسني كتابًا 
في الطب منها كتاب )املرشد أو الفصول( و)رسالة في اجلدري واحلصبة(، وفي طب األطفال 
الكتاب  نطاق  في  أما  النظري)3(،  الطب  في  )الرازي(  آراء  الذي ضم  )املنصوري(  وكتاب 
العملي فإن كتاب )احلاوي يعتبر مرجعًا أساسيًا لطالب الطب في عصره، ويقع في ثالثني 
جزءًا يهتم كل جزء بعضو، أو أكثر من أعضاء اجلسد البشري كأمراض الرأس والعيون 

واألنف واألذن والتوليد وأمراض النساء.

)1( ابن أبي أصيبعه: عيون األنباء في طبقات األطباء، ص 169-163.
)2( القفطي: تاريخ احلكماء، ص 191.

)3( ابن أبي أصيبعه: عيون األنباء في طبقات األطباء، ص 368.
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ومن أطباء ذلك العصر نذكر )إسحاق ابن عمران()1( ظهر في عصر )املعتمد على الله 
العباسي( )870-892م(، ومات عام )902م( وكان طبيبًا ألسرة بني األغلب في تونس وله 
أكثر من خمسة عشر مؤلفًا منها كتاب )املاليخوليا(، وكذلك ظهر )الفارابي( الذي اشتغل 
بالطب في عصر املقتدر العباسي في بغداد، ثم اتصل )بسيف الدولة احلمداني( وصحبه 
إلى دمشق عام )950م( ومنهم )أحمد بن األشعث( الذي توفي عام )970م( و)على بن أبي 
العباس املجوسي( وصنف كتاب )امللكي أو الكامل للصناعة الطبية( للملك )عضد الدولة( 
وهو من عشرين جزءًا، وكذلك )أحمد بن محمد الطبري( الذي كان طبيبًا لركن الدولة)2(، ومن 
أهم مؤلفاته )املعاجلات البقراطية( الذي حوى جزءًا عن طب األطفال وعلم التوليد وهو من 
أول املؤلفات العربية في علم طب األطفال، وهناك أحمد بن محمد البلدي، وألف كتاب )تدبير 
احلبالي واألطفال والصبيان وحفظ صحتهم(، أما )ابن اجلزار القيرواني( الذي توفي عام 
)980م(، وكان من أشهر مؤلفاته )زاد املسافر وقوت احلاضر(، وكتاب )طب املشائخ وحفظ 
صحتهم(، وكذلك )سياسة الصبيان وتدبيرهم( وقد نقل )ابن سينا( منه الكثير من األفكار 

التي تتماشى مع مفردات طب األطفال احلديث.
ويعتبر  )1037م(،  عام  حوالي  توفي  الذي  بن سينا(  بن احلسني  العلي  )أبو  وتالهم 
ال  السن  حديث  وهو  الطبية،  املؤلفات  وضع  في  بدأ  حيث  العاملي،  الطب  رواد  من  رائدًا 
يتجاوز احلادية والعشرين من عمره، وقد لقب )بالشيخ الرئيس(، وله العديد من الكتب أهمها 
)القانون في الطب( الذي شمل خمسة أجزاء أولها األمور الكلية، ثم األدوية املفردة واألمراض 
اجلزئية واألمراض العامة والـجزء األخـير في األدويـة املـركبة. وجـاء بـعده الـعديد من األطـبـاء 
مـنـهم )أبو محمد بن أحمد الفلكي البيروني(، و)ابن الهيثم( الذي ألف في علم البصريات، 
و)ابن جزلة( الذي عاصر )املقتدي( وله كتاب )تقومي األبدان(، وتوفي عام )1080م(، و)علي 
بن عيسى الكحال( وله كتاب )تذكرة الكحالني( الذي كان مكونًا من ثالثة أجزاء، األول في 
تشريح العني، والثاني في أمراض العني الظاهرة، والثالث في أمراض العني الداخلية، وظهر 
في مصر العديد من األطباء منهم )عمار بن علي املوصلي( الذي ألف كتاب )املنتخب في عالج 
العيون( و)أبو احلسن بن رضوان(، وقد قام بشرح بعض كتب )جالينوس(، ووضع رسالة في 
اجلذام والنافع في كيفية تعليم صناعة الطب وعاصرهم )أبو احلسن بن بطالن( الذي توفي 
عام )1052م(، وله كتاب )تقومي الصحة( ومقالة في شرب الدواء املسهل وكتاب )املدخل إلى 

الطب( وكتاب )دعوة األطباء(.)3(
وتتابعت السنون وظهر العديد من األطباء منهم )ابن هبل البغدادي( الذي توفي عام 
)1213م(، وأشهر كتبه )املختارات في الطب(، و)عبد اللطيف البغدادي(، وكان يقرأ الطب 
في اجلامع األزهر، ثم توجه للقدس، حيث قابل صالح الدين، وقد خالف )جالينوس( في 
العديد من آرائه، وله مؤلفات عديدة في الطب منها مقالة في احلواس وجاء من بعدهم )ابن 

)1( ابن أبي أصيبعه: عيون األنباء في طبقات األطباء، ص429.
)2( نفس املصدر، ص381 .
)3( نفس املصدر، ص390.
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النفيس( املتوفى في عام )1288م( الذي ألف في الفلسفة والطب، وكانت طريقته في الطب 
والتداوي تقوم على تنظيم تناول الغذاء أكثر من اعتماده على استخدام األدوية والعقاقير، 
ل طبيب نصح مرضاه بضرورة االعتدال في تناول ملح الطعام، وقّدم أدق األوصاف  ويعتبر أوَّ
ألخطار امللح، وأثره على ارتفاع الضغط، وقد أصبح رئيس أطباء مصر، ومن كتبه الطبية 
)موجز القانون( الذي اختصر فيه شرح قانون ابن سينا، وقد متيز مبخالفة آراء )جالينوس( 

واكتشف الدورة الدموية الصغرى.)1(،)2(
وفي الشام ظهر العديد من األطباء ومنهم )مهذب الدين الدخوار()3(، وتتلمذ عليه )ابن 
الطب  بعلم  تهتم  التي  الطبية  املدارس  أنشأ  أول من  ويعتبر  أبي أصيبعه(،  و)ابن  النفيس( 
بن  الفرج  )أبو  ومنهم  )1230م(،  عام  وتوفي  للطب،  مدرسة  داره  جعل  وقد  العام  النظري 
القف( املتوفي عام )1286م()4( له كـتـاب )الـشـــافـي فـي الـطـب(، وكـتـاب )الــعمدة في عـلـم 
الـــجــراحـة(، أمـا )ابـن أبـي أصيبعه( فقد تدرب على يد )الدخوار(، وكذلك )ابن البيطار(، وقد 
قام بتأليف موسوعة عن طبقات األطباء، وقد ذكر فيها سيرة أكثر من 400 طبيب من عصر 

اليونان القدماء وحتى زمانه، وقد توفي عام )1303م(. 
نادى الشـرع احلنيف بــاملـسـاواة بني النـساء والـرجـال وأبــاح للـنـساء الـحـصول عـلـى 
ما تشاء من علوم بارتياد مجالس العلم، أدى ذلك إلى ظهور العديد من النساء الالئي متيزن 
في علوم الطب نذكر منهن )بنت دهن اللوز الدمشقية(، وأخت احلفيد بن زهر وابنتها، وقد 
متيزتا فـي عـلـم النساء والتوليد، وكانتا تدخالن بحرية عـلـى نـسـاء املنصور العـبـاسـي)5(، 
وكذلك ابنة )شهاب الدين بن الصائغ( رئيس البيمارستان املنصوري بالقاهرة، وتولت رئاسته 
بعد والدها، وقد ساهمن بتعليم وإرشاد القابالت في علم التوليد وخاصة في حاالت الوالدة 

املتعسرة.     
ال تعتبر دراسة تاريخ الطب اإلسالمي كاملة مالم تشفع بدراسة وافية في تاريخ التعليم 
بهذه الصناعة، وهناك إشارات إلى بعض أطراف هذا املوضوع نقف عليها أحيانًا في تراجم 
بعض األطباء املسلمني، وفي بعض مؤلفاتهم العلمية، ولكنها ال تفي بالغرض املطلوب لكننا 
نالحظ أن لألطباء املسلمني كتبًا نستنتج من أسمائها أنها وضعت في بحث التعليم الطبي، 

إال أن تلك الكتب ال تزال مع األسف تعد من املفقودات.
للطب  مدارس  نشوء  خاص  بشكل  وبالطب  عام  بشكل  بالعلوم  االهتمام  مظاهر  من 
في   نهجني  تنتهج  الطبية  املدارس  هذه  كانت  حيث  العباسية،  الدولة  عصر  في  اإلسالمي 
تدريسها لفنون الطب، األول نظريًا، واآلخر عمليًا قائم على التدريب العملي، وكان النهج األول    

)1( علي عبد الله الدفاع: رواد علم الطب في احلضارة العربية واإلسالمية، ص451. 
)2( محمد الصادق عفيفي: تطور الفكر العلمي عند املسلمني، ص 205 ـ 207.

)3( نفس املصدر، ص66.
)4( نفس املصدر، ص700.
)5( نفس املصدر، ص471.
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يجده الطالب في املدرسة الطبية، والنهج الثاني عندما يلتف الطلبة حول الطبيب املعلم ذي 
اخلبرة الواسعة، كما كان يفعل )الرازي( وهو يكشف على املرضى ويفحصهم أمام تالمذته 
بل ويصف لهم العالج، وهذا ميكن أن نطلق عليه طريقة التدريب اإلكلينيكي، وقد ظهر في 
أيام )هارون الرشيد( مركز لعب دورًا ضخمًا في نشر العلوم الطبية وتوفير الكتب لطالبها، 
ماسويه(،  )ابن  بأستاذية  الطب  لتعليم  مدرسة  فيه  وكان  بغداد  في  )بيت احلكمة(  هو  ذلك 
ثم )حنني بن إسحاق( وكان فيها أيضًا مدرسة لتعليم أصول الترجمة من اللغتني اليونانية 
الكفاءات  وأصحاب  العالية،  املستويات  ذوي  من  األطباء  كثر  وملا  العربية،  إلى  والسريانية 
والتجربة في تعليم الطب، كثرت أيضًا مراكز التعليم في البيمارستانات التي كان أوسعها 
أكثرهم من  يزيد على عشرين طبيبًا  ما  فيه  الذي عمل  العضدي(  )البيمارستان  وأشهرها 
ذوي اخلبرة في التطبيب والتعليم، كانت الكتب املدرسية في تعليم الطب من مؤلفات األطباء 
العرب متوفرة بكثرة في أسواق الوراقني وكانت الكتب معتدلة احلجم، مثل كتاب )مسائل 
حنني(، وكتاب )املنصوري( للرازي أكثر تداواًل بأيدي طلبة العلم من الكتب الضخمة ككتاب 
)احلاوي( للرازي، وكتاب )امللكي( البن املجوسي و)القانون( البن سينا التي لم يكن يقتنيها 
إال املتمرسني من أهل الصنعة، وهواة جمع الكتب وزيادة في التحرز من التصحيف واألخطاء 
العلمية أو اإلمالئية كان بعض األساتذة يراجعون الكتب بأنفسهم ليتأكدوا من صالحيتها 

للمقابلة مع النسخ التي يقتنيها التالميذ.
وعندما ينتهي الطالب من الدراسة  كان يجلس لالمتحان، ويعد أول من كتب في امتحان 
األطباء من العرب هو )يوحنا بن ماسويه(، وعنوان كتابه )محنة الطبيب( وله كتاب آخر بعنوان  
)محنة الكحالني(، ومن املؤسف أن هذين الكتابني ال يزاال من املفقودات، وألبي بكر الرازي 
كتاب أيضًا بعنوان: )محنة الطبيب(، ويذكر أن أول اختبار عقد لألطباء على يد الطبيب القدير 
)سنان بن ثابت بن قرة( في عهد اخلليفة )املقتدر العباسي( بعد وفاة أحد املرضى نتيجة خطأ 
طبي، وبعد جناح طالب الطب يقسم قسم الطب وبعده مينح إجازة الطب التي تؤهله ملمارسة 
املهنة حتت رقابة الدولة بواسطة )احملتسب(، وبهذا ميكن القول إن العرب املسلمني كان لهم 
قصب السبق في إرساء نظم ممارسة املهنة الطبية، وكان البد من وجود مستشفيات متميزة 
ميارس فيها هؤالء األطباء املهرة فنون الطب املختلفة، فلما حكم العباسيون كان )املنصور( 
أول من استقدم األطباء من بيمارستان جنديسابور، ولم ينشيء بيمارستان ولكنه أنشأ دارًا 
للعميان واأليتام والقواعد من النساء)1(، ثم جاء )الرشيد( فأنشأ عدة بيمارستانات حينما 
طبيبًا  رأسه  على  وجعل  بغداد  بيمارستان  ينشيء  أن  بختيشوع(  بن  )جبرئيل  طبيبه  أمر 
ماسويه  بن  يوحنا  خدم  وقد  ماسويه(  بن  )يوحنا  ابنه  بعده  تواله  ثم  ماسويه(  )ابن  اسمه 
البرامكة  وكان  املتوكل،  العباسي  اخلليفة  أيام  إلى  وبقي  الرشيد  بعد  من  واملأمون  األمني 
أهل علم ولهم رغبة في طب الهند فأنشأوا بيمارستانًا باسمهم وولوا عليه طبيبيًا اسمه ابن 

)1( ابن خلكان ـــ وفيات األعيان وأنباء الزمان ج2، ص31.
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دهن وهو ممن ترجموا الكثير من كتب الطب من الهندية إلى العربية مباشرة، ثم أصبحت 
بغداد تزخر بعدد كبير من البيمارستانات حيث كان كل خليفة أو أمير يأمر ببناء بيمارستان 
في  بيمارستانه  الدولة(  )عضد  اختار  فقد  له،  املناسب  املوقع  اختيار  ويتم  املدينة،  في  له 
اجلانب الغربي من بغداد، وكذلك بني اخلليفه القادر بيمارستانًا قّل أن يعمل مثله )الذهبي( 
أنشأ  وقد  املنصور،  مدينة  في  آخر  بيمارستانًا  كذلك  امللك(  )فخر  وأنشأ  األعالم(،  )سير 
أيضًا البيمارستان الصاعدي أيام )املعتضد( في اجلانب الشرقي من بغداد، وكذلك جند 
البيمارستان املقتدري الذي بناه )املقتدر( سنة )306هـ/918م(، وبيمارستان السيدة الذي 
أنشأته أمه في األعظمية)1(، وبيمارستان ابن الفرات الذي أنشأه وزيره )أبو احلسن علي بن 
الفرات(، وملا اشتهر بيمارستان بغداد دار السالم، قلدتها باقي املدن في مختلف األمصار، 
مثال ذلك يتضح في إنشاء )الفتح بن خاقان( وزير اخلليفة )املتوكل( أول بيمارستان في 
مصر الذي عرف باسمه وأمر أن يعالج فيه العامة فقط، وكان يتعهده بنفسه كل جمعة بعد أن 
حبس عليه ريعًا يضمن بقاءه ثم توالى إنشاء البيمارستانات في حواضر الدولة اإلسالمية، 
منها على سبيل املثال ال احلصر بيمارستان )أحمد بن طولون( والبيمارستان األسفل في 
عهد )كافور اإلخشيدي(، وبيمارستان القشاشني والبيمارستان الناصر، وكذلك عرف مبدينة 

واسط بيمارستان كبير خلدمة املرضى.)2(

الطب والتداوي في العصر األندلسي )711-1492م(:
لها فحافظت عليه من  السابقة  تراث احلضارات  العباسية  الدولة  رأينا كيف تسلمت 
الضياع ليكون تراثًا لبني اإلنسان ثم أضافت إليه من املنجزات الباهرة في مختلف فروع 
األقطار  عبر  الضياء  ذلك  وانتقل  الطب  بينها  ومن  املختلفة،  العلوم  ما أضاء سماء  الثقافة 
اإلسالمية حتى تلقفته األندلس، وصاغت منه آللئ تفخر به اإلنسانية جمعاء ولقد امتازت 
حضارة املسلمني في األندلس مبيلها الشديد إلى العناية باآلداب والعلوم والفنون، فأنشأوا 

املدارس واملكتبات في كل ناحية وترجموا الكتب املختلفة ودرسوا العلوم املختلفة.  
ويجدر بنا أن نذكر أن احلضارة العربية اإلسالمية في األندلس لم تتوقف عند مجرد  
االقتباس، وإمنا قطعت شوطًا بعيدًا في اإلبداع املتميز، فنرى أن العلماء العرب في األندلس 
الزهراء قد ألفوا كتبًا وموسوعات طبية جليلة ذات مكانة رائدة، وعظيمة النفع سردوا فيها 
مجالي  في  البالغة  األهمية  ذاِت  االكتشفات  من  العديد  ظهور  إلى  بالطبع  وأدت  جتاربهم، 
البيمارستانات  تطوير  على  بالعمل  أيضًا  قاموا  قد  وجندهم  واألدوية،  األمراض  تشخيص 
من أجل العناية باملرضى، كما اهتموا اهتمامًا بالغًا ال نظير له بطب الصحة العامة، وأهل 
األندلس أشد خلق الله عناية بنظافة ما يلبسون وما يفرشون، وغير ذلك مما يتعلق بهم، وفيهم 
من ال يكون عنده ما يقوت يومه فيطويه صائمًا ويبتاع صابونًا يغسل به ثيابه، وال يظهر فيها 

ساعة على حالة تنبو العني عنها.
)1( ابن أبي أصيبعه: عيون األنباء في طبقات األطباء، ص 302.

)2( أحمد عيسى: تاريخ البيمارستانات في اإلسالم، ص 151،84.
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قامت اإلمارة األموية في األندلس على يد األمير )عبد الرحمن األول األموي( )امللقب 
بالداخل 756-785م(، الذي اصطحب معه طبيبه اخلاص )أبا إبراهيم الوليد املذحجي(، وهو 
أول من ُعرف بصناعة الطب في األندلس، ويذكر أن بعض النصارى كانوا يطِببون في زمن 
األمير )عبد الرحمن األوسط(، ولكن لم تكن لهم بصارة بالطب، وإمنا كان املعول عندهم كتاب 
اسمه )األبريشم( ومعناه اجلامع أو الفصول. أما أول كتاب تأليف في علم الطب فكان )لعبد 
)املختصر في  بعنوان  كتابًا  ألف  الذي  )238هـ/853م(،  اإللبيري(  لمي  السُّ بن حبيب  امللك 
الطب(، جمع فيه أخبارًا عن الطب العربي القدمي وضمنه أحاديث شريفة وأصواًل فقهية في 
التطبيب والعالج، وأتى فيه مبعلومات عن األدوية واألغذية واألمزجة والطبائع وما إلى ذلك.)1(
وقد اهتم حكام األندلس في عهدها الباكر بعلوم الطب وكتبه نرى ذلك جليًا في عهد 
كتابًا  بالقسطنطينية  البيزنطي  البالط  مبعوث  له  قدم  حينما  الثالث(  الرحمن  )عبد  اخلليفة 
بن شبروت(  اليهودي )حسداي  للطبيب  وقد عهد اخلليفة  )دسقوريدس(،  اليوناني  للطبيب 
مهمة ترجمة ذلك الكتاب إلى العربية يساعده )نيقوال الراهب املسيحي(، وكانت جائزة هذا 
العمل أن يحصل هذا الطبيب غير املسلم على منصب رفيع في البالط وجند أن األطباء املهرة 
كانوا يتمتعون بامتيازات ضخمة في بالط اخلليفة، خصوصًا إذا كانوا متيزوا وبرعوا في 
صناعتهم الطبية، ولم يكن اخلليفة يهتم بالديانة التي ينتمي إليها هؤالء، ألن املقياس الوحيد 
لديه كان هو الكفاءة  وهذا املثال يوضح سماحة احلضارة العربية اإلسالمية في األندلس، 
وهناك مثال آخر ال يقل روعة في االهتمام بالعلوم يتمثل في اخلليفة )احلكم الثاني املستنصر 
واقتنائها وأسس  الكتب  إلى جمع  أبيه  الذي صرف جهوده في حياة  )961-976م(  بالله( 

خزانة علمية تضم مايقرب من 400 ألف مجلد.
منذ القرن العاشر امليالدي لم يعد التحدي الذي يواجه األطباء في األندلس هو الترجمة، 
ذلك أن ما وجد من  كتابات )جالينوس( و)أبقراط( قد متت ترجمته إلى العربية التي أصبحت لغة 
كتابة أعمال وأبحاث اليهود والنصارى واملسلمني في مجال الطب، ففي البداية اطلع األندلسيون 
على ما ترجمه أوائل املترجمني في بغداد من تراث األقدمني في الطب من إسكندريني وفرس 
ويونان وحتى هنود، وخصوصًا ما قام به )حنني ابن اسحق( و)يوحنا بن ماسويه(، و)منكه 
معلومات  مابها من  إكمال  التراجم وحاولوا  تلك  قد فحصوا  أنهم  لكننا نالحظ  وابن دهن(، 
ناقصة وميثل هذا التيار العالم اجلليل )ابن جلجل( في كتابه الفريد )طبقات األطباء( الذي 

أكمل كتاب )ديسقوريدس(، وذكر العديد من األدوية التي لم يذكرها العالم اليوناني.
لقد شكلت تلك البيئة املعطاءة واخلصبة في األندلس الزهراء فرصة نادرة للعديد من 
األطباء املوهوبني حتى يبرزوا عبقرياتهم في البحث العلمي والطب التجريبي واكتشاف أدوية 

جديدة، وكذلك تصنيف العديد من الكتب املوسوعية في العديد من فروع الطب املختلفة. 

)1( محمد العربي اخلطابي: الطب واألطباء في األندلس اإلسالمية، ج1 ص35-11.



- 25 -

الطب والتداوي

من هؤالء األطباء )أبو القاسم الزهراوي( الذي توفي عام )1013م(، وقد عمل طبيبًا 
للخليفة )عبد الرحمن الثالث(، وهو أول من نبغ في علم اجلراحة من العرب فقد أجرى العديد 
من العمليات املبتكرة، مثل شق القصبة الهوائية، وإزالة الغدة الدرقية، وحصى املثانة ومجرى 
البول، وقد ابتكر العديد من اآلالت اجلراحية بلغ عددها أكثر من مائتني وقام بتأليف مرجع   
موسوعي هام وهو )التصريف ملن عجز عن التأليف( الذي يحتوي على ثالثني مقالة في علوم 
الطب املختلفة، وكان له تأثير واضح على علم اجلراحة لعدة قرون)1(، وبرز كذلك )ابن زهر( 
وهو من عائلة متيزت بإتقان فنون الطب والتداوي وقد انتقد آراء )ابن سينا( الحتوائها على 
الكثير من اآلراء الفلسفية وقد ألف كتاب )التيسير في املداواة والتدبير( وله كتاب )الترياق(

وكتاب )األغذية( ومقال في علل الكلى.
ومن أطـبــاء األندلـــس نذكر )ابـن ميمون الـــقـرطبي الـيــهودي()2( الــذي يــطلق عليه )ابن 
أبي أصيبعه( بالرئيس الذي نزح ملصر ودخل بخدمة صالح الدين، له مؤلفات طبية عديدة 
األفضلية(  و)الرسالة  أبقراط(  الستة عشر( و)شرح فصول  )تلخيص كتب جالينوس  منها 
التي تبحث في احلاالت النفسية، أما )ابن طفيل( فقد ولد في قادس، وتوفي عام )1185م( 
في مراكش، وله أرجوزة في الطب العالجي تبحث أنواع العلل وتاريخ الداء والدواء، أما )ابن 
رشد( املتوفى عام )1198م( فقد جمع بني الطب والفلسفة وله في الطب كتاب )الكليات(، وكان 
)ابن البيطار( املالقي العشاب باحثًا عن النباتات ومواطنها اشتهر بحذقه في علوم الطب، وكان 
مييل إلى االستنباط والتجربة، ومن مؤلفاته )اجلامع ملفردات األدوية( و)األغذية( و)املغني في 
األدوية املفردة( وجادت أشبيلية بعالم يدعى )عبد الله بن قاسم احلريري األشبيلي( وقد نبغ 
في علم الكحالة أو طب العيون، وقد توفي في عام )1249م(، ووضع مايعرفه في كتاب )نهاية 

األفكار ونزهة األبصار(، وهو يعتبر من أفضل ما كتب في علم أمراض العيون عند العرب.
وقد شاركت النساء الرجال في األندلس مهنة الطب والتداوي فنجد أسماء ملعت منها 
من  العديد  في  االطالع  واسعة  وكانت  الطنجالي(،  جعفر  أبي  القاضي  بنت  احلسن  )أم 
العلوم، درست الطب ففهمت أغراضه، وعلمت أسبابه وأعراضه، واشتهرت بتحصيل العلوم 
أديبة، وطبيبة  الصالح احللبية(، شاعرة  بن  بن عثمان  أحمد  بنت  احلكيمة، وكذلك )سارة 
متميزة، كانت جتيد فن الصناعة الطبية واألدبية، وقد اشتهرت مبداواتها، زارت األندلس، 
ومدحت أمراءها، فلقيت )أبا عبد الله محمد بن نصر( املعروف بـ »ابن األحمر«، وهو من ملوك 

غرناطة، توفت عام )1300م(.  
لم تنعزل مدن األندلس في وقت من األوقات عن نظرائها في املشرق مثل بغداد ودمشق 
الطبيب  مثل مصنفات  املؤلفات  وكبار رجاالتها هذه  إذ جلب حكامها  والقيروان،  والقاهرة 
الرائد )أبي بكر الرازي( حوالي عام )864-923م(، ومؤلفات )ابن اجلزار القيرواني( حوالي 

)1( شوقي أبو خليل: احلضارة العربية اإلسالمية وموجز عن احلضارات السابقة، ص513.

)2( ابن أبي أصيبعه: عيون األنباء في طبقات األطباء، ص531.
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عام )1009م( التي اتخذها مؤسس علم اجلراحة )أبو القاسم الزهراوي( في وضع موسوعته، 
)لعلي بن  الطبية(  البغدادي(، وكذلك كتاب )الصناعة  الطبيب )إسحاق بن عمران  وما كتبه 
املراكز  إلى  السفر  أهمية  إلى  األندلسيني  األطباء  من  العديد  انتبه  وقد  املجوسي(،  العباس 
العلمية في املشرق للنهل من مصادرها، نذكر منهم )يحيى بن يحيى بن السمينة()1( وهو من 
أهل قرطبة، واألخوين )أحمد وعمر ابنا يونس اجلذامي( اللذان رحال للدراسة على يد )ثابت 
بن سنان( في بغداد، و)محمد بن عبدون اجلبلي( الذي رحل إلى البصرة، ثم إلى الفسطاط 
ونظرًا لتميزه في املهنة الطبية وفنونها، فقد اسندوا إليه إدارة بيماراستانها الشهير، وكذلك 
)ابن جلجل( الذي فسر كتاب )ديسقورسدس( لألدوية الذي كان قد ترجم من قبل على يد 
بالطبيب اجلراح  األندلس  ثم جادت  بن اسحق()2(،  )حنني  باسيل( وصححه  بن  )اصطفن 
أبي القاسم الزهراوي )936-1013م()3( الذي وضع موسوعة ضخمة في شتى فروع الطب 
التي  اآلالت اجلراحية  العديد من  التأليف(، وقد ضمنه  )التصريف ملن عجز عن  وأسماها 
ذلك  وقد ظل  الدوائية  األقراص  لصنع  طريقة  فيه  املئتني، وشرح  عن  تزيد  والتي  اخترعها 

الكتاب مرجعًا مهمًا في الصيدلة واجلراحة طوال قرون.)4(
وهناك العديد من األطباء الذين ملعوا كذلك في سماء الطب في العصر األندلسي نذكر 
منهم على سبيل املثال ال احلصر )القاضي التغلبي( و)عبد الرحمن اللخمي(، و)أصبغ بن 
الصفا،  أخوان  رسائل  أدخل  الذي  الكرماني(  الرحمن  عبد  بن  و)عمر  الغرناطي(،  محمد 
وكذلك )أبو مروان بن زهر( الطبيب األشهر الذي كان مؤسس عائلة من األطباء، والطبيبات 
النوابغ، والتي امتدت حوالي ثالثة قرون من الزمان)5(، وال ننسى العالمة )ابن باجة(، وكذلك 
الفيلسوف املشهور )ابن طفيل( صاحب مؤلف )حي بن يقظان( الشهير، و)أبو مروان بن 
أبي العالء بن زهر( صاحب الكتاب املوسوعي )التيسير في املداوة والتدبير(، و)موسى بن 
ميمون اليهودي( و)ابن البيطار( الذي ألف في علم الصيدلة ووضع مؤلفه الشهير )اجلامع 
ملفردات األدوية واألغذية(، وأخيرًا نذكر )لسان الدين بن اخلطيب( صاحب كتاب )عمل من 

طب ملن حب(.
واحلصبة  والعمى  واجلدري  واجلذام  كالنقرس،  كثيرة  أمراضًا  األندلس  وعرفت 
والداحس.  والفواق  كالسعال  خفية  وأمراض  والفدع،  والظفرة.  والرمد  والسل  والبواسير 
إليها باسم داء أو ما شابه ذلك. أما األدوية فكانت  وأمراض أخرى كان يكتفي باإلشارة 
والوشق  والقاقلة  كالعنصل  واحلشائش،  والنباتات  األعشاب  من  مستخلصة  غالبيتها  في 

)1( ابن أبي أصيبعه: عيون األنباء في طبقات األطباء، ص 433.

)2( ابن أبي أصيبعه: عيون األنباء في طبقات األطباء، ص 443.

)3( خير الدين الزركلي: األعالم، قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب واملستعربني واملستشرقني 
ج2، ص 310.

)4( شوقي أبو خليل: علماء األندلس وإبداعاتهم املتميزة وأثرها في النهضة األوروبية، ص 33-32.

)5( نفس املصدر، ص 48.
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واحللتيت واملرقد ومن باب النظافة، إضافة إلى احلمام كان يذهب األندلسيون إلى مجمعات 
املاء الساخن التي كانت تعرف باحلامة، وهي نافعة لكثير من األمراض اجللدية واملفصلية.

وال يكتمل احلديث عن املهنة الطبية دون ذكر أماكن االستشفاء أو البيمارستانات التي 
التي  بصورة واضحة واحدة من املنشآت والعمائر اإلنسانية كاملساجد واملدارس والتكايا 
شّيدها اخللفاء واحلكام واألمراء وأهل اخلير صدقة وحسنة وخدمة للناس وتخليدًا لذكراهم، 
ولم تكن مهمة البيمارستانات قاصرة على مداواة املرضى، بل كانت في الوقت نفسه معاهد 
علمية ومدارس لتعليم الطب، يتخرج منها األطباء واجلراحون والكحالون، وقد كان  بيمارستان 
غرناطة الذي بناه السلطان محمد اخلامس في عام )767-768( من الهجرة يتميز  بفخامة 
بيت وتعدد مساكن ورحب ساحة ودور مياه وصحة هواء ونقد خزائن ومتوضآت وانطالق 
خيرات وحسن ترتيب وتدفق املياه، ومترج البحر وانسدال األشجار وكأننا في فردوس ولسنا 

في بيمارستان.

أخالقيات املهنة الطبية:
األخالق هي جمع خُلق واسم لسجية اإلنسان، وطبيعته التي خِلق عليها تستوي إن  
كانت حسنة أو غير ذلك، واألخالق احلسنة هي مجموعة من اآلداب والعادات التي ارتضاها 
املجتمع، أو العرف، وهي جملة القواعد واألسس التي يعرف بواسطتها اإلنسان معيار اخلير 
والشر في سلوك ما، لذا فهي أساس احلضارة وتعتبر الوسيلة املثلى للمعاملة بني الناس. 
الرسول  4(. ويصف  َلَعَلي ُخُلٍق َعِظيٍم � سورة القلم )آية  َوإَِنَّك   � بقوله في  نبيه،  الله  يصف 
الكرمي الهدف األساسي لبعثته الشريفة كما روى أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال � »إمنا 
بعثت ألمتم صالح األخالق«، وقال أيضًا »إن من خياركم أحاسنكم أخالقًا« )رواه البخاري(، 

وقال أيضًا »إن من أحبكم إليَّ أحسنكم أخالقًا« )رواه البخاري(.
إن الطب مهنة لها ميثاقها األخالقي الذي يضم القواعد املرشدة ملمارسة تلك املهنة، 
وذلك في سبيل االرتقاء مبثالياتها وتدعيم رسالتها، لذا فإن أخالقيات الطب أو آداب الطب 
جزء من األخالقيات يبحث مشكالت تعامل األطباء مع املرضى ومع زمالئهم من األطباء؛ 
وهي مجموعة من القوانني واللوائح واألخالقيات املتعارف عليها طبيًا خالل ممارسة مهنة 
التطبيب، وهي أخالقيات وقيم مت اكتسابها وتبنيها من قبل الهيئات الطبية على مدار تاريخ 

الطب واستنادًا لقيم دينية وفلسفية وأخالقية.
بالقسم   يعرف  ما  إلى  وذلك  القدمية،  العصور  إلى  الطب  نشأة أخالقيات  تتبع  ميكن 
املنسوب إلى الطبيب اليوناني األشهر أبقراط)1( وفي حضارتنا الغّراء جند أمثلة متنوعة على 
إدراك أهمية االلتزام باألسس األخالقية ملهنة الطب، وذلك في كتاب )آداب الطبيب(، )إلسحاق 

)1( ابن أبي أصيبعه: عيون األنباء في طبقات األطباء، ص 27.
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بن علي الرحاوي( الذي له أعمال جيدة في صناعة الطب، وكان طبيبًا متميزًا عاملًا بكالم 
)جالينوس(، وهناك ماسطره العالم الفذ الطبيب )أبو بكر محمد بن زكريا الرازي( في كتابه 
)أخالق الطبيب( الذي ألفه إلى بعض تالميذه لشدة اهتمامه باألخالق احلميدة، وقد شرح فيه 
نه كذلك بعض النصائح  العالقة اإلنسانية بني الطبيب واملريض، وبني الطبيب والطبيب، وضَمّ
للمرضى في تعاملهم مع األطباء، وجند نفس االهتمام باألخالق الطبية عند مفكرين يهود مثل 
)موسى بن ميمون الُقْرُطبّي(. وفي عصرنا احلالي هناك ست قيم أساسية يجب أخذها بعني 
للمريض احلق  الذاتي، والتي تعني أن  الطبية، وهي االستقالل  االعتبار عند ذكر األخالق 
في اختيار أو رفض طريقة معاجلته. واملعاملة احلسنة أي أن على الطبيب أن يعامل املريض 
بكامل االهتمام وعدم اإليذاء والعدالة في توفير العالج من غير تفرقة ألي سبب كان وأن 

للمريض احلق في الكرامة والصدق واألمانة في التعامل من قبل الطبيب.
لقد سبقت احلضارة العربية اإلسالمية القوانني احلديثة عندما وضعت منهاجًا متميزًا 
املسلم  الطبيب  تتوافر في  التي البد وأن  القيم األساسية  العديد من  الطبية يضم  لألخالق 
ليكون كفؤًا في أن ميارس أشرف املهن وأجلها، فيجب أن يكون شخصًا مؤهاًل ملمارسة مهنة  
الطب وعالج املرضى، لذا ينبغي أن تكون لديه خبرة بالتطبب إذ يقول النبي الكرمي � »من 
تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن« أخرجه أبو داوود، )حديث حسن(، وكذلك أن يأذن له ولي 

األمر مبزاولة املهنة بعد إجراء اختبار خاص قبل السماح مبزاولة الطبابة.
بفضيلة  يتحلى  أن  الزاهرة  العصور  تلك  في  املسلم  العربي  الطبيب  على  لزامًا  كان 
وعال  جل  يقول  املرضى،  فعل  ردة  من  إيذاء  إلى  يتعرض  رمبا  ألنه  املكاره،  على  الصبر 
عليه  يجب  وكذلك   ،)186 )آية  آل عمران  سورة  ُموِر�  اْلُ َعْزِم  ِمْن  َذلَِك  َفإَِنّ  َوَتَتُّقوا  َتْصبُِروا  �َوإِْن 
الله في  � »من ستر مسلمًا ستره  النبي  أن يكون رفيقًا باملريض واليكشف ستره يقول 
للمريض  املسلم يرى أن مجرد مداواته  الطبيب  فإن  )أخرجه مسلم( وأيضًا  الدنيا واآلخرة« 
هي من باب تفريج الكربات مصداقًا لقول النبي »ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا 
فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة« )أخرجه البخاري( ويجب عليه أيضًا أن يعي أنه 
ال يوجد سقف محدد للمعلومات الطبية التي تشمل كذلك معرفة األحكام الشرعية، لذا فإن 
ا� سورة  �َوُقْل َرِبّ ِزْدنِي ِعْلماً الله عز وجل  العلم يقول  الدائم لالستزادة من  عليه السعي 
طه )آية 114( وقال أيضًا �َوَفْوَق ُكِلّ ِذي ِعْلٍم َعِليٌم� سورة يوسف )آية 76(، وينصح اخلليفة 
العادل )عمر بن عبد العزيز( بقوله: »من عمل بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح« ولذا 
قالت العرب: »ليس شيء أعز من العلم، امللوك حكام على الناس، والعلماء حكام على امللوك« 
بتخصصه  االلتزام  الطبيب  على  تفرض  اإلسالمية  العربية  للحضارة  األخالقية  واألسس 
الطبي إذ أن االختصاصات الطبية متعددة، ويجب أن يقوم بإحالة األمراض التي ال يعلمها 
ْكِر إِْن  إلى زمالئه ذوي التخصص فيها طاعة لله الذي يقول في كتابه الكرمي �َفاْسَأُلوا َأْهَل الِذّ
ُكْنُتْم َل َتْعَلُموَن� سورة النبياء )آية 7(، وكذلك إذا طلب منه النصيحة في مجاله وجب عليه فعل 
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ذلك كما قال الرسول الكرمي � »الدين النصيحة«، وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه أنه 
قال �: »املستشار مؤمتن« صحيح ابن ماجه.

أما خلق األمانة فحدث والحرج فإن الطبيب العربي املسلم في تلك األزمان كان  يحمل  
أمانة احملافظة على صحة املسلمني ورفع الضرر عنهم، يدفعه إلى ذلك مراقبة الله في كل 
خلجاته. وكان على الطبيب أن يحاذر من قول الزور وخاصة عندما يطلب للشهادة، قال الله 
لله  والتواضع   ،)283 البقرة )آية  َقْلُبُه� سورة  َآثٌِم  ُه  َفإَِنّ َيْكُتْمَها  َوَمْن  َهاَدَة  الَشّ َتْكُتُموا  �َوَل  تعالى 
سمة من سمات الطبيب املسلم، بل يشكره على أن وفقه لفهم املرض وأسباب الشفاء كما قال 
النبي � »من تواضع لله رفعه« رواه أحمد وابن ماجه عن أبي سعيد اخلدري.  وكذلك أمر الشرع 
والشبهات فال يساهم في أي فعل ميس  الوقوع في احملارم  بالتحرز من  الطبيب  احلنيف 

شرف املهنة اجلليلة كذلك عليه أن يستعني بالله حتى يهديه سواء السبيل. 
تختلف األخالق اإلسالمية عن  بعض مثيالتها في الوقت املعاصر في اإلفراط بإعطاء   
احلقوق للمرضى امليئوس من شفائهم في إزهاق أنفسهم تعلاًل بالرحمة، لكن في شريعتنا 
الغراء جند أنه ال يجوز للطبيب أن يهدر حياة املريض بدافع الشفقة، ألنه عبارة عن قتل للنفس 

التي حرم الله إال باحلق، حتى لو كان ذلك بناء على طلب املريض نفسه أو أهله.
مميزة  أخالقية  بطبقة  اكتست  قد  فنجدها  األطباء  بزمالئه  املسلم  الطبيب  عالقة  أما 
يجب  لذا  اإلنسانية،  في  له  أخوة  األطباء  من  غيره  بأن  للطبيب  اجلازم  االعتقاد  في  نراها 
يسود  أن  على  يعمل  وأن  مصداقًا  يعاملوه  أن  يحب  كما  زمالءه  يعامل  أن  الطبيب  على 
تعالى  لقوله  امتثااًل  والعدوان  اإلثم  عن  والبعد  والتقوى  البر  على  والتعاون  احلب  بينهم 
وكذلك   )2 )آية  الائدة  سورة  َواْلُعْدَواِن�  اْلِْثِم  َعَلى  َتَعاَوُنوا  َوَل  َوالَتّْقَوى  اْلبِِرّ  َعَلى  �َوَتَعاَوُنوا 
إساءتهم،  ويتجنب  زمالئه،  غيبة  يحفظ  وأن  البد  كان  وقتئذ  املسلم  العربي  الطبيب  فإن 
أو  باالغتياب  أحياء،  وهم  حلومهم  يأكل  وال  والعون،  النصح  صنوف  لهم  ويقدم  بل 
أن  مالك  بن  أنس  فعن  احلنيف،  الشرع  أمره  كما  ويكون  عوراتهم،  يتبع  وال  لهم،  بالكيد 
إخوانًا«. الله  عباد  وكونوا  تدابروا  وال  حتاسدوا  وال  تباغضوا  »ال  قال   � الله   رسول 

 
الرقابة على املهنة الطبية:

عندما نشأ الطب في العصور القدمية صاحبه حدوث األخطاء املهنية التي كانت في 
بعض األحيان تودي بحياة املريض فكان لزامًا على مشرعي احلضارات القدمية أن يضعوا 
من األسس القانونية والتنظيمة ما يفرق بني املضاعفات التي يحتمل أن تنشأ كتطور طبيعي 
التي تنشأ  البدائية في العالج واألخطاء املهنية  لألمراض، وخاصة مع استخدام الوسائل 

نتيجة جهل ممارس املهنة الطبية بالقواعد التي تراعى في التطبيب.
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وباإلضافة إلى القوانني املجتمعية جند عاماًل رقابيًا آخر، ففي مصر القدمية التي كان 
حس األفراد ـــ ومن بينهم األطباء ـــ بالرقابة الداخلية عاليًا ميكن أن نقرأ في كتاب )املوتى( 
هذا النص »لم أتسبب في أذية إنسان وماقتلت وماغدرت، بل وما كنت محرضًا على قتل«، 
وكان األطباء في مصر القدمية يعاجلون األمراض طبقًا للقواعد القدمية التي سبق أن أقرها 
من سبقهم من كبار األطباء التي كان على الطبيب أن يسير مبقتضاها، وعند ذلك ال يتعرض 
ألي مسؤولية جنائية حتى ولو مات املريض، أما إذا خالفها فإنه يعاقب باإلعدام، وقد ذكر 
أرسطو في كتابه )السياسة( أن الطبيب في ذلك العصر عليه تغيير أسلوب العالج إذا مرت 

أربعة أيام كاملة ولم يالحظ أي حتسن في صحة املريض. 
امللك  القدمية، وذلك في عصر  بابل  الرقابية على األطباء في  التشريعات  وقد تطورت 
)حمورابي( الذي وضع في نصوص قوانينه مواد خاصة باألخطاء املهنية الطبية وعقوباتها، 
ويذكر )عبد الرحيم الكيالي( في دراسته عن شريعة )حمورابي( أن املادة )218( تذكر أن 
الطبيب الذي يحدث شقًا كبيرًا بواسطة سكني، ويقتل املريض أو يزيل ورمًا ويفقأ عينًا فإن 
يد ذلك الطبيب يجب أن تقطع. وتقضي املادة )220( من نفس القانون بأن يعاقب الطبيب 
باحلبس إذا تقاضى أجرًا فوق ماقرره له القانون، مما أدى إلى زيادة حرص األطباء إلى 

تقليل األخطاء املهنية تباعًا. 
لم يكن يسمح لليهود القدماء مبمارسة الطب إال بعد أخذ إذن من مجلس القضاء وقد 
أشار )التلمود( بأن ال يخاف من إقدامه لعالج املريض، كما أعطى اإلذن باملمارسة الطبية 
وبأنه ميارس املهنة على أصولها قدر االستطاعة. ولم يطبق اليهود في ذلك العصر قانون 

العني بالعني بل قبلوا بالدية كتعويض عما فقده املريض.
والعالج  الطب  ممارسة  دائرة  توسيع  )أبقراط(  أراد  اليونانية  احلضارة  أوج  وفي 
باخلروج عن القاعدة التي أرساها الطبيب )اسقليبوس( الذي كان يحصر املهنة في أفراد 
تنظيمية  فكان البد من وجود ضوابط  األطباء  زيادة مطردة في عدد  إلى  أدى  أسرته، مما 
املسيء  االستخدام  من  األطباء  وتعيق  املرضى  حقوق  بحيث حتفظ  الطبية،  للمهنة  ورقابية 
للمهنة، ولقد كتب ما ُعرف بعد ذلك )بالقسم الطبي ألبقراط()1( فنراه يذكر في اجلزء الثاني 
من القسم بأن الطبيب البد وأن ميتنع عن كل شر وظلم وأال يضع السم ألحد إذا طلب أو 
اقترح منه أي فرد وأنه لن يساعد أية امرأة على أن جتهض نفسًا، أما في اجلزء الثالث 
جنده يقول بأنه لن  يفشي سرًا عرفه خالل ممارسته للمهنة لكننا نالحظ أنه قد قرر في 
ويحاسب،  يجازى  والقسم سوف  للعهد  نقضه  حالة  في  ـــ  الطبيب  أي  ـــ  بأنه  القسم  آخر 
بأخطاء  قيامه  حال  الطبيب  العهد جتازي  ذلك  في  قانونية  تشريعات  وجود  على  يدل  مما 
مهنية، وهكذا نرى بأن ذلك القسم كان معيارًا أخالقيًا يرسي مبدأ الرقابة الداخلية ويقوي 
أعماله  في  للطبيب  الدائم  املرافق  كونه  الطبيب  عند  الداخلي  الرقيب  أو  الضمير  وازع  من 

)1( حسن كمال: الطب املصرى القدمي.  
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رغمًا  املريض  مات  ما  إذا  املسؤولية  يتحمل  ال  الطبيب  وكان  غيره،  دون  للمهنة  وممارسته 
عنه، ولكن إذا ما مات بتقصير منه فإن الطبيب كان يقتل، حدث هذا في عصر )اإلسكندر 
املقدوني( عندما أمر بقتل الطبيب )جلوكيس( الذي كان يداوي )هيفاستيون( أحد أصدقائه 
سيء  الطبيب  ذلك  فنصحه  بحمى،  أصيب  قد  وكان  له،  الطبيب  معاجلة  أثناء  توفي  الذي 
وأكل وشرب حتى  بالنصيحة  يعمل  لم  هذا  )هيفاستيون(  لكن  الطعام،  عن  بالصوم  احلظ 
واملعاجلني  األطباء  فئة  على  الرقابة  قلة  يشكو  )أفالطون(  الفيلسوف  وكان  ومات،  شبع 
 نراه يقول بحسرة »إن األطباء يأخذون أجرهم سواء شفوا املرضى أو قتلوهم«، ويضيف.
»هم واحملامون كذلك يستطيعون أن يقتلوا عمالءهم دون أن يتعرضوا ألية مسؤولية«، لكن  
الطبيب الذى يساعد على اإلجهاض كان يعاقب عقوبات شديدة، وكانت العقوبات في ذلك 
العصر تتباين حسب اختالف الطبقة االجتماعية، فإذا كان املريض عبدًا ومات لزم الطبيب 
تعويض سيده بقيمة ذلك العبد، أما إذا كان الطبيب من طبقة أدنى من املريض وتسبب بوفاته 

فإن الطبيب يقتل.
ولم تشذ احلضارة العربية عن مثيالتها من احلضارات فنجد اهتمامًا واضحًا بأخالق 
عهد  في  العربية  للدولة  األولى  األيام  فمنذ  لتنظيمها،  العامة  القوانني  ووضع  الطبية  املهنة 
الرسول � جند أن الطبيب الذي يعرف عنه ممارسته للمهنة يعتبر ضامنًا نرى ذلك جليًا في 
قول � »من تطبب ولم يعلم منه طب قبل ذلك، فهو ضامن«، أي من تعاطى الطب ولم يسبق 
له جتربة ولفظ التفعل يدل على تكلف الشيء والدخول فيه بكلفة من ليس من أهل املهنة، لذا 
لزمته الدية إن مات بسبب إقدامه على ما يؤدي إلى وفاة املريض وكذلك قال � كما روى 
ابن مسعود »املستشار مؤمتن«، ألن املريض عندما يستشير طبيبه فإنه يأمنه على نفسه لذا 
فإن غشه الطبيب وحدث خطأ طبي نتيجة لذلك فإن الطبيب ضامن أيضًا. أي يلتزم بالدية 

وتعويض املريض أو أهله.
أراد    حينما  اإلسالمية  العربية  الدولة  عهد  في  حدثت  األطباء  الختبار  واقعة  وهناك   
اخلليفة العباسي )هارون الرشيد( أن ميتحن )بختيشوع بن جرجيس( الطبيب، أمام جماعة 
من األطباء  فأمر بعض خدمه بإحضار بول حيوان، فلما رآه )بختيشوع( قال: يا أمير املؤمنني 
ليس هذا بول إنسان فقال له اخلليفة: من أين علمت أنه ليس ببول إنسان؟ قال )بختيشوع(: 
ألنه ليس له قوام بول الناس، وال لونه، وال رائحته ثم التفت اخلليفة إلى )بختيشوع( فقال 
له: ما ترى أن نطعم صاحب هذا املاء  فقال: شعيرًا جيدًا. فضحك الرشيد ضحكًا شديدًا، 
ووهب له مااًل،  وأمر بتعيني )بختيشوع( رئيسًا لألطباء بعد اجتيازه ذلك االختبار الصعب.)1(
وملا زاد عدد األطباء والصيادلة وخصوصًا في العصر العباسي كان من الضروري 
إنشاء نظام يتولى مراقبة أداء األطباء، وكذلك محاسبة الدجالني اجلهالء الذين التحقوا بتلك 
العباسي  فأمر اخلليفة  بغداد بسبب خطأ طبي،  )931م( مات مريض في  املهنة، ففي عام 
)املقتدر( محتسبه )أبو إبراهيم بن محمد بن أبي بطيحة( بتكليف رئيس األطباء في ذلك العهد 

)1( ابن أبي أصيبعه: عيون األنباء في طبقات األطباء، ص142.
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)ثابت بن قرة( باختبار قدرات جميع من ميارس مهنة الطب ومنع جميع األطباء من املعاجلة 
ف فيه من الصناعة، ومن لم  إال من امتحنه رئيس األطباء وكتب له رقعة مبا يطلق له التصرُّ
تلك  تلك اإلجازة ويؤمر باالشتغال عند زمالئه من األطباء املرموقني في  يكن كذلك ال يعط 
الصنعة، وقد امتحن في بغداد وحدها وقتذاك )800( طبيب، عدا الذين لم يدخلوا االمتحان 
لشهرتهم وعلو شأنهم في الطب، أما ذلك الطبيب الذي تسبب في قتل املريض فقد غرم هذا 

دية املريض، ومنع من ممارسة الطب.
تعديل  مت  بعدما  أبقراط  قسم  الطبيب  على  يأخذ  العصر  ذلك  في  )احملتسب(  وكان 
نصوصه وإزالة ما يشير إلى الشرك، بأن يقسم بأال يصف دواء مضرًا أو سمًا، أو يساعد 
امرأة على اإلجهاض وال يكتب دواًء يقطع نسل الرجال، وكذلك بأن يغض البصر عند دخوله 
على النساء وبأن ال يفشي سرًا، ومن أشهر من قام بوظيفة احلسبة على أماكن العالج هو 
)أبو إبراهيم بن محمد بن أبي بطيحة( الذي عاش في عصر اخلليفة العباسي )املقتدر( عام 
للبيمارستان  )931م(، وكذلك )كمال الدين الشهرزوري( الذي كان يعمل كوظيفة محتسب 

النوري في دمشق عام )1048م(. 
فيه  للمريض سجاًل  مداواته  أثناء  يوميًا  يكتب  أن  عليه  العصر  ذلك  في  الطبيب  كان 
وأوصاف  كالنبض  باملرض  اخلاصة  العالمات  فيه  ويدون  أعراض،  من  املريض  مايذكره 
النهاية  وفي  وعقاقير،  أدوية  من  وصف  ما  فيه  أيضًا  الطبيب  يذكر  أن  من  والبد  البول 
إلى  بالسجل  أهله  ذهب  املريض  ذلك  مات  فإذا  املريض،  ألهل  اليومي  السجل  ذلك  يسلم 
مع  وتتمشى  مرضية  رآها  فإذا  املعالج،  الطبيب  ماكتب  عليه  وعرضوا  مشهور  طبيب 
تسبب  نتيجة  بالدية  حكم  ذلك  غير  رآها  وأن  املعالج،  الطبيب  ببراءة  حكم  املتبعة  القواعد 
إجازة  يعطيهم  لتالميذه  املعلم  الطبيب  كان  وقد  املهني.  اخلطأ  ذلك  إحداث  في  الطبيب 
الفضل  )أبي  لتلميذه  النفيس(  )ابن  إجازة  هذا  وميثل  يديه  على  تدريبهم  فترة  انتهاء  بعد 
التخصص. هذا  في  )أبقراط(  كتاب  استيعابه  بعد  العيون  طب  في  احلسن(  أبي   بن 
وكذلك كان )احملتسب( يراقب أدوات الطبيب كل حسب تخصصه. نذكر هنا أمثلة من تلك 
األدوات واآلالت املستخدمة في ذلك الزمان، مثل كالبات األضراس ومكاوي الطحال وكلبات 
العلق املستخدمة في استخراج الدم الغليظ وزراقات الذكر وملزم البواسير، أما الكحالون 
أو أطباء العيون في ذلك العصر فقد كان يختبرهم )احملتسب( بكتاب )حنني بن إسحاق( مبا 
تضمنه من عشر مقاالت في العني، فكان ال يسمح للكحال مبمارسة تلك املهنة الدقيقة إال 
مبعرفته بتشريح العني ومعرفة أمراضها وعوارض تلك العلل، والبد أن يكون عاملًا بتركيب 
األكحال واألدوية املستخدمة في عالج العيون، وأخيرًا يطلب )احملتسب( من الكحال أن يريه 
ما ميلك من آالت وأدوات، وحتى املجبرون أو أطباء العظام القدامى كان )احملتسب( يختبرهم 
بناًء على ماذكر في كتاب )بولس(، واملختص بعدد عظام جسم اإلنسان وصورها ومواضعها 
في اجلسم، وذلك حتى إذا حدث كسر لعظم أو خلع ملفصل استطاع ذلك الطبيب املختص 
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بأن يعيده إلى سابق عهده، وكذلك كان اجلراحون يسألون مبا ورد في كتاب )جالينوس(، 
وخصوصًا في املقاالت السبعة املختصة باجلراحة واملراهم، ثم صار اعتماد )احملتسب( على 
كتاب )الزهراوي( الشهير )التصريف ملن عجز عن التأليف( الختبار معرفة اجلراح بتشريح 
اجلسد والقواعد املتبعة أثناء اجلراحات، وذلك لتقليل حدوث أخطاء مهنية. حتى احلجامون 
املمارسات  تلك  بأصول  يختبرهم في معرفتهم  أن  لزامًا على )احملتسب(  كان  والفصادون 
البن  احلسبة(  أحكام  في  القربة  )معالم  كتاب  من  واألربعني  الرابع  الفصل  في  جاء  كما 
األخوة)1(، وكان يشترط توافر األمانة والعلم بالتشريح حتى ال يقطع عرقًا أو شريانًا بطريقة 
غير مقصودة فيموت املريض وكان احملتسب يأخذ عليهم القسم بأن ال يقدموا على املعاجلة 
بالفصد في عشر حاالت إال بعد مشاورة أهل اخلبرة من األطباء، ومن الطريف أن احملتسب 
يأخذ على الفاصد عهدًا بأال يفصد عرق الوصواف، وهو عرق خلف األذن كان يفصد لقطع 
النسل كما كان يعتقد أطباء ذلك العصر. وبعد انتهاء العملية الرقابية على الطبيب ويطلب 
منه أن يتلو النص التالي »برئت من قابض أنفس احلكماء ورافع أوج السماء، فاطر احلركات 
العلوية إن خبأت نصحًا وبدأت ضرًا أو قدمت ما يقل عمله إذا عرفت ما يعظم نفعه«، ثم 
ينصحه بالتزام حسن اخللق »وال تضيع من ألقي إليك زمامه من املرضى فإن فعلت فأنت 
ضائع«، ويحذره بأن الله هو الشاهد عليه ويسمع مايقول فإذا نكث بهذا العهد، فقد استوجب 
عقاب الله، وقد قام مؤلفو الكتب بصياغة مراجع تهتم مبفهوم الرقابة على العاملني في املهنة 
الطبية مثل كتاب )نهاية الرتبة في طلب احلسبة الشريفة( )لعبد الرحمن بن نصر الشيزري(، 

وكتاب )معالم القربة في أحكام احلسبة( البن األخوة.)2(
العربية اإلسالمية من رقي وتطور في  إليه احلضارة  إلى ما وصلت  كل ما سبق يشير 
أخالقيات ممارسة املهنة الطبية، وكذلك صنوف الرقابة عليها لتقليل حدوث اخلطأ املهني،  وكذلك 

مدى اهتمام أطباء املسلمني على تطوير املهنة ومراعاة اجلوانب األخالقية والقانونية كذلك.

)1( ابن األخوة: معالم القربة في أحكام احلسبة، الفصل 45-44.
)2( الشيزري: نهاية الرتبة الظريفة في طلب احلسبة الشريفة، ص 35-29. 
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الفصل الثاني

إسهامات العرب الطبية

قبل أن نذكر إسهامات الطب العربي في العديد من املجاالت يجب أن نشير إلى ماقدمته 
اجلمع  في  الذين جنحوا  العرب  أطبائنا  قرائح  أنتجته  ما  إلبراز  ذلك  السابقة،  احلضارات 
الدقيق واملتقن ملؤلفات القدماء، ممن سبقوهم من العلماء في العصور الغابرة، ولم يكتفوا بذلك 
بل نقدوها وأضافوا إليها اكتشافات وابتكارات لم يسبقهم إليها سواهم، ومن هذه املجاالت: 

علم التشريح واألجنة:
يعرف علم التشريح بأنه علم يبحث في تركيب أجزاء اجلسم وترتيبها ومايحتوي من عروق 
وأعصاب وغضاريف وعظام وعضالت وغيرها في كل عضو من اجلسد)1(، وقد مت تصنيف 
علم التشريح إلى ثالثة أصناف هي علم التشريح الوصفي الذي يهتم بدراسة مختلف األعضاء 
واألجهزة التي يتركب منها جسم الكائن احلي، وهو أكبر وأوسع تلك  األقسام، وعلم التشريح 
اخلارجي الذي يعنى بدراسة عالقة األعضاء فيما بينها وأقسامها وأخيرًا علم التشريح املقارن 
الكائنات احلية، واالختالفات املوجودة  التي حتدث في  املتتالية  التغيرات  الذي يهتم بدراسة 
بها  املضحى  األجسام  فحص  بدأ  أن  منذ  علمًا  ليصبح  التشريح  علم  ر  َتَطَوّ ولقد  بينها)2(، 

)املسموح بها من قبل أصحابها( إلى التحليل املتطور الذي يقوم به العلماء احلاليون.  
بدأت دراسة علم التشريح في مصر القدمية، وكانت تقام ملجرد حفظ جسم اإلنسان 
ألهداف ومعتقدات دينية ولكن مبرور الزمن تراكمت املعرفة التشريحية لدى املصريني القدماء، 
ففي حوالي عام )1600ق.م(، وهو تاريخ بردة )إدوين سميث( اجلراحية التي أظهرت معرفة 
الدم،  إنتاج  القلب هو مركز  الكبد والطحال والرحم واملثانة، وأن  القدماء بوجود  املصريني 
وتتصل به أوعية تربطه بكل عضو في اجلسم، كما اعتقدوا أن القلب نقطة التقاء عدد من 
األوعية التي تنقل كل سوائل البدن كالدم والدموع والبول واحليوانات املنوية، وأن هناك أوعية 
أخرى بعضها ينقل الهواء، وأخرى تنقل املخاط، و ذكروا أن هناك وعائني يتجهان إلى األذين 
األمين، يحمالن »أنفاس احلياة«، ووعائني يتجهان إلى األذين األيسر يحمالن »أنفاس املوت«

)1( إبراهيم أنيس وآخرون: املعجم الوسيط، 1/ 480.
)2( عبد املجيد كمي: علم التشريح واإلسالم، ص16.      
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 أما البابليون فقد عرفوا التشريح سواء أكان على اإلنسان أم احليوان، إال أنه كان يقوم 
على أسس بدائية غير صحيحة، وذلك من خالل معرفتهم لبعض أعضاء اجلسم الداخلية 
وخاصة الكبد، حيث كانوا يدّعون قراءة الغيب من خالل النظر إليه بعد تقطيعهم للحيوانات 
التي كانت تذبح إرضاًء لإلله، أو إلطعام الناس، أو نتيجة للحروب التي كانت تسفر عن مقتل 

عدد من اجلند والناس فيعمدون إلى تشريحهم.)1(
أما في احلضارة اليونانية فنجد أن )أبقراط( قد قدم شرحًا أساسيًا للتركيب العضلي 
العظمي، وكذلك ملبادئ وظائف بعض األعضاء كالكلى، وقد اعتمد أغلب عمله وطالبه ومن 
تبعهم على التوقعات النظرية بداًل من أن يكون لهم جتارب عملية، وجند أن أعظم إجنازاته 
للقلب ووظيفته، وقد قام بتوثيق ذلك في  في مجال التشريح هو اكتشاف الصمام الثالثي 
فقد  ذلك  من  النقيض  فعلى  )أرسطو(  أما  امليالد،  قبل  الرابع  القرن  في  القلب  عن  مقالة 
وقد  احليوان)2(،  تشريح  على  معتمدًا  سبقه،  ممن  أكبر  بشكل  جتريبيًا  نظامًا  استخدم 
اشتهر عن )براكساغوراس( بأنه أول من عرف الفرق بني الشرايني واألوردة، وكذلك عالقة 
األعضاء بعضها البعض، ووصفها بشكل أدق ممن سبقه، وذلك في نهاية القرن الرابع قبل 
امليالد، بينما جند أول استخدام للجثث البشرية في أبحاث تشريحية، عندما حصل كلٌّ من 
)هيروفيلوس( و)اراسيستراتوس( على إذن امللوك البطاملة بتشريح مجرمي اإلسكندرية، وقد 

أنشأ األول علم التشريح، والثاني علم وظائف األعضاء.)3(
ولقد ساهمت احلضارة الرومانية في مجال التشريح عن طريق ما قام به )جالينوس(
معلوماته على من سبقوه من  كثير من  في  واعتمد  امليالدي،  الثاني  القرن  في  الذي عاش 
العلماء، لكنه أكمل أبحاًثه عن وظائف األعضاء عن طريق تشريح احليوانات وهي حية، وأيضًا 
بسبب عدم توفر عينات بشرية كافية، وقد طّبق اكتشافاته في تشريح أجسام احليوانات على 
اإلنسان وكانت أغلب مجموعة رسوماته على تشريح الكالب، وهي التي استخدمت كمرجع 
للتشريح لـ 1500 سنة، و)جالينوس( أول من قرر أن الشرايني في احليوان احلي حتتوي 
على دم ال على هواء)4(، وكان يعتقد أيضًا أن القلب يضخ الدم في األوعية الدموية مخلوطًا 
بشيء سماه النفس، وهي كما كان يرى أنه نوع من الروح حتصل عليه الرئتان عند استنشاق 
الهواء، ورأى كذلك أن الدم يتم ضخه إلى األعضاء احملتاجة إليه، واليجري في حركة دائرية 
ومن مؤلفاته في هذا العلم )عالج التشريح( املعروف بالتشريح الكبير، وكتاب )فيما وقع من 
االختالف بني القدماء في التشريح(، وكتاب )تشريح األموات(، وكتاب )تشريح األحياء(.   

كان تزمت البعض بل وتوجيه االتهام ملن يقوم بعملية تشريح اجلسد البشري بالبعد عن 
مفاهيم الدين، بل واالبتعاد عن الرحمة والشفقة سبب في حدوث قصور لدى األطباء العرب في 

)1( قناديل شكر: موقف الدين من التشريح، ص12.
)2( حسان حالق: مقدمة فى تاريخ  العلوم والتكنولوجيا، ص17-16.
)3( جنيب بلدي: متهيد لتاريخ مدرسة اإلسكندرية وفلسفتها، ص40.

)4( برهان العابد: مختارات من تاريخ الطب، ص 22.
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اًل  صدر احلضارة العربية عن حتقيق تقدم في علم التشريح. لم يبحث الُفقهاء األْقَدُمون بحثًا ُمَفصَّ
ح  في موضوع تشريح اجلثث، سوى ما جاء في شق بطن احلامل امليت؛ إلخراج جنينها إذا ترجَّ
 حياة اجلنني في بطنها، وكذلك أباح الُفقهاء األَْقَدُمون َشقَّ بطن امليت لو بلع مال غيره في أثناء حياته،
لكن املالحظ أن العرب كانت لديهم بعض املبادئ التشريحية البسيطة ظهرت خالل العهد 
التي مارسها العرب بشكل واسع لوقت  العروق  الباكر، وكانت احلجامة وفصد  الراشدي 
منذ  عرفوا  فقد  املجال،  هذا  في  اجليدة  املعلومات  بعض  العرب  األطباء  أعطت  قد  طويل 
القدم عدد العروق املتواجدة في جسم اإلنسان التي عادة ما يفيد فصدها في عالج بعض 
األمراض، ومما يدل على ذلك ما ذكره )ياقوت احلموي( في أثناء حديثه عن حادثة اغتيال 
أمير املؤمنني )علي بن أبي طالب( قال: »ملا جرح علي ابن أبي طالب وجمع له األطباء ملا ضربه 
)عبد الرحمن بن ملجم(، وكان أبصرهم بالطب )أثير بن عمرو السكوني( الكوفي املعروف 
)بابن ُعمريا( أخذ أثير رئة شاة حارة فتتبع عرقًا فيها، فاستخرجه وأدخله في جرح األمام 
علي )رضى الله عنه( ثم نفخ في العرق واستخرجه فإذا عليه بياض الدماغ، وذكر )أثير( أن 

الضربة قد وصلت إلى أم الرأس«.)1( 
 لكن األطباء العرب في بداية احلضارة العربية قد اكتفوا باملعلومات التشريحية عن 
اجلسد البشري، مما قرأوه في كتب اليونان األقدمني أو ما الحظوه من تشابه واضح بني 
البشر واحليوان عندما قاموا بفحص وتشريح جثث احليوانات، مثل تشريح )ابن طفيل(ألنثى 
الظبي في قصة )حي ابن يقظان(، حيث أخذ يقلب جسمها حتى وصل إلى الكبد الذي عرفه 
بأنه العضو الذي يكون فيه الغذاء، ثم وصل إلى الرئتني، فأخذ يقلبهما حتى وصل إلى موطن 
القلب فرأى القلب ساكنًا ال حركة فيه فشرحه فوجد فيه جتويفني اثنني أمين وأيسر، وعندما 
قام )يوحنا بن ماسويه( باستجالب بعض القرود من بالد النوبة بغرض تشريحها)2(، وكتب 
عما رآه كتابًا استحسنه أعداؤه فضاًل عن أصدقائه، وكذلك عندما قام الرازي بفحص أرحام 
أبي  )ابن  ماذكره  وأخيرًا  بتشريحها،  القيام  الميكنه  التي  النساء  بأرحام  ومقارنتها  الغنم 

أصيبعه( في كتابه )طبقات األطباء( عن قيام )األشعث( بفحص أعضاء أسد بعد تشريحه.
وبتقدم الزمن وتزايد املعرفة الطبية جند في كتابات بعض املؤرخني أن بعض األطباء قد 
ًا، ويستدلون على ذلك بدليلني؛ أولهما أنهم وصفوا أجزاء اجلسم  مارس علم التشريح سًرّ
البشري ـــ كالعني والقلب والكبد والرحم ـــ وصفًا دقيقًا )كالزهراوي( و)ابن طفيل(، وغيرهما   
وكذلك عندما قالوا بآراء تخالف آراء كثير من األطباء اليونانيني السابقني، بل وبينوا خطأهم 
جالينوس«،  على  »الشكوك  كتابه  ألف  عندما  )الرازي(  فعل  كما  إليه  ذهبوا  ما  بعض  في 
يذكر  املقابر  في  البشرية  الهياكل  من  العديد  وفحصوا  رأوا  قد  العرب  أطباء  فإن  وكذلك 

)1( حسان حالق: مقدمة في تاريخ العلوم والتكنولوجيا، ص21.  
)2( محمود احلاج قاسم: الطب عند العرب واملسلمني ـــ تاريخ ومساهمات »حاشية«، ص99.    
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املشاهدة  األمور  واالعتبار في  »اإلفادة  كتابه:  ح في  فقد صرَّ البغدادي(،  )عبداللطيف  ذلك 
واحلوادث املعاَينة بأرض مصر« بأنه وجد تاًل ِمن الهياكل البشرية في إحدى املقابر، ويقول 
»فشاهدنا ِمن شكل العظام ومفاصلها وكيفية اتصالها وتناسبها، وأوضاعها ما أخْذنا ِعلمًا 
ال نستفيده ِمن الكُتب«، وقال )ابن النفيس( في كتابه )اإلفادة واالعتبار( »والذي شاهدناه 
ِمن حال هذا عْظم الفك األسفل، أنه عْظم واحد ليس فيه َمفِصل وال درز أصاًل، واعتبرناه ما 
ات في أشخاص كثيرة َتزيد على ألَفي جمجمة بأصناف ِمن االعتبارات، فلم  شاء الله ِمن املرَّ
جنده إال عْظمًا واحدًا من كل وجه«، وقد قال )ابن رشد( »من اشتغل بعلم التشريح ازداد 
إميانًا«، وكذلك قال )الرازي( »يحتاج في استدراك علل األعضاء الباطنة إلى العلم بجوهرها 
أواًل بأن تكون قد شوهدت بالتشريح«، وقد قام األطباء العرب كذلك في القرن العاشر امليالدي 
بتشريح اجلثث في قاعات مدرجة خصصت لذلك في جامعة صقلية حتت احلكم النورماني 

بعد إخراج العرب منها.
في شيئني  أن جنمله  املجال ميكن  هذا  في  وابتكاراتهم  واملسلمني  العرب  لكن فضل 
اثنني أولهما احلفاظ على كتب األقدمني من هنود وسريان ويونان ورومان وسكندريني والتي 
فقدت أصولها فقاموا بجمعها وتصنيفها وشرحها ونقدوها مبنهاج علمي خالص، والثاني 
اكتشافات  من  به  ماقاموا  فيها خالصة  بهم وضعوا  وتصانيف خاصة  مؤلفات  هو وضع 
وأبحاث جديدة في هذا املجال احليوي، ومن تلك الكتب كتاب )عجائب املخلوقات وغرائب 
املوجودات( )للقزويني(، حيث ورد فيه تشريح جلسم اإلنسان عضوًا عضوًا الذي ذكر املؤلف  
للعني  احملركة  والعضالت  اإلبصار  وكيفية  البصري  والعصب  العني  وظيفة  بالتفصيل  فيه 
واجلفون واألهداب، كما وضع وصفًا تشريحيًا لألنف واألذن والشفتني والفم، وحتدث عن 
الشعر واللحية، كما حتدث عن تشريح العنق واملريء والقصبة الهوائية، وتناول وظيفة القفص 
الصدري واألضالع واليدين والعمود الفقري والساقني، كما ذكر تشريح األجزاء الداخلية 
في جسم اإلنسان، ووصف الدماغ والقلب والكبد والقناة الصفراوية واملرارة واملعدة والكلية 
وجند كذلك أن )ابن النفيس( قد ابتدع كتابًا خاصًا بعلم التشريح في مؤلفه )شرح تشريح 
القانون(، وقال )أبو القاسم الزهراوي( في كتابه )التصريف( بضرورة تشريح األجسام بعد 

الوفاة ملعرفة سبب املوت لالنتفاع بهذه النتائج في األحوال املماثلة.
إليهم  التي وصلت  لم يتلق آراء السابقني في الطب  أنه  ولقد عرف عن الطب العربي 
عن طريق الترجمة بالتسليم واالنبهار، ولكنه أخضع تلك املعلومات للفحص الدقيق والنقد 
بنقده  العرب  األطباء  قام  التجريبي  واملنهج  املالحظات  مع  منها  تعارض  فما  املستفيض، 
ورفضه، وهذا ما ذكره الكثير من علمائهم )كأبي بكر الرازي( و)الشيخ الرئيس ابن سينا(، 
وكذلك )ابن اجلزار( و)ابن رضوان( و)علي بن العباس املجوسي( في مؤلفاتهم الكثيرة التي 
حوت العديد من النقد آلراء من سبقهم من قدامى األطباء، وفي ذلك املجال جند أن )موفق 
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الدين عبد اللطيف البغدادي( قد ذكر مواطن عدم الدقة في وصف )جالينوس( لبعض أجزاء 
الهيكل العظمي، وذلك بعد فحصه للعديد من الهياكل البشرية في املقابر، وكذلك ماقال به 
أ  )ابن النفيس( عند تشريحه للشريان الوريدي في كتاب )شرح تشريح القانون(، حيث خطَّ
رأي )جالينوس( بوجود منفذ غير ظاهر بني جتويفي القلب، بل وخالف أيضًا غيره من أطباء 
العرب )كابن سينا( في عدد بطني القلب، إذ كان )ابن سينا( يعتقد أن للقلب ثالثة بطون، 
ماقالوه«)1(،  يكذب  »والتشريح  بقوله  وذلك  فقط،  بطينني  للقلب  أن  النفيس(  )ابن  ذكر  وقد 
وخالفه أيضًا بأن دم البطني األمين يغذي القلب، ويعتبر )ابن النفيس( أول من قال بوجود 
شرايني خاصة لتغذيته وسماهها األوعية التاجية، وقد ذكر ألول مرة الدورة الدموية الصغرى 
الطبيب )سرفيتوس(  العالم )وليام هارفي( بقرون بل، وسبق  الرئوية، وذلك قبل  الدورة  أو 
باكتشاف أن الدم يتم تنقيته في الرئتني، وأن القلب ال يوجد اتصال بني بطينيه، وكذلك كان 
أول من قال بوجود شرايني تغذي القلب، وهو بذلك أول من وصف الشريان التاجي وفروعه. 
وقد قام أيضًا بذكر عدد جتاويف القلب وخالف من سبقه، وقد وصى ذلك العالم اجلليل 

بتشريح املوتى بعد الوفاة مباشرة لتجنب جتمد الدم في العروق.)2( 
العرب،  علماء  من  الكثير  شاركه  بل  املجال  ذلك  في  وحيدًا  النفيس(  )ابن  يكن  ولم 
مثل )علي بن العباس املجوسي( الذي كان أول من وصف الشعيرات الدموية، وهي تالقي 
الشرايني بنهايات األوردة بشكل جلي في كتابه )كامل الصناعة الطبية(، وكذلك )ابن القف( 
الذي قال عنها في كتابه )العمدة( في صناعة اجلراحة أنها شبيهة بنسج العنكبوت، وجند 
أن )الرازي( هو أول من قال بوجود الفرع احلنجري للعصب الصاعد، وأنه يوجد بفرعني في 
بعض األوقات، أما وظيفة وعدد األغشية القلبية فقد ذكرها )ابن القف( في كتاب )العمدة(

سابق الذكر الذي وصف فيه كذلك منافذ القلب األربعة.  
 

علم األجنة وخلق اإلنسان:
كان املصريون القدماء على معرفة بالدور الذي يقوم به الذكر في عملية احلمل الذي 
أسموه في األدب املصري القدمي »بالدور اجلميل«، لكنهم لم تكن لديهم معرفة مبا يحدث لبذرة 
املرأة )البويضة( في الداخل، وكانوا يعتقدون أن املني ينبع من احلبل الشوكي )النخاع(، 
ولذا فإنهم أطلقوا على الفقرات السفلية من العمود الفقري باملقدسة رمبا الرتباطها باحلفاظ 
التقريبية وقدروها مابني )275  القدماء مدة احلمل  الرجل، وقد عرف املصريون  على مني 
و294 يوم(، وجاء من بعدهم اليونان القدماء، ومنهم )أرسطو( أو )املعلم األول( عند العرب 
)مابني 384 و322 ق.م( الذي خصص جانبًا من أبحاثه لعلم األجنة، وذلك بناء على مالحظاته 

)1( بول غليوجنى: ابن النفيس، ص 128.
)2( جالل مظهر: مآثر العرب على احلضارة األوربية، ص 347-346.
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على أجنة الطيور واحليوان، وقد قال بأن اجلنني يكون جاهزًا في مني الرجل، فإذا دخل رحم 
املرأة منا داخلها وأن اجلنني يتخلق من دم احليض، حيث يقوم املني بعقد دم احليض كما 

تفعل منفحة اللنب وحتيله إلى جنب.  
املعتقدات األسطورية  الكثير من  بتغيير  قد أسهموا  فنراهم  العرب  األطباء  وجاء دور 
واخلرافية عن نشاة اإلنسان نتيجة ماعرفوا من آيات اخللق في القرآن الكرمي، وما ذكره 
الرسول الكرمي عن تطور خلق اإلنسان، ففي البداية جند أن األطباء العرب قد رفضوا بنشوء 
اجلنني من دم احليض، وقالوا بأن كاًل من ماء الرجل واملرأة سببًا في تكوينه وأن اإلنسان 
هو نتاج عملية مشتركة بني الذكر واألنثى، وأن مني الرجل ماء دافق أي متحرك، وكذلك فإن 
اجلنني يتطور خلقه طورًا من بعد طور في رحم األم، فهو نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظامًا 
ثم يكسى حلمًا، ثم ينشأ خلقًا آخر، ولم يكتف العلماء العرب بذلك بل وضعوا املؤلفات في 
ذلك العلم، فنجد أول كتاب ُصنف في خلق اإلنسان هو كتاب )أبو مالك بن عمرو(، ثم تناول 
ذلك املوضوع كل من )النضر بن شميل( و)أبو عمرو الشيباني( و)األصمعي( و)ابن سيدة( 
في )املخصص( الذي سار فيه على نهج )األصمعي( و)نصر بن يوسف صاحب الكسائي( 
و)ابن قتيبة(، ورمبا كان آخر من كتب في هذا املوضوع هو السيوطي الذي استوعب الكثير 

مما صنفه األوائل ورتبه وسماه »غاية اإلحسان في خلق اإلنسان«.)1(

اجلراحة أو صناعة اليد:
اليدوية واألدوات  تعتمد على اإلجراءات  التي  الطبية  التخصصات  اجلراحة هي أحد 
التقنية املطبقة على املرضى بغرض املعاجلة أو التحقق من وجود حالة تلف نسيجي قد حتدث 
نتيجة لبعض األمراض أو إلصابة ما، ويهدف اإلجراء اجلراحي إلى حتسني األداء الوظيفي 
أو الشكل الظاهري للعضو، وفي بعض احلاالت قد يكون الغرض دينيًا، وتوجد دالئل للتدخل 
اجلراحي في رفات إنسان ما قبل التاريخ تعود إلى العصر احلجري احلديث، حيث وجد 
املنقبون وعلماء اآلثار ثقوبًا في الرأس حيث تفتح اجلمجمة أو حتفر فيها حفرة صغيرة بهدف 
املتعلقة  األمراض  لعالج  وذلك  بالدماغ،  التي حتيط  اجلافية  األم  عن  العظمي  الغطاء  إزالة 
بالضغط داخل اجلمجمة)2(، وقد كشفت اللوحات اجلدارية املصورة على جدران الكهوف 
استمرار هذا اإلجراء ملدة طويلة وأكثر ما يدعو للدهشة هو أن املرضى في تلك األزمنة قد 
جنوا من تلك العمليات، وأظهروا مؤشرات على شفاء اجلمجمة، وأظهرت بعض احلفريات 
في وادي السند حوالي عام )3300 ق.م( وجود عمليات حفر لألسنان، وقد كانت احلضارة 
الفرعونية في مصر القدمية من أكثر احلضارات القدمية تطويرًا للتقنيات اجلراحية، حيث 
وجدت مومياوات تعود إلى حوالي عام )2650 ق.م(، وقد احتوت على ثقبني في الفك السفلي 

)1( إبراهيم السامرائي: كتاب خلق اإلنسان للزجاج، ص107.
)2( Brothwell : Digging up Bones; The Excavation, Treatment and Study of Human Skeletal 
Remains, p.126.
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بالقرب من جذر الضرس األول، مما يشير رمبا إلى احتمال وجود خراج في األسنان، وقد 
كتب  وقد  األمراض)1(،  عالج  في  املتخصصني  الكهنة  من  الفترة  تلك  في  اجلراحون  كان 
اكتشافات  أسفرت  كما  البردي،  أوراق  على  العمليات  من  لعديد  القدماء وصفًا  املصريون 
تنم عن إجراء عملية جراحية باملخ في  أدلة  العمال حول هضبة األهرام على وجود  مقابر 

مومياء عامل من بناة الهرم كان قد عاش لفترة بعد إجراء العملية.
 وفي الهند في القرن السادس قبل امليالد وصف )ساشروتا( الذي عرف بأبي اجلراحة 
الهندي، وهو أحد أشهر جراحي الهند القدمية في كتابة أكثر من )120( أداة جراحية وحوالي 
إلى )8( فئات، وقد أجرى  إياها  لفئات اجلراحة مقسمًا  )300( إجراء جراحي، وتصنيف 
عمليات جتميلية وأخرى لعالج املاء األزرق )الزرق(، وكذلك عمليات قيصرية، وفي الصني كان 
»هوا توه« الطبيب الصيني الشهير قد أجرى خالل فترة أسرة هان الشرقية وعصر املمالك 
الثالث عملية جراحية مبساعدة التخدير، وإن كان ذلك بطريقة بدائية وغير متطورة، أما في 
اليونان القدمية فقد أجرى أطباؤهم بعض العالجات اجلراحية، ومنها استخراج خراج من 
اجلهاز الهضمي وإزالة مواد خارجية اخترقت اجلسم، وخالل تلك العمليات كان املرضى 
في حالة من النوم محفزة باستخدام عدد من املواد املنومة، مثل األفيون، أما في روما القدمية 
بدأ طبيبًا في مدرسة  القدمي  العالم  أعظم جراحي  واحدًا من  يعتبر  الذي  فإن )جالينوس( 
انتقل  ثم  املجالدين  أثناء عالجه جلروح  فنون اجلراحة  من  الكثير  تعلم  للمصارعني، حيث 
إلى روما في عام )162م(، حيث أسس عيادته اخلاصة ثم عمل طبيبًا خاصًا لإلمبراطور 
)ماركوس أوريليوس(، وقد كان أول من توصل إلى العالقة بني الكسر في العمود الفقري 
املخ  العمليات اجلريئة كجراحات  العديد من  وانقطاع احلبل الشوكي والشلل، وقد أجرى 

والعني.)2(
من  وعرفوا  الزمن،  قدمي  من  العربية  القبائل  عند  منتشرة  اجلراحية  املعلومات  كانت 
لعالج  اجلبائر  استخدام  إلى  باإلضافة  واحلجامة،  الدم  وفصد  الكي  منها  القليل  فنونها 
الكسور، ولم تكن تلك املمارسات جتري بواسطة أطباء، وإمنا تتم من قبل احلالقني واملجبرين 
الشعبيني، وقد ورث العرب أيضًا احتقار اجلراحة من اليونان، إذ أن ترجمة كلمة اجلراحة 
احلرفية هي صناعة اليد، كما ورثوا اخلوف من اجلراحات ملا فيها من خطر محتمل على 
حياة املريض، وقد عبر )ابن سينا( عن رأيه ورأى الكثير من معاصريه في اجلراحة فحقر 
من شأنها وقال »إنها من الصناعات اليدوية وأنها ال تستحق أن ترفع إلى مقام الطب«)3( 
بالرغم من أنه قد مارسها، ووصف الكثير من العمليات اجلراحية في مصنفاته، ورمبا يعزى 

)1( Dawson: Medicine in the legacy of Egypt� p.179-198.
)2( Garrison: An Introduction to the History of Medicine, P. 43-62.

)3( حنيفة اخلطيب: الطب عند العرب، ص32.



- 42 -

تاريخ الطب العربي

هذا املوقف السلبي من علم اجلراحة ألنه وغيره من ممارسي مهنة الطب كانوا يعتبرونه ـــ 
أي الطب ـــ نوعًا من الفلسفة التي هي من نتاج العقل املفكر، وبالتالي فهو أعلى منزلة من أي 

شيء آخر يتعلق باملهن اليدوية ومنها اجلراحة بالطبع.
في صدر احلضارة العربية جند أن األطباء العرب قد قاموا بترجمة املؤلفات اليونانية 
والفارسية والهندية القدمية لكنهم لم يقفوا عند تقديس هذه املعلومات فحسب، بل إنهم مع 
إلى      باإلضافة  السلم،  اإلكلينيكية في زمن  الطبية واخلبرات  املعلومات  وتراكم  الزمن  مرور 
املعلومات املستقاه من التشريح ومشاهدة اجلروح والتئامها أثناء فترات احلروب واملعارك قد 
ساهمت إلى زيادة كبيرة في معرفة جسم اإلنسان وطريقة عمل أعضائه، واستخدم العلماء 
العرب تلك املعارف لدفع العلوم الطبية إلى مستويات غير مسبوقة، وأن يقدموا للعالم أفكارًا 
تتميز باجلدة واالبتكار، وبالتدريج بدأ األطباء العرب بتأليف املصنفات املتخصصة في علم 

اجلراحة.
باحلديد(  العالج  صناعة  )في  كتاب  هو  اجلراحة  في  وضع  عربي  مؤلف  أول  كان 
)إلسحاق بن حنني(، إال أن هذا املؤلف قد فقد)1( لكننا جند من بقاياه في طيات مؤلف )لعلي 
بن ربن الطبري( وهو )كتاب فردوس احلكمة(، ثم تبعه )علي بن العباس(، حيث كتب فصاًل 
كاماًل عن اجلراحة في مصنفه )كامل الصناعة(، ثم جاء من بعدهما )الرازي( الذي سمي 
)بجالينوس( العرب )856–925م(، فقام بتخصيص جزأين من كتابه )احلاوي( واملكون من 
اثنني وعشرين مجلدًا للجراحة وأمراض املسالك البولية والتناسلية، واحتوى املجلد احلادي 
وأعضاء  القروح،  التي حتدث لألعصاب، وعالج  ومنها  عامة،  الرضوض  عشر على عالج 
التناسل واملقعدة، وتكلم عن جراحات األعصاب والعضالت واألوتار واألربطة، وذكر كذلك 
خياطة جراحة البطن واألمعاء وفرق ما بني عسر التئام اجلراحات وسهولتها حسب األعضاء، 
)الرازي(  خصص  كما  األذن،  داخل  في  احلادثة  واخلراجات  الدماغ  جراحات  ينس  ولم 
املقالة السابعة من كتابه )املنصوري( للجراحة في تسعة عشر فصاًل، ثم جاء من بعده )علي 
أو )كامل  )امللكي(  الكتاب  العباس املجوسي( في حوالي عام )984م(، ووضع مصنفه  بن 
الصناعة الطبية( في عشرين جزءًا، قال فيه )ابن أبي أصيبعه( »هو كتاب جليل مشتمل على 
أجزاء الصناعة الطبية علمها وعملها«، وقال )القفطي( عنه »مال الناس إليه في وقته، ولزموا 
درسه، إلى أن ظهر كتاب ابن سينا فمالوا إليه«. وقد خصص )علي املجوسي( اجلزء الثاني 
والثالث للتشريح والباقي للجراحة، وشرح فيها عملية الشق العجاني على احلصاة، وتكلم 

عن عالج مرض السرطان، وداء اخلنازير، وورم اللوزتني، وقطع األطراف الفاسدة
في األندلس كان اجلراح الطبيب )أبو القاسم الزهراوي( )912-1013م( هو أول من 
الكثير  بذلك  وأكسبها  الطبية  املواضيع  سائر  وبني  بينها  وفرق  اجلراحة  لعلم  االعتبار  رد 

)1( محمود احلاج قاسم: الطب عند العرب واملسلمني ـــ تاريخ ومساهمات »حاشية«، ص99.  
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من التقدير، وقد خصص املقالة الثالثني من كتابه )التصريف( للجراحة واآلالت اجلراحية 
الكثير  التي استعملها وكان بهذا أول من وضع كتاب مصور لفنون اجلراحة، وشرح فيه 
من العمليات اجلراحية وكيفية إجرائها)1(، ويأتي من بعد ذلك الطبيب واجلراح العربي )أبو 
الفرج ابن القف( )1233 - 1286م(، الذي يعتبر آخر من وضع مصنفات في علم اجلراحة، 
ولعل أول إبداع له هو إدخاله كلمة جراحة بدل صناعة اليد، وكلمة جراح أو جرائحي يصف 
بها اجلراح، وقد سمى كتابه »العمدة في اجلراحة«، وخصصه لتثقيف اجلراحني وتعليمهم 

كيفية ممارسة املهنة.
أرسى األطباء العرب العديد من القواعد اجلراحية التي ظلت تستعمل من بعدهم لقرون 
عدة، منها ما يتعلق بجراحات النصف األسفل من جسم اإلنسان، وقد أوصى )الزهراوي( 
اجلراحني بوضع املريض في وضع خاص بهدف تقليل تدفق الدم إلى مكان اجلراحة، وهذا  
يؤدي إلى وضوح الرؤية، وكذلك زيادة معدل إرجاع الدم إلى القلب، وهذا الوضع يسمى حاليًا 
»وضعية ترندلبرج«)2(، أما مايتعلق بخياطة اجلروح فإن )أبا بكر الرازي( هو أول من أدخل 
استعمال اخليوط من أمعاء القطط، وتبعه )الزهراوي( الذي كان أول من استخدم احلرير في 
خياطة اجلروح وابتكر طريقة التخييط بإبرتني جلعل اجلرح غير مرئي)3(، و)الرازي( ينصح 
بتوسيع فم اجلرح ويخيطه إذا كان عرضيًا ويتركه إذا كان طوليًا)4(، وقد أشار أيضًا إلى 
نتيجة عضة  اجلروح  حالة  وفي  اجلروح،  لتلوث  نتيجة  الكزاز  أو  التيتانوس  حدوث مرض 
األفعى كان )موسى بن ميمون( يترك اجلرح مفتوحًا بعد مص السم بالفم، أو باستخدام 
الفصد أو الكي مع عمل رباط فوق اجلرح لوقف انتشار السم)5(، وقد وصف )ابن سينا(
الكحول مقلدًا )الرازي( الذي كان أول من حصل عليه بتقطير النشا ذلك  لتنظيف اجللد قبل 
إجراء العمليات، وإن لم يتوفر الكحول كان األطباء يستعملون العسل والزيت واملاء، وكان 
)الرازي( أول من استعمل الفتائل والقثاطر والدرنقات لتسهيل خروج الدم والصديد املتجمع 

بعد إجراء اجلراحات، أما )ابن سينا( فقد استعمل الغيار اجلاف.
يستعملون  العرب  األطباء  كان  إذ  اجلراحة  أساسيات  من  ومازال  التخدير  علم  كان 
العديد من األدوية املخدرة واملقللة حلدوث األلم مثل القنب الهندي واألفيون أو اخلشخاش 
وست احلسن والشويكران، وقد استخدموا كذلك التبريد بواسطة الثلج واملاء البارد وهناك 
دالالت على استخدامهم مادة األيثير، حيث إنهم قد اكتشفوا املواد األولية إلنتاجه عن طريق 

التقطير وهي الكحول وحامض الكبريتيك أو الزاج األخضر.

)1( حنيفة اخلطيب: الطب عند العرب، ص 107.
)2( زيجريد هونكه: شمس العرب تسطع على الغرب، ص 378.

)3( نفس املصدر، ص 278.
)4( محمد كامل حسني: طب الرازي ـــ دراسة حتليلية، ص 137.

)5( محمد كامل حسني: املوجز في تاريخ الطب والصيدلة عند العرب، ص 105.
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وبعد إجراء العملية اجلراحية فإن األطباء العرب قد ابتكروا أساليب متنوعة إلنعاش 
املرضى مثل دفع الهواء بالضغط املتناوب أو باستعمال املنفاخ، أما ابن زهر فقد ابتكر أنبوبة 
فضية أدخلها في البلعوم لتغذية املرضى، أما في حالة ضيق املريء فإنه قد أوصى بالتغذية 

عن طريق الشرج.   
بالعديد  يذخر  العربي  الطب  أن  جند  اجلراحية  واآلالت  األدوات  ابتكار  مجال  وفي 
القيح والدم  التي مير منها  )الرازي(  التي اخترعها  القثاطير األنبوبية  من اإلجنازات منها 
والصديد والتي كانت مزودة بفتحات جانبية حتى التسدها تلك اإلفرازات)1(، وقد وصف 
)الزهراوي( أكثر من مائتي آلة جراحية منها املثقاب الذي يخترق اجلمجمة)2( والسنانير التي 
تستخدم إلزالة زوائد األنف اللحمية، وكذلك احلقنة الشرجية التي استخدمت حتى لألطفال، 
وقد كان )عبد الله بن محمد األزدي( املعروف )بابن الذهبي( الذي توفي عام )1033م( رائدًا 
في اختراع املجسات من معدن الرصاص التي كانت مبقاييس متدرجة مختلفة، وذلك لتوسيع 
لينة ومطاطية فقد صنعها من  البول وجلعلها  )الرازي( عن قثطرة  البول، وقد تكلم  مجرى 

الرصاص، أما )ابن سينا( فقد أوصى بصنعها من جلود بعض احليوانات بعد دبغها.

جراحة الفم واألسنان:
تعتبر جراحة الفم واألسنان من أهم أقسام اجلراحة التي كان لألطباء العرب دور بارز 
فيها إذ تناولوا مواضيع وأمراض قل أن يتناولها من أتى قبلهم فنرى، مثاًل )الزهراوي( يتكلم 
عن اللحم الزائد في اللثة)3( وكيفية إزالته، وكذلك عن معاجلة العقد التي حتدث في الشفتني، 
أما عن األورام التي حتدث حتت اللسان فقد حتدث عنها وفرق مابني أنواعها وحدد العالج 
لكل نوع منها، بل وعالج جراحيًا اللسان املعقود ووصف اآلالت اجلراحية التي استخدمها 
في ذلك اإلجراء اجلراحي، أما تسوس األسنان فقد أسهب )ابن سينا( في أسباب ذلك وفرق 
ما بني تغير لون األسنان نتيجة الرواسب، أو ظهور التسوس في لبها ووصف جلو وتنقية 
الرواسب في احلالة األولى، وكذلك معاجلة التسوس مبا يحللها، ومن ثم يخرجها من السن في 
احلالة الثانية، وإذا لم يجد هذا العالج فإنه جلأ إلى املثقاب حتى تستطيع األدوية والعالجات 
الوصول إلى موضع العفونة )التسوس( وشاركه في ذلك )الرازي(، حيث بدأ بتبخير الفم ثم 
استخدم املثقاب وقطر في السن الزيت املغلي، وإذا لم يكن يجد أي من العالجات السابقة 
فإنه يقلع السن املصابة، وحتى األسنان املخلخلة لم ينسها اجلراحون العرب في ذلك الزمان 

فقد قاموا بتثبيتها بواسطة سلسلة من الذهب كما أوصى بذلك )الرازي(.

)1( عبد العزيز بن عبد الله: الطب واألطباء باملغرب، ص 4.
الزهراوي( على جراحة األعصاب من  القاسم  )أبو  املسلم  أزكريدو: فضل اجلراح األسباني  فوسيه   )2(

أبحاث مؤمتر الطب اإلسالمي في الكويت، 1981.
)3( أبو القاسم الزهراوي: التصريف ملن عجز عن التأليف، ص 62. 
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على  خطرة  ورأوها  العرب  األطباء  انتباه  األسنان  على  القلحية  الرواسب  وقد شدت 
فقد  وكان  لذلك)1(،  الالزمة  األدوات  ووصف  بإزالتها  )الزهراوي(  فأشار  األسنان،  صحة 
األسنان نتيجة التسوس أو اإلصابات ميثل إشكالية لدى املصاب، وخصوصًا النساء لذا فقد 
أشار )الزهراوي( بتعويضها صناعيًا من عظام البقر الذي ينحت على شكل السن املفقود، 
ويثبت في مكانه، وحتى فن تقومي األسنان جند له ذكرًا في مؤلفات اجلراحني العرب، حيث 
النامي  الفك، وكيفية نشر أو برد الضرس  يذكر )الزهراوي( اضطراب شكل األسنان في 
خلف ضرس آخر، وأخيرًا فقد نالت كسور الفكني اهتمام الكثير من اجلراحني العرب في ذلك 
العصر، فنجد أن )علي بن العباس املجوسي( هو أول من وصف كسر الفك األسفل ووصف 
لينة  حمية  له  ويحدد  للمريض،  الراحة  ليصف  )الزهراوي(  بعده  من  أتى  ثم  عالجه  كيفية 
خاصة، ويقدر مدة التحام الكسر بثالثة أسابيع، بل ويحدد ماميكن أن يحدث من مضاعفات 

ويصف العالج املناسب لكل منها.)2(

جراحة األنف واألذن واحلنجرة:
كان لهذا التخصص الدقيق عند األطباء العرب رعاية خاصة إذ كان يشمل األنف التي 
كانت وال تزال معيارًا للجمال، وخاصة عند النساء، وهي كذلك عالمة لألنفة والكبرياء العربية، 
وكذلك احلنجرة الذين عرفوا باحتوائها على آلة إصدار األصوات والكلمات التي متيز اجلنس 
البشري عما عداه من باقي املخلوقات، وهي كذلك حتتوي على مدخل القصبة الهوائية التي 
ميكن إذا حدث لها مكروه أن تسبب اختناقًا يؤدي إلى الوفاة، لذا فإن األطباء العرب قد 
استفادوا بخبرات من سبقوهم في عملية فتح القصبة الهوائية مثل )اسكليباديوس( اليوناني، 
لكن أول من وصفها من العرب كان )يوحنا بن ماسويه( الذي ذكر طريقته في تلك اجلراحة 
)أبو بكر الرازي( في كتابه )احلاوي()3(، ثم ذكرها )الزهراوي( في كتابه )التصريف( وهون 
عملية  في  تغييرًا  فأحدث  زهر(  )ابن  جاء  ثم  اللزوم،  عند  بإجرائها  ووصى  خطورتها  من 
إجرائها نتيجة لتراكم املعلومات من أبحاثه التجريبية على املاعز التي ضمها كتابه )التيسير(، 
وكان من ابتكارات أطبائنا العرب إدخال أنبوب معدني صاغوه من الفضة أو الذهب لتجاوز 
االختناق التنفسي نتيجة انسداد احلنجرة أو القصبة الهوائية، وقد قام )الزهراوي( بابتكار 
اللتني كان  اللوزتني  أثناء عملية استئصال  النحاس  أو  الفضة  للسان مصنوع من  خافض 
التكوين الظاهر لها في أول احللق واحلنجرة سببًا مباشرًا في أن يفحصها أطباء العرب في 
ذلك الوقت الباكر، لذا فقد شخص الكثير منهم أمراضها بالفحص املباشر، بل واستخدموا 
األصابع لتحسسها ومعرفة سطحها)4(، وكيفية حترك أجزائها، ونذكر منهم الشيخ الرئيس 

)1( محمد كامل حسني: املوجز في تاريخ الطب والصيدلة عند العرب، ص 212 ـــ 215.
)2( محمود احلاج قاسم: الطب عند العرب واملسلمني ـــ تاريخ ومساهمات، ص 108. 

)3( الرازي: احلاوي في الطب ج3، ص225.
)4( محمود احلاج قاسم: الطب عند العرب واملسلمني ـــ تاريخ ومساهمات، ص 115.
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األندلسي( في مؤلفه  )ابن زهر  و)الرازي(، وكذلك  و)الطبري(،  و)الزهراوي(،  )ابن سينا(، 
)التيسير(، حيث ذكر بالتفصيل حاالت شلل األحبال الصوتية والعديد من حاالت األورام، 
وقد قام )ابن سينا( بإجراء عملية استئصال اللوزتني بنجاح، وذكر ذلك بالتفصيل في كتابه 
)القانون في الطب(، وقد أجرى األطباء العرب كذلك العديد من العمليات التجميلية لألذن، كما 
ذكر ذلك )ابن القف( في كتابه )العمدة( عن إزالة الزوائد اللحمية منها، والذي جنح أيضًا 
في فتح ثقب األذن املسدود نتيجة لتشوه خلقي أثناء احلمل، ومت اكتشافه عند الوالدة، وحتى 
السرطان في تلك املنطقة كانوا على دراية به، وفرقوا مابينه وبني الزوائد اللحمية األنفية التي 
أطلقوا عليها اسم بواسير األنف، وذلك على أساس الكشف الظاهري من حيث اختالف اللون 
وصالبة امللمس ووجود األلم من عدمها ذكر ذلك )الرازي(، و)ابن سينا( بشيء من التفصيل 
في )احلاوي( و)القانون( وحتى كسور األنف قاموا بعالجها يذكر ذلك )ابن القف( في كتابه 

)العمدة( في اجلراحة معلمًا من يأتي بعده من األطباء بشرح واف دقيق.

جراحة األوعية الدموية:
فصد  عمليات  أثناء  وذلك  الدموية،  األوعية  مع  التعامل  في  طويلة  خبرة  للعرب  كان 
عند  ومهارتهم  خبراتهم  إذكاء  في  الطبية  املعلومات  تراكم  ساعد  وقد  واحلجامة،  العروق 
إجراء العمليات اجلراحية التي تتناول العروق، مثل دوالي الساقني، على سبيل املثال فقد 
قام )الزهراوي( في األندلس بإجراء عملية دعاها »سل العروق« أي جذبها خارج الساق، 
ووصف تلك العملية بكثير من التفصيل في كتابه )التصريف(، وهو بذلك قد سجل سبقًا لم 
يدانيه جراح من قبل في إجراء ذلك النوع من عمليات األوعية الدموية)1(، وفي كتاب آخر وهو 
)كامل الصناعة الطبية( ذكر )علي بن العباس( طريقة جراحية لعالج حاالت انتفاخ الوعاء 
الدموي، حيث ربط أعلى وأسفل االنتفاخ حتى يحد من إمكانية النزف من ذلك الوعاء الدموي.
كان النزف أثناء العمليات اجلراحية والزال شبحًا يؤرق كل اجلراحني، وقد مثل هذا 
خطورة كبرى في ذلك الزمن القدمي عندما لم تكن هناك أية وسيلة لنقل الدم الذي يعتبر مجرد 
إجراء روتيني اليوم، لكن ذلك لم يوقف أطباءنا العرب عن املضي قدمًا في إجراء مختلف 
األوعية  من  النزف  توقف  لوسائل  مختلفة  أنواعًا  ابتكروا  اجلراحية، حيث  العمليات  أنواع 
الدموية نذكر منها، الربط، فقد ذكر )علي بن العباس( فائدة ربط الشريان العضدي في حالة 
أوالهما  بطريقتني،  استعملوه  الذي  املباشر  الكي  وكذلك  للقابضات،  النزيف  عدم استجابة 
والكمون،   بل  والزاج،  والزجنار  اخلل  مثل  كاوية،  لها خصائص  ومواد  عقاقير  باستخدام 
وبرع في  العرب  الكثير من اجلراحني  الطريقتني  بتلك  قال  وقد  النار،  باستخدام  واألخرى 
ذلك أبو القاسم الزهراوي الذي وصف الكثير من أدوات الكي في كتابه )التصريف(، وهناك 

)1( محمد كامل حسني: املوجز في تاريخ الطب والصيدلة عند العرب، ص 140 - 143.
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األلقام التي ذكرها )ابن سينا( لوقف نزيف األوعية الدموية، وهي أنسجة عليها مواد متنع 
نزف الدم ثم يغطى بها الشريان ويشد عليها رباط، وهناك طريقتان أخرتان لعالج النزف، 
وهي التبريد بوضع أشياء باردة فوق الشريان، كما وصى بها )ابن سينا(، وكذلك وضع مواد 

لزجة تلتصق بالشريان فتمنع نزفه كالكندر والراتنج.)1(

جراحة املسالك البولية والتناسلية:
يؤدي تكون احلصيات البولية إلى حدوث آالم شديدة للمريض، وميكن أن يصاحبها 
نزف في البول، ولقد أصاب كل من )الرازي( و)ابن اجلزار( كبد احلقيقة عندما أشارا إلى 
وعند  البول)2(،  في  توجد  أمالح  عليها  تتراكم  مركزية  نواة  من  البول  تكون حصاة  طريقة 
انتقال احلصيات البولية من حوض الكلى إلى املثانة عبر احلالب حتدث تقلصات شديدة، 
لكن  بالقولنج،  املسمى  القولون  التهاب  مع  اآلالم  تلك  تتشابه  وقد  مبرحة،  آالم  ويصاحبها 
خبرة  على  تدل  دقيقة وصحيحة  بذكره مالحظات  املرضني  ذلك  بني  يفرق  )الرازي( جنده 
طويلة في علم اجلراحة، وكذلك قد يؤدي وجود احلصيات البولية إلى التهاب في املثانة البولية 
يصاحبها أوجاع شديدة، وقد أدرك ذلك )أبو بكر الرازي( ونصح باستخدام األفيون وقام 
بوضعه على خرقة من النسيج ثم استخدمه كأقماع داخل فتحة الشرج بعد خلطه مع قليل من 
الزعفران، وإذا لم يحدث التدخل الطبي باستخدام العقاقير أي حتسن في احلالة فإن التدخل 
اجلراحي يكون ضروريًا، وأول من ذكر الشق اجلراحي عن احلصاة كان )الرازي(، ثم تبعه 
)علي بن العباس(، وكذلك )أبو القاسم الزهراوي(، وذكر )ابن سينا( أيضًا عملية استخراج 
حصاة الكلى من اخلاصرة والظهر وقال بخطورة ذلك اإلجراء)3(، ووصف عملية استخراح 
حصيات املثانة في كتابه )القانون( مع شرح واف للمضاعفات احملتملة كالنزف وانسكاب 
للبول، وكذلك قام )أبو نصر بن عيسى( ومساعده )ابن عكاشة الكرخي( بإجراء نفس العملية 
للخليفة )الناصر( بنجاح، وحتى حصاة مجرى البول الصغيرة التي ميكن أن تكون محشورة 
في القضيب محدثة انسدادًا في مجرى البول قام )الزهراوي( بإجراء عملية جراحية إلزالتها، 
وأخيرًا فقد عرف األطباء العرب أيضًا نشوء سرطانات في اجلهاز البولي والحظوا وجود 
الدم الغزير الذي يحدث بال سبب وبغتة وأيضًا بدون ألم، وهي عالمات تصاحب ذلك الداء 

اخلبيث كما ذكر ذلك )الرازي(.
أما اخلصية فقد نالت اهتمامًا بالغًا لدى اجلراحني العرب في ذلك الزمان، حيث يتكلم 
يتجمع حول اخلصية  وهي سائل  وكيفية عالجها جراحيًا،  املائية  األدرة  عند  )الزهراوي( 
فيكبر حجمها وفرق بينها وبني الكيس املنوي، وكذلك وصف )الزهراوي( عملية إزالة الصفاق 

)1( محمود احلاج قاسم: الطب عند العرب واملسلمني ـــ تاريخ ومساهمات، ص 117 - 119.
)2( الرازي: احلاوي في الطب ج10، ص 95.

)3( ابن سينا: القانون في الطب ج3، ص 165.
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احمليط باخلصية، وحتى دوالي اخلصيتني قام بوصفها وإزالتها، وقد شكل اخلتان ضرورة 
جراحية حيث إنه يعتبر واجب ديني يقوم به كل ذكور األمة اإلسالمية، لذا فإن الكثير من 
أطباء العرب قد وصفوا عملية اخلتان، لكن أمهرهم كان )الزهراوي( الذي وصف ذلك اإلجراء 

بدقة في كتابه )التصريف(.  

جراحات العظام وفن جتبير الكسور:
كان للعرب خبرة سابقة بتجبير الكسور، إذ جند في كل قبيلة من كان  له خبرة مبمارسة 
الطب الشعبي ومنها جتبير الكسور، لكن تلك اخلبرة قد حتولت إلى علم يدرس وتكتب فيه 
املصنفات من قبل أطباء لهم الكثير من اخلبرة والتجريب املنهجي، نرى ذلك جليًا فيما ذكره 
وذلك  الكسر،  اشتباه  حالة  في  العضو  فحص  عن ضرورة  )احلاوي(  كتابه  في  )الرازي( 
بتحريكه للتأكد من سالمته)1(، ويشير بأن الكسر إذا وقع بجوار مفصل فإن ذلك يعسر من 
حركة العضو، أما في حالة التأكد من وجود كسر فإن )الرازي( ينبه إلى احتمال حدوث 
ورم نتيجة التجمع الدموي، لذا فإنه ينصح بأال يربط ذلك الكسر ربطًا محكمًا في أول األمر 
ويضع وقتًا زمنيًا للتجبير، حيث إنه قد الحظ أن طول مدة الشد تضعف العضو املصاب، ذكر 
بأن لو أصيبت عظمة الرضفة التي تقع في مقدمة الركبة بالكسر وجب إزالتها جراحيًا، وفي 
الكسور بصفة عامة يذكر )ابن سينا( كيفية التئامها، وبأنها تتكون في أول األمر من أنسجة 

غضروفية، ويصف عملية االلتحام اخلاطئ، وينصح بالتدخل اجلراحي إلصالحه.
أما كسور اجلمجمة والفكني فقد نالتا اهتمامًا كبيرًا عند الكثير من أطباء العرب، منهم 
)علي بن عباس املجوسي( الذي وصف حاالت كسر الفك األسفل، وعاجلها عالجًا مناسبًا 
وكان عليمًا بكسور اجلمجمة وطريقة حدوثها بل وما حتدثه من أعراض على األعصاب، وتكلم 
عن الكسر الشعري الذي وصفه بأنه رمبا يخفي عن اجلس، لكنه ميكن أن يكون مميتًا، وقد 
ذكر أيضًا طريقة تضميد كسور اجلمجمة، وأشار بعدم شدها بطريقة قوية حتى ال تترك أثرًا 
ضارًا على املصاب، وأشار )ابن سينا( إلى حقيقة أن كسر عظام اجلمجمة يلتئم بطريقة 
وتبقى  ليفي ضام،  نسيج  ببعض  يجمعها  الكسور  تلك  أن  إذ  اجلسد  عظام  باقي  تخالف 
منفصلة غير ملتئمة بعظم، ويؤكد ذلك )عبد اللطيف البغدادي( الذي  ذكر حالة أحد املرضى 
الذي ُأزيلت من رأسة قطعة عظمية وصار في رأسه موضع إذا صاح انتفخ كالرمانة، وتكلم 
الشيخ الرئيس )ابن سينا( عن ارجتاج املخ، وذكر أن املسهالت تنقص املاء من اجلسم، وذلك 
لتخفيف الضغط داخل اجلمجمة، وجند في بعض كتابات )الزهراوي( مايشير إلى أنه قد 
استخدم إجراًء جراحيًا يشبه التربنة أو إحداث ثقوب في عظام اجلمجمة وذلك إلزالة العظام 

املكسورة.)2(

)1( الرازي: احلاوي في الطب ج 13، ص160.
ــ من أبحاث مؤمتر الطب اإلسالمي  )2( عبد القادر عبد اجلبار: جراحة اجلمجمة والدماغ عند األطباء العربـ 

في الكويت، 1981.
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ووصفوا  وشخصوها  املفاصل  بخلع  القدامى  العرب  واجلراحون  األطباء  اهتم  وقد 
)القانون( عالمات اخللع في مفصل  في  )ابن سينا(  ذكر  وقد  لعالجها،  الناجعة  الوسائل 
الكتف، وكذلك خلع الفقرات وما يترتب عليه من مضاعفات في كل حالة، وقد ذكر )الزهراوي( 
حدوث الشلل أو الفالج نتيجة حدوث كسر في الفقرات، وحتى عمليات البتر التي حتتوي على 
نشر العظام جند أن )الزهراوي( قد تكلم بإسهاب في كتابه )التصريف(، حيث يذكر ظهور 
الفساد أو التعفن في العضو إما بسبب خارجي كلسع العقرب مثاًل، أو داخلي وينصح بإزالة 
اجلزء الفاسد لينجو املريض من املوت، أما اجلبائر واألربطة فقد كانت محط رعاية األطباء 
)الزهراوي(  أن  فنجد  العديد من عالجاتهم،  في  زمن طويل حيث استخدموها  منذ  العرب 
يصف الكثير منها، وقد استعملها في عالج أصناف عدة من الكسور اخلفيفة والكبيرة وكذلك 
في حاالت خلع املفاصل في الكتف والذراع واألصابع، وقد استخدم جبيرة مصنوعة من 
خليط غبار الرحا وبياض البيض، مما يجعاله أول مستخدم للجبس في اجلبائر)1(، وجنده 

يهتم باألنسجة املالمسة للجبيرة فينصح بوضع قطعة من الصوف في احلافة.

اجلراحات التجميلية:
تسعى اجلراحات التجميلية في مفهومها البسيط الستعادة التناسق والتوازن جلزء من 
أجزاء اجلسم، وذلك بترقيع أنسجة اجلسم، وهي جترى لتحقيق إصالح عيوب الوجه وأجزاء 
الناجمة عن التشوهات اخللقية واحلروق والرضوض، واألمراض املختلفة  اجلسم األخرى 
ألغراض تتعلق إما باستعادة وظيفة العضو املصاب أو بتحقيق مقاييس جمالية أفضل، وجدير 
بالذكر أن علم جراحات التجميل ليس بالعلم احلديث، وذلك على عكس ما يعتقده الكثيرون 
من الناس ألن تاريخ تلك اجلراحات قد بدأ في مصر الفرعونية حوالي ألف وستمائة عام 
قبل امليالد، حيث وجد علماء اآلثار برديات فرعونية حتمل الكثير من التفصيالت والتعليمات 
اجلراحية التي تسعى الستعادة شكل املريض جراحيًا ملا كان عليه من قبل، منها بردية )أدوين 
سميث( التي توضح بالصور كيفية إعادة األنف املشوه إلى مظهره السابق جراحيًا، ومن 
األمثلة املعروفة لتلك العمليات التجميلية مافعله احملنطون مبومياء امللك )رمسيس الثاني(، حيث 
قاموا بإدخال عظم صغير وحفنة قليلة من البذور داخل األنف وذلك لضمان عدم تغير أبرز 
معالم الوجه ولضمان أن تتعرف عليه الروح في احلياة األخرى حسب املعتقدات الفرعونية 
آنذاك، كما مت تعديل مومياء امللكة )موت جنمت(، وذلك بحشو ضمادات في اخلدود والبطن، 
والسحر.  اجلراحة  من  مزيج  عن  عبارة  كانت  املخطوطات  تلك  من  الكثير  أن  املالحظ   لكن 
وفي حوالي عام )600 قبل امليالد( قام الطبيب الهندي )سوسروتا( بابتكار تقنية جراحية  
األنف  إلعادة  وذلك  اخلد،  أو  اجلبهة  من  مأخوذة  الترميم،  في  اجللدية  الشرائح  تستخدم 
املشوه إلى حالته الطبيعية)2(، وقد كان تشوه ذلك العضو واسع االنتشار نتيجة لإلصابات 

)1( محمد كامل حسني: املوجز في تاريخ الطب والصيدلة عند العرب، ص145.
)2( Dwivedi, Girish & Dwivedi, Shridhar. History of Medicine: Sushruta. 
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في احلروب املتعددة، أو كعقاب على جرائم مختلفة كالسرقة والزنا، وقد كان اجلاني يسعى 
أطباء  كان  فقد  الرومان  عهد  في  أما  اجلراحي،  بالتجميل  الوصمة  تلك  من  التخلص  إلى 
جراحة التجميل يستخدمون تقنيات بسيطة، مثل إصالح األضرار في اآلذان بدءًا من القرن 
الندبات لضحايا احلروب أو في حلبات املصارعة، أو جتميل  األول قبل امليالد وفي إزالة 
العليا، أو لألشخاص الذين يحضرون في األماكن العامة ويريدون الظهور  أفراد الطبقات 
بأجسام خالية من الوشم والعيوب كالعبيد العتقاء، أما في عصر اإلمبراطورية البيزنطية فقد 

متت عملية في القرن السابع امليالدي إصالح أنف أحد األباطرة بعد أن قطع في حادث.
القدامى،  الكثير من إجنازات األطباء  العربية في احلفاظ على  قد ساهمت احلضارة 
ففي عهد اخلليفة )أبي جعفر املنصور( )753 - 774م( ترجمت أعمال )سوشروتا( إلى اللغة 
الفن  بهذا  العرب  تطورت معرفة اجلراحني  الوقت  نفسه، ومبرور  بأمر من اخلليفة  العربية 
فنرى مثاًل )الرازي( كان من أوائل من أشاروا إلى اجلراحة التجميلية في كتابه )احلاوي(، 
وقد تكلم عن كيفية إصالح العيوب اخللقية مثل تشوه الشفة اخللقي)1(، وتبعه )ابن سينا(، 
حينما ذكر في )القانون( كيفية عالج بعض من حاالت اخلنوثة التي يكون فيها نوع املولود 
غير محدد، وكذلك حلاالت جتمع املاء في رؤوس املواليد، لكن )أبا القاسم الزهراوي( كانت 
لديه إسهامات غير مسبوقة إذ وصف وعالج العديد من حاالت التشوه اخللقي، مثل حاالت 
الرباط حتت اللسان أو سدة األذن)2(، وكذلك للعديد من حاالت تشوهات اإلصابة، وفرق ما 
بني أنواعها املختلفة سواء أكانت حلمية أم عظمية، وانسداد مجرى البول عند بعض املواليد 
الذكور، وكذلك فتحة الشرج غير املثقوبة، وحتى قصر اجلفن التي كان يسميها الشترة قد 
وصفها وعاجلها جراحيًا، ولم تقتصر اجلراحة التجميلية في ذلك العصر على إصالح عيوب 
التشوهات اجلنينية، بل تعدتها إلى تركيب أعضاء اصطناعية في حالة تعرضها للتشوهات أو 
اإلصابة كالرجل أو اليد أو األنف أو األسنان، وكانت أول حالة ذكرت لتركيب أنف صناعية 
معركة  ـــ  الكالب(  )يوم  أنفه  قطعت  الذي  النبوي  العصر  في  التميمي(  أسعد  بن  )لعرفجة 
مشهورة باجلاهلية ـــ فاتخذ أنفًا من ورق فأننت عليه، فأمره النبي � أن يتخذ أنفًا من ذهب 
كما جاء في سنن الترمذي، عن عرفجة بن أسعد قال: )أصيب أنفي يوم الكالب في اجلاهلية 
فاتخذت أنفًا من ورق فأننت علي، فأمرني رسول الله � أن أتخذ أنفًا من ذهب« )حديث 
حسن(، وقد عرف عن )الزمخشري( صاحب كتاب )الكشاف( أنه قد كان له رجاًل من خشب 
بعد تعرضه إلصابة ذكر ذلك )ابن خلكان( في كتابه )وفيات األعيان(، وكذلك ذكرت املصادر 

التاريخية الشاعر )خلف بن خليفة( الذي اتخذ أصابع جلدية بعد قطع يده.

جراحات منطقتي الصدر والبطن:
قام )ابن زهر األندلسي( بوصف خّراج في منطقة احليزوم، وهي املنطقة في أعلى الصدر 
خلف عظمة القص في كتابه )التيسير( وكيفية عالجه جراحيًا)3(، وكذلك قام )الزهراوي( في 

)1( الرازي: احلاوي في الطب ج6، ص218.
)2( أبو القاسم الزهراوي: التصريف ملن عجز عن التأليف، ص297.

)3( محمد كامل حسني: املوجز في تاريخ الطب والصيدلة عند األطباء العرب، ص104.
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كتاب )التصريف( بإجراء جراحة لعالج تضخم الغدة الدرقية حوالي عام )952م( التي كان 
يسميها قيلة احللقوم، وهي من العمليات شديدة اخلطورة نظرًا الحتمال النزف فيها وكذلك 

الحتمال إصابة العصب اخلاص باحلنجرة.
وقد شكلت قرحة املعدة سببًا مهمًا آلالم البطن واشتركت مع العديد من األمراض في 
األعراض، فاهتم بها األطباء العرب في ذلك الزمان، فنجد أن )الرازي( على سبيل املثال قد 
ذكر أعراضها بالتفصيل في كتابه )احلاوي()1(، وقام من بعده )ابن سينا( بذكر الفروق بني 
أعراضها وبني أعراض العديد من القرح األخرى التي تنشأ في املريء واألمعاء، وذلك بتحليل 
دقيق لكل ألم منها، من حيث الشدة والعالقة بتناول الطعام)2(، وقد قام )الرازي( أيضًا بذكر 
الفرق بني التهاب الرئة أو ذات اجلنب املصاحبة بالبصاق امللون باختالطه بالدم، واأللم أثناء 
التنفس وبني خراج الكبد بالسحنة، ونوع الوجع )األلم( املصاحب، وقد قام )الرازي( أيضًا 
بوصف عملية بزل السوائل املوجودة داخل جتويف البطن في حاالت االستسقاء، ونبه أيضًا 
إلى االحتياطات الواجب أخذها أثناء تلك العملية، أما جراحات الفتق السري فقد وصفها 
)الرازي( وصفًا بالغ الدقة بالقياس إلى عصره، ووضح خطورتها واحتمال نشوء املضاعفات 
بعد إجرائها، وهو كذلك يصف عملية خياطة البطن بعد اجلراحة، وكيفية التعامل مع الغشاء 
عنه  تكلم  فقد  األربي  الفتق  أما  اجلراحة،  أثناء  الثربة  يسميه  الذي  )الصفاقي(  البيرتوني 
)الزهراوي( بشيء من التفصيل في كتابه )التصريف( بأن يدفع الفتق داخل جتويف البطن، 
احلفاظ  مع  الفتق  بروز  إلى  أدت  التي  البطن  جدار  في  بها ضعف  التي  املنطقة  يخيط  ثم 
الناسور الشرجي جراحيًا، وقد قام  على اخلصية، وكذلك فإن )الزهراوي( قد قام بعالج 

باستخدام الكي، وفتيل أدخله في الناسور وأخرجه من املقعدة.)3(

الطب الباطني:
الطب الباطني هو التخصص الطبي الذي يهتم بكل من الوقاية والتشخيص والعالج 
بالبحث  اليونانيون  الفالسفة  بدأ  امليالد،  قبل  السادس  القرن  من  فبدءًا  البالغني،  ألمراض 
في  نظرائهم  ومثل  بالطبع  اإلنسان  ذلك  وشمل  شيء  وكل  والكون  للحياة،  تفسيرات  عن 
بالد الصني، فقد رأوا اجلسم كونًا صغيرًا يعمل كامتداد للكون الكبير، وهو خاضع لنفس 
القوانني الطبيعية التي حتكم العالم من حوله، ومن وجهة النظر اليونانية فإن اجلسم يتكون 
من أربعة أخالط أو عناصر هي: األرض أو التراب والهواء واملاء والنار، وكان لكل عنصر 
بأن اضطرابات اجلسم  وقالوا  والرطوبة،  واجلفاف  واحلرارة  البرودة  وهي  طبع،  أو  صفة 
حتدث نتيجة اختالل التوازن بني تلك السوائل، وأول من قال بأن الصحة هي توازن ما بني 
األخالط هم )اخليمايون( ثم حتمس لها )امبادوكليس( )493-433ق.م(، حتى جاء )أبقراط( 

)1( الرازي: احلاوي في الطب ج5، ص 40.
)2( ابن سينا:القانون في الطب ج2، ص 332 - 427.

)3( محمد كامل حسني: املوجز في تاريخ الطب والصيدلة عند العرب، ص 130.
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وتبنى تلك الفكرة وقال بتوازن العناصر، ولكن إذا زاد أحد العناصر أو نقص أو امتنع عن 
االعتدال بالعناصر األخرى حدث املرض، وأكثر األمراض ناجم عن ازدياد في البرودة أو 
احلرارة، فاملرض حسب نظرية )أبقراط(، يحدث نتيجة لعدم التعادل بني هذه األخالط، أو 
بسبب فساد بعضها أو زيادتها أو نقصه، أما اآلن فالعلم احلديث ينسب تغير السوائل إلى 
اليونانيون القدماء أيضًا بأن ثمة متاسك وتضامن بني  له، واعتقد  املرض وال يعدها سببًا 
أعضاء اجلسم ووظائفه، فإذا مرض عضو أثر على األعضاء كافة، ولقد الحظ )أبقراط( أن 
لكل مرض سيرًا، وتطورًا مقننًا فله ابتداء وصعود ونهاية وانحطاط وتكون النهاية بالشفاء أو 
باملوت، وجاء من بعده )أرسطو( ومن تعلموا على يديه فجمع بني العناصر والصفات، ويوضح 
ذلك )أبو زيد البلخي( في كتابه )مصالح األبدان واألنفس(: »ذكر اليونان العناصر األربعة، 
وهي البلغم، املرة الصفراء، املرة السوداء، الدم، واألمزجة وهي احلرارة، الرطوبة، البرودة، 
ِم  طبيعة الهواِء التي هي  اليبوسة وجعلَوا الغالَب على كلِّ خلٍط منها طبيعَة فجعلوا طبيعَة الدَّ
ِة الصفراِء طبيعَة الناِر التي هي احلرارُة واليبوسُة، وطبيعَة  احلرارُة والرطوبُة، وطبيعَة املرَّ
ِة السوداِء طبيعَة األرِض التي هي البرودُة واليبوسُة، وطبيعَة البلغِم طبيعَة املاِء التي هي  املرَّ

البرودُة والرطوبُة«.
وهي  األربعة،  األخالط  نظرية  على  مبنيًا  العربي  الطب  في  والعالج  التشخيص  كان 
النظرية العامة التي ورثها األطباء العرب عن نظرائهم اليونانيني، لكنهم قد صقلوها وأضافوا 
الدم،  بأهمية  اعتقد  قد  اللبدي(  الدين  )جنم  أن  فنجد  الطبية،  املعارف  نتيجة جتمع  إليها 
وقال إن احلياة تعتمد عليه بدرجة أكبر من اعتمادها على العناصر األربعة التقليدية، وفي 
العالج شاع لديهم استعمال األغذية واألشربة املختلفة وعدم استعمال األدوية ويحذرون من 
استعمالها سواء كانت مفردة أو مركبة إال في األحوال القصوى، كما يذكر )الرازي(: »مهما 
قدرت أن تعالج باألغذية فال تعالج باألدوية ومهما قدرت أن تعالج بدواء مفرد فال تعالج بدواء 
مركب«، لكنهم قد ألفوا العديد من املصنفات املتعلقة باستخدام األدوية على اختالف أنواعها 
منها مانقلوه عن نظرائهم من األطباء األقدمني، ومنها ما ابتكروه كاستخدام الطباشير في 

عالج قرحة املعدة وزيادة احلموضة.)1(

األمراض املعدية:
عن  معارفهم  ينقلوا  لم  إذ  واحلميات  املعدية  األمراض  عن  تكلم  من  أول  العرب  كان 
وأثبتوا حدوث  املختلفة  إلى ظهور األوبئة  لكنهم أشاروا  بالتحديد،  اليونان في ذلك املجال 
وكيفية احلد من  منها  الوقاية  وذكروا طرق  املعدية،  األمراض  الكثير من  العدوى ووصفوا 
)الرازي( أن احلمى ليست  انتشارها واألدوية والعالجات املختلفة في كل حالة، وقد ذكر 

مرضًا وإمنا عرض.)2(

)1( محمود احلاج قاسم: الطب عند العرب واملسلمني ـــ تاريخ ومساهمات، ص 186. 
)2( نفس املصدر، ص72. 
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إجراء  قبل  كمطهر  واستعملوه  الكحول)1(  اكتشفوا  من  أول  واملسلمون  العرب  كان 
العمليات اجلراحية، وكانوا يضعون اآلالت اجلراحية على النار قبل استعمالها في مختلف 
اجلراحات لضمان نظافتها، وكانوا يعرفون أن األماكن جيدة التهوية التي يسطع عليها ضوء 
الشمس هي أكثر األماكن صحة كما أثبت ذلك )الرازي( بعد تعليقه كتل من اللحم في أنحاء 
بغداد، واختار آخرها تعفنًا لبناء مكان بيمارستان جديد)2(. وقد ذكر )ابن التميمي( استعمال 
التدخني لتطهير الهواء من األوبئة في كتابه )مادة البقاء في إصالح الهواء والتحرز من أضرار 
الوباء()3(. وقال )ابن خلدون( في كتابه )العبر وديوان املبتدأ واخلبر(، بأن الزحام والهرج 
املزدحمة  املدن  في  الهواء  تلوث  عن  وتكلم  الرئة،  أمراض  وخاصة  األوبئة  انتشار  يسببان 
بسكانها، وقد أشار )ابن عذاري( إلى ارتباط ظهور املرض باجلدب وذلك في القيروان عام 
)1005م( بدليل اختفائه عند اخلصب، ويذكر )ابن رضوان املصري( في رسالته )احليلة( 
عن دفع مضار األبدان بأرض مصر عند تلوث مياه النيل عندما يتوقف جريانه أو عند حدوث 
الفيضان، نظرًا ألنه يحمل أوساخًا ومواد متعفنة من مختلف األماكن التي مير بها. وقال 
أيضًا بأن اآلبار قد تختلط مبياه املراحيض فتصبح غير صاحلة لالستهالك اآلدمي)4( وقد 
ذكر )ابن خامتة املراكشي( املتوفي عام )1349م( أن وباء الطاعون ينتقل من مريض آلخر 
تلوث اجلروح، وأشار  الذباب ودوره في  إلى خطورة  االنتباه  التلميذ  ابن  ولفت  بالتالمس، 
)الدميري( في كتابه )احليوان( إلى أن الكلب املصاب بداء الكلب ينقل املرض إلى غيره من 
الكالب الصحيحة أو غيره من احليوان كالذئب وابن آوى والعرس والثعلب وحتى اإلبل وكذلك 
إلى بني البشر، لكن )ابن سينا( يذهب إلى أبعد من ذلك، ويقرر بأن هناك شيئًا وأسماه 
السبب هو الذي يحدث املرض لكن النتيجة النهائية تعتمد على الصراع مابني قوة ذلك السبب 
والقوة باجلسم، وكذلك اختالف الزمن احلادث فيه املرض ورمبا يكون هذا أول إشارة إلى 
وجود املكروبات واجلراثيم)5(، كما اعتقد كذلك أن أمراض الطحال رمبا تؤدي إلى ظهور 
حميات وحدد )إبراهيم عبد الرحمن األزرق( في كتابه )تسهيل املنافع في الطب واحلكمة( 

مسافة رمح بني السليم واملريض باألمراض املعدية كالسل والرمد واجلذام.
وقد عرف األطباء العرب  واملسلمون العديد من األمراض املعدية مثل اجلدري واحلصبة، 
و)الرازي( أول من فرق بني أعراضهما ووصف كل واحد منهما وصفًا تفصيليًا، وذكر أوقات 
انتشار املرضني على انفراد، كما وصف الطفح اخلاص لكل منهما، وقد أضاف )ابن سينا( 
أو  بأن مريض اجلدري  )البلدي(  ويذكر  واخلريف،  الربيع  أثناء فصلي  تكثر  بأن احلصبة 

)1( محمود احلاج قاسم: الطب عند العرب واملسلمني ـــ تاريخ ومساهمات، ص 152.
)2( ابن أبي أصيبعه: عيون األنباء في طبقات األطباء ج2، ص 343.

)3( أمني خير الله: الطب العربي، ص 188.
)4( محمد رشدي: مدينة العرب في اجلاهلية واإلسالم، ص 27 - 28.

)5( محمود احلاج قاسم: الطب عند العرب واملسلمني ـــ تاريخ ومساهمات، ص 282.
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احلصبة يصبح لديه مناعة دائمة واليصاب بهما مرة أخرى وقد وصف مرض احلميقاء الذي 
ميكن أن يكون جدري املاء)1(، أما )اجلذام( فأول من وصفه كان )ابن ماسويه( وشدد على 
البعد عن املريض حتى ال تنتقل العدوى إلى غيره من األصحاء، وكان )عبد الله بن قاسم 
احلريري( أول من قرر بأن الرمد من أمراض العني املعدية، وذلك في كتابه )نهاية األفكار 
ونزهة األبرار(، ووصف )ابن سينا( كذلك أعراض مرض السل، وحدد سن العدوى وأن بعض 
األجسام تكون مستعدة للعدوى أكثر من غيرها، ووصف أعراضه من سعال وبصاق مدمم 
وحمى، ثم هزال وقلة الشهوة للطعام، وكان )الرازي( من قبل قد ربط بني تقوس األظافر وذلك 

املرض، وذكر )ابن اجلزار( السيالن كمرض معٍد يصيب القضيب في الذكور.
أما ما تسببه احلشرات والطفيليات من أمراض معدية فقد تكلم عنها العديد من األطباء، 
مثل مرض اجلرب الذي ذكره )أحمد الطبري( في كتابه )املعاجلات األبقراطية( عندما قال إنه 
يتولد من اجلرب حيوان مثل الصئبان)2(. وكان )أبو منصور القمري البخاري( املتوفى عام 
)991م( أول من ذكر أوصاف حبة بغداد، وكذلك فعل )ابن سينا( من بعده، وأشار )إسماعيل 
وذلك  البعوض  ما بني عضة  إلى وجود صلة  )1137م(  عام  املتوفى  بن حسن اجلرجاني( 
املرض وحتى املالريا أو حمى املستنقعات قد أشار إليها )السّراج( صاحب كتاب )احللل 
السندسّية في تاريخ البالد التونسّية(، أما مرض النوم فقد كان )القلقشندي( املتوفى عام 
)1418م( أول من أشار إلى انتشاره في أهل مملكة مالي في عهد امللك )قنبتا بن سليمان( 
الذي أصابه الداء وأدى في النهاية إلى وفاته بعد عامني من املعاناة)3(، وأخيرًا فقد أشار 
)ابن سينا( إلى اجلمرة اخلبيثة ووصفها وصفًا دقيقًا)4(، وقد كانت الديدان واألمراض التي 
تسببها محط اهتمام األطباء العرب واملسلمني، وقد وصفوها وصفًا دقيقًا وذكروا أعراضها 
بالتفصيل، ومنها اإلحساس باجلوع وخفقان القلب واملغص واإلسهال وحتى انتفاخ البطن، 
ورمبا أثرت على الرئتني فأحدثت سعااًل ومن عالماتها سيالن اللعاب وأيضًا حكة املقعدة، 
وحدوث صراخ ومتلمل عند الصغار، وقالوا بأنها منتشرة أكثر عند صغار السن، وتهيج أكثر 
عند وقت النوم)5( وقد وصفوا لعالجها الكثير من األغذية كالفواكه والبقول واللحم وكذلك 
وذكروا  اخلوخ،  وورق  الرمان  وقشر  الكرفس  وبزر  والترمس  كالشيح  والعالجات  األدوية 
ذلك  في  األطباء  عرف  ولقد  اجلسم،  من  الديدان  خروج  تسهل  قد  والرياضة  اإلرهاق  أن 
العصر العديد من الديدان املعوية منها الشريطية أو العراض، ولقد وصفها )البلدي(، ومنها 
اإلنكلستوما والفيالريا أو داء الفيل التي ذكرها )ابن سينا(، أما دودة املدينة أو العرق املدني، 

)1( أحمد بن محمد البلدي: تدبير احلبالي واألطفال والصبيان، ص165.
)2( أحمد بن محمد الطبري: املعاجلات األبقراطية، ص5.

)3( القلقشندى: صبح األعشى في صناعة اإلنشاء ج5 ص، 297.
)4( ابن سينا: القانون في الطب ج3، ص 118.

)5( محمود احلاج قاسم: الطب عند العرب واملسلمني ـــ تاريخ ومساهمات، ص 294.



- 55 -

إسهامات العرب الطبية

فقد ذكرها الكثير من األطباء )كالرازي(، و)الزهراوي( الذي عاجلها جراحيًا، وكذلك ذكرت 
املصادر التاريخية علة البقر التي تكلم عنها )الزهراوي( بشيء من التفصيل وأسماها الدود 
املتوالد حتت اجللد واسمها احلديث دودة )اللوا اللوائية(، وذكر أنها تعالج إما بإخراجها أو 

بكي موضعها بالنار حتى حتترق)1(.

أمراض اجلهاز الهضمي والكبد:
اجلهاز الهضمي هو قناة طويلة متتد من املريء حتى فتحة الشرج وتصب فيها الغدد 
امللحقة بها الكثير من السوائل الهاضمة، كالكبد واملرارة والبنكرياس، وعندما تكلم األطباء 
العرب عن ذلك اجلهاز احليوي قسموه تشريحيًا، ثم أفاضوا في ذكر وظائفه ومايحدث له من 
عالت، ثم يتبعون ذلك بذكر األسباب احملتملة لكل علة وتشخيصها مبا يفرقها عما يشابهها 
من أمراض، وكذلك املضاعفات التي تنشأ منها ثم يذكرون الدواء سواء أكان مفردًا أو مركبًا.
في  ماذكروه  أهم  وكان  املعدة،  حتى  البلعوم  من  ميتد  الذي  املريء  كان  ماذكروه  أول 
أمراض املريء هو صعوبة البلع، وقد قام )الرازي( في كتابه )احلاوي( بذكر األسباب املختلفة 
حالة  في  كما  خارجه  من  تأتي  وأخرى  املريء  جدار  في  داخلية  إلى  وقسمها،  العرض  لذلك 
سل الفقرات الظهرية أو األورام الباردة كما كان يسميها، وذكر في هذه احلالة أن عسر البلع 
اليصاحبه ألم، أما إن كان هناك ورم داخل جدار املريء فإن األلم تصاحبه صعوبة في البلع 
وأتوا كذلك على ذكر املعدة، فأفاضوا في وصف عضالت جدارها وقسموها إلى ثالث طبقات 
وقد أقدم )أحمد بن أبي األشعث( بحضرة األمير )الغضنفر( على تشريح معدة أسد)2(، وذكر 
ذلك بالتفصيل في كتابه )الغاذي واملغتذي(، وكذلك فقد فصل )ابن سينا( في كتابه )القانون( 
كيفية عمل عضلة البواب في الطرف األسفل للمعدة، أما ما يتعلق بتقرحات املعدة فقد تكلم 
)الرازي( عن أعراضها بالتفصيل حيث فرق بينها وبني قرحة املريء بذكر مكان األلم وعالقة 
األلم بوقت تناول الطعام)3( وجاء من بعده )ابن سينا( الذي حدد مكان األلم بدقة، وشدد على أن 
األلم إذا لم يزول بالعالج، أو امتد به الوقت فترة أطول من املعتاد فعلى الطبيب الشك بأن هناك 
ورمًا في املعدة، وقد اهتم األطباء العرب بحدوث القيء الدموي إذ كان واليزال عرضًا خطيرًا قد 
يودي بحياة املريض. وقد فرق )الرازي( بني سببني من أسباب القيء الدموي)4(، وهما انفجار 
لعرق دموي أو تآكل جلدار املريء نتيجة لقرحة، وذلك بوجود األلم في احلالة الثانية، وأضاف 
)ابن سينا( وجود اسوداد الدم وعكارته مع وجود اصفرار للمريض في احلالة األولى، وذلك 
إشارة إلى حدوث مرض في الكبد أدى إلى وجود دوالي أو بواسير املريء كما كان يذكرها، وقد 

قال )ابن سينا( بوجود سبب آخر للقيء الدموي وهو انقطاع الغشاء املخاطي للمريء.

)1( أبو القاسم الزهراوي: التصريف ملن عجز عن التأليف، ص 294.
)2( ابن أبي أصيبعه: عيون األنباء في طبقات األطباء ج2، ص 142.

)3( الرازي: احلاوي في الطب ج5، ص 23 ــ 40.
)4( محمد كامل حسني: املوجز في تاريخ الطب والصيدلة عند العرب، ص 60.
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كان للكبد شأن كبير في تصانيف العرب الطبية، فقد قاموا بوصف العديد من أمراضه 
وصفًا دقيقًا وخصوصًا تأثير اخلمور عليه كما جند في كتاب )القانون(، وقد قال )ابن سينا( 
بوجود فارق بني لون البراز في أمراض الكبد املختلفة وحتدث عن ابيضاض لونه في حالة 
من  بشيء  )الرازي(  وتكلم  واألمعاء)1(،  املرارة  أو  الصفراوية  الغدة  بني  ما  انسداد  وجود 
التفصيل عن خراج الكبد أو الدبيلة كما كان يسمى في ذلك العصر وذكر أعراضه املختلفة، 
وقد فرق )ابن سينا( بني أورام الكبد الناشئة من السرطان والورم احلار أو االلتهابي الذي 
واأللم  واحلمى  كالقشعريرة،  األعراض  من  العديد  بذكر  خراجًا  أو  دبيلة  يصير  أن  ميكن 
املصاحب للنوع الثاني، وحتدث حتى عن تصريف اخلراج إما إلى جتويف األمعاء أو الكلى 
أو في الغشاء الصفاقي أو اجلوف كما كان يسميه، وذكر وجوب وضع أنبوب لتصريف القيح 
والصديد، أما في حالة الورم السرطاني فقد ذكر حدوث االستسقاء والهزال بدون ارتفاع 

حاد في درجة احلرارة.)2( 
كان االستسقاء مرضًا ألهب عقول أطباء تلك الفترة فأسهبوا في وصفه وذكر أعراضه 
املختلفة، وقسموه إلى ثالثة أنواع وهي الزقي الذي يكون فيه املاء له صوت مسموع إذا خض 
البطن أو حترك املريض من جنب إلى جنب، واللحمي ووصفوه بأنه يكون معه انتفاخ عام في 
البدن، واألخير كان الطبلي الذي يصاحبه خروج السرة ويستريح املريض بخروج الريح، وقد 
ذكر )ابن سينا( أن تضخم الطحال يؤدي على ظهور االستسقاء، وذكر أيضًا سببًا آخر هو 
انبثاق القرح في األمعاء، أما )الرازي( فقد أشار إلى وجود سبب في الرحم يؤدي إلى انتفاخ 
البطن وحدوث أعراض تشبه االستسقاء، أما في عالج ذلك العرض فيتكلم )ابن سينا( عن 
األكل مبيزان ويحذر من البذل، لكنه يصفه وصفًا دقيقًا في كتاب )القانون( ملن يحتاج إليه 

من األطباء.)3(
العرب  األطباء  أنواعها  بني  فرق  التي  البواسير  ذكر  يأتي  الهضمية  القناة  آخر  وفي 
وقسموها إلى داخلية أو غائرة وخارجية، أي ناتئة، وقد نبه )ابن سينا( أن البواسير رمبا 
الكثير من  يتعلق بعالجها فهناك  تكون مظهرًا ملرض آخر)4(، وهو قروح املستقيم، أما ما 
وصف األدوية املسقطة فإذا لم تصلح تلك العالجات فإن التدخل اجلراحي يكون واجبًا، وقد 
ذكر )الزهراوي( طرقًا جراحية في كتابه )التصريف( لعالج ذلك املرض، وقد ذكر األطباء 
العرب كذلك النواسير، وهي القنوات املمتدة من جدار املستقيم والشرج، وقسموها إلى نوعني 

نافذ وغير نافذ، ثم تكلموا عن عالجها باملراهم، وأما النافذ منها فيعالج باخلزم)5(.

)1( ابن سينا: القانون في الطب ج2، ص 360.
)2( الرازي: احلاوي في الطب ج7، ص 71-72.
)3( ابن سينا: القانون في الطب ج2، ص 390. 

)4( نفس املصدر، ج2، ص 478.
)5( محمد كامل حسني: املوجز في تاريخ الطب والصيدلة عند العرب، ص 75.
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أمراض اجلهاز التنفسي:
هي مصطلح شامل ألمراض الرئة، والشعب الهوائية والقصبة الهوائية واحلنجرة، وهذه 
كااللتهاب  تهدد احلياة  التي  التي ميكن شفاؤها واخلطيرة  البسيطة  بني  تتراوح  األمراض 
الرئوي اجلرثومي أو اجللطة الرئوية، وميكن تصنيف أمراض اجلهاز التنفسي حتت مسمى 
إما انسدادية؛ أي األمراض التي تعرقل معدل تدفق الهواء إلى داخل وخارج الرئتني مثل 
الربو الشعبي، أو مقيدة؛ أي األمراض التي تتسبب في حدوث انخفاض في حجم الرئتني 
الوظيفي، كالتليف الرئوي، وميكننا أيضًا تصنيف أمراض اجلهاز التنفسي على أنها إما 
لقد أفاض األطباء  التنفسي السفلي.  العلوي أو أمراض اجلهاز  التنفسي  أمراض اجلهاز 
العرب في وصف الظواهر اإلكلينيكية لكثير من أمراض اجلهاز التنفسي، بالرغم من عدم 
لم  التي  الطبية  السماعة  وأبسطها  التشخيص  على  تساعد  التي  احلديثة  األجهزة  وجود 
تكن ظهرت إلى الوجود بعد، ومن األمثلة الواضحة على وصف تلك األمراض هو ما ذكره 
)الرازي( في تفريقه ألسباب ضيق التنفس من وجود ربو، أو ورم التهابي أو خراج في الرئة، 
الربو،  النفسي حلدوث  العامل  بوجود  أيضًا  قال  وقد  الهوائية،  القصبة  في  ورم  أو ظهور 
ووجود رطوبة أو ارتشاح في القصبة الهوائية والرئة مما يتطابق مع النظريات احلديثة لنشوء 

ذلك املرض)1(.

أما في حاالت البصاق الدموي فقد ذكر الرازي أسبابًا عدة له من أمراض بالرئة أو 
املريء أو املعدة أو حتى في اللهاة واحللق، وفرق بني األعراض املختلفة املصاحبة لكل مرض  
وقد أفاض )ابن سينا( أيضًا بوصف ذلك العرض في كتابه )القانون(، وذكر وصفًا تفصيليًا 

للبصاق الدموي من حيث اللون والقوام والكمية ووجود الزبد من عدمه.)2(

وفي حاالت التهاب الغشاء املغطي للرئة أو اجلنبة الذي كان يدعى بذات اجلنب فقد تكلم 
)الرازي( عن ذلك املرض وذكر األعراض املصاحبه له ووصف أيضًا التقيح في الرئة، وكذلك 
عالمات انتقال الصديد من خراج الرئة إلى التجويف الصدري، أما السل أو الدرن، فقد ترك 
لنا كل من )الرازي( و)ابن سينا( وصفًا إكلينيكيًا دقيقًا ملرضى ذلك الداء الوبيل ويشرح عالمته 
من سعال وحمى وهزال للجسم، وفقد الشهوة للطعام وكان )الرازي( أول من الحظ تقوس 

األظافر، لكن يقال إن )ابن سينا( هو أول من ذكر أن السل يعتبر من األمراض املعدية)3(.

)1( الرازي: احلاوي في الطب ج4، ص 3 ـــ ج4، ص 35.
)2( ابن سينا: القانون في الطب ج2، ص 232.

)3( شحاته قنواني: تاريخ الصيدلة والعقاقير، ص 161.
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أمراض القلب واألوعية الدموية:
الشرايني  تتكون من  التي  الدموية  األوعية  أو  القلب  األمراض قد تصيب  فئة من  هي 
واألوردة والشعيرات الدموية، ولقد اهتم األطباء العرب بتشريح القلب وكذلك اهتموا مبعرفة 
قبل  عليها  التغيرات  ووصف  احليوانات  بعض  قلب  نزع  الذي  )الرازي(  فعل  كما  وظيفته، 
الوفاة)1( وكذلك اهتموا باألعراض اإلكلينيكية الناجتة عن األمراض التي تصيب ذلك العضو 
أنواعه املختلفة، فنجد أن )الرازي( قد  بالكثير من املالحظة وحتديد  النبض  الهام، وحظي 
عمل على اختصار ماذكره )جالينوس( من قبل، وأضاف الكثير في شرح صفات كل نوع 
منه بكثير من التفصيل في كتابه )احلاوي(، وقد فرق ما بني االنقباض واالنبساط الشرياني، 
وذكر أن األنسجة الواقعة فوق الوعاء الدموي قد تغير من إدراك الفاحص لزمن كل منهما، 
وقد ربط )الرازي( بني أمراض القلب املختلفة وبني سرعة النبض)2(، وأيضًا اختالفاته التي 
أسموها اختالجًا، وقد استخدم )ابن سينا( تسارع النبض في تشخيص حالة اكتئاب ملريض 

شاب عندما الحظ تسارع النبض عند سؤاله بعض األسئلة املتعلقة بأسباب مرضه. 
وقد جنح )ابن زهر( في معرفة التهاب كيس القلب أو غشاء التأمور الذي يحيط به)3( 
وذكر )الرازي( و)ابن سينا( أعراض اجللطة احلادثة في الشرايني التاجية املغذية لعضلة 
التنفس  تسبب صعوبة  التي  القلبية  األزمة  حالة  أما  واإلغماء،  النبض  في  تغير  من  القلب 
واضطراب شديد في النبض، فقد ذكروا أن ذلك املرض خطير وقاتل، وكان ارتفاع ضغط 
الدم الذي أسموه باالمتالء قد وصف من قبل األطباء في ذلك الزمن بتمدد العروق، وكثرة 
اإلعياء وثقل الرأس وزيادة النبض الذي ميكن أن يتطور إلى رعاف أو نزيف أنفي أو حتى 
بصاق مدمم، وقد نصحوا املريض بالسكون وفصد الدم، أما فقر الدم الذي يؤدي إلى ضعف 
النزيف  لفت  العظم وماء احلديد، وقد  )ابن سينا( في عالجه نخاع  الشهية، فقد استخدم 
الوراثي أو الناعور نظر )أبي القاسم الزهراوي( عندما عالج عدة أفراد من عائلة واحدة، وقال 

باحتمال توارثه للمرض، وقد حاول عالج تلك احلاالت باستخدام الكي.)4(

أمراض اجلهاز البولي: 
كان اجلهاز البولي محطًا الهتمام األطباء العرب، وقد سبق احلديث عنه في جراحة املسالك 
البولية، حيث تكلم )ابن اجلزار( عن تكون حصيات البول، ووصف )الرازي( التهاب املثانة نتيجة 
وجود احلصيات، وفرق ما بني آالم احلالب البولي والتهاب القولون وقد عاجلها بأقماع حتتوي 

على األفيون، وقد ذكر أيضًا أعراض سرطان ذلك اجلهاز بتدفق الدم بغتة بال ألم.

)1( الرازي: احلاوي في الطب ج4، ص 34.
)2( نفس املصدر، ص 30-23.

)3( زيجريد هونكة: شمس العرب تسطع على الغرب، ص 272.
)4( أمني خير الله: الطب العربي، ص 174.
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أمراض اجلهاز العصبي:
كان لألطباء العرب الكثير من املساهمات في تشريح األعصاب منهم )ابن سينا( الذي 
قسم األعصاب إلى شوكية تخرج من احلبل الشوكي )النخاعي( الواقع بني الفقرات، وأخرى 
قفحية أو التي تخرج من الرأس، وقد عرفوها بأنها سبعة أزواج من األعصاب تغذي كاًل من 
العني واللسان واحلنك واألذنني واألحشاء، ووصفوا كذلك وظيفة كل زوج، وقد فرق )الرازي( 
األعصاب إلى حسية وحركية، وذكر أن اضطراب وظيفة العصب يحدث نتيجة بتره أو رضه 
أو  بالدماغ  احمليطة  األغشية  التهاب  أما  شديد،  لبرد  تعرضه  حتى  أو  فيه  يحدث  ورم  أو 
السحايا فلم يفرق األطباء العرب بينها وبني االلتهاب املخي الذين سموهما بالقرانيطس، وقد 

ذكر )الرازي( أنها قد حتدث بعد حمى شديدة.)1( 
وصف )الرازي( في كتابه )احلاوي( مرض الصرع وصفًا دقيقًا، وقال بأنه نوع من 
التشنجات غير الدائمة لكنها جتتاح اجلسم كله، وحدد سبب املرض بأنه علة دماغية وقد 
فرق بينه وبني الصرع الذي تكون مدته قصيرة، وقد أطلق على الفترة الواقعة قبل التشنجات 
بالكابوس، وهي التي تنذر بحدوث النوبة، وقد فرق بني نوعني من الصرع بناًء على سن ابتداء 
نوبات التشنج، أما )ابن سينا( فقد فرق ما بني أعراض الصرع الكبير أو العام الذي أسماه 
بالصعب، والصرع الصغير الذي أطلق عليه السهل، وقد قسم النوع الكبير إلى ثالث مراحل 
متتابعة، األولى النسمة، ثم االرجتاج، ثم أخيرًا مرحلة االسترخاء أو السكون، ويذكر بعض 
الذي يصدر شحنات كهربية ملعاجلة  الرعاد  السمك  قد استخدم  )ابن سينا(  أن  املورخني 

املصابني مبرض الصرع.)2(
السكتة الدماغية قد عرفها األطباء العرب، وذكروا أن من أسبابها انسداد في األوعية 
الدموية، وقالوا بأن األعضاء تعجز فيها عن كل من اإلحساس والتحرك وفرقوا بينها وبني 
ما  عادة  الدماغية  السكتة  إن  )الرازي(  ويقول  السكون،  لفظ  عليها  أطلقوا  التي  الغيبوبة 
يسبقها ألم حاد بالرأس وصداع شديد ودوار وإحساس ببرودة في األطراف واختالجات 
في كافة اجلسد ورمبا ثقل في احلركة وغالبًا ماتنتهي بحدوث شلل)3(، و)الرازي( في هذه 
احلالة ينصح مبعاجلة السكتة بالفصد، وذلك محاولة منه لتقليل امتالء العروق أو ما نسميه 
اليوم بفرط ضغط الدم، أما )ابن سينا( فإنه يحذر املعاجلني من إعالن حالة الوفاة ملريض 
السكتة، وخاصة عند عدم القدرة على إدراك التنفس، وكذلك النبض، فإنه ينصح في تلك 
احلالة باالنتظار ملدة أقلها اثنني وسبعني ساعة، حيث إنه شاهد حاالت كثيرة يستفيق منها 

املريض ويحيا.)4(
وكان الفالج أو الشلل يثير قريحة األطباء في ذلك العصر، وقد اهتم به )الرازي( وقسمه 
إلى ثالثة أقسام رئيسية، الشلل النصفي ويتحدث عن أعراضه التي تبدأ مبا يشبه أعراض 

)1( الرازي: احلاوي في الطب، ص208.
)2( محمود احلاج قاسم: الطب عند العرب واملسلمني ـــ تاريخ ومساهمات، ص212.

)3( الرازي: احلاوي في الطب ج2، ص 14.
)4( ابن سينا: القانون في الطب ج2، ص 87.
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السكتة الدماغية دون حدوث فقدان للوعي، والشلل الناشئ عن النخاع، ويصف أن اجلزء الذي 
فقد التغذية العصبية قد أصبح مسترخيًا، وأما اجلزء الذي يكون أسفل منه قد يصيبه التشنج، 
أما النوع الثالث فهو الشلل الذي يصيب أعصابًا بعينها منفردة، وهو شلل يسميه االسترخاء 
في حالة اإلصابة الكاملة، أما في حالة اإلصابة اجلزئية فيسميها خدرًا، وذلك الشلل قد يفقد 
اإلنسان إما بعض الوظائف احلركية أو احلسية أو كالهما، وقد خالف رأي )جالينوس( في 

مكان اإلصابة ويرى أن العلة تصيب جرم الدماغ وليس جوفه كما قال األول.)1(
أشار )ابن سينا( إلى وجود اجلهاز العصبي الودي، حيث ذكر وجود اختالفات بني 
نصفي اجلسد في حالة الشلل من حيث  حرارة اجللد ولونه والتغير في اتساع بؤبؤ العني أو 
حتى اختالف النبض بني الشقني، وحتدث )الرازي( عن الشلل الوجهي الذي أسماه اللقوة)2( 
وقد أشار أن أغلب حاالته تشفى، ولكن بعضها قد ينذر بحدوث شلل أو سكتة دماغية، أما 
إذا استمر وجود ذلك الشلل الوجهي ملدة تزيد عن ستة أشهر، فإنه يتحول إلى مرض مزمن، 
وقد قسمه إلى نوعني استرخائي وتشنجي وفرق بينهما بوجود األلم مع النوع الثاني، وحتى 
الصداع، أو ألم الرأس فنراه قد نال حظه من الوصف، وذكر أنواعه وأعراض كل صنف 
منه، فقد ذكر )الرازي( الشقيقة ووصفها ثم تكلم عن البيضة والذي رمبا يكون األلم الناشئ 
حدوث  أيضًا  ذكر  وقد  اخلامس،  العصب  شلل  نتيجة  مصاحبة  تكون  البيضة  حاالت  في 
الصداع كعرض مصاحب للعديد من احلميات واألمراض كأمراض الكلى، والعلل التي تنشأ 
في الرحم والتهابات الزائدة واحلوض، وحتدث )ابن أبي أصيبعه( عن االرتعاش، وذكر بأن 
تقدم السن واإلفراط في اخلمور التي تضعف من قوة األعصاب سبب مباشر لبعض حاالته.

بعض األمراض املختلفة:
لقد ذكر )الرازي( آالم املفاصل وأعراضها املختلفة وخاصة مرض النقرس)3( الذي 
وصف أعراضه بالتفصيل، وقد الحظ أن له عاماًل وراثيًا حيث إنه يحدث في بعض املرضى 
وآبائهم، وأن معدل حدوثه قليل في صغار السن أو في النساء وخاصة في وقت احليض. 
وقد أشار أيضًا إلى اختفاء آالم املفاصل أثناء حدوث التهابات املرارة والكبد وعودتها بعد 
الشفاء من تلك األمراض، مما يشير إلى وجود عامل يقلل من التهاب املفاصل الذي ميكن 
أن يكون بذلك أول من أشار إلى وجود الكورتيزون الذي تفرزه قشر الغدة الكظرية)4(، وقد 
قام )ابن ماسويه( بتسجيل مالحظاته عن بعض األمراض املتعلقة باحلساسية لتناول بعض 
أنواع الطعام كالسمك واحلليب ومشتقاته، وأشار أن هناك عالقة بني زكام األنف ووقت تفتح 

األزهار أو مانسميه حديثًا بحمى القش.

)1( الرازي: احلاوي في الطب ج1، ص 13، 16.
)2( نفس املصدر، ج 1، ص 106، 108، 116.

)3( راجي عباس التكريتي: نظرات حديثة في الطب العربي، مجلة آفاق عربية، العدد اخلامس.  
)4( محمود احلاج قاسم: الطب عند العرب واملسلمني ـــ تاريخ ومساهمات، ص214.
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طب العيون أو الكحالة:
هو ذلك الفرع من الطّب الذي يتعامل مع أمراض وجراحة اجلهاز البصري ويتضّمن 
العني، العصب البصري، واملناطق احمليطة بالعني مثل: اجلهاز الدمعي وجفني العني. وقد 
األطباء  العيون من  وُيعتبر طبيب  املصريني،  قدماء  منذ عهد  الطب  العيون عن  انفصل طب 
ون  املرموقني في كل عصر، وخاصة في ظل املجتمع العربي واإلسالمي، وكان العرب ُيَسُمّ
جيدة  خبرة  لديه  الذي  الشخص  على  الكّحال  لقب  ويطلقون  الكحل(،  )صناعة  املهنة  هذه 
بعالج األمراض التي تصيب العني، ولديه قدرٌة على عالجها باستعمال األغذية واألدوية أو 
حتى اجلراحة، كما يجب على الكحال أيضًا أن يعرف تشريح العني بصورة كافية، فقد كان 
وانسدادها  الدمعية  القناة  إلى  وأشار  البؤبؤ بشدة اإلضاءة  تغير  أول من الحظ  )الرازي( 
عندما قال بأن تدميع العني ميكن أن يحدث نتيجة ذلك، ويجب على الكحال أيضًا أن يعرف 
كيفية احلفاظ على صحة العني ووقايتها من األمراض قبل حدوثها كالبعد عن إجهاد العني 
وحتاشي الغبار والعناية بالطعام والشراب والنظافة العامة، وكان للكتب اليونانية املترجمة 
أثر كبير في علم  أمراض العيون ثم سرعان ما ألف األطباء العرب واملسلمون الكثير من 
املصنفات التي تهتم بذلك العلم، مثل كتاب )دغل العني( )ليوحنا بن ماسويه( املتوفى عام 
)857م(، وتبعه )حنني ابن إسحاق( بكتابه )عشر مقاالت في العني(، وهو يعتبر أقدم كتاب 
ابن  قاله )حنني  )الرازي( في كتاب )احلاوي( بعضًا مما  ُنظم بطريقه علمية سليمة، وذكر 
إسحاق( لكنه أضاف من جتاربه العملية آراء تنتقد آراء )جالينوس( عندما ذكر أنه من املمكن 
استخراج املاء األبيض )الكتاركت( من العني بعد قِصّ قسم من قزحية العني)1(، وحتدث )ابن 

رشد( املتوفى عام )1198م( عن شبكية العني وتشريحها في كتابه )الكليات(.)2( 
كتبه  الذي  الكحال(  )بعيسى  وُلقب  عيسى(  بن  )لعلي  الكحالني(  )تذكرة  كتاب  يعتبر 
حوالي عام )1010م( أفضل ماقدم في كتب طب العيون، وبلغ مجموع ما ألفه ذلك الفذ من 
كتب في طب العيون )32( كتابًا، وقد ظل كتابه )تذكرة الكحالني( املرجع الذي ال يرقى إليه 
كتاب آخر حتى بعد أن توفي بأكثر من سبعة قرون، يقول )الصفدي(: »كان مشهورًا باحلذق 
في صناعة الكحل، وبكالمه ُيْقَتَدى في أمراض العني ومداواتها«، وترجع أهمية الكتاب إلى 
النظرية التي حاول أن يفسر بها اإلبصار. إن عيسى الكحال يعتبر أول من ذكر »أن الروح 
الباصر يخرج من العني ليقيس املنظورات، ثم يعود إلى العني ويدخلها ليطبع صورها على 
»أنها  الرؤية هي  بأن حقيقة  وقال  الهيثم(؛  بن  )احلسن  َبْعُد  فيما  حه  َصَحّ ما  وهو  الدماغ 
بوقوع صور املرئيات على اجلهاز البصري في العني، أي ليس هناك روح باصر يشارك في 
عملية اإلبصار«)3(، وقسم الكحال كتابه إلى ثالث مقاالت، األولى عن تشريح طبقات العني، 
واألعصاب، والعضالت، واألربطة، وكيفية حدوث الرؤية، ثم ذكر في املقالة الثانية الكثير عن 

)1( ماكس مايرهوف: العشر مقاالت في العني )حلنني بن إسحاق(، ص7.
)2( جورج سارتون: تاريخ العلم ج1، ص 305، 306.

)3( أمني أسعد خير الله: الطب العربي، ص 180.



- 62 -

تاريخ الطب العربي

والدمعة  والقروح  وانقالبه،  اجلفن  واسترخاء  ة،  واحلَكّ جر،  والتُحّ كاجلرب  اجلفن  أمراض 
احلدقة  وأمراض  لونها،  وتغير  وسرطاناتها  ودبيالتها  القرنية  وبثور  عليها  الزائد  واللحم 
وضيقها وانخراقها، أما املقالة الثالثة فضمنها أمراض الروح الباصر، وَمْن يرى من بعيد وال 
يرى من قريب أي »ُبعد النظر«، ويبحث في العشى الليلي، وكذلك في أمراض الطبقة الشبكية 
التي حترك مقلة  العني، وأمراض املشيمية والعضالت  البصري، وهزال  العصب  وأمراض 

العني، واألدوية املفردة املستعملة لها.
وصف )علي بن عيسى الكحال( التهاب الشريان الصدغي والقحفي، وذكر العالقة بني 
هذين االلتهابني واضطراب الرؤية في مرض الصداع النصفي وبلغ ما وصفه من أمراض 
العيون في كتابه )تذكرة الكحالني( حوالي )130( مرض، وظهر من بعده كتاب )املنتخب في 
علم العني وعللها ومداواتها باألدوية واحلديد( )ألبي القاسم عمار بن علي املوصلي( وهو 
أو  األبيض  املاء  جراحات  ذكر  على  احتوى  وقد  قصير،  أنه  إال  الكحالني(،  )تذكرة  يشابه 
ن هذا الكتاب من واحد وعشرين فصاًل في تشريح العني وعلم وظائف األعضاء  الساد، ويتكَوّ
وَذَكَر من أمراضها واحدًا وخمسني صنفًا، مع وصف عالمات كلٍّ منها، وتداويها  للعني، 
في  بالقاهرة  )املوصلي(  يدعى  آخر  للعيون  طبيب  اشتهر  وقد  واجلراحية،  الطبية  بالطرق 
عصر اخلليفة الفاطمي )احلاكم بأمر الله( عام )996 - 1020م(، وهو من أكثر أطباء العيون 
خبرة  له  مذكورًا،  ومعاجلًا  مشهورًا،  ااًل  كَحّ »كان  أصيبعه(:  أبي  )ابن  عنه  ابتكارًا، ويقول 

مبداواة أمراض العني«. 
ومن كتب الكحالة كذلك كتاب )نهاية األفكار ونزهة األبصار( )لعبد الله بن قاسم العاني  
احلريري( املتوفى عام )1248م(، وكتاب )الكافي في الكحل( )خلليفة بن أبي احملاسن( الذي 
احتوى على وصف لعملية الساد )الكاتاراكت()1(، وتضمن كذلك رسومًا آلالت جراحة العيون 
ويعتبر كتاب )نور العيون ومجمع الفنون( )لصالح الدين بن يوسف الكحال( أكبر مؤلف مصور 
ألمراض العني، وقد ألف القاضي )فتح الدين أبو العباس القيسي( الذي توفي عام )1258م( 

وامللقب برئيس األطباء املصريني كتابًا في الكحالة يحتوي على )15( فصاًل في علم الرمد.
ومن إسهامات العرب واملسلمني في مجال علم الكحالة وأنهم قسموا أمراض العيون 
واحلكة،   والرمد  كالظفرة  امللتحمة  تصيب  أمراض  وهي  باحلس،  يدرك  قسم  قسمني،  إلى 
وأخرى تصيب إما ظاهر اجلفون كالشرناق، وأخرى تصيب باطنها كاجلرب والبرد والتحجر 
القرنية  تصيب  وأخرى  والسيالن،  والغدة  الغرب  فتشمل  املآق  أمراض  أما  وااللتصاق، 
كالقروح واألثر والبثرة ونتوء القرنية والعنبة، أما أمراض العنبية أو القزحية فتشمل اتساع 
األعصاب  تصيب  التى  األمراض  مثل  اخلفية  العني  آلالم  اآلخر  والقسم  وضيقها،  احلدقة 
والعضالت احملركة للعني واجلفون مثل االسترخاء وذهاب احلركة، وفقد احلس أو كالهما 

وأمراض عصب اإلبصار وتشمل األورام والسدد والضغط.)2(

)1( محمود احلاج قاسم: الطب عند العرب واملسلمني ـــ تاريخ ومساهمات، ص 300.
)2( فرات فائق خطاب: علم الكحالة عند العرب، ص 55-54.
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وهناك العديد من املصطلحات العربية في علم أمراض العيون قد ترجمت إلى اإلجنليزية 
العربية تسمى  باللغة  العني:  تلك املصطلحات: شبكية  أمثلة على بعض  يلي  بتطابق، وفيما 
 ،»Cornea« والقرنية: باللغة العربية »القرنية« وباإلجنليزية ،»Retina« الردينة« وباإلجنليزية«

وكان العرب أول من استخدم عبارة »شبكية العني« و»الساد«.   
أو  الساد  قدح  كعملية  اجلراحية  العمليات  من  العديد  العرب  الكحالون  أجرى  وقد 
الكاتاركت، فقد بدأوا كما فعل اليونان بدفع العدسة بواسطة إبرة إلى داخل جتويف العني ثم 
ذكر )الرازي( تطويرًا في تلك العملية بقص القزحية لتوسيع بؤبؤ العني، ثم أدخل )عمار بن 
علي املوصلي( جتديدًا باستعمال أنبوب زجاجي في تفتيت العدسة ثم مصه خارج العني)1( 
وقاموا بإجراء عمليات إلزالة الظفرة والشعر الزائد واملنقلب في األجفان والتصاق اجلفن 

والشترة والثآليل واستخراج األجسام الغريبة من مقلة العني.  

األمراض النفسية والعقلية:
لوك، ومنها اختالُل  هي مجموعة من األمراُض التي َتظهر باضطراباٍت في الَنّفس والُسّ
وداوية أو املالنخوليا  العقل أو اجلنون وفصام الشخصية والَهَذيان واالكتئاب والَهَوس والَسّ
العقلي  املرض  توحي بأن  ما  األثرية  الكشوف  من  هناك  وغيرها،  واملخاوف  والَوسواس 
طائلة  وقوعه حتت  نتيجة  رمبا  التاريخ،  قبل  ما  في عصور  اإلنسان  يصيب  والنفسي كان 
أنواع كثيرة من الضغوط املتعلقة بصراعه من أجل البقاء، وتلك االكتشافات قد أبانت وجود 
الشريرة  األرواح  إلخراج  كان  ذلك  أن سبب  الظن  على  ويغلب  اجلماجم  في  دائرية  ثقوب 
التي تسكن املريض من خالل تلك الفجوة في اجلمجمة، ومع تقدم التطور املادي لإلنسان 
أخذت التفسيرات للمرض تتجه بشكل واضح نحو مسبب آخر، وهو مس الشيطان وأعوانه 
بأن  كان سائدًا  االعتقاد  أن  أي  نتيجة لسحر ساحر،  أو رمبا حتدث  األرواح اخلبيثة  من 
هناك أسبابًا من خارج اجلسم هي املسؤولة عن الظواهر العقلية والنفسية، وكثيرًا ما كانت 

احملاوالت العالجية كالضرب املبرح لطرد الروح الشريرة تزيد من شقاء املريض.)2(
بالسالسل،  ربطه  أو  األعشاب  بعض  املريض  إعطاء  من  يتكون  النفسي  العالج  كان 
وانتشرت أهمية مياه بعض اآلبار في عالج هذه األمراض بدعوى أن بها ماًء مباركًا، وقد 
اكتشف حديثًا أن مثل هذه املياه قد حتوي أمالحًا لعناصر معدنية، مثل عنصر الليثيوم الذي 
املرض  كتابة سجلت في وصف  أول  ولعل  االكتئاب،  ومنع  الهوس  فاعليته في عالج  أثبت 
النفسي متت قبل أكثر من ألف وخمسمائة عام قبل امليالد على أوراق البردي عندما تكلم 
للشيخوخة  النفسية املصاحبة  العقلي ووصفوا كذلك احلالة  القدماء عن املرض  املصريون 

والهستيريا والصرع.

)1( عبد املنعم عبد احلميد: مجلة جامعة املوصل، العدد: 15، السنة الثانية ص67.
)2( محمود احلاج قاسم: الطب عند العرب واملسلمني ـــ تاريخ ومساهمات، ص217.
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وقد أحدث أبقراط )357 - 460 ق.م( تغيرًا كبيرًا في مفهوم املرض النفسي والعقلي 
فقد كان مهتمًا بقيمة املالحظة املنهجية، وقد استبعد فرضية األرواح الشريرة كسبب للمرض 
النفسي عندما كتب يقول: »هكذا يبدو لي أن هذا املرض ليس أكثر قداسة أو أكثر ُألوهية 
من سائر األمراض األخرى، وأن له سبياًل طبيعيًا ينشأ عنه، ولو فتحت الدماغ لوجدت املخ 
رطبًا مليئًا بالعرق ذا رائحة كريهة، وبذلك نرى أنه ليس إلهًا ذلك الذي يؤذي اجلسم وإمنا هو 
مرض«، وقد قام كذلك بوصف دقيق للمالنخوليا )السوداوية( وكذلك للجنون الذي يحدث بعد 
الوضع، وللعديد من املخاوف املرضية، وحلاالت الهذيان املرتبطة بتناول بعض أنواع السموم، 
وقد متكن من خالل عمله اإلكلينيكي من التعرف على الهيستيريا والهوس والصرع والتدهور 
حدوث  في  بالتسبب  أي  التنفير  باستخدام  اخلمر  على  اإلدمان  حاالت  عالج  وقد  العقلي، 
حالة من النفور لدى املريض ليبتعد عن الكحول، وذلك بإعطائه جرعات من مواد لها طعم 
مر ومقزز، أو عن طريق فصد دمه وهو سكران حتى يرى منظر الدم يسيل أمامه فيرتبط في 
عقله منظر دمه مبا يتناوله من مسكر، وبهذه الطريقة يكره املادة املسكرة التي كانت السبب 
في اإلدمان، وكان كذلك يقترح تغيير أماكن إقامة املرضى العقليني والنفسيني في محاولة منه 

إلزالة الذكريات املؤملة، فينسى املريض الكثير من آالمه وهمومه.
تشخيصها  وطرق  والعقلية  النفسية  لألمراض  العرب  األطباء  نظرة  عن  نتكلم  أن  قبل 
وعالجها يجب أن نذكر نبذة عما عرفوه عن علم النفس، فمثاًل )ابن سينا( قد بحث في مجال 
اإلدراك احلسي وأوضح كيفية إدراك العقل للكليات، كما أنه قد حاول أن يثبت أن لإلدراك  
العام مرتبات أقلها اإلدراك احلسي، ولقد عرفه بأنه انتقال لصورة الشيء من خارج اجلسد 
إلى الذهن عن طريق احلواس املعروفة، وقد ذكر أيضًا كل من )الفارابي( و)ابن سينا( أن 
بعض األحالم حتدث نتيجة لتأتير بعض املؤثرات احلسية التي تقع على النائم، سواء أكانت 
هذه املؤثرات احلسية صادرة من اخلارج أو من داخل البدن ولقد قدم )ابن سينا( أول إشارة 
طبيعة  عن  أيضًا  وحتدث  الفراش،  في  التبول  عن  تكلم  عندما  الالإرادي  العصبى  للجهاز 
مانعرفه  وهذا  النفسية،  واحلالة  اجلسمية  األمراض  بني  العالقة  مدركًا  البشرية  االنفعاالت 
اليوم حتت مسمى الطب النفسي اجلسمي، وطبق تلك املعارف عندما أزال التوهم عند بعض 
املرضى الذي كان السبب املباشر في نشوء احلالة املرضية لديهم كحالة املريض الذي كان 
نوح  )ابن  األمير  املفاهيم عندما عالج  تلك  تطبيق  )الرازي( في  وقد سبقه  بقرة،  نفسه  يظن 
الساماني( الذي كان مقعدًا، وعندما جنح في إثارته كللت محاولته بالنجاح وشفي األمير)1(، 
وكذلك عندما عالج الطبيب )أبو البركات( مريضًا كان يعتقد أنه يحمل فوق رأسه دنا، وهو 
وعاء ضخم للخمر ونحوها، وكان يتحاشى األماكن املزدحمة والسقوف الواطئة على رأسه، 
فأمر الطبيب أحد مساعديه بإيهام املريض بأنه قد ضرب ذلك الدنا وأمر مساعدًا آخر له برمي 

دن في نفس الوقت ليقتنع املريض أن مايحمله فوق رأسه قد انكسر ومت شفاء املريض.)2(
)1( العروضي السمرقندي: جهار مقالة، ص79.
)2( أمني أسعد خير الله: الطب العربي، ص121.
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قد أدرك )ابن مسكويه( أيضًا عالقة النفس باجلسد عندما تكلم عن حالة احلزن واالكتئاب 
التي تصيب املريض بعد فقد عزيز مثاًل، كما ذكر طرق وقاية النفس من تلك األمراض)1(، 
أما )أبو نصر الفارابي( املتوفى سنة )950م( فقد تناول في كتابه )آراء أهل املدينة الفاضلة( 
فرعًا آخر من فروع علم النفس، أال هو علم النفس االجتماعي عندما قال بوجود أساس فطري 
للحياة االجتماعية لكل من الفرد واملجتمع، وقد ذكر ذلك في كتابه )األسس النفسية لتماسك 
اجلماعة(، وجاء من بعدهم )أبو حامد بن محمد الغزالي( املتوفى سنة )1111م(، وحتدث عن 
العديد من االنفعاالت النفسية مثل اخلوف والغضب وآثارها في السلوك اإلنساني وتكلم عن 
العاطفة بنوعيها احلب والكره وعالقتها بالسلوك البشري، وتناول الدوافع األولية والدوافع 

الثانوية املكتسبة، ولم ينس أن يذكر آراءه عن الذاكرة واحلواس واإلدراك واخليال. 
وكان )ابن خلدون( املتوفى سنة )1406م( من أوائل من حتدثوا عن علم النفس الفارق  
منها   التي  املتعددة  الشخصية  في سمات  واحلضارة  البداوة  حياة  تأثير  بني  قارن  عندما 
الشجاعة واخلير)2(، وقد ذكر أيضًا بعض اآلراء حول الصلة بني سمات الشخصية وبني 
احتماالت النجاح أو الفشل في مهنة معينة، وبذلك يكون قد أسس لعلم التوجيه املهني الذي 
يعتبر فرعًا من فروع علم النفس احلديث، وحتى بالنسبة لعلم نفس األطفال جند أن األطباء 
العرب قد ألفوا املصنفات الكثيرة إلرشاد اآلباء واملربني عن كيفية تنشئة األوالد بطرق سليمة، 
)البن  األعراف(  وتطهير  األخالق  و)تهذيب  سينا(،  )البن  األخالق(  علم  في  )رسالة  منها 
مسكويه(، و)الذريعة إلى أحكام الشريعة( )لألصفهاني(، و)تهذيب األخالق( )البن عربي(.)3(
يعتبر كتاب )اجلمهورية( )ألفالطون(، أول مرجع في حسن معاملة املريض العقلي، كان 
حيث حتم فيه على أهل املريض مبرض عقلي أن يراعوه في املنزل وأن يحسنوا معاملته، كما 
ح األطَبّاء العرب املفاهيَم القدمية التي  طالب بتوقيع غرامة عليهم إن هم أهملوا في ذلك، وقد صَحّ
وها اضطراباٍت  تقول إن املرض العقلي والنفسي هو عقاب إلهي، أو نتيجة ملس شيطاني، وَعُدّ
ماغ، مثلها مثل باقي األمراض التي حتدث لباقي أعضاء اجلسم وقد  عضويًة تطرأ على الِدّ
أسسوا لها األقسام اخلاصة امللحقة بالبيمارستانات املختلفة في طول البالد وعرضها، وذلك 
منذ القرن األول الهجري على اعتبار أن املرضى العقليني قد فقدوا األهلية، ومن واجب الدولة 
ئات والراحة التامة واملعاملة  رعايتهم كمواطنني، ولذا فإنهم عاجلوا األمراض النفسية باملهِدّ
حيمة، بل وباملوسيقا والغناء، حيث جند أمكنة داخل البيمارستانات تعزف بها  اإلنسانَيّة الَرّ
صوا غرفًا خاصة للمرضى املتهيجني  فرق موسيقية لتهدئ من روع املرضى، كما قد خِصّ
بون، وفي  مأنينة، ويشرف عليها أطَبّاء وممِرّضون وخدم متدِرّ ر فيها أسباُب الهدوء والُطّ تتوَفّ
ة لألمراض العقلَيّة، وكانت تَتّبع أسلوَب املعاجلة  مدينة َسَرُقسَطة األندلسية مت إنشاُء ِمصَحّ

)1( ابن مسكويه: تهذيب األخالق، ص158،157.
)2( ابن خلدون: العبر وديوان اخلبر ـــ مجلد1، ص 38 ،39.

)3( محمود احلاج قاسم: الطب عند العرب واملسلمني ـــ تاريخ ومساهمات، ص223. 
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ات منتشرًة في  راعي، ولم تكن وحيدة في نوعها إذ كانت مثُل هذه املصَحّ بواسطة الَعَمل الِزّ
أنحاء عديدة من األندلس، و)للرازي( رأي في العالج حيث يرى أن عزل املرضى العقليني أو 
وضعهم مع نظرائهم قد يجعل حالتهم العقلية والنفسية تتدهور، وأن األجدى جلوس أسوياء 

معهم يحدثونهم بالصواب من األمور.
وقد اهتم األطباء العرب بوضع املصنفات التي تتكلم عن األمراض العقلية والنفسية 
)كابن عمران( الذي كتب مقالته عن املالنخوليا الذي وصف فيها حاالت االكتئاب املختلفة  
وابتعد عن ذكر األسباب اخلرافية، وقد كتب )ابن الهيثم( عن تأثير املوسيقى في اإلنسان وجند 
كذلك أن )ابن ميمون( قد ألف كتاب )اإلرشاد مبصالح األنفاس واألجساد(، وحتدث فيها عن 
حالة دعاها الهبوط أو االنهيار النفسي، وقد وصف )الرازي( الكثير من األمراض النفسية 
والعقلية كاملالنخوليا واملرقية والشراسفية، وقد أفاض معاصره )أبو حامد السمرقندي( في 
وصف تسعة أصناف من االضطرابات العقلية والنفسية لتشمل حوالي ثالثني حالة، مثل حالة 
املرض  آخر من  نوعًا  والشكوك، ووصف  القهري،  بالوسواس  االجتراري املصحوب  القلق 
النفسي املصحوب بأفكار اضطهادية، وذكر حاالت أخرى من االكتئاب املصاحبة بقلق بالغ. 
وفي مجال الوقاية من األمراض النفسية جند أن )ابن مسكويه( قد ذكر آراءًا معتبرة 
في مجال حفظ صحة النفس، كما كان يسميها مبعاشرة من هم على شاكلة الفرد ويحذر من 
مخالطة أهل الشر واملجون، وذلك خللق بيئة مهيئة للنمو النفسي السوي، وكذلك االستماع 

إلى احلديث العذب والفكاهة احملببة، وأخيرًا بأن يستقصي عيوب نفسه بغية إصالحها.
كان املرضى العقليون والنفسيون يعاملون منذ أقدم العصور بأقسى أنواع املعاملة من 
ضرب وسجن وغيره، لكن الطب العربي قد نحا نحوًا مختلفًا في البعد عن املفاهيم اخلرافية 
وكذلك عن استخدام الدجل والشعوذة لعالج املرضى، حيث قام على أساس راسخ من تفهم 
وإدراك الطبيب حلالة املرضى الذي حاول كسب ثقتهم، بل ويؤثر في نفسياتهم باستخدام 
اإلقناع بل وإيهامهم أيضًا بالشفاء، كقول )الرازي( بأن الطبيب ينبغي عليه أن يوهم املريض 
بأنه صحيح حتى في حالة عدم ثقته بذلك ألن مزاج اجلسد في رأيه يتبع النفس)1(، وال ننسى 
في هذا املجال من أن البيمارستان كان لديه وقف يصرف كراتب ملوظفني يعملون على إيهام 
املرضى بالشفاء، وتذكر املصادر التاريخية بعض حاالت العالج النفسي التي قام بها األطباء 
ويرفض  يخور  وصار  بقرة  أنه  اعتقد  الذي  املريض  كحالة  باإليهام  العالج  ومنها  العرب، 
الطعام بل وطلب اجلزار ليذبحه، فجاء )ابن سينا( وصدقه فيما قال، ولم يكذبه لكنه حتسسه 
وذكر له بأنه نحيف اليصلح للذبح وأن عليه أن يأكل ليسمن  والغريب أن املريض عندما أكل 

حتسنت قواه ونسي وهمه الكبير.

)1( علي كمال: مآثر العرب في الطب النفسي ـــ مجلة املهن الطبية العراقية، ص 351.
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ميكن أن  تؤدي أمراض الهستيريا إلى حالة من الشلل الوظيفي، وقد قام )ابن بختيشوع( 
بعالج جارية مشلولة اليد مبحاولة كشف ثوبها فمدت يدها لتستر نفسها)1(، وفي حالة أخرى 
لزوجة أمير كان تعاني من فقد النطق مع شلل وظيفي، جند أن الطبيب بعث ابنته متنكرة في 
زي مساعد له وعندما قامت تلك االبنة بلمس املريضة بشكل يدعو إلى االرتياب نسيت مابها 
من علة، ولطمت وجه االبنة وشفيت، وقد استخدم )ابن سينا( عرضًا كالنبض في حتليله 
النفسي ملريض شاب هو ابن أخت )شمس املعالي قابوس( كان مصابًا باالكتئاب عندما قارن 
)ابن سينا( تسارع النبض، وذلك عندما يذكر مكان الفتاة التي كان املريض يعشقها أيقن أن 

سبب املرض نفسي وطالب أهله بتزويجه إياها كعالج ناجع.
وقد عالج )الرازي( حالة من حاالت الوسواس بإقناعه بأن وساوسه جتاه اخلالق جتول  
أيضًا في ذهن العقالء من الناس، ولم يكتف األطباء العرب بتلك األنواع من العالج النفسي 
املالنخوليا  أنواع  نوع من  لكل  أدوية  )ابن عمران(  العقاقير، وذكر  إلى استخدام  بل دعوا 
املختلفة من أفيون وسرسام، وقد أدرك األطباء العرب مدى قوة تأثير البيئة احمليطة باملريض 
العقلي والنفسي، لذا فقد نصحوا بنقل املريض إلى مكان آخر، رمبا للتخلص من الذكريات 
املؤملة التي ميكن أن تكون عاماًل في حدوث التدهور النفسي، وقالوا يفضل أن يكون املكان له 
جو مييل إلى احلرارة بعيد عن العفونة، وقد قالوا بأهمية الترفيه عن املرضى باالستماع إلى 
الفكاهة والتنزه كما قال بذلك )ابن بطالن( ولم يهملوا دور املوسيقى في العالج النفسي، وقد 
حدد بعض األطباء اللحن واإليقاع حتى الوقت احملدد الذي تعزف فيه، وبلغ بهم التخصص 
الدقيق في هذا املجال لدرجة أن طبيب بالط )احلافظ لدين الله( املتوفى عام )1149م( قد 
اخترع طباًل خاصًا قال إن نغماته تشفي املريض)2(، ولم يهمل األطباء العرب دور التغذية 
السليمة واحلمية، واستخدام الدهون املختلفة كدهن الكتان وزيت اللوز بعد االستحمام كنوع 

من العالج لألمراض النفسية والعصبية.

طب النساء والوالدة:
وكذلك  التناسلي لألنثى،  بأمراض اجلهاز  واملتخصصة  أفرع الطب احلديث  أحد  هو 
بعملية الوالدة والعقم، وتعتبر )بردية كاهون( املتخصصة)3( في أمراض النساء أقدم نص 
طبي معروف في ذلك التخصص التي يرجع تاريخها إلى عام )1800ق.م(، وهي تتعامل مع 
األمراض املتعلقة بأمراض النساء واخلصوبة واحلمل، ووسائل منع احلمل،   وينقسم النص 
إلى أربعة وثالثني قسمًا، كل قسم يتعامل مع مشكلة معينة وهي حتتوي على التشخيص 

وكذلك العالج الذي يضم أنواع األدوية املختلفة.
)1( ابن أبي أصيبعه: عيون األنباء في طبقات األطباء ج1، ص127. 

)2( سامي حمارنة: تاريخ تراث العلوم الطبية واملسلمني، ص11.
)3( علي عبد الله الدفاع: رواد علم الطب في احلضارة اإلسالمية، ص17.
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كانت الوالدة تؤديها القابالت وذوات اخلبرة من األقارب، وكان هناك قانون صدر في 
القرن السابع قبل امليالد في روما، وذكر أن جميع النساء احلوامل الالتي يتوفني أثناء عملية 
القيصرية  العملية  أو إجراء  الطفل،  البطن إلخراج  لهن عملية شق  الوالدة يجب أن جترى 
التي استعملت لتوليد أم )يوليوس قيصر( نفسه، وكان )ألبقراط( كتابات حتتوي على العديد 
من أمراض النساء والوالدة تعود إلى القرن اخلامس قبل امليالد، وقد أشار إلى استخدامه 
ألوراق نبات الصفصاف بوضعه حتت لسان املرأة التي تضع من أجل تخفيف آالم الوضع، 
ورمبا تكون هذه أول إشارة إلى تأثير الساليسيالت التي تعتبر املكون الرئيسي لألسبرين، 
وهناك أطروحة أمراض النساء التي وضعت بواسطة )سورانوس( من مدينة )إفسس( في 
القرن الثاني، والذي وصف مراحل الوالدة الثالث، وفي هذا العصر كان هناك اعتقاد بأن 
الرحم عضو حّر احلركة)1( كما وصف ذلك )أفالطون(، وأن حركة الرحم تسبب الضغط 
على األعصاب والشرايني وغيرها من األعضاء، والتي بدورها تخلق أعراضًا مرضية. وأنه 
باملمارسة املنتظمة للجنس وباحلمل ميكن تثبيته في مكانه، ولهذا نصح )سورانوس( بالزواج 
سريعًا بعد البلوغ أو حدوث الطمث وإال فإن الرحم سوف يتجول داخل اجلسد مسببًا آالمًا 
الذي  الرحم  في  هبوطًا  يسبب  قد  اإلرهاق  ألن  زعمهم  في  كذلك  وميكن  للمرأة،  وأمراضًا 
يفّر من اجلسد احلار إلى البرودة، وقد ُنظر للحيض كتدفق للدم الزائد في جسم  املرأة، 
بينما حتتاج إليه احلوامل واملرضعات لتغذية الطفل، فيما عدا ذلك فدم املرأة قد يسبب لها 

األمراض.  
كانت أول طبيبة من النساء تكتب في علم أمراض النساء في ذلك العصر هي )مترودورا( 
عام )200-400م(، وفي العصر البيزنطي جند أن )ايتيوس األميدي( طبيب البالط في عهد 
اإلمبراطور )جستنيان( في القرن السادس امليالدي)2( قد أشار لبعض وسائل منع احلمل، 
وهناك طـبيب بيزنـطي آخـر هو )بولس اإلجيني( عام )625-690م(، وهو قريب عهد باحلضارة 
العربية الباكرة وترجم معظم أعماله )حنني بن اسحق( في القرن التاسع امليالدي إلى العربية 
أو السريانية ومنها )كناش الثريا(، وهو موسوعة ضخمة في اجلراحة العامة وفي جراحة 

األمراض النسوية معًا)3(.
وفي عصر ما قبل اإلسالم جند أن كتب األدب ومعاجم اللغة قد ذكرت أن العرب 
قد مارست اجلراحة الستخراج األجنة في حال موتهم داخل الرحم على األغنام واإلبل، 
وقد طبقوها على املرأة احلامل وأسموها السطو، وذكرت املصادر التاريخية أن القابلة 
والولد  التي سميت )باحلش(،  أمه  األعرابية  قد عرفت عالمات موت اجلنني في بطن 

)1( Gilman، Sander L and others. Hysteria Beyond Freud، p118.
)2( محمود احلاج قاسم: الطب عند العرب واملسلمني ـــ تاريخ ومساهمات، ص41،155.

)3( نفس املصدر، ص 42.
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إلنقاذ  احلامل  بطن  شق  أيضًا  عرفوا  وقد  احلشيش،  فهو  يابسًا  سقط  إذا  )اجلنني( 
اجلنني بعد وفاة أمه وأطلقوا عليها )اخلشعة(، ومن الذين جاءوا إلى الدنيا في اجلاهلية 
بتلك الطريقة )بكير بن عبد العزيز(، و)خارجة بن سنان( وكان يسمى )البقير( ألنه بقر 
عنه بطن أمه التي كانت تسمى )البقيرة(، وهو الذي تزوج ابنته مليكة الصحابي )عبد 

الرحمن بن عوف(.
األنصارية  عطية  أم  وكانت  اإلناث،  ختان  عملية  النبوة  عصر  قبل  العرب  مارس  لقد 
الكرمي  النبي  أسدى  وقد  اإلسالم،  بعد  تؤديها  واستمرت  العملية  بتلك  قام  من  أشهر  من 
لها بعض النصائح وبديهيًا فإن جل من قام بعملية التوليد والقبالة وتدبير بعض الوالدات 
العسرة من  النساء، وأصبح شيئًا تقليدًا إن لم يكن لزامًا أن تكون القابلة )أي التي تتلقى 
الولد عند الوالدة( عاملة بشؤون وأحوال املرأة، وكانت املرأة من األعراب حني تقترب ساعة 
والدتها تنعزل في ركن يطلق عليه اسم )املثبر(، فإذا جاءها املخاض جلست القرفصاء ودفعت 
والقابلة جتلس من خلفها أي  إلى األمام واسندت راحتيها وركبتيها على األرض  بظهرها 
وراءها لتستقبل بيديها الطفل، ولم تتغير الصورة في زمن احلضارة العربية الباكر بالنسبة 
للمرأة فبحكم أنوثتها، والقيود العرفية والشرعية املسلطة عليها أدت إلى صعوبة دارسة طب 

النساء والتوليد.
بسبب العالقة الوثيقة بني الطب العربي في عهده األول والطب اليوناني فقد ظلت مؤلفات 
التي ترجمت  )أبقراط(، و)سورانس(، و)جالينوس( و)ايتيوس األميدي(، و)بولس اإلجيني( 
في القرن التاسع امليالدي طليعة ما نقله العرب من علوم اليونان في طب النساء والوالدة،  
وبقيت تلك الكتب يرجع إليها أطباء العرب، بالنسبة إلى علم أمراض النساء لقد تناول األطباء 
على   يدل  مما  بالتفصيل  للمرأة  التناسلي  اجلهاز  تشريح  اإلسالمية  احلضارة  عصر  في 
العهم وتراكم اخلبرات الناجمة عن التشريح املقارن لبعض احليوانات، وكذلك أثناء  سعة اِطّ
إجرائهم للعمليات اجلراحية جند ذلك فيما ذكره )علي بن العباس املجوسي(، حيث تكلم عن 
تشريح الرحم، وأربطته وكذلك عنق الرحم، وختم كالمه بوصف دقيق للمبيضني وقارن بينهما 

وبني اخلصيتني من حيث احلجم والشكل وامللمس)1(.
ذكر )ابن سينا( في الفصل األول باملقالة األولى من كتاب )القانون( وصفًا تشريحًيًّا 
دقيقًا للرحم، ووصفه بأنه »آلة التوليد التي لإلناث«، وحدد موضعه وراء مثانة البول وكذلك 
حدد طوله التقريبي، وتكلم أيضًا عن عنق الرحم وبني أنه قناة تستقبل املني وتخرج احليض 
ومير عبرها الوليد واستتبع هذا الوصف التشريحي بأن يكونوا على علم بوظيفة الرحم، فنجد 
تبعًا لذلك وضع شرحًا وافيًا لعملية احليض أو الدورة الشهرية التي كان يطلق عليها في 

)1( محمود احلاج قاسم: الطب عند العرب واملسلمني ـــ تاريخ ومساهمات، ص 168. 
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مؤلفاتهم لفظ الطمث، وقد حدد )علي بن العباس املجوسي( وقت بدئه وانتهائه، وكذلك مدته 
التقريبية والوقت الكائن بني كل حيضتني، وعقب )ابن سينا( بذكره عن الفرق بني دم احليض 
العادي وبني النزف ألسباب أخرى، منها رقة الدم ووجود التقرحات أو األكلة أو البواسير، 

وذكر في كل حالة الفرق في كمية الدم ولونه)1(.
أسباب  إلى  وقسمه  انقطاع احليض)2(  أسباب  عن  باستفاضة  )الزهراوي(  تكلم 
طبيعية نتيجة صغر أو كبر سن املرأة، أو بسبب احلمل أو الرضاعة، أو أسباب عرضية 
نتيجة لوجود سبب عضوي في الرحم، وجند في مؤلفات أطباء ذلك العصر الكثير عن 
أمراض اجلهاز التناسلي منها رتق املهبل وعنق الرحم، وحتدث )الرازي( عن أسبابها 
إما نتيجة عيب خلقي أو كمضاعفات لعالج القرحة ويصف الفرق بني كل حالة، وقد تكلم 
أيضًا عن البواسير الرحمية وأتى من بعده )الزهراوي( ليقدم وصفًا شافيًا لذلك الداء، 
)ابن سينا(  ولقد وصف  الرحمي)3(  التجويف  كانت في عمق  إذا  إال  بالكي  ويعاجلها 
ناسور الرحم في كتابه القّيم )القانون(، ويذكر أعراضه بالتفصيل، وقد فرق أيضًا مابني 
سقوط الرحم وانقالبه، ووصف )الزهراوي( التهابات عنق الرحم وعالجها بالكي وحتى 
)للرازي(،  )احلاوي(  كتاب  في  دقيقًا  له شرحًا  فنجد  احلوض  داخل جتويف  اخلراج 
ويقال إن )ابن سينا( هو من تكلم عن أورام الرحم الليفية، وكان يطلق عليها مسامير 
الرحم، أما بالنسبة ألورام الرحم السرطانية فقد وصفها الرازي وصفًا مجماًل وذكر 
وجود األلم وحدد مكانه في أسفل البطن واملنطقة األربية والعانة، وقسمها أورامًا في 
الرحم أو في عنق الرحم)4(، وإذا مت ملس الورم فإنه يكون مؤملًا ورمبا يسيل منه صديد 
وال شفاء منه، ويضيف )الزهراوي( بتحذير األطباء عندئذ من إجراء أي تدخل جراحي 

ويضيف علي بن العباس مصاحبة القّرح مع السرطان من عدمها.
أما بالنسبة للحمل والوالدة فقد ذكر )أحمد بن محمد البلدي( في كتابه )تدبير احلبالي 
والقيء  احليض  دم  بانقطاع  وحددها  للحمل،  تفصيلية  أعراضًا  والصبيان()5(  واألطفال 
وحدوث آالم املعدة وخفقان القلب ورمبا اإلغماء، وتكلم أيضًا عن الوحم وهو اشتهاء الغريب 
ذكر  وقد  الوالدة،  قرب  ذكر عالمات  في  أيضًا  وأسهب  كالطني،  الرديء  ورمبا  الطعام  من 
ولقد  الرحم،  انقباضات عضالت  بفضل  بل  وحده  يخرج  ال  أن اجلنني  العباس(  بن  )علي 
تكلم )ابن سينا( في رعاية احلامل وضرورة عالج اإلمساك بامللينات ال املسهالت وحذر من 

)1( ابن سينا: القانون في الطب ج، ص586.
)2( ابو القاسم الزهراوي: التصريف ملن عجز عن التأليف ج1، ص90.

)3( نفس املصدر ج2، ص114. 
)4( الرازي: احلاوي في الطب ج9، ص38-37.

)5( أحمد بن محمد البلدي: تدبير احلبالي واألطفال والصبيان، ص98.
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فصد احلوامل، وذكر )البلدي( في كتابه )تدبير احلبالى( أنواع األطعمة املختلفة التي ينبغي 
أن تتناولها احلامل واملقدار الذي يجب على احلامل تناوله منها، وأوصى أيضًا بضرورة 
وحمل  والوثب  الكثيرة  احلركة  واجتناب  إفراط،  دون  املشي  في  متمثلة  الرياضة  ممارسة 
وبالنسبة  الشديد،  الصوت  حتى  وجتنب  لديهن  النفسي  اجلانب  ومراعاة  الثقيل،  الشيء 
إلى احلمام فقد نصح )البلدي( احلامل بعدم إطالة اجللوس فيه وبأن يستعملن املاء الفاتر 

ويستحب وجود البخور والطيب في احلمام.
بوصف   وقاموا  )بالرحا(  أسموه  الذي  الكاذب  احلمل  عن  العرب  األطباء  وقد حتدث 
األعراض املصاحبة له من انقطاع دم احليض وتغيير في اللون وكبر حجم الثدي، وكذلك 
والوضع،   املخاض  بآالم  وأحست  اجلنني  حركة  تشبه  بحركة  املرأة  أحست  ورمبا  البطن، 
وتكلموا عن مآله وعدم وجود جنني في نهاية املطاف، أما سببه فقد ذكره )ابن سينا( بكتابه 
)القانون في الطب(، وحتى عسر الوالدة فقد ذكرها )البلدي( بالتفصيل وقال بأنها رمبا تأتي 
من املرأة نفسها كالسمنة املفرطة، أو الهزال الشديد أو لوجود أورام سواء في الرحم أو 
خارجه، أو للوالدة التي تأتي قبل امليعاد أو ملرض آخر، وذكر أسبابًا حتدث للوليد من حيث 
حجمه، أو وجود تشوه خلقي وخاصة في الرأس أو لتعدد املواليد أو رمبا ملوت الطفل داخل 
الرحم، أو تكون القدمان هي اجلزء املتقدم من اجلنني، وقد ذكر )الزهراوي( كيفية التعامل 

مع تلك احلاالت بتدوير اجلنني داخل الرحم)1(.
إلى كلٍّ  تعود  بأن أسبابه  العقم، وذكروا  العرب عن  العديد من األطباء  وقد كتب 
من  الرجل واملرأة، وعزاه )ابن سينا( إّما لسبٍب في مني الرجل أو مني املرأة، وإما في 
أعضاء الرحم، وإما في القضيب أو ألسباب نفسية، كالهم أو اخلوف أو الفزع، وقال 
أيضًا إن من أسباب العقم ما يعود إلى عوائق عضوية  في عنق الرحم من تشنج أو 
ضيق أو بسبب حدوث  ندوب، أو انسداد، أو انقالب رحمي، أو وجود  أمراض في الرحم 
من أوارم أو قروح أو زوائد حلمية، أما السبب عند الرجل فقد أرجعوه إلى ضعف أوعية 
املني أو ضعف قوتها املولدة للمني، أو بسبب قصر القضيب نفسه، أو العوجاجه فال 

يستطيع أن يضع املني في فم الرحم.
أما وسائل منع احلمل فقد أوصى )ابن ماسويه( باستخدام حتاميل مهبلية من الفلفل 
مكونة  للمهبل  باستعمال حتاميل  قال  فقد  نهائية  وملنع احلمل بصورة  عملية اجلماع،  بعد 
من روث الفيل)2(، وذكر )ابن سينا( وسائل أخرى منها مسح القضيب قبل وبعد االتصال 
اجلزار(  )ابن  ويصف  وغيرها،  اللبالب  أو  الرمان  وشحم  اخلل  ودهن  بالقطران  اجلنسي 

)1( كمال السامرائي: مقال األمراض النسائية في الطب العربي القدمي. 
)2( الرازي: احلاوي في الطب ج9، ص151.
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ثمانية عشر مستحضرًا دوائيًا لنفس الغرض)1( في كتابه )زاد املسافر( ذلك لقتل النطفة 
أو إسقاط احلمل. واشترط )علي بن العباس( استخدام تلك األدوية في بعض حاالت صغر 
الرحم التي ميكن أن تؤدي إلى وفاة احلامل، وأخيرًا فقد تكلم )علي بن العباس( عن اإلسقاط 
للضرب  كالتعرض  خارجه  أسباب  من  أو  نفسه  الرحم  في  الداخلية  وأسبابه  )اإلجهاض( 
والوثب واستخدام الدواء املسهل أو حتى إجراء فصد دموي، ويضيف )ابن سينا( أسبابًا 

أخرى كموت اجلنني داخل الرحم أو قروح في الرحم أو اإلصابة بالسرطان الرحمي.
وقد اهتم كل من )تياذوق(، و)ماسجويه البصري(، و)مسيح بن احلكم الدمشقي( بعلم 
املمارسة،  تلك  في  ما  أخطر  القبالة،  في  كتب  عندما  )تياذوق(  انتقى  وقد  والتوليد،  القبالة 
وحتدث عن انحباس املشيمة وتأخر خروجها ونصح بعدم السحب على احلبل السري، وذلك 
خوفًا من اندالق الرحم إلى اخلارج وميكن أن يتسبب في موت املرأة وقد أوصى )الرازي( 
بذلك أيضًا بالنسبة للوالدة والقبالة، ورمبا يكون كتاب )احلاوي( في الطب )للرازي( وخاصة 
مارس  وقد  النسوي(،  )الطب  والتوليد  النساء  أمراض  في  ماكتب  أول  هو  التاسع  جزأه 
)الرازي( القبالة بنفسه أو عن طريق إرشاده القابلة، وقد نصح بشق أغشية الرحم األمامية 
إلخراج قسم من املياه األمينوسية )السلوية( حول اجلنني لكي يسرع بعملية الوالدة، وهو 
تقليد عمل به األطباء في منتصف القرن العشرين، ويوصي )الرازي( أيضًا بتقطيع اجلنني 
إذا كانت الوالدة متعسرة، أو قطع رقبته في حالة ضخامة رأسه نظرًا إلصابته باالستسقاء 
الدماغي)2(، وقد كان )للرازي( فضل السبق في فحص املريضات باإلصبع عن طريق فتحة 
الشرج، وذلك جلس محتويات احلوض وقد أشار أيضًا إلى حاالت تقدم املشيمة، وذكر عملية 
ن أمراض  تدوير اجلنني داخل الرحم، ليجيء مقدم الطفل بالرأس، أما )ابن سينا( فقد ضَمّ
النساء والوالدة في اجلزء الثالث من كتابه )القانون( ووصف الوالدة القيصرية بخروج رجلي 

الطفل أواًل.
وظهر في نفس العصر )أبو القاسم الزهراوي( في قرطبة باألندلس الذي وضع كتاب 
للجراحة  منه  األخير  اجلزء  ثالثني جزءًا، وخصص  في  التأليف(  عن  ملن عجز  )التصريف 
العامة، وجراحات النساء، وقد زوده برسوم تفصيلية لآلالت التي كان يستعملها في أداء 
عملياته اجلراحية املختلفة، واشتكى )الزهراوي( من عدم توفر قابالت ماهرات أو طبيبات 
على مستوى املسؤولية في ممارسة جراحة النساء والتوليد، ووصف أيضًا وضعية خاصة  
تتدليان،  وتدع رجليها  املرأة على ظهرها وتضع فخذها على كرسي  فيها  للوالدة تستلقي 
وقد ذكر )الزهراوي( حاالت احلمل خارج الرحم، وكذلك موضوع املشيمة املتقدمة بصورة 
أوضح مما قال به )الرازي(، و)الزهراوي( هو الذي اخترع املقص اجلراحي النموذجي الذي 

)1( محمود احلاج قاسم: الطب عند العرب واملسلمني ـــ تاريخ ومساهمات، ص167.
 Spink and Lewis عن  نقاًل  اإلسالمية  العصور  في  النسوية  اجلراحة  مقال  السامرائي:  كمال   )2(

.Albucasis:Surgical instruments، p.492
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ترتبط قطعتاه مبفصل بني فكيه القاطعني ومقبضيهما عند الطرف اآلخر، وكان أبرز ما أنتجته 
قريحة )الزهراوي( من آالت للجراحة النسوية والوالدة هو املشداخ)1(، وهي آلة لفدغ رأس 
اجلنني إذا كان مروره في احلوض أثناء الوالدة مستحياًل، وهي ذات فكني مزودين مبسامير 
لتثبت على رأس اجلنني، وقد استعملها على األجنة امليتة في الرحم، وحتدث األطباء املسلمون 
كذلك عن عسر الوالدة، وبينوا أن ذلك يعود إلى عدة أسباب وهي إما احلامل، أو اجلنني أو 

الرحم أو عدم كفاءة القابلة أو حتى وجود أسباب أخرى.

طب األطفال:     
هو فرع من فروع الطب يهتم برعاية األطفال، ولذلك فهو يشمل مختلف أوجه التطور 
والصحة البدنية والنفسية للطفل، مبا في ذلك معاجلة األمراض، واإلعاقات واألمراض املختلفة  
ْخُص النَّاِعُم ِمْن ُكلِّ  وكثيرًا ما ميتد ليشمل الرعاية الصحية الوقائية، والطفل في اللغة هو الرَّ
َشْيٍء، كما ذكره )الزبيدي( في تاج العروس، ويقول )ابن منظور( في لسان العرب إن الصبي 
يدعى طفاًل حني يسقط من بطن أمه إلى أن يحتلم)2( ويقول )ابن العربي( إن الطفل هو ما 

يسقط من السماء من ندا غدوة وعشية. 
ال جند في أطباء املسلمني من تخصص في طب األطفال، إال أنهم قد اكتسبوا الكثير 
من املعارف املتعلقة بهذا املجال من باقي التخصصات كاألمراض الباطنية واجلراحة وطب 
النساء والتوليد، وقد وضعوا في مؤلفاتهم مواضيع تتعلق بخلق اإلنسان وتطور اجلنني في 
بطن أمه كما فعل )البلدي( في كتابه )تدبير احلبالى واألطفال(، حيث تكلم عن تكون اجلنني 
تطور  أفاض في وصف  وقد  الرحم،  املرأة واجتماعهما في  وبويضة  الرجل  باشتراك مني 
اجلنني وذكر أوقات ظهور األعضاء املختلفة كعظام الفقرات واملخ واألعصاب وغيرها، وكذلك 
بداية حترك اجلنني في متام سبعني يومًا، وقال باختالف األجنة في ذلك، فمنهم من يبدأ 
احلركة عند ثمانني يومًا وآخرين عند تسعني يومًا، وتكلم أيضًا عن الظواهر لدى األم احلامل 
أثناء احلمل)3(،  الطمث  دم  ونزول  الثدي  ُتنبئ عن ضعف اجلنني، كضمور  أن  التي ميكن 
وبالنسبة للمولود فقد وضعوا عالمات ظاهرية وصفوا بها صفات الطفل الطبيعي من احلجم 
والبكاء ساعة الوالدة، وأضاف )الرازي( التبول والعطاس كعالمة من عالمات احلياة، وقد 
ج كما يقول، )عريب بن سعد القرطبي(  تكلم األطباء العرب عن األطفال ناقصي النمو أو اخلدَّ

أن املولودين لسبعة أشهر يكونون قصافًا مهازيل.)4(   
 ذكر األطباء العرب الكثير من حاالت التشوهات اخللقية التي تعرض لهم أثناء القبالة  
وعسر الوالدة كعظم حجم الرأس، وقال )الرازي( عن تلك احلالة بأن السبب يكمن إما في 

 Spink and Lewis عن  نقاًل  اإلسالمية  العصور  في  النسوية  اجلراحة  مقال  السامرائي:  كمال   )1(
.Albucasis:Surgical instruments، p.488

)2( ابن منظور: لسان العرب ج11، ص401.
)3( البلدي: تدبير احلبالى واألطفال والصبيان، ص130،114،133.

)4( ابن عريب بن سعد القرطبي: خلق اجلنني وتدبير احلبالى واملولودين، ص36.
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كبر عظم الرأس أو جتمع ماء داخلها أو كحالة الذي يولد برأسني أو رأسًا بوجهني، كما أخبر 
)الرازي()1( وذكر عريب بن سعد في كتابه )خلق اجلنني وتدبير احلبالى واملولودين( التوائم 
السيامية امللتصقة بالبطن، وكذلك ذكر )القزويني( عن شخص طويل القامة طوله تسعة أذرع 
قوي البنيان إال أنه ضعيف العقل، ونقل عن )الشافعي( قوله برؤيته في اليمن مسخ له من 
فوق وسطه جسمني وأربعة أذرع)2( وأفاض األطباء والكتاب )كاجلاحظ( في ذكر التشوهات 
اخللقية البسيطة مثل شق الشفة والشترة وتشوهات األصابع وسدة األذن وانسداد مجرى 
البول والكثير من حاالت اخلنوثة املتعددة، وكبر حجم الرأس لتجمع املاء داخلها واحلول، 
ولم يكتف األطباء بوصف تلك احلاالت بل تعدوا ذلك على محاولة معرفة األسباب املختلفة 
لذلك فقد قسموها إلى أسباب وراثية، كما قال بذلك ابن سينا عندما أشار إلى التغيرات 
اجلاحظ  وذكر  أعضائه،  في  مبرض  مصابًا  الشخص  كان  إذا  وخاصة  الرجل  مني  في 
كثرة حاالت العرج في عائالت بعينها كبنو احلداء وظهور الصلع بكثرة عند بنو كابية)3(، 
ويضيف البغدادي عاماًل آخر بحدوث عدم تناسب األعضاء بحدوث البلوغ بدليل ظهور شعر 
اللحية، وذلك ميكن أن يشير إلى تغير هرموني يؤدي إلى تشوه وعدم تناسب في األعضاء 
مكتسب)4(، وأضاف ابن سينا التغيير في غذاء احلامل لتجنب اإلصابات أثناء الوالدة، كما 

بحثوا في عملية اإلرضاع واالهتمام باملرضعات.   
يعتبر كتاب )املعاجلات األبقراطية( )ألبي احلسن أحمد بن محمد الطبري( الذي توفي 
طب  في  ماكتب  أقدم  من  اجلنني(  )خلق  القرطبي(  سعد  بن  )عريب  وكتاب  )976م(،  عام 
األطفال، وجاء من بعدهما )ابن اجلزار القيرواني(، فكتب كتاب )سياسة الصبيان وتدبيرهم(، 
ثم تبعه )أحمد بن محمد البلدي(، ووضع كتابًا شاماًل في طب األطفال أسماه )تدبير احلبالى 
واألطفال والصبيان(، وجند كتابات كثيرة في ذلك الفرع من الطب كتب للكثير من األطباء 
أن  إال  بهم  والعناية  األطفال،  أمراض  في  مهمة  رسالة  الذي وضع  )الرازي(  منهم  العرب 
النسخة العربية مفقودة وموجود لها ترجمات بلغات شتى منها العبرية والالتينية واإليطالية 
واإلجنليزية، وكذلك )ابن سينا( في كتابه )القانون في الطب(، ثم وضع من بعده )ابن القيم 

اجلوزية( كتابه )حتفة املودود في أحكام املولود(.  
لقد اهتم األطباء أيضًا مبراحل حياة الطفل منذ مولده، كما ذكر )ابن اجلزار( في كتابه 
)سياسة الصبيان وتدبيرهم( رد الفعل االنعكاسي للمواليد عندما يعصرون حلمات الثدي 
عند وضعها في أفواههم)5(، وذكر أيضًا طول مدة نومهم في تلك الفترة الباكرة وبالنسبة 

)1( ابن أبي أصيبعه: عيون األنباء في طبقات األطباء ج2، ص343.
)2( الدميري: حياة احليوان الكبرى »حاشية«، ص383-389.

)3( أبو عثمان اجلاحظ: البرصان والعرجان والعميان واحلوالن، ص276،272.
)4( محمود احلاج قاسم: الطب عند العرب واملسلمني ـــ تاريخ ومساهمات، ص271.

)5( ابن اجلزار القيرواني: سياسة الصبيان وتدبيرهم، ص62.



- 75 -

إسهامات العرب الطبية

لكيفية العناية بهم بعد الوالدة فقد ذكر )ابن سينا( في كتابه )القانون في الطب( شروط غرفة 
أن يكون رأس  بها وشدد على  الغرفة، ووجود هواء معتدل  املولود من حيث درجة حرارة 
املولود في مستوى أعلى من باقي جسده وحذر من التواء عنق الطفل أو ظهره أو أطرافه، 
ويكمل )البلدي( في كتاب )تدبير احلبالى( بذكر االهتمام وتنظيف مداخل الطفل كالفم واألنف 
وأما  تسدها،  قد  أية فضالت  بدون وجود  مفتوحة  تظل  لكي  والبراز  البول  وكذلك مبخرج 
رعاية اجللد فلم ينساها )ابن سينا( حيث نصح بتمليح جسد الطفل مباء امللح الرقيق بدون 
التعرض ألنفه، وإذا اتسخ اجللد وجب الغسل مباء فاتر وحتى طريقة استحمام الوليد فقد 
أوالها )ابن اجلزار( عنايته، ونصح احلاضنة أن تغسله مباء حار عذب في ثالثة أوقات وهي 
الغداة ونصف النهار وعند العشاء ويجب كذلك أن متسكه بيدها اليسرى برفق وإحكام)1(، 
أما العناية بسرة املولود لئال تكون مصدرًا اللتهاب أو عدوى فيقول )ابن اجلزار( بوجوب 
ربطها بعد قطع احلبل السري، ووضع عليها خرقة مغموسة بالزيت ووضع الرماد احملترق 
سواء من ودع أو عرقوب عجل أو حتى رصاص محرق قد مت سحقه بواسطة الشراب وذلك 

بعد وقوع السرة. 
كما حظي موضوع إرضاع األطفال بنصيب وافر من العناية، فقد كتب األطباء العرب 
السن  حيث  من  املرضع  في  متوفرة  تكون  أن  ينبغي  التي  الشروط  في  الكثير  واملسلمون 
واألخالق وحجم اجلسم، وأن تكون قد وضعت من حوالي شهر ونصف أو شهرين، وكذلك 
ًا للمولود،  قد شددوا على احلمية الغذائية التي يجب تتبعها حتى يكون لبنها مغذيًا وصحًيّ
بحيث يكون ما تتناوله له قيمة غذائية متوازنة، وكذلك يجب أن تتناول الطعام املدًرّ للنب بأن 
يكون محتويًا على احلنطة وحلم اخلراف واألسماك، كما نصحوا املرضع بالتوقف عن إرضاع 
الطفل في حال تعرضها ملرض ُمعٍد، أو إسهال شديد، أو حتى احتباس بولي أو إمساك وكذلك 
يجب عليها أن تتوقف أيضًا إذا تناولت دواء حتى ال يتأثر الطفل بذلك)2(، وقد ذكر )ابن سينا( 
إعطاء العسل للوليد لتفريغ مادة العقي من أمعاء الطفل حلني بدء إفراز اللنب من األم بصورة 
طبيعية، وذكر )األنطاكي( في )تذكرة داود( أنه يفرز من غدد إسفنجية رخوة في الثدي ويحدد 
كذلك عدد مرات اإلرضاع مبرتني أو ثالث في اليوم، وقال بأن أقل ما يرضعه الطفل مائة 
وخمسني درهم أي ما يوازي 450 جرام من احلليب يوميًا، وأكثره خمسمائة درهم أي حوالي 
1500 جرام في اليوم)3(، ونصح )ابن اجلزار( بعدم اإلرضاع بعد احلمام مباشرة، وقد نصح 
جميع األطباء بوجوب إرضاع الطفل بلنب أمه كما ذكر )البلدي( بقوله إن لنب األم هو أوفق 
األلبان لألطفال، وذكر كذلك بأن اإلرضاع يحوي فائدة لصحة األم نفسها وهذا يتوافق مع 

مكتشفات الطب احلديثة في أن الرضاعة الطبيعية تقي من سرطان الثدي عند املرضع.)4(
)1( ابن اجلزار القيرواني: سياسة الصبيان وتدبيرهم، ص60-61.

)2( محمود احلاج قاسم: الطب عند العرب واملسلمني ـــ تاريخ ومساهمات، ص254.
)3( أبو داود األنطاكي: تذكرة أولي األلباب واجلامع للعجب والعجاب، ص 13.

)4( البلدي: تدبير احلبالى واألطفال والصبيان، ص 186.
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وتكلم )الرازي()1( و)ابن سينا( عن قلة إفراز لنب األم، وأشارا بالرجوع إلى سبب ذلك  
لوجود علة ما في تركيب الدم، وعقب )علي بن العباس املجوسي( بإرضاع الطفل من غير األم 
إذا دعت الضرورة لذلك في حالة قلة لبنها، أو مرض حلقها، وإذا لم يتوفر اللنب اآلدمي ميكن 
إعطاء الوليد ألبان احليوان، وقال بذلك )ثابت بن قرة( في كتاب )الذخيرة(، وقسم تلك األلبان 
البقرة. وقد وصى  املاعز، وغليظ كلنب  أنثى احلمار، ومتوسط كلنب  إلى ثالثة، لطيف كلنب 
)األنطاكي( بتسخني احلليب الذي طال مكثه)2(، وأشار إلى عدم أخذ اللنب من احليوانات التي 
ميكن أن تأكل اجليف ألنها ميكن أن تنقل األمراض، وهذا ما يوصي به الطب احلديث لتقليل 
انتقال عدوى اجلراثيم للطفل من البقرة، وقد حّددوا مدة الرضاعة بعامني، ولعلهم رجعوا في 
ذلك إلى ماورد في القرآن الكرمي بسورة البقرة �َواْلَوالَِداُت ُيْرِضْعَن َأْوَلَدُهَنّ َحْوَلْيِن َكاِمَلْيِن

� )آية 233(، واشترطوا بأن يكون فطام الوليد عند اعتدال الطقس، وبأن يكون تدريجيًا كما 
ذكر )ابن سينا(، وبأال يكون في حر الصيف وال برد الشتاء إذ أن ذلك يجِنّب الطفل اإلصابة 
بالنزالت املعوية، حيث تقل كفاءة اجلهاز الهضمي للطفل نتيجة تغير درجات احلرارة، كما 
يقول به اآلن الطب املعاصر، ويبدأ الفطام كما أوصى )ابن سينا( بتناول احلساء واللحوم 
اخلفيفة أو بالليط من خبز وسكر.)3( وحتى بكاء املواليد فقد ذكر لها )ابن القيم( تفسيرًا 
دقيقًا)4(، حيث قال بأنه يروض أعضاءه ويفسح من سعة صدره، ونصح )ابن اجلزار( بحمله 
العالية  األصوات  عنهم  ومينع  األطفال،  يستلذها  نغم  ذات  أصوات  وإسماعه  رقيقًا  حماًل 
والوجوه املفزعة كاملغطاة بالبراقع، ويذكر )الطبري( في )املعاجلات األبقراطية( أسبابًا لبكاء 
الطفل، وهي نتيجة آالم في جسمه أو احتباس اللنب في معدته، أو جوع نتيجة قلة التغذية، 
أو حتى وجود ما يؤذيه في مضجعه، كما أشار )ابن سينا( إلى أنه ينبغي عند تدّريب الطفل 
على املشي احلذر من احلركات العنيفة بقوله: »وال يجوز أن يحمل على املشي والقعود قبل 

انبعاثه إليه بالطبع؛ فيصيب ساقيه وصلبه آفة«.
وقد شملت مؤلفات األطباء العرب واملسلمني الكثير عن أمراض األطفال فتكلموا عن 
أمراض اجلهاز التنفسي، وذكروا أعراضها بالتفصيل من زكام وصعوبة في التنفس وسعال 
وحتى وجود البصاق املدمم، وقد وصف )ابن عريب( مرض الدرن)5( وصفًا دقيقًا من تتابع 
األنفاس وأصوات في الرئة والشعب الهوائية التي يسميها باألنابيب، وقد عرف )الرازي( 
أنواعًا مختلفة من السعال منها العادي، واملصاحب للبرد وكذلك املصاحب حلاالت اإلسهال 
وكعرض اللتهاب الرئة ووصف العالج لكل نوع منها، ويقسم )البلدي( أنواع السعال ويصف 

)1( الرازي: احلاوي في الطب ج7، ص 8.
)2( أبو داود األنطاكي: تذكرة أولي األلباب واجلامع للعجب العجاب، ص 255.

)3( ابن سينا: القانون في الطب ج1، ص153.
)4( ابن القيم اجلوزية: حتفة املودود في أحكام املولود، ص183.

)5( ابن عريب القرطبي: خلق اجلنني وتدبير احلبالى واملولودين، ص75.
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العسل واالستحمام باملاء احلار كعالج له، وقد ذكر )الطبري( نفث الدم وقال بأن مصدره إما 
من الرأس فيخرج من األنف، وإما من الرئة، ويصاحبه سعال ونحنحة،وحتدثوا عن أمراض 
األنف، وذكروا أعراضًا مثل، انتفاخ فتحتي األنف وحكتهما والزوائد اللحمية فيهما وكذلك 
سدة األنف، أما عن أمراض احلنجرة فقد تكلم )البلدي( عن التهابها وأسماها اخلرخرة)1( 
واخلوانيق  احللق  ورم  عن  أيضًا  األطباء  تكلم  وقد  بالرئة،  رطوبة  وجود  في  سببها  وذكر 
والتهاب اللوز وتورم الغدد اللمفاوية التي أسموها بالضفادع. وذكر األطباء عن ما يعرض من 
أمراض للجهاز الهضمي فتكلموا عن أمراض الفم، ومنها قروح الفم وأورام اللثة عند ظهور 
األسنان وكذلك عن جفاف اللسان، وتكلم )البلدي( عن القيء كأهم عرض عند األطفال وذكر 
السبب في رداءة اللنب وفساده، أو رمبا لضعف معدتهم، وهو بذلك مياثل قول الطب احلديث 
في حدوث ضيق في عضلة البواب باملعدة أو رمبا حدوث ترهل وضعف لعضالت املعدة، 
ويوصي )ابن هبل البغدادي( بشراب التفاح والرمان)2(، أما اإلسهال الذي أسموه استطالق 
البطن، فقد ذكر )الرازي( بعضًا من أسبابه كالبرد أو ظهور األسنان وعاجله بتناول عصير 
الفاكهة والنعناع وشراب الورد، وقد أوصى )ابن سينا( بقطع الرضاعة في اليوم احلادث 

فيه املرض.
وبخصوص األمراض اجللدية فقد كان )أحمد بن محمد الطبري( أفضل من كتب فيها، 
وتكلم )الرازي( عن احلكة التي نصح بعدم عالجها باملراهم، بل باالستحمام ببعض محاليل 
األدوية، واجلرب والسعفة التي تظهر في الرأس والوجه، وينضح منها ماء ويصاحبها حكة، 
مما يؤدي إلى خدوش في اجللد، وقام )الرازي( بالتفريق بني احلصبة واجلدري، وهو أول 
من استخدم عنصر الزئبق في تركيب مراهم اجللد بعد أن قام بتجريب تأثيره على القرود)3(.
لقد اهتم األطباء العرب بأمراض اجلهاز العصبي عند األطفال وشملت مؤلفاتهم الكثير 
من األمراض كالتشنج وشلل األطفال الذي يذكر )الرازي( أعراضه بدقة سواء حدوثه بطرف 
واحد أو اجلسم كله، مما مينعه من املشي، ويعالج )الرازي( ذلك الشلل بوضع الطفل في 
حمام ثم تدهن مفاصل الطفل، وقد وصفوا مرض االسترخاء الذي يتحدث )الطبري( عنه 
ويقسمه إلى نوع وراثي اكتسبه من أحد األبوين)4(، وليس له عالج، أو رمبا يكون نتيجة 
رداءة الغذاء في رأيه، ورمبا يقصد بذلك التسمم بعنصر الرصاص الذي يضعف األعصاب. 
أما التشنج أو الصرع فقد أطلقوا عليه الكثير من األسماء منها أم الصبيان وإبليسيا 
وعلة الصبيان، وقسموه إلى أنواع متعددة منها ما هو طبيعي يولد الطفل به والحظوا أنه 
يشفى بتقدم السن، وإذا لم يتم الشفاء فإن مآله املوت، ومنها ما هو عرضي وزمن حدوثه 

)1( أحمد بن محمد الطبري: املعاجلات األبقراطية، ص 27.
)2( محمود احلاج قاسم: الطب عند العرب واملسلمني ـــ تاريخ ومساهمات، ص 257.

)3( ويل ديورانت: قصة احلضارة ج4.
)4( أحمد بن محمد الطبري: املعاجلات األبقراطية، ص 14.
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يكون بعد امليالد نتيجة أسباب كثيرة منها ارتفاع درجة حرارة الطفل أو فساد اللنب، أو نتيجة 
نوبة من الفزع أو شدة بكاء الوليد، أو حتى بسبب اإلسهال الشديد، ويذكر )األنطاكي( عالجًا 
بالتشريط ومداوة الطفل بغلي اخلشخاش)1( وإعطائه كمهدئ وقد حتدث )الطبري( و)ابن 
سينا( عن مرض الكزاز ووصف أعراضه، ويضيف الرازي في وصفه حلالة صبي أصابته 
نخسة في عضده بأن السبب رمبا يكون التقيح احلادث في عمق اجلرح وكذلك لضيق فم 

اجلرح ويوصي بتوسيعه. 
وبالنسبة  لعالج األطفال جند أن )الطبري( قد أشار مبدئيًا إلى اختالف طبيعة األطفال 
عن الكبار، وكذلك األدوية التي تعطى لهم مقارنة مبثيلتها عند البالغني نظرًا لضعف بنيتهم)2( 
وحتى األطفال أنفسهم فقد قسموهم إلى أقسام مختلفة تبعًا للسن وقوة اجلسد، فالدواء 
الذي يصلح للرضيع رمبا ال ينبغي إعطاؤه للفطيم، وهكذا، وقد قال )البلدي( باختالف تأثير 
الدواء الواحد على األشخاص املختلفني مع الرغم من وحدة املرض بينهما، وذلك الختالف 
الطبائع واستخدم األطباء أوزان تختلف عن التي تستعمل للبالغني لتحديد جرعات األدوية 
والعالج لألطفال، كاحلبة والقيراط والدرهم وحرصوا على جعل مذاقها محببًا وعذبًا حتى 
اليكرهها الطفل كما وصى بذلك )ابن اجلزار( في كتابه )سياسة الصبيان(. وأخيرًا، فقد 
أشار )ابن سينا( إلى انتقال الدواء من املرضع للطفل عن طريق احلليب ونصح مبنعها مؤقتًا 

من إرضاعه عند تعاطيها لبعض أنواع األدوية.)3(

إسهامات العرب في علم البيطرة وعلم احليوان:
غلب على علم احليوان في التراث العربي اعتماده بصورة أكبر على املعرفة الشعبية 
القدمية هي  املؤلفات  فقد ظلت  ولذا  أكادميي،  منهج علمي  اعتماده على  أكثر من  السائدة 
السائدة لفترة طويلة كمصدٍر رئيسي للمعرفة في ذلك املجال دون أن تطرأ عليها تغيرات 
ُتذكر، وقد دخل الكثير من األساطير عن حيوانات عجيبة وغريبة مألت أسفار الرحالة الذين 
والطيور  احليوانات  تلك  عن  اخلرافات  من  تقترب  بحكايات  ورجعوا  البعيدة  البالد  زاروا 
املجهولة، أما علم البيطرة فقد نال حظًا أوفر من اهتمام العلماء واللغويني العرب)4(، وذلك 
عند مقارنتها بعلم احليوان العام يتضح هذا بصورة جلية عند الكالم عن تشخيص األمراض 
وعالجها، وكذلك الوقاية منها، وانعكس هذا على اهتمام العرب باجلواد وعلله الذي رمبا قد 
نشأ عند العرب منذ بدايتهم لتدجني اخليول واستخدامها للتنقالت وفي املعارك، ولهذا فليس 

من املستغرب وجود مصنفات كثيرة تتناول علم البيطرة في احلضارة العربية. 

)1( أبو داود األنطاكي: تذكرة أولى األلباب واجلامع للعجب العجاب، ص13.
)2( مهذب الدين البغدادي: املختارات في الطب، ص196.

)3( ابن سينا: القانون في الطب ج1، ص153.
)4( علي عبد الله الدفاع: إسهام علماء العرب واملسلمني في علم احليوان، ص42-30.
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أهم أعالم البيطرة وعلم احليوان عند العرب: 
كتب في علم احليوان )اجلاحظ( و)أبو عبيده معمر املثنى(، و)الدميري( و)القزويني( 
وكتب في علم الطير )احلجاج بن حثيثة(، و)أبو عبيد بن القاسم الهروي(، وفي علم الطيور 
البلدي()1(،  الرحمن بن  الله بن احلسني(، و)عبد  )أبو عبد  البيزرة  التي أسموها  اجلارحة 
كما كتب في اإلبل )أبو زيد سعيد األنصاري(، وكتب )سهل بن هارون( و)أبو عبيد القاسم( 
و)األصمعي( في الوحوش، مثل النمر والثعلب والذئاب. لكن اهتمام العرب كان منصبًا على 
اخليول فنجد عشرات املؤلفني الذين كتبوا في ذلك العلم، )كالنفر بن شميل( و)قطرب( و)أبو 
عمرو الستياني( و)محمد بن املثنى( و)أبو عبيدة معمر بن احلسني(، و)عبد امللك األصمعي( 
هاشم(  بن  أحمد  نصر  و)أبو  األعراب(  و)ابن  معاوية(  بن  و)محمد  الرحمن(،  عبد  و)أبو 

و)عمرو أمني أبي عمرو الشيعاني( و)التوزي(. 
يعتبر )أبو عثمان عمرو بن بحر اجلاحظ البصري( الذي عاش بني عامي )776 - 868م( 
أول من تكلم عن علم احليوان وأفرد لذلك املوضوع كتابًا خاصًا، ويعد كتاب )احليوان( أوَل 
)اجلاحظ( قبل  تناولوه  من  الكتاب  من  الكثير  وهنالك  العلم،  ذلك  في  بالعربية  ُوِضَع  كتاٍب 
مثل )األصمعي( و)أبو عبيدة وابن الكلبي( و)ابن األعرابي( و)السجستاني(، وغيرهم لكنهم 
كانوا يتناولون بالشرح حيوانًا واحدًا كاإلبل أو الطير أو النحل، وكان اهتمامهم األول لغويًا 
وليس علميًا، ولكن )اجلاحظ( كما اهتم باألصل اللغوي، وذكر الكثير من الشعر املتعلق بكل 
حيوان، وتكلم في طبائع احليوان وغرائزه وأحواله وعاداته كمثل كالمه عن مأكل السباع 
نبوية،  وأحاديث  قرآنية  آيات  على  املوسوعي  كتابه  واشتمل  فيها)2(،  قيلت  التي  واألمثال 
وكذلك مقتبسات من التوراة واإلجنيل وأقوال احلكماء والشعراء وعلوم األقدمني من الفرس 
واليونانيني وهنود، باإلضافة إلى جتاربه العلمية ومشاهداته ومالحظاته اخلاصة وكذلك على 

مسائل فقهية ونوادر وفكاهات. 
عاش العاِلم )أبو يوسف يعقوب بن أخي خزام( في القرن التاسع امليالدي، وله الكثير 
من  املصنفات في مجال تربية احليوان وخاصًة اخليل، ومن مؤلفاته الشهيرة في هذا املجال   
كتاب )اخليال والبيطرة(، وفي مقدمة الكتاب يذكر )ابن أخي خزام( أن احلصان هو حيوان 
قيم، ثم يشير إلى تغذية وتطمير احلصان، ومعاجلة العرج عنده ومن أقواله: »كنت قد جربت 
في عيوب ومناقص احلصان اخللقية واملكتسبة ووجدت أن البغال واحلمير واجلمال حيواناٌت 
مفيدة في احلروب، ولذلك فإني كتبت في معاجلتهما ومشكالتها، كما أنني تطرقت في البحث 
عن األغنام واألبقار، ومن املؤلفات الهامة له أيضًا كتاب )الفروسية(، وهو أول كتاب باللغة 
العربية في موضوع العالج البيطري، وقد ذكر معاجلة االستسقاء )احلنب(، وتكلم عن بعض 
األفكار اجلديدة ملداواة أمراض احلافر والقوائم، كما بني ضرورة عزل احليوانات املصابة 
بخناق اخليل واألغنام املصابة بالتهاب الظلف خوفًا من انتقال العدوى إلى احليوانات السليمة.

)1( راغب السرجاني: قصة العلوم الطبية في احلضارة اإلسالمية، ص 140 - 145.
)2( اجلاحظ: احليوان ــ املجلد األول، ص 228 - 229.
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ومن علماء البيطرة العرب )أبو زكريا يحي بن األشبيلي( املعروف )بابن العوام( الذي 
توفي عام )1158م(، وكان مشهورًا في مجالي الزراعة والبيطرة، ولم يصلنا عن حياته إال 
القليل ولم يتبق من مؤلفاته إال هذا الكتاب »الفالحة«، وذلك بسبب احلروب التي أضاعت 
عشر  الثاني  القرن  نهاية  في  )الفالحة(  الشهير  كتابه  العوام(  )ابن  كتب  العلمي،  إنتاجه 
امليالدي، وُترجم هذا الكتاب إلى اللغة التركية واللغة الفرنسية، ويتكون الكتاب من )34( بابًا، 
خصصت الثالثة األولى في علم الزراعة، أما األبواب األربعة األخيرة فقد ُخصصت للبحث 
النوع عند األبقار  البيطرية. وقد تكلم )ابن العوام( في االنتخاب وحتسني  في علم الطبابة 
واألغنام)1( واملاعز كما  تعرض ملدد احلمل، ولبعض األمراض التي ميكن أن تصيب مثل 
هذه احليوانات، وقد أعطى )ابن العوام( نصائح حول معاملة احليوانات، وتطبيعها بالطباع 
اجليدة، وقد تكلم عن أمراض البقر وذكر منها مرضًا يشبه مرض النقرس وآخر يشبه مرض 
املالريا عند اإلنسان، وقد أشار املؤرخ البيطري )سميث( إلى أن املرض األول يحتمل أن 

يكون احلمى القالعية والثاني التهاب الرئة الساري. 
وقد تعرض )ابن العوام( النتخاب األغنام وحتسني أنواعها وقال بأن مدة احلمل عند 
األغنام خمسة أشهر، وأشار إلى أن بعض األغنام اجليدة ميكنها أن تلد مرتني في السنة  
وذكر أن اخلصي عند األغنام يسبب السمنة، وقد بحث )ابن العوام( في الشروط الصحية 
التي يجب توافرها في حظائر احليوانات، وذكر أيضًا بعضًا من أمراض اخليول مثل التهاب 
امللتحمة وجرب اجلفون، وأمراض األنف والبلعوم والشفاه واآلذان والتهاب اللثة وأمراض 
أنه استقى معارفه من مؤلفات  إلى  العوام(  )ابن  الوجهي، ويشير  األسنان وشلل العصب 
)ابن أخي خزام(، وخصوصًا كتاب )الفالحة(، فيما يتعلق بأمراض احلافر التي ضلع بها 
)ابن أخي خزام(، لكنه لم يعتمد على املراجع البيزنطية كما أعطى معلوماٍت صحيحًة في علم 

تربية الدواجن.
يعتبر )زكريا بن محمد بن محمود القزويني( )1203-1283م( من العلماء البارزين في 
مجال علم احليوان، وقد ألف )القزويني( كتابًا أسماه )عجائب املخلوقات وغرائب املوجودات( 
وذكر فيه الكثير في علم احليوان، وفي علوم متنوعة أخرى كالفلك والبحار والبيئة والنباتات 
في  بالبحث  احليوان  علم  في  متخصصًا  يكن  لم  الكتاب  أن  من  الرغم  وعلى  واجلغرافيا، 
احليوان إال أنه ذكر مجموعة من املعلومات الهامة عن خصائص احليوانات وعاداتها وطباعها.
وفي مصر عاش )عبد املؤمن الدمياطي( الذي ولد عام )1217م(، حيث عمل أستاذًا في 
ــ 1290م(، ومن أهم مصنفاته في  املدرسة املنصورية التي أسسها )املنصور قالوون( )1279ـ 
علم احليوان كتاب )فضل اخليل(، وقد كتب فيه الكثير عن اخليول ويشير فيه إلى منع خصي 

)1( ابن العوام: الفالحة األندلسية الباب احلادي والثالثون.
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اخليل، ثم يذكر أهمية انتخاب اخليول ويصف العالمات التي تدل على الشؤم عند اخليل، ثم 
يتكلم عن ضرورة منع السباق من أجل املكافآت بني احليوانات ما عدا اخليول واإلبل وفي 

نهاية الكتاب يذكر أسماء خيول الرسول الكرمي �.

بن  علي  بن  عمر  بن  يوسف  بن  عمر  )األشرف  احليوان  علم  في  العرب  العلماء  ومن 
اعتمد  البيطرة(  في  )املغني  كتابه  وفي  اليمن،  في  الرسولية  الدولة  ثالث سالطني  رسول(، 
املؤلف فيه على جتاربه الشخصية في عالج أمراض اخليل، ويضم الكتاب تسعني بابًا وقد 
ذكر فيه  اخليل وعدد أسمائها وصفاتها، ثم حتدث عن أمراضها وعالجاتها وأدويتها، وتكلم 
بعد ذلك  عن البغال واحلمير واإلبل واجلمال واألبقار والضأن واملاعز، وتبعه في هذا العلم 
ابن أخيه السلطان اخلامس لنفس األسرة، )علي بن داود بن يوسف بن عمر بن علي بن 
رسول( )1321 - 1362م(، وقد كان شاعرًا وعاملًا ومحبًا للعلم، وقد وضع كتاب )األحوال 
الكافية والفصول في علم البيطرة(، وقد حتدث بالتفصيل عن حيوان الفيل وله كتاب آخر 

أسماه )اخليل وصفاتها وأنواعها وبيطرتها(.

يعتبر )أبو بكر بن بدر الدين بن املندحر البيطار( )1293 - 1341م( الذي ألف كتاب  
)كامل الصناعتني البيطرة والزردقة( من أفضل األطباء البيطريني العرب، وقد اشتهر ذلك 
أنه  املؤلف  أوضح  وقد  قالوون(،  )الناصر  للملك  إهدائه  بسبب  )الناصري(  باسم  الكتاب 
استفاد من علماء عرٍب وبعض العلماء اليونانيني من أمثال )أرسطو( و)أبقراط(، و)ابن أخي 

خزام( وغيرهم.

الدميري(،    الدين  )كمال  التاريخية عاملًا آخر من علماء احليوان وهو  وتذكر املصادر 
مصري املولد )1344 - 1405م(، وقد ألَّف كتابًا ضخمًا أسماه )حياة احليوان الكبرى( في 
عام )1372م(، وذكر في الكتاب حوالي )1098( نوع مختلف من احليوانات بنيَّ أسماءها 
وفصائلها وطبائعها مع  ذكر الوصٍف العام لها، والكتاب يعتبر موسوعًة في عالم احليوان، 
فيها  تعيش  التي  بيئتها  حسب  وقسمها  احليوان  أنواع  مختلف  عن  )الدميري(  تكلم  وقد 
كاحليوانات  البرية التي تعيش على اليابسة سواًء كانت من ذوات القوائم أم من الزواحف، 
ومن الفقاريات أو احلشرات والرخويات، وذكر بعض األحياء املائية وبعض البرمائيات التي 
تعيش على اليابسة وفي املاء معًا، ثم ذكر الطيور على اختالف أصنافها. والكتاب يشتمل 
كذلك  على  أقوال مأثورة في األدب والفقه واحلديث الشريف والتاريخ واألمثال التي ُتروى 
على ألسنة احليوانات، وُيعدُّ الكتاب مبثابة مرجع لغوي ألسماء احليوانات والطيور واألسماك، 
حيث يذكر الكاتب اسم احليوان في أول األمر وما ُيعرف به من أسماء أخرى ومرادفاٍت أخرى 
السمه، واملفرد واجلمع، واملذكر واملؤنث منه وكذلك أسماء مختلف أنواع صغار احليوانات.
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رواد علم الطب في احلضارة العربية: 
في ظل احلضارة العربية الزاهرة نبغ العديد من العلماء العرب في شتى صنوف املعرفة 

ومنها الطب، بالقطع نذكر بعضهم على سبيل املثال ال احلصر.

أبو بكر الرازي:
عام  حوالي  فارسي  وطبيب  الرازي(، عالم  زكريا  بن  يحيى  بن  محمد  بكر  )أبو  هو 
)864 - 923م(، وهو واحد من كبار األطباء العرب، وقد ألف أكثر من )200 كتاب(، ومقال 
في مختلف جوانب العلوم ومنها الكثير من املؤلفات الطبية، ومن أشهرها كتاب )احلاوي في 
الطب( الذي ضم كل املعارف الطبية منذ أيام اليونان القدماء حتى عام وفاة الرازي، وظل 
قرون،  أربعة  تزيد عن  ملده  الطبية  ومدراسها  أوروبا  األساسي في جامعات  الطبي  املرجع 
والـرياضيات والفـلـسـفـة  الــطـب  شملت  التـي  عصره  معارف  معظم  )الــرازي(  تعــلم  وقد 
والفلك والكيمياء وحتى علوم الكالم واملنطق واألدب، وبدأت شهرته في مسقط رأسه )الري(، 
وجاب البالد، وانتهى به املطاف كرئيس لبيمارستان بغداد، وله الكثير من الرسائل في شتى 
الزمن، وقد ترجمت  العلل واألمراض، وكتب في كل فروع الطب املعروفة في ذلك  صنوف 
بعض مؤلفاته إلى الالتينية لتستمر كمراجع رئيسية للطب حتى القرن السابع عشر امليالدي، 
ومن أعظم كتبه )تاريخ الطب(، وكتاب )املنصوري( في الطب، وكتاب )األدوية املفردة( الذي 
يتضمن الوصف الدقيق لتشريح أعضاء جسم اإلنسان، وفي مجال اجلراحة يعتبر )الرازي( 

أول من اخترع خيوط اجلراحة من أمعاء القطط، وصنع كذلك العديد من املراهم واألدوية.

حياته ونشأته:
  متيز )أبو بكر الرازي( منذ نعومة أظفاره بأصالة البحث وسالمة التفكير، وكان مولده 
)865م(  عام  في  ولد  أنه  األرجح  وعلى  مدينة طهران احلديثة،  من  بالقرب  الري  مدينة  في 
وهداه رأيه الثاقب أن الطبيب احلاذق البد أن يتعلم فنون املهنة الطبية في مدن كبيرة، حيث 
بغداد  إلى  االرحتال  قرر  وقد  األطباء،  أمهر  يد  على  ويتعلم  املرضى  ويكثر  الناس  يزدحم 
عاصمة اخلالفة التي كانت تعج بالعلماء في مختلف الفروع ومن بينها الطب، فدرس الطب 
الطبري(،  بن ربن  الطبي هو )علي  املجال  األول في  الزاهرة، وكان أستاذه  املدينة  في تلك 
الذي ألف أول موسوعة طبية عاملية باسم )فردوس احلكمة(، ثم عاد الرازي بعد ذلك إلى 
مسقط رأسه مدينة الري بدعوة من حاكمها، )أمير بني سامان أبي صالح بن منصور بن 
إسحاق(، ليتولى إدارة بيمارستان الري، وقد أّلف الرازي مصنفه الشهير )املنصوري في 
وضع  ثم  احلاكم،  ذلك  إلى  وأهداه  اجلسم،  بأمراض  مختصًا  وجعله  )903م(  عام  الطب( 
كتاب )الطب الروحاني( في أمراض النفس، وجعله متتمًا لكتابه )املنصوري( واشتهر أمر 
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)الرازي( في الري، وسبقته شهرته إلى مدينة بغداد التي انتقل إليها من جديد بعد أن عني 
رئيسًا للبيمارستان املعتضدي اجلديد الذي أنشأه اخلليفة )املعتضد بالله( )892 - 902م(، 
وكان مبثابة مدرسة طبية كبرى، حيث كان يعمل بها حوالي خمسون طبيبًا، وفي آخر أيام 
)الرازي( أصابه املاء األزرق في عينيه، ثم فقد بصره نتيجة لذلك، وتوفي في مسقط رأسه 

الري في سنة )923م(.
 كان الرازي طوال عمره يؤكد على أفضلية العقل ويحث دائمًا على الرجوع ألحكامه  
واالعتبار بها بل واالعتماد عليها، ظهر ذلك االجتاه جليًا في كتابه )الطب الروحاني( عندما 
أسهب في فضل العقل ومدحه وكان شغوفًا بعلم الفلسفة ورائدها الكبير )سقراط( اليوناني 
وكان أول من تعلم على يديه الفلسفة هو )أحمد بن سهل أبو زيد البلخي()1( )849 - 934م( 
امللقب باجلاحظ الثاني، وهو أحد حكماء اإلسالم وعلمائهم البارزين في األدب والفقه والفلسفة، 
واتخذ الرازي العقل والفلسفة ميزانًا يزن بها جميع أمور حياته، لذا يظهر جليًا اعتماده على 
منهج علمي واضح وميل كبير إلى التجريب الستنباط احلقائق، وقد علم أن فنون الطب الميكن 
إدراكها بواسطة املجهود الفردي بل عليه أن يدرس ما يستطيع الوصول إليه من كتب األقدمني 
حتى تصير إليه خبراتهم املتراكمة، وقد ذكر ذلك االجتاه العلمي في كتابه )املنصوري(، فإذا 

اقتدى املقتدي أثرهم صار إدراكهم كلهم له في زمان قصير وصار كمن عمر تلك السنني. 
وساق،  قدم  على  قائمة  اللغات  مختلف  من  العلوم  ترجمة  كانت  )الرازي(  عصر  في 
وأصبحت املصنفات والكتب اليونانية واسعة االنتشار بني دارسي الطب، وكانت آراء )أبقراط( 
و)جالينوس( في ذلك الزمان تعتبر من مسلمات الطب، فالطب اليوناني كان يقوم أساسًا على 
النظريات لكن )الرازي( الذي اتخذ من املنهج التجريبي نبراسًا حلياته العلمية عندما ذكر 
أنه: »عندما تكون الواقعة التي تواجهنا متعارضة مع النظرية السائدة يجب قبول الواقعة، 
حتى وإن أخذ اجلميع بالنظرية تأييدًا ملشاهير العلماء«، وهو بذلك يضع املقياس احلقيقي 
الفعلية والتجربة احلقيقية وليس ملجرد ذكرها من  لقبول املعرفة وهو خضوعها للمشاهدة 
قبل عالم أو طبيب شهير، وهو بذلك ُيْبَني أسس االستنتاج على احلقائق ال االفتراضات أو 
اجلدل، ويعتبر هذا هو أساس التفكير العلمي السليم، يتضح ذلك األسلوب بصورة جلية في 
كتابه )الشكوك على جالينوس(، وقد ذكر في هذا املصنف جملة من األخطاء التي وقع فيها 
)جالينوس(، وذكر )الرازي( أيضًا تصويباته لتلك األخطاء، ولم يكتف بذلك بل وصف كيفية 

وصوله إلى تلك النتائج السليمة دون التأثر مبا كتبه الطبيب الروماني األشهر.
بن  )محمد  من  كلٌّ  ذلك  يذكر  »فهرست«،  في  مؤلفاته  أسماء  )الرازي(  دون  وقد 
إسحاق ابن الندمي( الذي توفي عام )995م(، وكذلك )أبو احلسن علي بن يوسف القفطي(                 
)1172 - 1248م(، و)ابن أبي أصيبعه( في كتابه )عيون األنباء في طبقات األطباء(، وكذلك 

)1( راغب السرجاني: قصة العلوم الطبية في احلضارة اإلسالمية، ص145-140.
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كتاب )طبقات األطباء واحلكماء( )البن جلجل(، ومن املعروف أن تلك املخطوطة قد ضاعت 
مع الكثير من مؤلفات )الرازي( التي فقدت، وجدير بالذكر أن الرازي قد ألف أكثر من مائتي 
كتاب في شتى صنوف املعارف في زمانه، منها الطب والفلسفة والكيمياء بعضها عبارة عن 
مقاالت قصيرة، وبعضها اآلخر جاء في صورة موسوعات ضخمة ككتاب )احلاوي( مثاًل.)1(

إسهاماته في املجال الطبي: 
يعتبر تشخيص املرض هو اخلطوة األولى األساسية للعالج، لكن )الرازي( لم يكتِف  
مبعرفة العديد من عالمات املرض الظاهرة على جسد املريض، بل كان شديد االهتمام بأن 
يسأله عن كل ما يتعلق باملرض من كافة األوجه منها معرفة تاريخ املرض، واألمور احملتملة 
التي قد تكون سَبّبت املرض، يتضح ذلك جليًا عندما يقول: »إن الطبيب ينبغي أال يدع مساءلة 
املريض عن كل ما ميكن أن يقوله عن علته«،)2( ثم يقوم بالكشف على املريض وقياس حرارته 
وكذلك النبض، وإذا رأى بأن يدخل املريض البيمارستان فإنه يضعه حتت عنايته ومالحظته 
الدقيقة املستمرة ويسجل كل ما ميكن في سبيل كشف سبب املرض، أو في وصفه للعالج   
على  تعليقاته  في  الدقة  من  عالية  درجة  إلى  توصل  فقد  الكبيرة  )الرازي(  خلبرة  ونتيجة 
ى عرضًا ال مرضًا، وقد  التي رآها وشخصها، وهو أول من اعتبر احلَمّ احلاالت املرضية 
اهتم بالنواحي النفسية للمريض ورفع معنوياته وإزالة مخاوفه، حيث يقول: »ينبغي للطبيب أن 
يوهم املريض أبدًا بالصحة ويرجيه بها وإن كان غير واثق بذلك فمزاج اجلسم تابع ألخالق 

النفس«.
وكان للطب التجريبي نصيب كبير في ممارسات )الرازي( الطبية، إذ كان يجرب بعض 
األدوية اجلديدة على القرود، فإذا كان تأثيرها فعااًل وآمنًا جربها على اإلنسان، فهو بذلك 
يعتبر من أوائل من أرسى دعائم املنهج العلمي التجريبي، مما مكنه من حتقيق سبقًا في 
الكثير من العلوم الطبية، وقد كان من آرائه الرائدة جتنب األدوية املصنوعة من مواد كيميائية، 

وخاصة إذا كان املرض ميكن عالجه باستخدام الغذاء واألعشاب.  
كانت )للرازي( رؤية متميزة في نشوء املرض، فبالرغم من عدم علمه بوجود املكروبات  
كمسبب لألمراض إال أنه كان مدركًا ألهمية نظافة البيئة، وعالقة ذلك بصحة املرضى خاصة 
في البيمارستان، ويتجلى ذلك عندما أمره أحد اخللفاء ببناء مستشفى في أفضل مكان في 
بغداد جنده قد فكر مليًا، ثم أمر أتباعه بوضع  قطع حلم متماثلة في أماكن كثيرة في أرجاء 
املدينة وكان مير عليها لكي يتفحص فساد القطع، وعندما رأى آخر قطعة أنتنت أمر ببناء 
املستشفي في هذا املكان ألنه أدرك مبالحظته الدقيقة أن ذلك املكان ذو هواء نقي وخال من 

امللوثات وبالتالي صالح لبقاء املرضى لالستشفاء)3(.

)1( شوقي أبو خليل: احلضارة العربية اإلسالمية وموجز عن احلضارات السابقة، ص 511-510.
)2( ابن أبي أصيبعه: عيون األنباء في طبقات األطباء ج1، ص77.
)3( ابن أبي أصيبعه: عيون األنباء في طبقات األطباء ج3، ص13
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كان )الرازي( ككل رواد علم الطب مهتمًا بنقل اخلبرة الطبية املهنية ونشر العلم، فنراه 
يلقي دروسه الطبية على طلبة الطب في املستشفى العضدي ببغداد، وكانت له طريقة متميزة 
الكتب  وتدريس مختلف  إلقاء احملاضرات  على  قائم  نظري  منهج  على  تعتمد  التدريس  في 
ة املرضى في أجنحة  الطبية، وكذلك على منهج علمي إكلينيكي، إذ كان مير مع طلبته على أِسَرّ
املستشفى، ويشرح لهم أعراض املرض ودالالته، وكان شديد االهتمام بفحص البول ووصفه 
اسة ثالث سنوات، ويبدأ  وصفًا دقيقًا، ويحثهم على تسجيل مالحظتهم)1( وكانت مدة الدِرّ
باألمور النظرية ثم العملية، وفي نهاية األعوام الثالثة كان الرازي يعقد امتحانًا لتالمذته وهو   
مكوًن من جزأين: األول في التشريح، والثاني في اجلانب العملي، ومن كان يفشل من الطالب 

اجلدد في اختبار علم التشريح ال يسمح له بدخول االمتحان الثاني العملي.  
لم يقتصر إبداع )الرازي( على فرع واحد من فروع الطب املختلفة، بل نراه قد وضع 
شرحًا تفصيليًا ملختلف األمراض الباطنية، وطب األطفال والنساء والوالدة، وكذلك األمراض 
التناسلية والعيون، وقد قال بأن اإلبصار يتم بخروج شعاع من اجلسم ليسقط على العني 
من  أول  وهو  الزئبق،  مراهم  صنع  من  أول  وهو  لإلبصار،  القدمية  النظرية  بذلك  مخالفًا 
عالج  في  امللِيّنات  أدخل  فقد  وكذلك  اجلاف،  السعال  حاالت  عالج  في  األفيون  استخدم 
األمراض، أما في علم اجلراحة فإن )الرازي( يعتبر أول مبتكر خليوط اجلراحة، وقد صنعها 
من أمعاء القطة)2(، وظلت تلك اخليوط مستعملة بعد وفاته ملئات من السنني، وهو أول من 
الوريدي والشرياني منها، وقد استخدم الضغط باألصابع إليقاف  النزيف  أنواع  فرق بني 
النزيف الوريدي، واستخدم الربط إليقاف النوع الشرياني، وكذلك فهو أول من وصف عملية 

استخراج الساد من العيون. 

إسهاماته في علمي الفيزياء والكيمياء: 
لم تقتصر إسهامات )الرازي( في املجال الطبي بل تعداه إلى علم الفيزياء، حيث قام    
اسم امليزان  عليه  أطلق  خاصًا  ميزانًا  لقياسها  ووضع  للسوائل،  النوعية  الكثافات  بتقدير 
الطبيعي، إذ توصل لطريقة يتم بها متييز املعادن كالذهب والفضة عن طريق الثقل النوعي 
من خالل تعيني ثقل حجم معني من املادة إلى نفس احلجم من املاء، أما في علم الكيمياء فقد 
قسم املواد املعروفة إلى أربعة أقسام هي: املواد املعدنية واملواد النباتية واملواد احليوانية، 
وأخيرًا املواد املشتقة، ولقد قّسم املعادن إلى أنواع مختلفة كل على حسب طبائعها وصفاتها 
من  أول  )الرازي(  ويعتبر  األحماض،  بعض  حتّضير  إلى  الكثيرة  جتاربه  وأدت  املختلفة، 
ذكر حامض الكبريتيك الذي أطلق عليه اسم زيت الزاج أو الزاج األخضر، وقد استخلص 

)1( راغب السرجاني: قصة العلوم الطبية في احلضارة اإلسالمية، ص199، ومحمود احلاج قاسم: الطب 
عند العرب واملسلمني، ص 72.

)2( محمود احلاج قاسم: املوجز ملا أضافه العرب في الطب، ص43.
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في  يستعمله  وكان  للتخمر،  تعرضت  التي  والسكرية  النشوية  املواد  بتقطير  مادة الكحول 
استنباط األدوية املتنوعة، ويعتبر أهم ما كتبه )الرازي( في علم الكيمياء هو مصنف )سر 
األسرار( الذي أنكر التفسيرات اخلفّية والرمزية للظواهر الطبيعية، ووصف فيها التجارب 
الكيميائية بدقة، وقد وضع )الرازي( كتابه بأسلوب موضوعي وعلمي واضح يخالف طريقة 
الكيميائي الشهير )جابر بن حيان( الذي كان يغطي مقاصده مبصطلحات مستترة، بينما كان 

منهج )الرازي( في هذا العلم جتريبيًا واضحًا. 

مؤلفاته الطبية:
املعلومات،  تدوين  وكذلك  واملؤلفات  الكتب  وتصنيف  وضع  في  متميزًا  )الرازي(  كان 
وقد ذكر له )ابن الندمي( في كتابه »الفهرست« حوالي )113( كتاب وكذلك )28( رسالة، وقد 
كتبت معظمها في املجال الطبي، ومن أفضل ما كتبه )الرازي( هو )احلاوي في علم التداوي( 
الذي يعتبر مبثابة موسوعة طبية شاملة حتوي العديد من املعلومات الطبية، وقد جمع في 
عديدة  ملخصات  على  يحتوي  وهو  وعملية،  نظرية  خبرات  من  أمكنه  ما  كل  الكتاب  ذلك 
ملؤلفني إغريق وهنود، وكذلك وصف فيه احلاالت التي عاجلها، وميكن للقارئ مالحظة مهارة 
)الرازي( في دقة املالحظات وسعة العلم بل وقوة االستنتاج نتيجة التباعه املنهج التجريبي، 
ويكاد يجمع املؤرخون على أن )الرازي( لم يتم الكتاب بنفسه، ولكن تالميذه هم الذين أكملوه 
من بعده، ومن مصنفاته الطبية أيضًا كتاب )املنصوري( الذي قد سماه بهذا االسم نسبة إلى 
)املنصور بن إسحاق( حاكم خراسان، وقد تناول فيه  العديد من املوضوعات الطبية املتعددة 
في مختلف األمراض، ومنها الباطنية واجلراحية وأمراض العيون، وقد عمل )الرازي( على 

إخراج هذا الكتاب في صورة مختصرة، فكتبه في عشرة أجزاء.
فرق  أول من  وهو  )اجلدري واحلصبة(،  كتاب  )الرازي( في احلميات  كتب  أهم  ومن 
ونافذة  دقيقة  فجاءت  ذكر مالحظاته  وقد  واحلصبة،  من مرضى اجلدري  كّلً  أعراض  بني 
ومن كتبه الهامة كذلك كتاب متخصص في )الطب الروحاني(، الذي قال فيه إن هدفه من 
الكتاب هو محاولة جادة إلصالح أخالق النفس، ونراه قد حث على تكرمي العقل، وعلى كبت 
األهواء، ومخالفة الطباع السيئة، بل وتدريب النفس على تلك األمور كلها، وقد ظهر جليًا في 
مصنفات )الرازي( متسكه الشديد باألمانة العلمية املتمثلة عندما يشير إلى اسم املكتشف 
األصلي ألي تشخيص مبتكر أو عالج ناجع وجدها في مصنفات من سبقوه من كبار األطباء، 
)كجالينوس( و)أبقراط( و)أرمانسوس( وغيرهم الكثير، بل وتعدى ذلك إلى ذكر املعاصرين 
له احملدثني من األطباء )كيحيى بن ماسويه( و)حنني بن إسحاق(، وكان )الرازي( كثيرًا ما 
يصًا  ينتقد آراء األطباء السابقني لعصره ذلك نتيجة لتجاربه املتعددة، بل إنه ألَّف كتابًا خِصّ
بل  بالتأليف  )الرازي(  يكتف  ولم  جالينوس(،  على  )الشكوك  اه  وسَمّ )جالينوس(  على  للرد 
كان يحض طالبه على اتباع نفس النهج في الكتابة والتصنيف، فنراه يقول لهم: »إذا جمع 
الطالب أكبر قدر من الكتب وفهم ما فيها، فإن عليه أن يجعل لنفسه كتابًا يضمنه ما غفلت 
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عنه الكتب التي قرأها«، فهو بذلك ينصح كل تالمذته بأن يسجلوا البيانات واملالحظات الطبية 
أثناء فترة الدراسة، وكذلك مدة عالج املرضى وقد بلغ من اهتمام )الرازي( مبرضاه وكان 
جلهم من الفقراء احملتاجني أنه ألف كتابًا خاصًا سماه )طب الفقراء()1(، وصف فيه األمراض 
املختلفة وأعراضها، ثم أسهب في وصف الطرق العالجية لها عن طريق ما يتوفر من األغذية 
واألعشاب الرخيصة بداًل من استخدام األدوية غالية الثمن أو التراكيب التي تتسم بالندرة، 
ودفعه إشفاقه على مرضاه املساكني أن أنفق عليهم من ماله اخلاص)2(، بل وأجرى عليهم 
الرواتب التي تضمن لهم عيشة كرمية، وكانت وصيته لطلبته أن يقصروا هدفهم على عالج 
املرضى أكثر من طلب األجور منهم، ويوصيهم كذلك بأن يكون اهتمامهم موزعًا بالسوية ما 
بني عالج الفقراء من الناس، وعالج األغنياء منهم، ومن مؤلفات )الرازي( األخرى كتاب )في 
و)الفصول  طبرستان،  ويهسوان( صاحب  بن  )علي  إلى  امللوكي(وأهداه  واحلجامة  الفصد 
في الطب( ويسمى )املرشد( و)برء الساعة(، و)الكافي( و)الطب امللوكي( ومقالة في احلصى 
والكلى واملثانة واألقرباذين، وتقسيم العلل واملدخل إلى الطب وخواص األشياء والفاخر في 
وتلخيص  الطب،  من  وأسئلة  الصناعة،  ومداواته، وسر  ومنافعه ومضاره  والباه  الطب  علم 
كتاب جالينوس في حيلة البرء ومنافع األغذية، ودفع مضارها والفقراء واملساكني وجراب 
يحضره  ال  من  وكتاب  والقولنج،  النقرس  في  ومقالة  واخلواص  األطباء  وخزانة  املجربات 

الطبيب وعلل املفاصل والنقرس وعرق النسا.

االهتمام الغربي مبؤلفات الرازي:
يعتبر )الرازي( واحدًا من أحد أعظم أطباء اإلنسانية على اإلطالق كما وصفته زجريد 
هونكه في كتابها )شمس العرب تسطع على الغرب(، ولقد ترجمت العديد من كتب الرازي 
إلى  ترجمه  الذي  )احلاوي(  منها  األوروبية،  اللغات  من  وغيرها  الالتينة،  اللغة  إلى  الطبية 
عام  في  صقلية  ملك  األول(  )شارل  من  بأمر  سالم«  بن  »فرج  اليهودي  الطبيب  الالتينية 
)1279م(، وُطبع ألول مرة في بريشيا بشمال إيطاليا سنة )1486م(، وهو أضخم كتاب ُطبع 
بعد اختراع املطبعة مباشرة، وكان مطبوعًا في )25( مجلدًا، وقد أعيدت طباعته مرارًا في 
البندقية بإيطاليا في القرن السادس عشر امليالدي، ويذكر املؤرخ )ماكس مايرهوف( أنه في 
عام )1500م( كانت هناك خمس طبعات لكتاب )احلاوي(، مع عشرات الطبعات ألجزاء منه، 
وتذكر املصادر التاريخية أن ملك فرنسا )لويس احلادي عشر( )1461 - 1483م( قد دفع  
مبلغًا كبيرًا من املال لينسخ له أطباؤه نسخة خاصة من كتاب »احلاوي« كي يكون مرجعًا لهم 
إذا أصابه مرض ما)3(، ومن كتبه أيضًا )املنصوري( الذي متت ترجمته عدة مرات إلى لغات 
مختلفة منها الالتينية واإلجنليزية واألملانية والعبرية، وقد مت نشره ألول مرة في ميالنو سنة 

)1( عامر النجار: في تاريخ الطب في الدولة اإلسالمية، ص 115 ـ 116.
)2( ابن أبي أصيبعه: عيون األنباء في طبقات األطباء ج3، ص 13.

)3( راغب السرجاني: قصة العلوم الطبية في احلضارة اإلسالمية، ص 200.
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القرن السابع عشر امليالدي. وكتاب )اجلدري  )1481م(، وظل مرجعًا ألطباء أوروبا حتى 
واحلصبة( الذي قد أعيدت طباعته في أوروبا أربع مرات بني عامي )1498 و1869م(، وجدير 
كتابه  في  قصائده  إحدى  في  مدحه  قد  تشوسر«  »جوفري  اإلجنليزي  الشاعر  أن  بالذكر 
)حكايات كانتربري(، وحتى جامعة بريستون األمريكية جندها قد أطلقت اسمه على جناح 
من أكبر أجنحتها)1(، كما نصبت كلية الطب بجامعة باريس نصبًا تذكاريًا )للرازي( اعترافًا 

بفضله على تطور العلوم الطبية.

ابن سينا:
هو )أبو علي احلسني بن عبد الله بن احلسن بن علي بن سينا(، وجالينوس اإلسالم، 
بالقرب من بخارى، وتوفي في همدان  هو عالم موسوعي، وطبيب نابغة سبق عصره، ولد 
بإيران احلالية )980-1037م()2( غلب عليه اسم الشيخ الرئيس، وأطلق عليه املؤرخون في 
العالم الغربي أمير األطباء، ويعتبر من مؤسسي الطب احلديث في العصور الوسطى، ألف 
والفلسفة  الطب  املعروفة في عصره منها  العلوم  الكتب واملصنفات في مختلف  العديد من 
والرياضيات وحتى املوسيقى، يعتبر كتابه )القانون في الطب( أكبر موسوعة طبية ترجمة إلى 
لغات مختلفة، وصار املرجع الرئيسي في العديد من املعاهد واملدارس الطبية في مختلف 
املدن األوروبية حتى القرن السابع عشر امليالدي، يعد )ابن سينا( رائدًا في علم الطب، وله 
العديد من اإلسهامات، إذ أنه أول من وصف أسباب اليرقان، كذلك أول من ذكر أعراض 
االلتهاب السحائي بصورة دقيقة، وفي مجال أمراض اجلهاز البولي وصف أعراض حصوات 
املثانة البولية، وله باع كبير في لفت انتباه املعاجلني إلى تأثير احلالة النفسية على املرض 
اجلسماني، حيث قال بأن الوهم نصف الداء، واالطمئنان نصف الدواء، والصبر أول خطوات 

الشفاء.  

حياته ونشأته:
ولد )ابن سينا( لرجل يعمل في وظيفة إدارية تقابل وظيفة الوالي أو مدير الناحية أو 
عامل اإلقليم، في قرية يقال لها )خرمثني( من ضياع بخارى من أعمال مدينة بخارى من 
بالد ماوراء النهر الواقعة في أوزبكستان احلالية)3(، وهي من أمهات القرى، وبقربها قرية 
التي كان يحكمها  إلى بخارى  أبيه  انتقل مع  الذي  )ابن سينا(  بها  ولد  )أفشنة(  لها  يقال 
األمير )نوح بن منصور الساماني( )976-997م(، وهو من ساللة تركية حكمت في بالد ما 

)1( أحمد علي املال: أثر العلماء املسلمني في احلضارة األوروبية، ص 138.
)2( محمود احلاج قاسم: الطب عند العرب واملسلمني ـــ تاريخ ومساهمات، ص 79. 

)3( راغب السرجاني: قصة العلوم الطبية في احلضارة اإلسالمية، ص 180.
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وراء النهر وأجزاء من فارس، وأفغانستان وكان أبوه مهتمًا بتعليمه فأحضر له معلمًا يدرسه 
القرآن وآخر  يعلمه األدب، وبلغ من ذكاء )ابن سينا( املتوقد أنه قد أمت حفظ القرآن وهو ابن 
عشر سنوات، ثم اجته إلى علوم احلساب والرياضيات، ثم إلى العلوم الفقهية ليتعلم على يد 
)إسماعيل الزاهد( ودرس على يد عالم في مدينة ُبخارى متخصص بعلوم الفلسفة واملنطق 
اسمه )أبو عبد الله النائلي(، ثم جذبه علم الطب فأقبل عليه في شغف، ثم أخذ يعالج املرضى 
فأكسبه ذلك خبرة كبيرة نتيجة لغزارة التجارب التي مر بها، نرى ذلك جليًا في كتابات )ابن 
سينا( عندما يقول: »ثم رغبت في علم الطب، وصرت أقرأ الكتب املصنفة فيه، وعلم الطب 
ليس من األمور الصعبة، فال جرم أني بّرزت فيه في أقل مدة... وتعهدت املرضى، فانفتح علي 
من أبواب املعاجلات من التجربة ما ال يوصف«، وقد ذكر عنه )ابن خِلّكان( في كتابه )وفيات 
األعيان(، وأصبح فيه عدمي القرين، فقيد املثل، وقد اختلف إليه فضالء هذا الفِنّ وكبراؤه؛ 

يقرأون عليه أنواعه واملعاجلات املقتبسة من التجربة.
لم  وهو  قام  عندما  نادرة  فرصة  وواتته  املدينة  أرجاء  في  الشاب  الطبيب  ذاع صيت 
وأدى جناحه في  الساماني(،  بن منصور  )نوح  بخارى  بعالج حاكم  الثامنة عشر  يتجاوز 
عالجه بعد فشل مشاهير األطباء إلى التحاقه ببالط األمير الذي انبهر بعلمه حتى أنه وضع 
مكتبته اخلاصة التي كانت حتوي مئات الكتب النادرة حتت تصرف )ابن سينا(، لكن طبيبنا 
وبعد إمتامه العشرين من عمره انصرف إلى التأليف والكتابة واالشتغال بالفلسفة والطب، 
ومن أقواله املأثورة: »احذروا البطنة، فإن أكثر العلل إمنا تتولد من فضول الطعام لكنه كان 
عشر  ملدة  استقر  وهناك  خوارزم،  إلى  رحل  قد  فنراه  العلم«،  لطلب  للترحال  أيضًا  محبًا 
سنوات، تنقل بني البالد ثم رحل إلى همدان، وهناك لبث مدة تسع سنوات في خدمة أميرها 
)شمس الدولة(، لكن ذلك الهناء لم يدم ففي عام )1022م( توفي راعيه )شمس الدولة(، ليجد 
)ابن سينا( نفسه في سلسلة من املصاعب التي بلغت ذروتها بسجنه. وقد استطاع ابن سينا 
أن يهرب إلى أصفهان ـــ 250 ميل جنوب طهران ـــ مصحوبًا مبجموعة من أعوانه اخللصاء 
وقرر أن يستقر في تلك املدينة وفعاًل فقد قضى بها 14 عامًا في طمأنينة نسبية. وفيها أنهى 
كتابه )القانون في الطب(، كما أنهى أيضًا كتابه الشهير اآلخر )الشفاء(، ثم توفي هناك بعد 
أن أصاب جسده املرض حتى ذكر أنه كان ميرض أسبوعًا ويشفى أسبوعًا، وأكثر من تناول 
األدوية، ولكّن علته تفاقمت وأدرك أن أنه ال فائدة من األدوية فأهمل نفسه واغتسل وتاب، 
وتصدق بكل ما لديه من نقود للفقراء، وأعتق كذلك عبيده طلبًا للمغفرة. وبدأ يختم القرآن كل 
ثالثة أيام ووافته املنية في شهر يونيو عام )1037م(، في سن الثامنة واخلمسني من عمره بعد 
أن أسدى لعلم الطب من االكتشافات التي سبق بها عصره، وظلت مؤلفاته مراجع أساسية 

في مختلف اجلامعات األوروبية لعدة قرون.
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إسهاماته في علم الطب:
أدى تعلم )ابن سينا( علم املنطق إلى اكتسابه منهجًا مميزًا في التفكير واجته بالتالي 
إلى االستقالل في الرأي، وحاول أن يتحرر من تأثير أي آراء أو أفكار ليس لها سند عقلي 
أو خبرة تنبع من جتربة، لذا فنراه لم يتقيد بنظرة من سبقوه بل أخذ يشحذ فكره املنهجي 
ة كنُت أنظر  ويدرس ويعمل فكره ومنطقه الذي تعلمه، نراه يقول في تلك املناسبة: »فكل ُحَجّ
وراعيُت  ُتْنِتج،  فيما عساها  نظرُت  ثم  الظهور  تلك  وُأَرِتُّبها في  قياسية،  مات  مقِدّ ُأثبت  فيها 
ماته، حتى حتّقق لي حقيقة احلّق في تلك املسألة«، وقد قال بأن العقل البشري  شروط مقِدّ
قوة من قوى النفس ال يستهان بها وأدت كل هذه العوامل املختلفة مع غزارة التجارب التي 
مر بها أثناء معاجلتها للعديد من املرضى إلى توصله ملجموعة من املالحظات الدقيقة والنتائج 
اجلديدة املبتكرة في تشخيص األمراض واكتشاف العالج وحتضير األدوية التي تعد كشفًا 
في علوم الطب والتداوي، ونراه يقول في إحدى كتاباته: »الفالسفة يخطئون ويصيبون كسائر 

الناس، وهم ليسوا معصومني من اخلطأ والزلل«.)1(
اتبع )ابن سينا( طرقًا جديدة في فحص املرضى وتشخيص العلل وحتديد العالجات 
املريض، وهو نفس  والقرع باإلصبع فوق جسد  النبض  واألدوية، وذلك عندما أدخل جس 
باستقراء  مهتمًا  كان  فقد  وكذلك  الباطنية،  األمراض  تشخيص  في  حاليًا  املتبع  األسلوب 
املعلومات املتعلقة باملرض من خالل االستدالل بالبول والبراز، ويعتبر )ابن سينا( أول من  
ذكر أعراض التهاب السحايا وهي األغشية احمليطة بالدماغ ووصفها وصفًا صحيحًا، وقد 
وضع شرحًا وافيًا للتفرقة ما بني أسباب الفالج أو الشلل الناجت عن أسباب داخلية في جسد 
املريض أو أسباب خارجية، بل ونراه قد ذكر حدوث السكتة الدماغية الناشئة من كثرة الدم، 
وفي مجال اجلهاز البولي جنده أول من فرق ما بني املغص الكلوي واملغص املعوي الذي ميكن 
أن تختلط أعراضهما وتتشابه، وقد ذكر في بعض كتاباته عن أعراض حصاة املثانة، وفرق 
بينها وبني احلصاة الكلوية، وفي مجال أمراض النساء والوالدة جنده قد وصف بدقة الكثير 
من أمراض النساء كانسداد املهبل والسقوط الرحمي، وكذلك األورام الليفية، وذكر العديد 
الدم، وما  الدموي، واحتباس  النفساء، كالنزيف  املرأة  التي ميكن أن تصيب  من األمراض 
قد يسببه ذلك من أورام وحميات حادة، وأشار بذكاء إلى حدوث تعفن الرحم، وأنه قد ينشأ 
من عدة أسباب ذكر منها عسر الوالدة، أو حتى موت اجلنني داخل الرحم، وتعرض أيضًا 
للذكورة واألنوثة في اجلنني وعزاها إلى الرجل دون املرأة، وهو األمر الذي أثبتته كشوف 

العلم املعاصر مؤخرًا.
الحظ )ابن سينا( أن الكثير من األمراض تنتقل عن طريق شرب املاء أو عن طريق الهواء 
فأعمل التفكير حتى هداه عقله ذو املنهج العلمي أن البد من وجود بعض الكائنات املمرضة، 
فذكر أن تلك األمراض رمبا تنتقل عن طريق بعض الكائنات احلية الدقيقة في املاء واجلو، 

)1( قدري حافظ طوقان: علماء العرب وما أعطوه للحضارة، ص 160.



- 91 -

إسهامات العرب الطبية

وقال: »إن املاء رمبا يحتوي على حيوانات صغيرة جدًا ال ُترى بالعني املجردة«، وهكذا ميكن 
القول بأن )ابن سينا( قد وضع أسس علم املكروبيولوجي، وقد ذكر أن املستعد للشيء تكفيه 

أضعف أسبابه، وبذلك فقد وضع أول خطوات علم املناعة.)1(

إسهاماته في علم اجلراحة:
تظهر كتابات )ابن سينا( الطبية وخاصة كتابه )القانون( براعة كبيرة ومقدرة في أسس 
علم اجلراحة، إذ كان النزيف أثناء اجلراحة واحدًا من أهم أسباب وفاة املريض، كما يتسبب 
في نشوء العديد من املضاعفات كالصدمة وغيرها، لذا نراه قد ذكر عدة طرق إليقاف ذلك 
النزيف، سواء بربط  الوعاء الدموي الذي تسبب بالنزف أو باستخدام بعض األدوية الكاوية 
العرق  اللحم فوق  بالنار، أو مبجرد ضغط  بالكي  أو حتى باستخدام  الفتائل)2(  أو إدخال 
اجلسد  أنحاء  مختلف  في  اإلصابات  أنواع  كثرت  أن  عصره  في  احلروب  النتشار  وكان 
مع  التعامل  عن طرق  )ابن سينا(  وقد حتدث  والسهام،  والرماح  السيوف  لضربات  نتيجة 
السهام واستخراجها من اجلروح، واشتد في التنبيه إلى ضرورة معرفة املعالج بفنون تشريح 
اجلسم البشري قبل البدء في إجراء اجلراحات املختلفة، وقد حذر )ابن سينا( اجلراحني 
وذكر  اجلروح،  من  السهام  إخراج  عند  األعصاب  أو  الدموية  األوعية  إصابة  خطورة  من 
قام بعالج  األولى، ووصف عمليات جراحية إلزالتها، وقد  السرطانية في مراحلها  األورام 
حاالت صعوبة التنفس بشق احلنجرة والقصبة الهوائية، وقد أجرى عملية إزالة اخلراج من 
الغشاء البلوري )اجلنبة( للرئة، ووصف ببراعة عملية عالج البواسير بواسطة الربط، وشرح 
كيفية نشوء وعالج الناسور الشرجي، أما القثطرة البولية فقد دلت كتاباته أنه على علم وافر 
باحلاالت التي يتم استخدامها فيها، وكذلك باحملاذير التي يجب وضعها في االعتبار عند 
استعمالها، وفي مجال الكحالة أو علم أمراض العيون يعتبر )ابن سينا( أول من اكتشف 
أنه أول من قال إن مركز  الداخلية املختلفة، وكذلك تذكر املصادر  ووصف عضالت العني 
اإلبصار هو العصب البصري وليس اجلسم البلوري كما كان يعتقد من كان قبله من األطباء، 

م فيها.  وكان )ابن سينا( صاحب الفضل في عالج القناة الدمعية بإدخال مسبار معَقّ

إسهاماته في علم الطفيليات: 
الكثير من  إلى  أشار  وقد  الطفيليات،  علم  رائدًا في وضع أساس  )ابن سينا(  يعتبر 
األمراض التي تنشأ عن طريق اإلصابة بها مثل الديدان املستديرة التي يطلق عليها اآلن دودة 
اإلنكلستوما، وقد أعطت مؤسسة روكفلر الطبية)3( السبق )البن سينا( في اكتشاف مصدر 
ق )ابن سينا(    املرض قبل أن يعرف )دوبيني اإليطالي( الذي ينسب إليه بطريق اخلطأ، وقد تطَرّ

)1( محمود احلاج قاسم: الطب عند العرب واملسلمني ـــ تاريخ ومساهمات، ص 282.
)2( نفس املصدر، ص 118.

)3( قدري حافظ طوقان: العلوم عند العرب، ص 18.
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إلى بعض أنواع الديدان الطفيلية التي تعيش في العني وسماها ديدان العني، وقد كان أول 
من ذكر اجلمرة اخلبيثة، ووصفها في كتابه )القانون(، وسماها بهذا االسم، ألن املرض يؤدي 
إلى إضفاء لون أسود على مكان اإلصابة، وأما داء الفيل أو داء ديدان الفيالريا فقد وصفه 
)ابن سينا(، وقال عنه إنه ازدياد في حجم القدم والرجل، ويؤدي إلى أن يغلظ القدم وتكلم 
عن عالجه فذكر أن شفاءه نادر ويجب أن يترك حلاله لكن إذا تطور املرض ونتج عنه تقرح 

فالبد من البتر.

كتب ابن سينا في علم الطب:
بالعربية  كتبت  كلها  الطب،  في  مؤلفًا   )43( منها  مصنف   )276( سينا(  )ابن  وضع 
باستثناء بضع مؤلفات صغيرة كتبها بلغته األم الفارسية، إال أنه ولألسف قد فقدت أكثر 
هذه الكتب ولم تصل إلينا، ويوجد حاليًا حوالي )68( مؤلفًا، ويعتبر أشهر كتب )ابن سينا( 
املقاالت  من  كبير  عدد  وبه  أجزاء،  إلى خمسة  ينقسم  الذي  الطب(  في  )القانون  كتاب  هو 
والفصول في مختلف فروع الطب، وقد ترجم إلى اللغة الالتينية ومتت طباعته في العديد من 
الدول األوروبية والهند ودول أخرى، وظل يدرس في أوروبا حتى نهاية القرن السابع عشر 
امليالدي)1(، و)ابن سينا( له أيضًا كتاب األدوية القلبية، وكتاب دفع املضار الكلية عن األبدان 
اإلنسانية، وكتاب القولنج، ورسالة في سياسة البدن وفضائل الشراب، ورسالة في تشريح 
األعضاء، وكذلك رسالة في الفصد، ورسالة في األغذية واألدوية، و)ابن سينا( له أرجوزة في 

التشريح)2(، وأرجوزة املجربات في الطب، وكذلك األلفية الطبية.         

أقوال مأثورة لبعض املشاهير عن عبقرية ابن سينا:
بلجيكي،  ومؤرخ  وهو صيدلي  )1884–1956م(،  سارتون(  )جورج  البروفيسور  يقول 
يعتبر )ابن سينا( مؤسس علم تاريخ العلوم أعظم علماء اإلسالم، ومن أشهر مشاهير العامليني، 
ويقول أيضًا »إن فكر ابن سينا ميثل املثل األعلى للفلسفة في القرون الوسطى«، ويقول )دي 
بور( )توفي عام 1942م(، وهو مستشرق هولندي درس اآلداب العربية، وتخصص في الفلسفة 
اإلسالمية، وأرخ لها في كتابه )تاريخ الفلسفة في اإلسالم(: »كان تأثير ابن سينا في الفلسفة 
املسيحية في العصور الوسطى عظيم الشأن، واعتبر في املقام كأرسطو«، ويقول )أوبرفيل(: 
»إن ابن سينا اشتهر في العصور الوسطى، وتردد اسمه على كل شفة ولسان، ولقد كانت 
قيمته قيمة مفكر مأل عصره.. وكان من كبار عظماء اإلنسانية على اإلطالق«. ويصفه )آرك 
جون هومليارد( )1891-1959م(، وهو عالم ومستشرق بريطاني، وقد ُعنى بالعلوم عند العرب 
بقوله: »إن علماء أوروبا يصفون )أبا علي( بأنه أرسطو طاليس العرب«، ويقول )وليم أوسلر( 

عن كتابه )القانون(: »إنه كان مبثابة اإلجنيل في الطب ملدة تزيد عن سبعة قرون«.)3(

)1( محمد كامل حسني: املوجز في تاريخ الطب والصيدلة عن العرب، ص 403 ـ 404
)2( ابن سينا أبو علي احلسني بن عبد الله: األرجوزة في الطب.

)3( قدري حافظ طوقان: العلوم عند العرب، ص 164.
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أبو القاسم الزهراوى:

حياته ونشأته:
هو أبو القاسم خلف بن عباس الزهراوي )936 - 1013م(، عاِلم وطبيب أندلسي، ولد في 
عام تسعمائة وست وثالثني ميالدية بضاحية الزهراء بالقرب من  قرطبة عاصمة دولة اخلالفة 
األموية في األندلس، التي كانت تفخر باحتوائها على خمسني مستشفى، وسبعني مكتبة تذخر 
مبختلف الكتب في شتى العلوم ويرجع نسبه إلى األنصار ـ فأصله من املدينة املنورة، ولذلك 
كان يلقب باألنصاري ولكنه نسب فيما بعد ملكان والدته فقيل له )الزهراوي(، ويعتبر أشهر 
جّراح عربي مسلم في العصور الوسطى، وهو يسمى في املصادر األوروبية )أبولكاسس( 
وقد  و)الكارافي(،  و)زاهرفيوس(،  و)الزهراوي(،  و)أكاراني(،  و)السروي(،  و)البلكاسس(، 
حوت كتبه ومؤلفاته خبرات احلضارة العربية اإلسالمية واحلضارات السابقة لها كاحلضارة 
اإلغريقية، والرومانية والفارسية من قبله، وعن أخالقه يقول )احلميدي( األديب واملؤرخ في 
كتابه )جذوة املقتبس في أخبار علماء األندلس( إن )الزهراوي( كان من أهل الفضل والدين 
والعلم كما ذكر آخرون، أنه كان يخصص نصف نهاره ملعاجلة املرضى مجانًا قربة لله عز 
وجل، وقال عنه )ابن أصيبعه( في شحة بالغة في كتابه )طبقات األطباء(، فقد ذكر عنه مجرد 
ثالثة أسطر بأنه كان طبيبًا فاضاًل خبيرًا باألدوية املفردة واملركبة)1(، ووضع قوانني وُأُسس 
ووصف  القطط،  أمعاء  من  اجلراحة  خيوط  استخدموا  من  أوائل  من  وكان  اجلراحة،  علم 
ل َمْن وصف عملية القثطرة البولية، وصاحب  عملية تفتيت احلصاة في املثانة، وكذلك كان أَوّ
الذي أجرى عمليات  املفاصل والسل)2(، وهو  التهاب  واملبتكر ألدواتها، وبحث في  فكرتها 
لصنع  آلة  اخترع  بل  بذلك  يكتف  ولم  الدرقية،  الغدة  إلزالة  وكذلك  الهوائية،  القصبة  لشِقّ 
األقراص الدوائية، وسبق )جوتنبرج( باختراعه آلة أخرى لطبع اسم الدواء على األقراص 
ملنع اختالطها، ومن نصائحه العظيمة لتالمذته أن يتمهلوا قبل إجراء أية جراحة، وأاّل يقوموا 
ني بصغائر األمور وكبائرها في التشريح واستعمال األدوات اجلراحية،  بها ما لم يكونوا ملِمّ
فيقول )الزهراوي( في كتابه )التصريف(: »ينبغي لكم أن تعلموا أن العمل باليد )اجلراحة( 
ينقسم قسمني: عمل تصحبه السالمة، وعمل يكون معه العطب في أكثر احلاالت، وقد نبهت 
في كل مكان يأتي من هذا الكتاب على العمل الذي فيه ضرر وخوف، فينبغي أن ترفضوه 
وحتذروه؛ لئاّل يجد اجلاهل إلى القول والطعن، فخذوا ألنفسكم باحلزم واحليطة، وملرضاكم 
بالرفق والتنبيه، واستعملوا الطريق األفضل املؤدي إلى السالمة والعاقبة احملمودة، وتنكبوا 
ُهوا أنفسكم عما تخافون أن يدخل عليكم الشبهة في  البراء، ونِزّ األمراض اخلطرة عسرة 

دينكم ودنياكم؛ فهو أبقى جلاهكم وأرفع في الدنيا واآلخرة ألقداركم.)3(

)1( ابن أبي أصيبعه: عيون األنباء في طبقات األطباء ج3، ص246.
)2( راغب السرجاني: قصة العلوم الطبية في احلضارة اإلسالمية، ص 202.

)3( علي عبد الله الدفاع: رواد علم الطب في احلضارة العربية واإلسالمية، ص 276.
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اشتغاله بالطب:
عندما أصبح الزهراوي يافعًا نهل من العلوم، واستقر به الرأي ليتجه إلى تعلم مهنة 
الطب، وسرعان ماحصل على إجازته الطبية ليعمل في مستشفى قرطبة الكبير الذي أنشأه 
)عبد الرحمن الناصر(. كان )للزهراوي( نظرة العالم الثاقبة فنجده اليقبل الطرق والوسائل 
املستخدمة في عالج املرضى على عالتها، بل كان ُيعِمل النظر فيها وكان كذلك كثير االطالع 
على علوم من سبقوه من جهابذة الطب في مختلف العصور ومع القراءة املتفرسة وتلك املتابعة 

اجلادة الدؤوبة تكونت شخصيته العلمية، وترسخت آراؤه في املجال الطبي.   
 

تأسيسه لعلم اجلراحة:
كان )الزهراوي( شغوفًا باالشتغال باجلراحة التي كان يسميها »صناعة اليد« إذ كانت  
من قبل توكل إلى احلالقني واحلجامني، أو »أصحاب الصنعة« كما كانوا يسمون في ذلك 
العصر الغابر، وينظر إليها األطباء في ذلك العصر على أنها حرفة التليق بهم)1( إذ يتحتم 
عند االشتغال بتلك املهنة أن تتلوث أيديهم ومالبسهم مبا يخرج من اجلروح والتقيحات من 
دم وصديد. وبعد تفكير مضن جند أن عاملنا اجلليل الزهراوي قد استقر عنده بأن يغير هذه  
النظرة املتعالية جتاه فن جليل من فنون الطب، وميارس صنوف وأنواع اجلراحات ويبرع 
فيها، بل ويتحمل االنتقادات العنيفة واملتكررة التي وجهت إليه وإلى فكرته العبقرية من قبل  
زمالئه األطباء. وفي النهاية جنح )الزهراوي( في تثبيت دعائم علم اجلراحة، وهو يعد أول 
من اعتبرها فرعًا من فروع الطب. يقول الدكتور )عبد الرحمن الديب(: »إن عظمة الزهراوي 
تكمن في أنه أول من عني باجلراحة وجعلها فرعًا مستقاًل«، باإلضافة إلى أنه كان يؤيد أيضًا 
مبدأ التخصص في املجاالت الطبية نرى ذلك بوضوح في تقسيمه لكتابه الشهير »التصريف 
ملن عجز عن التأليف« إلى ثالثني مقالة أو فصل في مختلف التخصصات الطبية كاجلراحة 
وعلم النساء والتوليد والعيون واألسنان وغيرها. وبلغ من فضله على علم اجلراحة أنه لقب 

بـ»أبي اجلراحة«. 

التعقيم اجلراحي:
كان )الزهراوي( يزداد خبرة في عمله كجراح ماهر، لكن العدوى التي كانت حتدث بعد 
إجراء اجلراحة كانت مشكلة ضخمة تؤرق كل العاملني بفن اجلراحة، وهنا تتجلى عبقرية 
للتأكد مـن تطهيرها قبل إجراء  )الزهراوي( إذ جنده يعقم آالته اجلراحية مبادة الصفراء، 

العملية.  

ــ تاريخ ومساهمات، ص 105، وجالل مظهر :حضارة  )1( محمود احلاج قاسم: الطب عند العرب واملسلمنيـ 
اإلسالم وأثرها في الترقي العاملي، ص 336.
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اخليوط اجلراحية:
في عصرنا احلديث يعتبر استخدام اخليوط اجلراحية من املسلمات، لكن منذ ألف عام 
خلت كان ذلك يشكل معضلة كبرى فبالشك كان اجلراحون القدامى يفكرون في حل ناجع 
يساعدهم في رتق اجلروح الناشئة عن اإلصابات في السلم واحلرب، وكذلك بعد االنتهاء 
واقتدار حتى  ببراعة  القطع  يغلق مكان  أن  للجّراح من  العمليات اجلراحية البد  من إجراء 
مينع نفاذ العدوى إلى داخل اجلسم، هنا تتجدد إسهامات اجلّراح النابغة من جديد، فنجد 
أن )الزهراوي( يعتبرِ من أَواّئَل من استخدَم اخليوَط التي كان يصنعها من أمعاء القطط في 
خياطة اجلروح اليسبقه في ذلك إال )الرازي(، وقد أتى طبيبنا ذائع الصيت بإسهام آخر ال 
يقل إبداعًا،  فقد كانت اجلراحات والتزال تترك ندوبًا قد تشوه اجلسد فتفتق ذهنه اللماع عن 
فكرة تعتبر سابقة لعصره، فهو أول من مارس التخييط الداخلي بإبرتني وبخيط واحد ُمثَبّت 
ًا للِجَراح، وقد أطلق على هذا العمل اسم »إملام اجلروح حتت  فيهما؛ كي ال تترك أثرًا مرئًيّ

األدمة«. واألدمة هنا تعني السطح اخلارجي للجلد.)1(

اآلالت اجلراحية:
اليتصور اإلنسان العمليات اجلراحية دون وجود آالت خاصة تقوم  بشتى الوظائف من 
قطع  للجلد ونشر للعظام وكي لألوعية الدموية وغيرها، وهنا يأتي دور عاملنا )الزهراوي(، 
حيث سبق عصره مرة أخرى وترك للبشرية من بعده عددًا كبيرًا من اآلالت واألدوات اجلراحية 
التي لم يسبقه فيها أحد من قبله، وكانت كل أداة جراحية اخترعها مرفقة بإيضاحات مكتوبة 
له بقوله  الدكتور )محمد مصطفى السمري( في مقال  عن طريقة استعمالها. ويفصل هذا 
بنفسه،  اخترعها  التي  اجلراحية  واألدوات  لآلالت  عديدة  التصريف صورًا  كتابه  »وضّمن 
العادية،  احلقنة  أو  احملقن  املهبلي،  املنظار  الوالدة،  جفت  مثل:  آلة،  مائتي  عددها  والبالغ 
اللوزتني، اجلفت وكالليب خلع األسنان، مناشير العظام، آالت الكي على اختالف  مقصلة 
أنواعها، ناهيك عن عشرات من املبارد، واجلبائر، واملجارد، واملشارط، واملجسات، والقثاطر«.

النزيف اجلراحي:
كانت املشكلة الرئيسية أثناء العمليات اجلراحية هي النزيف، والتي كثيرًا ما أدت إلى 
وفاة املريض لعدم توافر نقل للدم في ذلك العصر، وهنا جند حاًل عبقريًا يقدمه )الزهراوي( 
الدموية، لكن مما يدعو لألسف  لوقفه بكي األوعية  إلى طريقة ناجحة  فهو أول من توصل 
أنك لو سألت طالب طب عن مبتدع أول طريقة ناجحة لكبح النزف عن الشرايني لرد عليك 
في احلال إنه اجلراح الفرنسي )أمبرواز باريه( كما تذكر ذلك املستشرقة األملانية الدكتورة 

زيجريد هونكة في كتابها املتميز »شمس العرب تسطع على الغرب«. 

)1( شوقي أبو خليل: علماء األندلس وإبداعاتهم املتميزة وأثرها في النهضة األوروبية، ص35، وزيجريد هونكة 
)شمس العرب تسطع على الغرب(، ص278.
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الزهراوي اجلراح:
أسهم  قد  لذا جنده  )الزهراوي(،  عبقرية  فيه  برزت  الذي  امليدان  هي  اجلراحة  كانت 
باكتشافات هامة ومتنوعة في ذلك املجال نذكر بعضًا منها إذ كان هو أول من وصف عملية 
استالل )نزع( العروق املنتفخة بالدم من الساق لعالج دوالي الساق، وعالج أيضًا دوالي 
اخلصية، وكذلك الفتوق وأول من أجرى عملية شق القصبة الهوائية إذ أجراها على خادمه 
كما وصف تفتيت احلصى بتكسيرها وتفتيتها بطريقة فريدة لم يسبقه أحد إلى معرفتها، 
وكذلك فإنه تكلم بتفصيل عن الناسور الشرجي وكيفية إجراء اجلراحة الستئصاله)1(، وقام 

بإجراء تلك العملية اخلطرة إلزالة الغدة الدرقية التي كان يسميها قيلة احللقوم.   
أقبل الزهراوي على ممارسة العمليات اجلراحية في مختلف الفروع كاملسالك البولية 
ني أو طعنة  وطب النساء والتوليد، وقد وصَف عالج اجلروح الَنّاجمة عن قطع سيٍف أو ِسِكّ
ث عن جراحات الرأس وما يرافقها من ُكسور في العظم وَتهُتّك في األعصاب،  رمح. وحَتَدّ
در والبطن واألمعاء وتكلَّم أيضًا عن قطع األطراف، ونشر العظام،  وعن جراحات العنق والَصّ

وبتر األعضاء.
أن يخترق جتويف  املثقاب من  )الزهراوي( قد وصف وسيلة متنع  أن  بالذكر  وجدير 
اكتشف  الذي  وهو  األنف،  من  اللحمية  الزوائد  الستئصال  خاصة  آلة  وكذلك  اجلمجمة. 
للسان، حيث  آلة خافضة  وابتكر كذلك  األطفال.  أيضًا واستعملها حلقن  الشرجية  احلقنة 
اللوزتني)2(، وعن طريق هذه اآلالت أجرى  إزالة  أثناء إجراء عملية  اللسان  تستعمل لكبس 
)الزهراوي( عمليات جراحية أحجم غيره عن إجرائها، وأبدع منهجًا علمًيًّا صارمًا ملمارسة 
العمل اجلراحي، يقوم على التشريح واالطالع على منجزات من سبقه من األطباء واالستفادة 
تكسب  التي  العملية  واملمارسة  احلسية،  واملشاهدة  التجربة  على  واالعتماد  خبراتهم،  من 

اجلّراح مهارة وبراعة في العمل باليد ـــ أي اجلراحة. 

إسهاماته في علم الصيدلة:
وافية  دراية  على  يكون  وأن  البد  املاهر  الطبيب  أن  الزهراوي(  القاسم  )أبو  أدرك 
ومستفيضة بعلم الصيدلة واألدوية ومركباتها، وكذلك باألعشاب الطبيعية وخصائصها النافع 
منها والضار، وفي هذا الصدد يذكر )ابن أبي أصيبعه( عنه في كتابه الفريد ـــ )عيون األنباء 
جيد  واملركبة،  املفردة  باألدوية  خبيرًا  فاضاًل  طبيبًا  الزهراوي  »كان  ــــ  األطباء(  طبقات  في 
العالج وله تصانيف مشهورة«، ويؤكد ذلك أيضًا الدكتور )علي عبد الله الّدّفاع( في كتابه 

)1( محمد كامل حسني: املوجز في تاريخ الطب والصيدلة عند العرب، ص 130.
)2( محمود احلاج قاسم: املوجز ملا أضافه العرب في الطب، ص 107.
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ــ بقوله: »وقد قضى الزهراوي معظم حياته ميارس  ـــ )أعالم العرب واملسلمني في الطب(ـ  القيمـ 
مهنة الطب والصيدلة في مدينة الزهراء، ونال شهرة عظيمة في هذا املجال، وقد بحث أيضًا 

في حتضير بعض العقاقير املعدنية والنباتية واحليوانية«.
 

إسهاماته في صناعة األدوية:
كان الدواء ومازال يشكل جزءًا هامًا من عالج األمراض، لكن في ذلك العصر جند 
أنه كان من الصعوبة مبكان منع اختالط األدوية وسهولة تناول أحد العقاقير بطريق اخلطأ 
التي كانت متشابهة في كونها مساحيق، وأشربة الُيْدِرك الفارق بينها إال احلاذق من األطباء 
والصيادلة، وهنا يأتي دور )الزهراوي( مرة أخرى، فقد ابتكر وألول مرة في تاريخ الطب 
والصيدلة وسيلة فعالة في صناعة قوالب لألدوية من األبنوس أو العاج. في املقالة الثامنة 
والعشرين من كتابه )التصريف( في الباب الثالث، يصف الزهراوي كيفية صنع احلبوب أو 
ر، مع طبع  َضّ أقراص الدواء، وكذلك طريقة لصنع القالب الذي ُتَصُبّ فيه هذه األقراص أو حُتَ
أسمائها عليها في الوقت نفسه باستخدام لوح من األبنوس أو العاج مشقوق نصفني طواًل 
وينقش على قعر أحد الوجهني اسم القرص املراد صنعه، مطبوعًا بشكل معكوس، فيكون 
النقش صحيحًا عند خروج األقراص من قالبها؛ وذلك منًعا للغش في األدوية، وإخضاعها 
للرقابة الطبية، وفي ذلك الصدد يذكر )شوقي أبو خليل(: »وال ريب أن ذلك يعطي الزهراوي 
س والرائد األول لصناعة الطباعة، وصناعة أقراص الدواء؛  ًا حضارًيًّا لكي يكون املؤِسّ حًقّ
كل  في  عنهما  غنى  ال  اللتان  الصناعتان  هاتان  منها،  قرص  كل  على  الدواء  اسم  حيث 

املؤسسات الدوائية العاملية، ومع هذا فقد اغُتِصب هذا احلق وغفل عنه كثير«)1(.

إسهاماته في علم التشريح:
دراية   على  يكون  التشريح حتى  علم  درس  قد  يكون  وأن  البد  الطبيب  أن  اليوم جند 
بأجهزة اجلسم البشري وأعضائه املختلفة، لكن في زمن )الزهراوي( كان ذلك العلم يعتبر من 
احملرمات ألسباب اجتماعية متوارثة، وكذلك لفهم خاطئ لبعض النصوص الدينية التي تتعلق 
بحرمة جسد امليت، وهنا يبرز دور )الزهراوي( حيث جنده قد ألَحّ على مباشرة الَتّشريح على 
ية دراسته، ونصَح مبزاولته ملن يرغب في  أَنّه َضرورٌة لتعُلّم فنون اجلراحة، وأشاَر إلى أهِمّ
الَتّعاُمل مع اجلراحة في هذا الصدد وخاصة عندما تكلم عن حصاة املثانة، يذكر )الدكتور 
نفَسه عن  يتمالك  ال  التصريف  كتاَبه  يطالع  »ومن  العربي:  الطِبّ  كتابه  في  الله(  أمني خير 
قيق إلجراء العمليات املختلفة ال ميكن  ح اجلثَث هو بنفسه، ألَنّ وصَفه الَدّ االعتقاد بأَنّه قد شَرّ

أن يكوَن نتيجة للعملَيّات فقط«)2(.

)1( شوقي أبو خليل: علماء األندلس وإبداعاتهم املتميزة وأثرها في النهضة األوروبية، ص 32 ــ 33.
)2( أمني خير الله: الطب العربي، ص 174.
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إسهاماته الطبية املتعددة:
لم يهتم العالمة )الزهراوي( بعلم اجلراحة فقط بل امتد هذا االهتمام فشمل صنوفًا 
والوالدة  النساء  طب  احلصر  ال  املثال  سبيل  على  منها  عصره  في  الطب  فنون  من  كثيرة 
واملسالك البولية، وطب العظام والتجبير وعالج الكسور وأمراض األسنان وتقوميها، واللثة، 
واللسان وعلم األورام حيث شخص وعالج أنواعًا من السرطانات املختلفة، وأيضًا أمراض 
الدم، حيث إنه أول من شخص الهيموفيليا أو الناعور، وهو ذلك املرض الوراثي الذي تزداد 
فيه القابلية للنزف، وقدم وصفًا واضحًا للعالقة بني استعداد بعض األجسام للنزيف وبني 
الوراثة، وكذلك عالج بعض حاالت الشلل واهتم بأمراض العني، واألذن، واحلنجرة وسوف 

يتم تفصيل ذلك كل في حينه.

إسهاماته في طب املسالك البولية:
كان لعلم املسالك البولية اهتمام خاص لدى )الزهراوي(، فإنه يعّد أول من وصف 
البول  فتحة  انسداد  ملعاجلة  جدًا  دقيقة  آلة  أيضًا  الزهراوي  وابتكر  القثطرة.  عملية 
اخلارجية عند األطفال حديثي الوالدة؛ لتسهيل مرور البول. وهو أول من وصف طريقة 
عند  املهبل  عبر  املثانة  حصى  استخراج  طريقة  وابتكر  البول  مجرى  حصيات  تفتيت 

النساء.

إسهاماته في طب النساء والتوليد:
كتبه  ما  ويعتبر  وجوالت،  )للزهرواي( صوالت  أن  والتوليد جند  النساء  علم  في  أما 
في التوليد واجلراحة النسائية كنزًا ثمينًا في علم الطب، حيث يصف طرق التوليد، وطرق 
تدبير الوالدات العسيرة، وكيفية إخراج املشيمة امللتصقة واحلمل خارج الرحم وطرق عالج 
اإلجهاض، وابتكر آلة خاصة الستخراج اجلنني امليت، وسبق )د/ فالشر( بنحو 900 سنة 
في وصف ومعاجلة الوالدة احلوضية، وهو أول من استعمل آالت خاصة لتوسيع عنق الرحم،  
ًا لفحص املهبل سماه لولبًا ال يزال يستعمل إلى يومنا هذا)1(  وقد ابتكر كذلك منظارًا خاصٌّ
هراوي كان يقَف خلَف ستاٍر خفيف، وُيعطي إرشاداِته املناسبَة للقابالت في  وُيروى أَنّ الَزّ

تدبير حاالت الوالدة الَعسيرة. 
»وقد  أو ثالثة:  بيومني  مث  الَطّ قبَل ُحدوث  التي حتدُث  ( عن األوجاع  هراوُيّ )الَزّ تكلَّم 
ة وكسٌل وِثَقل في البدن، ويقُلّ الوجع  مث أوجاٌع في السَرّ َتعَتري بعُض الِنّساء قبل َمجيء الَطّ

)1( أمني أسعد: الطب العربي، ص 157.
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حَتّى ينطلق الطمُث ويذهب الَوجع«)1(، كما كان يدرس للقابالت عملية الَتّوليد وأول من وصف 
وضع )د/فالشر( للوالدة، وذكر أيضًا الوالدة الطبيعية بنزول رأس الوليد أواًل وغيرها من 
اًل شكَل الوالدة الطبيعية ... فاعلم  الوالدات غير الطبيعية في قوله: »ينبغي للقابلة أن تعرَف أَوّ
بيعي، ويكون خروُجه على رأسه واملشيمُة معه أو معلَّقًة  كل الَطّ أَنّ هذه الوالدَة تكون على الَشّ
من سرته ... وما خال هذه الوالدة فهي غيُر طبيعَيّة مذمومة، ألَنّه قد يخرج اجلننُي على رجليه 
وُيخِرج َيديه قبَل رأسه ورجلَيه، ويَده الواحدة أو رجلَه الواحدة، أو ُيخِرج رأَسه ويده أو َيخُرج 
ا انقلَب على قفاه، ونحو ذلك من األشكال املذمومة، فينبغي للقابلة أن تكوَن حاذقًة  منطويًا ورمَبّ
ٌ كَلّ شكل منها وكيف احليلة فيه  لَل واخلطَأ، وأنا ُمبنِيّ لطيفًة بهذه األشياء كِلّها، وحتذر الَزّ

لتستدَلّ بذلك وتقَف عليه«.

إسهاماته في طب الفم واألسنان:
لم ينس )الزهراوي( علم جراحة الفم واألسنان فقد جنح  في عالج تشوهات الفكني 
وفي تقومي األسنان باستخدام آالت جراحية ابتكرها خصيصًا، وهو أول من استخدم جسور 
األسنان الذهبية والفضية)2( وأدوات ضغط األسنان وتكلم كذلك في املقالة احلادية والثالثني 

عن قلع ضروس األسنان وإخراج عظام الفك املكسورة. 

إسهاماته في علم األعصاب:
 أما إسهام الزهراوي في علم األعصاب فكان مميزًا، إذ يقول عن السكتة املخية أو 
ا أن تكوَن قويًة مزمنة  الفاِلُج )الشلل( الَعظيم كما كان يسميه: »وتكون على ثالثة ُضروب: إَمّ
ا أن تكوَن قويًة جدًا  ا أن تكوَن ضعيفًة فُيبرأ منها وذلك في الَنّدرة، وإَمّ فال ُيبرأ منها، وإَمّ
كتة القوية هو أن تنقطع فيها األفعاُل املدِبّرة الَثّالثة: التخُيّل والفكر،  فَتقتل سريعًا؛ وعالمُة الَسّ
السكتِة  ماُت  ومقِدّ بد.  والَزّ الَنّفس،  وجفون  األعضاء،  جميع  من  واحلركة   ، واحلُسّ والذكر، 
داُع الشديد الذي يعرض بغتًة، وانتفاخ األوداج، وُدوار وشعاعات بتخُيّل للبصر، وبرد  الُصّ
األطراف من غير برد الهواء، واختالج في البدن، وُعسر في احلركة، واصطكاك األسنان في 

النوم، والنسيان والبالدة«. 

إسهاماته في عالج مرض السرطان:
السرطان مرض خبيث يدمر اجلسم عن طريق التكاثر السريع للخاليا كان وال يزال 
لغزًا بالنسبة لألطباء والعلماء في مختلف العصور، والذي اعتقد الناس بأن اكتشافه حديث 
رطان في املقالة األولى من كتاب  هراوي( عن الَسّ العهد، فنجد أن القراءة املتأنية ملا ماكتبه )الَزّ

)1( أبو القاسم الزهراوي: التصريف ملن عجز عن التأليف ج1، ص 90.
)2( محمد كامل: املوجز في تاريخ الطب والصيدلة عند العرب، ص 205.
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َي سرطانًا لَشبهه  ا ُسِمّ رطان إمَنّ ث  فيقول: »الَسّ )التصريف( تدحض ذلك االعتقاد)1( إذ يتحَدّ
بالسرطان البحري، وهو على ضربني: مبتدئ من ذاته، أو ناشئ عقب أورام، وهو إذا تكامل 
فال عالَج له وال ُبرَء منه بدواء البَتّة إالَّ بعمل اليد »اجلراحة أو الكي«، وإذا كان في عضو 
الء، ثَمّ يتزايد مع األيام حَتّى  رطان يبتدئ مثل الباَقّ ميكن استئصاُله فيه كله بالقطع... والَسّ
يعظَم وتشتُدّ صالبته، ويصير له في اجلسد أصٌل كبير مستديٌر َكَمُد )متغِيّر( اللون، َتضرب 
فيه عروٌق ُخضر وُسود إلى جهٍة منه، وتكون فيه حرارة يسيرة عنَد اللَّمس«. وأيضًا يقول 
)الزهراوي(: »متى كان السرطان في موضع ميكن استئصاله كله كالسرطان الذي يكون في 
الثدي أو في الفخذ ونحوهما من األعضاء املتمكنة إلخراجه بجملته، إذا كان مبتدءًا صغيرًا 
فافعل. أما متى تقدم فال ينبغي أن تقربه فإني ما استطعت أن أبرئ منه أحدًا. وال رأيت قبلي 

غيري وصل إلى ذلك«.

مؤلفاته:
كانت إجنازات الزهراوي املتميزة سببًا ألن يختاره األمير )عبد الرحمن الَثّالث( املعروف 
بالَنّاصر كي يكون طبيبه اخلاص، ثَمّ أصبح بعد ذلك طبيب ابِنه )احلكم الثاِني املستنِصر(.
اهتم )أبو القاسم الزهراوي( بنقل خبرته الواسعة إلى زمالئه من األطباء فنجده قد حرص 
على إدراج كل قام به من إجنازات واختراعات في كتب أصبحت مراجع للعديد من األطباء 
في مختلف الدول وعبر خمسة قرون متتالية، ولم تطمس السنون وال األيام آثار هذا العالم 
الفّذ؛ حيث ترك مفخرته الطبية الضخمة »التصريف«، التي كان من بينها مبحثه في املقالة 
الثالثني التي أرسى فيها أسس علم اجلراحة، مبا فيه من أدوات وآالت اجلراحة العجيبة 
مبقياس عصره، وهي موسوعة كثيرة الفائدة، تامة في معناها، لم يؤلَّف في الطب أجمع منها 
البعض  وقد وصفها  الطبية،  املسلمني  مؤلفات  أعظم  من  وتعتبر  والعمل،  للقول  وال أحسن 
بأنها دائرة معارف، ووصفها آخرون بأنها ملحمة كاملة وليس من الغريب أن تصبح هذه 
املوسوعة املصدر األساسي جلراحي الغرب حتى القرن السابع عشر، وتظل املرجع الكبير 
لدارسي الطب في جامعات أوروبا، مثل جامعة )سالرنو ومونبليه( في القرن السادس عشر 
والسابع عشر امليالديني، ولم يكتف )الزهراوي( بذلك بل قام بتأليف العديد من الكتب األخرى 
نذكر منها: )املقالة في عمل اليد(، و)مختصر املفردات وخواصها(، وكتاب )تفسير األكيال 
أصيبعه(،  أبي  )ابن  ذكره  أورد  وقد  )بالزهراوي(.  املسمى  الكبير  كتابه  وأيضًا  واألوزان( 

وقال: »وأفضلها كتابه الكبير املعروف بالزهراوي«.)2(

)1( علي عبد الله الدفاع: رواد علم الطب في احلضارة العربية واإلسالمية، ص 246.
)2( ابن أبي أصيبعه: عيون األنباء في طبقات األطباء ج3، ص246.
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وفاته:
ومتر األعوام واليزال هذا الطبيب العالمة يعطي لتالمذته ومرضاه الكثير حتى وافته 
املنية في مدينة الزهراء في عام )1013م( وقيل )1036م()1( بعد أن قدم إسهامات ال مثيل 
لها في مختلف التخصصات الطبية، وسبق عصره في تشخيص وعالج الكثير من معضالت 

الطب واجلراحة وقام باختراع العديد من اآلالت الطبية التي التزال تستعمل حتى اليوم. 

ابن أبي أصيبعه:
هو أحمد بن سديد الدين أبو العباس بن أبي أصيبعه، الذي أخذ اسمه من جده الذي 
كان يعمل ببالط صالح الدين األيوبي، وقد اشتهر بالطب، ولد بدمشق سنة )1200م(، وتوفي 
سنة )1270م( في صرخد في جنوب سورية)2( وهو فرد في عائلة اشتهرت مبمارسة مهنة 
الطب والعالج، وقد تعلم الطب عن والده الذي كان طبيبًا يعالج الرمد في دمشق، وقد اشتهر 
الذي يعتبر من أمهات املصادر  ابن أبي أصيبعه بكتابه )عيون األنباء في طبقات األطباء( 
لدراسة تاريخ الطب عند العرب)3(، وقد وضع )ابن أبي أصيبعه( هذا املؤلف بناء على طلب 
الوزير )أبي احلسن أمني الدولة بن غزال السامري( وزير امللك )الصالح بن امللك العادل(، 

وانتهى منه قبل وفاته بسنة واحدة. 
وقد قسم )ابن أبي أصيبعه( كتابه إلى عدة أقسام بدأ فيها باحلديث عن مكانة الطب بني 
العلوم والصناعات املختلفة، ثم ذكر تاريخ نشأة صناعة الطب وأول حدوثها، ثم  عن طبقات 
ث فيها عن أطباء اليونان، ثم  األطباء القدامى الذين كانت لهم مصنفات في علم الطب، فتحَدّ
ذكر األطباء في البالد اإلسالمية، وقسمهم حسب أقاليم الدولة اإلسالمية الشرقية والغربية. 
وله كذلك كتاب )حكايات األطباء في عالجات األدواء(، وكتاب )إصابات املنجمني(، وأيضًا 
كتاب )التجارب والفوائد( الذي ذكر فقط في كتاباته، وقد درس العلوم والطب في دمشق من 
الناحيتني األكادميية واإلكلينيكية، وطبق ماتعلمه في البيمارستان النوري، وكان من أساتذته 
الطبيب الدمشقي )ابن الدخوار( توفي عام )1230م(، وكذلك استقى معلوماته عن األدوية 
في  أيضًا  عمل  وقد  واألغذية(،  األدوية  ملفردات  )اجلامع  كتاب  ومؤلف  البيطار(،  )ابن  من 
البيمارستان الناصري بالقاهرة فاشتغل بأعمال الكحالة أو طب العيون، وفيه تعلم على يد 
)السديد بن أبي البيان(، الطبيب الكحال، ومؤلف كتاب األقراباذين املعروف باسم )الدستور 
البيمارستاني(، والتقى فيه بزميله )أبي احلسن بن النفيس( عام )1288م(، مكتشف الدورة 
الدموية الصغرى وانتظم في خدمة الدولة األيوبية، وقد ارحتل إلى العديد من املدن والبالد 

)1( خير الدين الزركلي: األعالم ج2، ص 310.
)2( نفس املصدر ج1، ص 197.

)3( علي عبد الله الدفاع: رواد علم الطب في احلضارة العربية واإلسالمية، ص 435.
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حتى استقر به احلال في )صرخد( إحدى مدن جبل حوران بعد أن دعاه إليها أميرها )عز 
الدين أيدمر(، وعاش هناك حتى توفي سنة )1270م(.

ابن رضوان املصري:
هو أبو احلسن بن رضوان بن علي بن جعفر، وقد ُوِلَد باجليزة في مصر، وبها تعلم حتى 
برز نبوغه وقد عمل كرئيس األطباء في مصر)1( إلى أن توفي في عام )453هـ/1061م(، وقد 
ة مهن كالطب والتدريس ليعول نفسه، وقد نبغ في الطب في عمر مبكر حتى أصبح  امتهن عَدّ
دخله من الطب يكفيه. وقد عاصر )ابن رضوان( حكم الدولة )الفاطمية(، وبلغت شهرته البالط 
حتى عينه احلاكم بأمر الله رئيسًا لألطباء، وقد صنف كتابًا قال فيه: إن التعلم من الكتب 
أفضل من التعلم من الشيوخ، وقد كانت )البن رضوان( طريقة مميزة في الكشف اإلكلينيكي 
على املريض ال تختلف كثيرًا عن الطريقة املعاصرة، وقد ترك العديد من املؤلفات واملصنفات 
الطبية منها شروح لكتب )جالينوس( الطبيب الروماني، وهي شرح كتاب )النبض الصغير( 
وشرح كتاب )الفرق( وشرح كتاب )الصناعة الصغيرة(، وشرح كتاب )األسطقسات( وشرح 
بعض من كتاب )املزاج(، وكذلك شرح كتاب جالينوس إلى أغلوقن في التأني لشفاء األمراض، 
وله كتاب )األصول في الطب(، وكالم في األدوية املسهلة، وكتاب لعمل األشربة واملعاجلني، 
ف  وقد فسر ناموس الطب ألبقراط، ووصيته املعروفة بترتيب الطب، يقول عن نفسه: »أتصَرّ
في كل يوم في صناعتي مبقدار ما ُيغني، ومن الرياضة التي حتفظ صحة البدن، وأغتذي بعد 
االستراحة من الرياضة غذاء أقصد به حفظ الصحة، وأجتهد في التواضع واملداراة وغياث 
امللهوف، وأنفق على صحة بدني، وعمارة منزلي نفقة ال تبلغ التبذير، وال تنحط إلى التقتير، 
وأتفقد آالت منزلي فما يحتاج إلى إصالح أصلحته، وُأِعُدّ في منزلي ما يحتاج إليه من الطعام 
ف وُأَزِيّن ثيابي، وَألَْزم  والشراب والثياب، فما فضل بعد ذلك له أنفقته في وجوه اخلير، وُأَنِظّ

الصمت وكّف اللسان عن معايب الناس«.)2(
قال عنه )ابن تغري بردي(: »كان من كبار الفالسفة في اإلسالم...كان إمامًا في الطب 
واحلكمة، كثير الرِدّ على أرباب َفِنّه«، وشهد ابن أبي أصيبعه )البن رضوان( بالتفوق عندما 
ذكر: »وكان ابن بطالن أعذب ألفاًظا، وأكثر ظرفًا، وأميز في األدب... وكان ابن رضوان أطب 
كبار  من  املصَنّفات،  »أنه صاحب  )الذهبي(:  وذكر  بها،  يتعلق  وما  احلكمية  بالعلوم  وأعلم 
الفلسفة  وأحكم  فيه،  ففاق  الطب،  في  واشتغل  الباهر....  الفيلسوف  اإلسالميني  الفالسفة 
ومذهب األوائل وضاللهم...«، صَنّف كتابًا في حتصيل الصناعة من الكتب، وأنها أوفق من 
املعلمني أما ابن العماد احلنبلي فيقول: »الفيلسوف صاحب التصانيف كان رأسًا في الطب«.

)1( ابن أبي أصيبعه: عيون األنباء في طبقات األطباء ج3، ص411.
)2( نفس املصدر، ص 403.
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ابن زُهر األندلسي:
هو )أبو مروان عبد امللك بن زهر بن عبد امللك بن مروان(، ويعرف )بابن زهر اإلشبيلي 
اإليادي( )1072-1162م(، وهو سليل مروان أسرة أندلسية شهيرة قد أسهمت في العديد من 
ميادين املعرفة كالطب والعلوم الطبيعية والكيميائية وحتى العلوم الشرعية اإلسالمية؛ وكان 
ه محمد بن مروان بن زهر توفي عام )1031م( الذي تخصص في علوم الفقه، وتبعه أبو  جُدّ
مروان عبد امللك بن محمد بن زهر، الذي أصبح أول فرد في تلك العائلة الطبية التي استمرت 
ألجيال  يخصص وقته للطب)1(، وقد سافر إلى القيروان في طلب العلم، ثم إلى القاهرة فنال 
شهرة واسعة هناك في مجال الطب، وأخيرًا عاد إلى إشبيلية حتى توفي سنة )1078م(، 
وجاء من بعده ابنه واسمه )زهر بن عبد امللك بن محمد بن زهر(، امللقب )بأبي العالء(، وقد 
اشتهر في الطب مثل أبيه ونتيجة لنبوغه فقد طلبه األمير )يوسف بن تاشفني( أمير املرابطني، 
)1131م(، وكان من كتبه:  توفي سنة  ليشرف على صحته، وقد استقر في بالد األندلس، 
كتاب )اخلواص(، وكتاب )مجريات الطب(، وكتاب )التذكرة(، وكتاب )األدوية املفردة(، وكتاب 
)النكت(، ثم جاء إن ابنه )مروان عبد امللك بن أبي العالء بن زهر( لم يكتف مبا حصل عليه 
من علوم طبية في املغرب اإلسالمي فرحل إلى الشرق، وتعاطى علم الطب ثم عاد إلى األندلس 
واجته إلى مدينة »دانية«، وقد اشتهر )ابن زهر( بإتقانه صناعة الطب، فشاع صيته إلى كل 
بالد األندلس.  حيث انتقل من مدينة دانية إلى إشبيلية، وظل فيها حتى وافته املنية، ويعتبر 
من أوائل األطباء الذين بينوا قيمة العسل في الدواء والغذاء وهو أول من استعمل احلقن 

للتغذية الصناعية.
و)ابن زهر( من أوائل األطباء الذين اهتموا بدراسة األمراض املوجودة في بيئة معينة)2( 
وقد وضع كذلك العديد من املؤلفات الطبية منها كتاب )التيسير في املداواة والتدبير(، وهو 
األنفس  )االقتصاد في إصالح  )األغذية( وكتاب  مبثابة موسوعة طبية كاملة، وكذلك كتاب 
واألجساد( وتذكرة في أمر الدواء املسهل وكيفية أخذه، ومقالة في علل الكلى، وأخيرًا رسالة 
في علتي البرص والبهق، وقد اعتمد )ابن زهر( على التجربة والتدقيق العلمي، مما أدى إلى 
أمراض  إلى  باإلضافًة  واجللدية،  الباطنية  األمراض  مختلف  زهر(  )ابن  وقد وصف  نبوغه 
اجلراحة وقد ذكر قروح الرأس وأمراضه، وأمراض األنف واألذن، وكذلك الفم، والشفتني، 
واألسنان، والعيون، وأمراض الرقبة، والرئة، والقلب، وقد وصف بعض أنواع احلمى، وكذلك 

األمراض الوبائية، وأسهب في ذكر الفرق بني التهاب غشاء القلب والتهاب الرئة.

الكندى:
له  العرب)3(  فيلسوف  الفلكي،  الطبيب  الكندي(،  إسحاق  بن  يعقوب  يوسف  )أبو  هو 
العديد من املؤلفات في الطب، واحلساب والنجوم والفلك، ولد في مدينة الكوفة سنة )805م(، 

)1( ابن أبي أصيبعه: عيون األنباء في طبقات األطباء، ص 278 - 291.
)2( راغب السرجاني: قصة العلوم الطبية في احلضارة اإلسالمية، ص 240.

)3( ابن جلجل: طبقات األطباء واحلكماء، ص73 - 74.
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وتوفي في بغداد سنة )873م(، ونشأ بالبصرة، ثم انتقل إلى عاصمة اخلالفة العباسية مدينة  
بغداد،)1( وقد تلقى تعليمه في كلٍّ من املدينتني، وفي بغداد ظهر نبوغه واتصل بخلفاء بني 
العباس )املأمون( و)املعتصم وابنه أحمد املتوكل(، وقد قام بعمل الطبيب وكذلك ديوان اخلراج 
في قصر اخلالفة، وللكندي باع طويل في علم الترجمة؛ حيث ترجم كاًل من كتاب )املجسطي( 
إلى  بالترجمة، بل اجته  الكندي  ولم يكتف  املفردة( جلالينوس،  )األدوية  لبطليموس، وكتاب 
البقراطي(،  )الطب  كتاب  أهمها  مؤلفًا  عشرين  من  أكثر  بلغت  التي  الطبية  املؤلفات  وضع 
األوبئة، ورسالة  للجو من  األبخرة املصلحة  املهلك، ورسالة في  والدواء  الغذاء  ورسالة في 
في األدوية املشفية من الروائح املؤذية، ورسالة في كيفية إسهال األدوية واجنذاب األخالط، 
ورسالة في علم نفث الدم، وفي تدبير األصحاء، وفي كيفية الدماغ، وفي علة اجلذام وأشفيته، 
وفي وجع املعدة والنقرس، وفي عالج الطحال، وفي احليلة لدفع األحزان، ورسالة في اإلبانة 
عن منفعة الطب، وقد ذكره )ابن أبي أصيبعه( في كتابه )طبقات األطباء(، ونقلت عنه بعض 
وصاياه لتالمذته: »وليتق الله تعالى املتطبب وال يخاطر، فليس عن األنفس عوض«. وقد قال 
أيضًا عن الطبيب: »إنه يحب أن يقال له كان سبب عافية العليل، لكن فليحذر أن يقال إنه 
كان سبب تلفه وموته«. وقال كذلك: »العاقل يظن أن فوق علمه علمًا، فهو أبدًا يتواضع لتلك 
الزيادة؛ واجلاهل يظن أنه قد تناهى، فتمقته النفوس لذلك«، ومن أقوال الكندي املأثورة عنه: 
؛ فإن الشَرّ للشرير خلق واعص الهوى، وأطع من شئت، وال تغتر مبال وإن كثر  »اعتزل الشَرّ

وال تطلب حاجة إلى الكذوب؛ فإنه يبعدها وهي قريبة«.)2(

ابن النفيس:
هو )أبو احلسن عالء الدين علي بن أبي احلزم الَقرشي الدمشقي( )1213 - 1288م()3( 
هو طبيب عربي مسلم له العديد من اإلسهامات في علوم الطب، ولد مبدينة دمشق، وفيها درس 
الطب، تعلم في البيمارستان النوري بها، وقد كان معاصرًا )البن أبي أصيبعه( صاحب كتاب 
والذي  )1170-1230م(،  الدخوار(  )ابن  يد  على  الطبية  العلوم  درس  وقد  األطباء(،  )طبقات 
)ابن  بلغ  للرازي، وعندما  الطب  النوري وله )مختصر احلاوي( في  للبيمارستان  كان رئيسًا 
النفيس( العشرينيات من عمره سافر إلى القاهرة، وتعلم هناك وعمل في املستشفى الناصري، 
 1260( ما بني عام  بيبرس( اخلاص  )الظاهر  املنصورى، وقد أصبح طبيب  البيمارستان  ثم 
املنية،  العلمي، وأقام بها حتى وافته  لنبوغه  نتيجة  و1270م(، ثم أصبح رئيسًا ألطباء مصر 
ِم بني القلب والرئتني، وكذلك الشريان التاجي)4( ذلك  ل من وصف وشرح دورَة الَدّ ويعتبر أَوّ

)1( ابن الندمي: الفهرست ج1، ص 255 - 261.
)2( راغب السرجاني: قصة العلوم الطبية في اإلسالم، ص 243.

)3( خير الدين الزركلي: األعالم ج4، ص271.
)4(علي عبد الله الدفاع: رواد علم الطب في احلضارة اإلسالمية، ص451.
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من خالل شرحه جلزء التشريح من كتاب )القانون( )البن سينا( في عام )1242م(، ثم وصف 
الدورة الدموية كاملًة في ثنايًا مؤلفاته األخرى، ومنها كتاب )الشامل في الصناعة الطبية( 
الذي أخرج منها )80( جزءًا فقط من )300( مجلد، ويعتبر أضخم موسوعة طبية وضعها 
طبيب واحد في التاريخ اإلنساني، وهي تعتبر الصياغة النهائية واملكتملة للطب والصيدلة في 
احلضارة العربية اإلسالمية في العصور الوسطى، وقد حل في النهاية محل كتاب )القانون(، 
في مجال  نظرياٌت  النفيس(  و)البن  الثاني(،  )بابن سينا  املؤرخني يصفونه  بعض  دعا  مما 
البصريات وعلم األدوية، وآراٌء غير مسبوقة في ميدان اللغة والنحو، من أهم مؤلفاِتِه كتاب 
( و)املهذب في الكحل( و)تفسير العلل( و)أسباب األمراض وشرح الهداية  )املوجز في الطِبّ
في الطب(، وكذلك شرح )مسائل حنني ابن إسحاق(، وكتاب )شرح فصول أبقراط( حيث نقد 

بشجاعة بعض آراء ذلك العالم اليوناني. 

شهادات غير العرب على عظمة األطباء العرب: 
دول  عدة  من  والعلماء  املستشرقني  من  العديد  أنظار  العربية  احلضارة  أنوار  جذبت 
غربية درسوا تأثير الطب العربي على نظيره في العالم الغربي، وجند أن العديد منهم قد 
أسهب في وصف ذلك األثر، نذكر بعضًا من أقوالهم املنصفة بعد ما قضوا سنوات طويلة في 

الفحص والدراسة العميقة القائمة على منهج علمي صحيح.
)لوي بيير أوجني سيديو(، هو مستشرق فرنسي ومؤرخ للعلوم والرياضيات وقد كان 
عام  وتوفي  )1808م(،  عام  باريس  في  ولد  لويس(  )سان  كلية  في  للتاريخ  كأستاذ  يعمل 
)1875م( وله كتاب )تاريخ العرب( ألفه عام )1854م(، الذي ترجمه عادل زعيتر عام )1948م(، 
يقول )سيديو( »كان أطباء العرب من الرجال املمتازين على الدوام)1(.... وذاع صيت عدد 
من األطباء ومن هؤالء نذكر بختيشوع بن جبرائيل الذي اشتهر مبداواته العجيبة، غير أنه ال 
أحد يعدل الرازي وابن سينا اللذين سيطرا بكتبهما على مدارسنا زمًنا طوياًل«، أما )ماكس 
مايرهوف( )1874 - 1945م(، وهو طبيب ومستشرق أملاني، ولد في مدينة هلدسهيم األملانية، 
مايرهوف:  يقول  بالعربية،  الطبية« جلالينوس  »األسماء  نشر  آثاره  ومن  بالقاهرة،  وتوفي 
»راحت العلوم وال سيما الطب، تنتقل بسرعة من أيدي النصارى والصابئة إلى أيدي املسلمني 
ومعظمهم من سكنة بالد فارس، ففي الطب صرنا جند عوضًا عن املجموعات املأخوذة من 
دقيقًا  تصنيفًا  السابقة  األجيال  معارف  فيها  منتظمة صنفت  موسوعات  العتيقة،  املصادر 

ووضعت مقابل املعلومات اجلديدة«.)2(
احلضارة  في  تخصص  فرنسي  مستشرق  وهو  سورديل(،  )دومينيك  أيضًا  وهناك 
اإلسالمية في القرون الوسطى، له كتاب )احلضارة اإلسالمية في عصرها الذهبي(، وهو 
يذكر في كتابه: »وفي الطب اشتهر العلماء العرب مبراقبتهم اإلكلينيكية وبعلمهم املنهجي، 

)1( إمييل سيديو: تاريخ العرب العام، ص 384 - 385.
)2( راغب السرجاني: قصة العلوم الطبية في احلضارة اإلسالمية، ص 200.
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وكان )الرازي( وهو من أكبر األطباء املسلمني واملقيم في الري، ثم في بغداد أحد املتمرسني 
يدور حول  علمية أشهرها  أبحاثًا  األعمال:  نوعني من  ترك  وقد  املالحظة،  ودقيقي  النابهني 
اجلدري، وموسوعة كبرى حول املعارف الطبية هي كتاب )احلاوي(، الذي حل محله )القانون( 
زهر( و)ابن  مثل )ابن  وعلماء  الشهير )الزهراوي(،  اجلراح  العرب  وعرف  سينا،  البن 
رشد( و)ابن ميمون اليهودي( الذين أفادت املسيحية من مصنفاتهم وعلومهم«، ومنهم أيضًا 
للغة  أستاذًا  وعمل  بريطاني،  مستشرق  وهو  2006م(،   -  1909( واط(  مونتغمري  )وليام 
ومن  إدنبرة بأدنبرة وأسكتلندا،  اإلسالمي بجامعة  والتاريخ  اإلسالمية  والدراسات  العربية 
أشهر كتبه كتاب )محمد في مكة( عام )1953م(، وكتاب )محمد في املدينة( عام )1956م(، 
وكذلك )فضل اإلسالم على احلضارة الغربية(، فنجده يقول: »لم يكن غريبًا أن جند رجااًل 
عظيمي الكفاءة في أكثر من ميدان واحد، )فابن سينا( الذي رمبا كان أعظم فالسفة املسلمني، 
كان أيضًا طبيبًا عظيمًا، وأن )ابن رشد(، وهو في مصاف )ابن سينا( في الفلسفة، كان يعمل 

في نفس الوقت قاضيًا، ويكتب عددًا من الكتب في الطب«.
كانت أفضل من مدح احلضارة العربية وعلومها الطبية زيجريد هونكة، وهي مستشرقة 
أملانية )1913-1999م(، حصلت على شهادة الدكتوراه عام )1941م( معروفة بكتاباتها في 
مجال الدراسات الدينية، وأشهر كتبها انتشارًا )شمس العرب تسطع على الغرب(، وتتحدث 
)زيجريد هونكة( عن )الرازي( قائلة: »هذا الطبيب العظيم بنظرته الفاحصة كان إنسانًا كبير 
القلب وطبيبًا إنسانيًا إلى أقصى الدرجات. وقد كان سباقًا في إنسانيته القصوى تلك، كما 
كان سباقًا في كثير من االكتشافات العلمية، وتعدى اآلفاق اخللقية التي وصل إليها الطب 
لدى اإلغريق«)1(. وشاركهم في معرفة فضل حضارة العرب املستشرق الفرنسي )جوستاف 
ومن  الشرقية،  باحلضارة  عني  الذي  هو طبيب ومؤرخ فرنسي)2(   ،)1931-1841( لوبون( 
وجنده  األندلس(،  في  العرب  و)حضارة  الهند(  العرب وحضارات  آثاره: )حضارة  أشهر 
يقول: »يعد الطب أهم العلوم التي ُعني بها العرب، وأمت العرب أعظم اكتشافاتهم في هذه 
العلوم، وترجمت مؤلفات العرب الطبية في جميع أوروبا، ولم يتلف قسم كبير منها كما أصاب 
كتبهم األخرى«، ويقول )ألفريد جيوم( وهو مستشرق بريطاني )1888 - 1966م(، شارك في 
تأليف كتاب )تراث اإلسالم(، و)أثر اليهودية في اإلسالم(، ويذكر جيوم: »أن سالرنو بوصفها 
جامعة طبية، فيها نفوذ عظيم للطب العربي، إن لم يكن تأثير ابتداعي خالق فهو على أقل 
تقدير تغذية وإدامة«. أما السير )ويليام أوسلر( )1849-1919م(، وهو طبيب كندي)3( يعتبر 
واحدًا من أعظم رموز الطب في العصر احلديث، ولقد ُوصف بأنه أبو الطب احلديث، وكان 

)1( زيجريد هونكة: شمس العرب تسطع على الغرب، ص 253.
)2( جوستاف لوبون: حضارة العرب، ص 488.

)3( راغب السرجاني: قصة العلوم الطبية في احلضارة اإلسالمية، ص 104.
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)أوسلر( ـــ بجانب كونه طبيب اختصاصي علم األمراض ـــ معلم وُمشخص أمراض ومثقف 
ومؤرخ وكاتب، ومحاور، ونراه يتكلم عن )ابن سينا(، وكتابه )القانون( مايثلج الصدور يقول 
»لقد عاش كتاب )القانون( مدة أطول من أي كتاب آخر كمرجع أوحد في الطب، ولقد وصل 
عدد طبعاته إلى 15 طبعة في السنوات الثالثني األخيرة من القرن اخلامس عشر. إن )ابن 
سينا( مكن علماء الغرب من الشروع بالثورة العلمّية في مجال الطب التي بدأت فعاًل في 

القرن الثالث عشر، وبلغت مرحلتها األساسية في القرن السابع عشر«.
أما املستشرق األملاني )بيتر بورمان( فيقول: »إن إجنازات العرب املسلمني في العالم 
واضحة جلَيّة في كل شؤون العلوم والثقافة، بل إن إجنازاتهم في مجال الطب ال يستطيع أحد 
إنكارها، وهذا هو ما دفعني إلى تأليف كتاب بعنوان )الطب اإلسالمي في القرون الوسطى(. 
وقال: »دفعني لتأليف هذا الكتاب أنني كمسيحي أملاني أدين بالفضل في جزء من ثقافتي 
للثقافة اإلسالمية، وهذا ما أحاول توضيحه وتأكيده رغم محاوالت البعض طمس الدور املهم 
)إمييلي سافاج  الباحثة  وزميلتي  أنا  عكفت  ولقد  والعالم،  أوروبا  في  املسلمون  لعبه  الذي 
سميث( على رصد إجنازات املسلمني في مجال الطب في القرون الوسطى. إن املستشفيات 
اإلسالمية كانت عبارة عن أوقاف إسالمية، وكانت تقدم اخلدمة الطبية لكل الناس بصرف 
فكان  وغيرهم،  والزرادشتيون  والصابئة  واملسيحيون  اليهود  فهناك  ديانتهم،  عن  النظر 
املستشفى اإلسالمي يعالج اجلميع، وهذا يعني تسامًحا إسالمًيًّا كبيرًا مع غير املسلمني«.. 
»الكثير من األمراض، إال  التي أسهم فيها املسلمون بعلم جديد، قال:  وعن أهم األمراض 
أستاذ  وهو  تيرنر(،  )هوارد،  املستشرق  أخيرًا  ويقول  املالنخوليا«،  مرض  هو  أخطرها  أن 
ــــ  ـــ مقدمة مصورة  بجامعة تكساس األمريكية الذي وضع كتاب )العلوم عند املسلمني()1( 
يقول »استخدم املسلمون عبقريتهم التنظيمية إلى جانب مهاراتهم اخلاصة في مجال العالج 
واجلراحة بنجاح متميز في إنشاء مستشفيات عظمى في املدن الكبرى في العالم اإلسالمي 
في العصور الوسطى. وقد تفوقت هذه املؤسسات الطبية سواء في حجمها أو في خبرتها 
املهنية على كل املؤسسات الطبية املعروفة في األزمنة القدمية، وكذلك املوجودة خارج البالد 

اإلسالمية بشكل هائل«.

)1( هوارد تيرنر: العلوم عند املسلمني، ص 167.
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الفصل الثالث

أماكن العالج في احلضارات القدمية:
وكذلك  بالدين،  مرتبطة  والعالج  الطبية  املهنة  ممارسة  كانت  القدمية،  الثقافات  في 
بالسحر، لذا فإن الباحث عن تاريخ أماكن العالج هذه البد من أن يوجه بصره نحو املعابد 
القدمية التي كان الكهان في تلك العصور القدمية يقومون مبهام األطباء، ولم تشذ حضارة 
إلى  تهدف  التي  املوثقة  املؤسسات  أول  وكانت  املفهوم،  ذلك  عن  البشرية  احلضارات  من 
توفير العالج للمرضى هي املعابد املصرية التي برع فيها العديد من األطباء الكهنة)1( الذين 
مارسوا فيها فنون العالج ملختلف أنواع األمراض املعروفة في ذلك الزمن الباكر، وخاصة في 
معبدي )اميحوتب( الذي عبده املصريون القدماء كإله للطب وإيزيس التي كانت راعية األطباء 
في ذلك العصر، واملعروف عن أطباء مصر كما ذكر )هيرودوت( أنهم كانوا متخصصني، 
حيث كان الطبيب يتعاطى فرعًا واحدًا من الطب ليس أكثر)2(، ولم تكن املعابد مجرد أماكن 
للعالج بل كان األطباء الكهنة يقومون بتعليم الطب  لألطباء اجلدد خالل سنوات من التدريب 
العملي، وكان املمارسون املصريون القدماء للطب على قدر كبير من املعرفة باجلسد البشري 
نتيجة معرفتهم بعلمي التشريح والتحنيط ومعاجلة العقم، لذا فقد قاموا أيضًا بإجراء عدد من 
العمليات اجلراحية، وهو ما تؤكده الشواهد في بعض الهياكل العظمية للمومياوات املكتشفة  

حيث جند كسورًا ملتئمة في عظم الساق وحتى في العمود الفقري)3(.
وتسجيلها،  املالحظة  بقوة  وعرفوا  املالحظة،  دقة  القدمية  أطباء مصر  عن  ُعرف  وقد 
القلب   بإمكانهم إحصاء معدل ضربات  إلى مرضاهم وكان  بانتباه  وقدروا أهمية اإلصغاء 
مستخدمني الساعة املائية، وبوجه عام فإن أكثر مجاالت ممارسة الطب في املعابد أهمية كانت 
العقم، وهناك استخدم األطباء وسائل عديدة  بالنساء واألطفال ومعاجلة  العناية  تتمثل في 
لتيسير الوضع في احلاالت املتعسرة، وقد سجلت مخطوطات طبية يرجع تاريخها إلى القرن 
السادس عشر قبل امليالد إحدى عشرة وسيلة للتوليد، وقد أجريت االختبارات في املعابد  
على النساء للكشف عن مقدرتهم على احلمل ملعرفة إذا كانت املرأة حاماًل أم ال، أو ما إذا 

البيمارستانات أو املستشفيات

.Nunn, Ancient Egyptian Medicine,  pp. 78–80 )1(
)2( حسن كمال: الطب املصري القدمي، ص 39.

.Nunn, Ancient Egyptian Medicine,   pp. 94 )3(
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كانت عاقرًا أم ال، بوضع عصير البطيخ في لنب امرأة حملت ولدًا، وتقوم املرأة الراغبة في 
معرفة أنها ستحمل أم ال بتناول هذا العصير فإذا انتفخت بطنها من املشروب فمعنى ذلك 
أنها لم حتمل، أما إذا تقيأت فإنها ستحمل، وهناك طريقة أخرى للكشف عن احلمل أن بول 
املرأة احلامل ينبت نبات البرسيم في حني أن البول العادي مييته، حتى حتديد نوع اجلنني 
كان عن طريق تبول املرأة في وعاءين يحتويان على قليل من حبات الشعير والقمح، فإذا منا 
الشعير تكون املرأة حاماًل في ولد، وإذا منا القمح يكون نوع اجلنني بنتًا، أما إذا لم ينبت 
أحدهما فيكون احلمل كاذبًا، لذا ميكننا القول إن املعابد املصرية كان بها أول مختبر طبي 

في التاريخ.
كانت  التي  واجلروح  لألمراض،  العالجية  الوصفات  على  املصرية  املعابد  حوت  وقد 
تعتمد غالبيتها على مواد طبيعية)1(، ولكنها كانت تضم أيضًا تعاويذ سحرية، وذلك الختالط 
من  عددًا  يستخدمون  كانوا  املعابد  في  األطباء  أن  البرديات  وتذكر  والسحر،  الطب  مفهوم 
العصي ويلوحون بها أثناء ترديدهم للتعاويذ املستخدمة في طرد القوى الشريرة، وإضافة 
إلى ذلك  فإنهم استخدموا أيضًا آنية سحرية غمرت فيها األدوية املوصوفة، وقد كتبت عليها 

عبارات بالهيروغليفية القدمية.  
وفي اليونان القدمية كانت املعابد املكرسة )ألسكليبيوس(، واملعروفة باسم )اسكليبيا(   
مبثابة مراكز للمشورة الطبية، والتشخيص، وكذلك العالج، حيث كان يتم إدخال املرضى في 
حالة تشبه احللم الناجم عن النوم وال تختلف عن التخدير، وأثناء تلك الفترة كان يتم تلقي 
التوجيهات من )أسكليبيوس( نفسه في املنام أو يتم شفاؤهم)2( عن طريق استخدام الوسائل 
اجلراحية املتوفرة في ذلك العصر التي تعتمد على مهارة الطبيب، وقد حوت املعابد العالجية 
أيضًا لوحات رخامية كبيرة، ومت ذكر أسماء املرضى وماعانوا منه من مشكالت صحية، مثل 
فتح خراج في البطن، وغيره وذكر )ابن أبي أصيبعه( في )طبقات األطباء( أن )أبقراط( أول 
من أنشأ املستشفيات في اليونان القدمية)3(، وذلك بإقامته في حديقة بالقرب من داره مأوى 
للغرباء وأسماها »إكسنودوقيون«)4(، وقد سار الرومان على نفس النهج اليوناني، وجند أنه 
قد مت إنشاء معبد ألسكليبوس على جزيرة نهر التيبر في روما، حيث أجريت طقوس عالجية 
مماثلة، وقد انتشرت عبادة إيزيس آلهة الشفاء املصرية في أنحاء األمبراطورية الرومانية، 
وقد مت إنشاء العديد من املعابد املكرسة لعبادتها التي كان يعمل بها أطباء مصريون مهرة 
وميارسون فيها صنوفًا مختلفة من العالج، وكذلك تخبرنا الكشوف األثرية بوجود أماكن 
لعالج اجلنود والعبيد واملصارعني تدعى »فاليتوديناريا«، وقد وجد فيها العديد من اآلالت 

الطبية التي كانت تستخدم في إجراء اجلراحات.)5(

)1( حسن كمال: الطب املصري القدمي، ص 145 - 146.
)2( نفس املصدر ص17.

)3( ابن أبي أصيبعه: عيون األنباء في طبقات األطباء ج1، ص97.    
)4( م.ت هوتسما؛ ت.و.أرنولد؛ ر. هارمتان، موجز دائرة املعارف اإلسالمية ج7، ص 2064.

(5) Baker, Patricia Annehe: Roman military Valetudinaria- fact or fiction. 
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أما في الهند فإننا جند أن هناك العديد من املؤسسات التي أنشئت خصيصًا لرعاية 
للمعونات  منازل  عن  عبارة  وكانت  التجار،  كبار  من  أرستقراطية  أسر  بواسطة  املرضى 
اخليرية وممارسة فنون الطب، وذلك جلميع الفقراء واملعوزين في البالد، واأليتام واألرامل، 
والناس املشوهني واملشلولني، وقد انتقل املرضى إليها وهناك حصلوا على الغذاء واألدوية 
أماكن االستشفاء من  يغادرون  املرضى  الشفاء كان  وبعد  املرضية،  تتطلبها حاالتهم  التي 
تلقاء أنفسهم، وقد أمدتنا املوسوعة الطبية )كاركاسامهيتا( املكتوبة باللغة الهندية بخالصة 
طبية،  عليها من جتهيزات  تكون  أن  ينبغي  التي  والكيفية  املستشفى  بناء  وافية عن وصف 
ووجود عيادات وبهذا ميكننا القول بأن حضارة الهند القدمية قد تكون أول من طور نظام 
مؤسسي منظم لتوفير اخلدمات الطبية لألفراد العاديني، ويذكر أن امللك )أشوكا( قد بنى أول 
مستشفى في الهند حوالي عام )230 قبل امليالد( واستمر اهتمام احلكام بتوفير الرعاية 
احلوليات  وهي  )املاهافامسا(  في  جاء  فقد  االستشفاء)1(،  منازل  بناء  طريق  عن  الصحية 
امللكية للملوك السنهاليني في سريالنكا بأن امللك )باندوكابهايا( في القرن السادس امليالدي 
قد بنى العديد من أماكن العالج في طول مملكته وعرضها، ويعتبر هذا أول وثيقة تاريخية 
تذكر إنشاء مؤسسة طبية في التاريخ، ويعتبر مستشفى )مهينتالي( هي أول مستشفى في 

تاريخ احلضارات. 
الرعاية  توفير  في  التوسع  بدأ  الرومانية  لإلمبراطورية  كديانة  املسيحية  إعالن  وبعد 
الصحية بعد عام )325م(، وقد مت بناء مستشفى في كل كاتدرائية كبرى، ومنها تلك التي 
بنيت من قبل الطبيب )سانت سامبسون( في القسطنطينية، و)باسيليوس( أسقف قيصرية، 
منفصلة  ومبان  واملمرضني،  لألطباء  سكن  شملت  وقد  تسالونيكى،  مدينة  في  وبعدهما 
بعض  احتوت  وقد  اجلذام،  ملرضى  منفصل  قسم  فيها  وكان  املرضى،  من  مختلفة  لفئات 
والرومان،  اليونان  األطباء  كتبه  مما  الكثير  بدورها  حوت  التي  املكتبات  على  املستشفيات 
وكذلك أماكن لتدريب األطباء باملستشفي، وشمل العاملني في املستشفى البيزنطية الطبيب 
الرئيس واملمرضات واإلداريني ومبرور الوقت كان يوجد في القسطنطينية مستشفيات منظمة 
تنظيمًا جيدًا يعمل بها أطباء مهرة من الذكور وإالناث، وقد اشتملت كذلك على مرافق للعالج  

وأجنحة متخصصة لألمراض املختلفة.
املصادر  فتذكر  العالجية  األماكن  إنشاء  عن  القدمية  الفارسية  احلضارة  تتخلف  لم 
التاريخية وجود مستشفى ومركز للتدريب الطبي في مدينة جنديسابور، التي تأسست في 
عام )271م( من قبل امللك الساساني )شابور األول()2(، وكانت واحدة من املدن الرئيسية 
من  كبيرة  نسبة  فيها  يعيش  كان  وقد  الفارسية،  اإلمبراطورية  من  خوزستان  محافظة  في 
بعد  رحلوا  الذين  العلماء  من  العديد  وشاركهم  املسيحيني  من  معظمهم  السريان،  السكان 

)1( Legge, James, A Record of Buddhistic Kingdoms: Being an Account by the Chinese 
Monk Fâ-Hien of his Travels in India and Ceylon.

)2( أحمد عيسى: تاريخ البيمارستانات في اإلسالم، ص 61 - 62.



- 112 -

تاريخ الطب العربي

إغالق أكادميية أثينا على يد اإلمبراطور )جستنيان( )529م(، وقد ساهموا في تأسيس مركز 
مثل وصول  وقد  اليونانية،  من  الطبية  النصوص  ترجمة  في  الطبية وشرعوا  للعلوم  ضخم 
الطبي في جنديسابور،  واملركز  املستشفى  بداية  الرها  مدينة  الطبيني من  املمارسني  هؤالء 
والذي شمل كلية للطب لتدريب األطباء ومستشفى ملعاجلة املرضى ومختبر الصيدلة، ومكتبة 
ومرصدًا فلكيًا، وتشكل مدرسة جنديسابور رافدًا أساسيًا للمعارف الطبية نهل منه العرب 
املسلمون، وشكل أساسًا لتقدمهم املرموق، وغير املسبوق في العلوم الطبية نتيجة استقدام 
اخللفاء للعديد من أساتذة الطب من جنديسابور الذين قاموا أيضًا بترجمة ما لديهم من كتب 
ومراجع طبية من السيريانية واليونانية حتى الهندية إلى اللغة العربية التي أصبحت لغة العلم 
السائدة في ذلك العصر وبذلك ساهموا في إنقاذ تلك املعارف الطبية من السقوط في بئر 

النسيان وغياهب التاريخ.  

أماكن العالج في احلضارة العربية اإلسالمية:
لم يعرف عن العرب قبل اإلسالم وجود أماكن عامة لالستشفاء إذ كانوا قومًا رحل 
ليس لديهم من املعرفة الطبية ما يكفي إلنشاء تلك املشافي، وقد ساعد الهواء النقي وحرارة 
الصحراء على تقليل حدوث األمراض، وكان لديهم القليل من األطباء الذين تعلموا في مدرسة 
جنديسابور الطبية، مثل )احلارث بن كلدة( وابنه )النضر بن احلارث()1( والعديد من الكهان 
مثل )الشمردل بن قباب الكعبي النجراني(، و)ضماد بن ثعلبة األزدي( الذين خلطوا املمارسة 
الطبية بفنون السحر، والشعوذة من استخدام نباتات وأعشاب تواترت فائدتها الطبية ومتائم 

لطرد القوى الشريرة التي كانت تسبب حدوث املرض في زعمهم.
جاء اإلسالم فأحدث نقلة حضارية لدى القبائل العربية، وذلك عن طريق إرساء مفاهيم 
الصحة العامة من وضوء واغتسال واستعمال للسواك، وكذلك النهي عن تلويث البيئة بتحرمي 
قضاء احلاجة في الطرق العامة ومصادر املياه وحتت األشجار، مما ساهم في تقليل حدوث 
األوبئة واألمراض. وقد أشار النبي الكرمي إلى عدم اخلروج أو الدخول في املناطق التي بها 
الطاعون  أنه ذكر   � الرسول  الترمذي عن  أمراض خطيرة كالطاعون، كما جاء في سنن 
فقال )بقية رجز أو عذاب أرسل على طائفة من بني إسرائيل فإذا وقع بأرض وأنتم بها فال 
تخرجوا منها وإذا وقع بأرض ولستم بها فال تهبطوا عليها( حديث حسن صحيح، وكذلك البعد 
عن مرضى احلاالت املستعصية كاجلذام مثاًل، وذلك حتاشيًا النتشارها بني الناس ويعتبر 

هذا من أساسيات الطب الوقائي.
ويذكر كتاب السيرة النبوية  أن أول مستشفى في اإلسالم كان خيمة )رفيدة األنصارية()2( 
والتي أمر الرسول الكرمي بنقل )سعد بن معاذ( إليها لتطبيبه بعد إصابته في ميدان املعركة يوم 
اخلندق بعد أن رماه رجل من قريش يدعى )ابن العرقة(، وهذه الواقعة تشير أيضًا إلى وجود 

)1( أحمد عيسى: تاريخ البيمارستانات في اإلسالم، ص 63.
)2( نفس املصدر، ص11، ابن هشام: السيرة النبوية ج1، ص 688.  
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أول مستشفى ميداني كذلك تديره النساء، وبهذا ال تكون )فلورانس ناينتجيل( أول من قامت 
بذلك العمل اجلليل، بل هي )رفيدة( ولم تنفرد )رفيدة( بذلك الشرف بل شاركتها )أم عطية 
األنصارية()1( التي غزت مع النبي سبع غزوات وكانت تداوي اجلرحي ومصابي احلروب، 
وتقوم أيضًا على خدمة املرضى. تلك هي تاريخ املشافي في باكورة العصر اإلسالمي، أما 

البيمارستانات فنتحدث عنها باستفاضة الحقًا.

البيمارستان:

املنشأ واملآل:
إحداهما   كلمتني  من  ملزيج  مشتقة  وهي  فارسية،  أصول  من  كلمة  هي  البيمارستان 
»بيمار« أي مريض أو عليل أو سقيم، واألخرى »ستان«)2( مبعنى مكان أو دار، إذًا فمعنى 
تلك الكلمة املركبة هو مكان االستشفاء أو دار املرضى، وكانت تلك البيمارستانات ميارس 
فيها األطباء النطاسيون فنون الطب الشافية وتتمتع بصنوف من الرعاية واالهتمام من احلكام 
واألمراء اخللفاء، ورجال الدولة وأهل اخلير من املنفقني، وكانت مالذًا للمرضى املعوزين من 
مختلف األمراض مبا فيها األمراض العقلية، وظل املسلمون يستخدمون لفظة البيمارستان 
العباسي، ولم يثبت أنهم قد استعملوا أي  للداللة على املستشفى حتى نهاية العصر  فقط 
وفقدت  اإلسالمية  الدولة  أواصر  تفككت  الدهر  وحوادث  األيام  بتعاقب  ولكن  آخر،  لفظ 
البيمارستانات الدعم احلكومي لها ونضبت املوارد املالية بالتالي، فاضطر القائمون عليها 
أن يقللوا من الرعاية الصحية املقدمة للمرضى شيئًا فشيئًا حتى أوشكت على اإلغالق، لكن 
املسؤولني عن تلك البيمارستانات لم يجدوا أي مكان آخر يأوي أصحاب األمراض العقلية 
والنفسيني،  العقليني  املرضى  من  وأشباههم  للمجانني  إلى مالجئ  البيمارستانات  فتحولت 
ونسى العامة االسم القدمي الذي حتول إلى مرستان وأصبح عالمة فيما بعد على مستشفى 

األمراض العقلية.

تاريخ البيمارستان:
عندما حاصر )احلجاج الثقفي( )عبد الله بن الزبير( في مكة حوالي عام )692م( كثر 
ملعاجلة  املسجد احلرام  عند  الزبير( بضرب خيمة  )بن  فأمر  بني أصحابه  واإلصابة  القتل 
جروحهم، ويعرف هذا بالبيمارستان العربي، وهناك من يعتبر أن اخلليفة األول )معاوية بن 
الفيحاء،  الدولة دمشق  للعالج في عاصمة  أماكن  بإنشاء  اهتم  أوائل من  أبي سفيان( من 

)1( الذهبي: تاريخ اإلسالم، ص428.
)2( نفس املصدر، ص 4.
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عام  في  ذلك  الشهير،  األموي  املسجد  من  الغربية  املئذنة  بيمارستان حتت  أساس  فوضع 
األطباء  وعني  العتيق)1(  البيت  بحجيج  املتعلقة  بالبيمارستانات  أيضًا  اهتم  وقد  )679م(، 

خلدمتهم في تلك البيمارستانات املتنقلة.    
العربية  احلضارة  في  للعالج  إنشاؤه  مت  قد  عام  مستشفى  أول  أن  التاريخ  ويذكر 
)الوليد  األموي  اخلليفة  ببنائه  أمر  الذي  اجلذام  اخلاص مبرضى  املشفى  كان  اإلسالمية 
بن عبد امللك( عام )706م(، وأمر بحبس املجذومني لئال يخرجوا إلى الطرقات العامة، ولم 
يكتف بذلك بل أجرى عليهم األرزاق)2(، وكذلك على العميان وخصص لهم من يقودهم في 
الطرق، بل وأعطى كل مقعد مشلول خادم يقوم بأمره، وميكننا القول إن هذا هو أول حصر 
لعدد العميان واملقعدين في الدولة العربية اإلسالمية، وكذلك عثر على بيمارستان من العصر 
األموي في منطقة زقاق القناديل مبصر، وقد استعمل ملرضى اجلذام والبرص وقد عرف عن 
اخلليفة )عمر بن العزيز( اهتمامه بصحة رعاياه، فنجده قد أخرج لهم كتاب )الكناش الطبي( 
من خزائنه، وأمر بنشره بني الناس لفائدته واستجلب أطباء مهرة من مدرسة اإلسكندرية 
الطبية وصادقهم، بل وبنى كذلك ملجأ للفقراء وزوده مبا يحتاجونه من طعام، ويعتبر هذا 
العباسيون  للعالج، حيث وجد فيه أدوية وعقاقير وجاء بعد بني أمية اخللفاء  امللجأ مكانًا 
الطبية فزادوا  العلوم  العامة وكذلك  املنهاج في االهتمام بصحة  الذين استمروا على نفس 
في وتيرة إنشاء املراكز الطبية في مختلف املدن واألقطار اإلسالمية، واستجلبوا لها األطباء 
املهرة من كل حدب وصوب كجنديسابور، واإلسكندرية وحتى الهند وأوقفوا عليها األوقاف، 
فانتشرت البيمارستانات من بغداد شرقًا وحتى األندلس غربًا، وبلغ بعضها شأنًا عظيمًا في 

إتقان فنون ممارسة املهنة الطبية. 
إن تلك البيمارستانات )املشافي( قد كانت منذ القدم حصونًا لعلم الطب وطرق العالج 
املختلفة، وبهذا تعتبر من باكورة الكليات الطبية املتخصصة في العالم املتمدن، والبيمارستان 
هو منشأة كان لها الفضل األول في اجتذاب األطباء املهرة من غير املسلمني كأطباء مدرستي 
جنديسابور الفارسية ومدرسة اإلسكندرية الطبية، الذين قاموا بنقل وترجمة التراث الطبي 
السابق من مختلف احلضارات، وشعوب كالفرس والهنود واليونان والرومان، وبذلك أثروا 
من  وتنقيحها  الكتب،  تلك  في  ماجاء  لتصحيح  وحفزوهم  املسلمني،  للعرب  الطبية  املعارف 
األخطاء واإلضافة السخية لها، وبذلك أصبح البيمارستان مكانًا لتدريب األطباء اجلدد وبلغ 
الذي  الطبي  إلى عقد ما يشبه املؤمتر  الطبية أن دعوا  باملهنة  من اهتمام اخللفاء واحلكام 
يحضر فيه أطباء كافة األقاليم التابعة للدولة العباسية)3(، وما أكثرها واحتوى البيمارستان 

)1( ابن أبي أصيبعه: عيون األنباء في طبقات األطباء، ص 175.
)2( ابن جرير الطبري: تاريخ األمم وامللوك ج2، ص 1271.

)3( القفطي: تاريخ احلكماء، ص 164، ابن أبي أصيبعه: عيون األنباء في طبقات األطباء، ص 183.
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كذلك على مكتبة عامرة بصنوف املراجع الطبية، وكان من ثمار انتشار البيمارستانات أن 
الطبية لكل من عاش في ظل هذه  النهاية اخلدمة  ليوفر في  العربي اإلسالمي  الطب  تطور 
احلضارة الزاهرة وثمة كتب ألفت في البيمارستانات مثل )البيمارستاني األمثل()1(، ومؤلف 
البيمارستانية(  األدوية  في  األمينية  و)املقالة  البيمارستان()2(،  )كتاب في صفات  )الرازي( 

)البن التلميذ(، و)الدستور البيمارستاني( )البن أبي البيان(.
في  تفرق  وال  العامة  تعالج  عهدها  أول  من  البيمارستانات  أو  املستشفيات  تلك  كانت 
توفير الرعاية الصحية بسبب اختالف الدين أو اجلنس أو العرق، وكانت بها أقسام متنوعة 
تعالج األمراض والعلل من باطنية وجراحية ورمدية وحتى عقلية، ويهتم بها احلكام ومن ثم 
يغدقون عليها من األموال والرعاية ما ميكنها من القيام بوظيفتها اجلليلة من شفاء لألمراض 
وتوفير الرعاية الصحية للناس من مختلف األعمار والطبقات االجتماعية. تذكر كتب التاريخ  
أن اخلليفة العباسي )املنصور( كان ممن شجعوا على بناء البيمارستانات، عندما أمر ببناء 
واحد للعميان، وكذلك بيت لأليتام والقواعد من النساء، وخصص فيه قسمًا للمرضى العقليني  
بعلمه  وكذلك أمر باستقدام كبير أطباء جنديسابور )جرجريوس( الشهير، وذلك لالستعانة 
الغزير في العلوم الطبية وقتئذ. وجاء من بعده )هارون( امللقب بالرشيد، واهتم ببناء أماكن 
العالج تلك فأمر بإنشاء بيمارستان ضخم في بغداد)3(، وكانت له مكتبة عامرة بصنوف الكتب 
الطبية واختار إلدارة املشفى )ماسويه اخلوزي( من أطباء بيمارستان جنديسابور، أما الطبيب 
الذي كان عليه مهمة متابعة أحوال املرضى فقد استقر رأي )الرشيد( على الطبيب األشهر 
)جبرائيل بن بختشيوع(، وفي نفس الوقت استقدم إلى بغداد )يوحنا بن ماسويه(الذي كان 
صيدالنيًا بارعًا في جنديسابور، وتولى رئاسة البيمارستان فيما بعد)4(، وكذلك أنشأ وزراؤه 

البرامكة بيمارستان أطلقوا عليه اسمهم، وولوا عليه طبيبًا هنديًا اسمه )ابن دهن(.)5(
بن  بالله  )املعتصم  العباسي  اخلليفة  عهد  في  أوجها  اإلسالمية  العربية  الدولة  بلغت 
الرشيد( الذي اهتم كما فعل أبوه من قبل بإنشاء البيمارستانات، ففي عهده مت بناء بيمارستان 
ضخم في بغداد أسماه )الصاعدي( أو )العتيق()6(، وقد أشرف عليه بنفسه حتى اكتمل ولم 
يكتف اخلليفة بهذا بل تكفل بأجور األطباء والكحالني، وكذلك أجور اخلدم والذين يخدمون 

املجانني ومؤنتهم من مطعم ومشرب.

)1( القفطي: تاريخ احلكماء، ص 272.
)2( ابن أبي أصيبعه: عيون األنباء في طبقات األطباء، ص 310.

)3( محمود احلاج قاسم: الطب عند العرب واملسلمني ـــ تاريخ ومساهمات، ص 313.
)4( القفطي: تاريخ احلكماء، ص 383 - 284. 

)5( ابن أبي أصيبعه: عيون األنباء في طبقات األطباء، ص 475.
)6( ابن كثير، البداية والنهاية ج 10، ص 222.
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وفي عهد اخلليفة )املقتدر( أنشأ البيمارستان املقتدري)1( في منطقة باب الشام، وأجرى 
عليه من األرزاق مايبلغ 200 دينار شهريًا في عام )918م(، وذلك بناًء على توصية من كبير 
أطباء ذلك العصر )سنان بن ثابت بن قرة( الذي مت في عهده أيضًا إقرار أول امتحان لألطباء 
كي يسمح لهم مبزاولة املهنة، وشجع ذلك أم اخلليفة )املقتـدر بالله( )908-932م( السيدة 
)شغب( بافتتاح بيمارستان آخر في نفس العام مبنطقة سوق يحيى الواقعة على نهر دجلة 

وافتتحه )سنان بن ثابت بن قرة( بنفسه عام )918م(.
وواصل اخلليفة )املستنصر بالله( إنشاء البيمارستانات فأصدر أمره بإقامة واحد في 
مكة بشمال البيت احلرام عام )1229م(، وكذلك بناء بيمارستان خاص باملدرسة املستنصرية 
البيمارستان  وسماه  وعقاقير،  وأدوية  مهرة  أطباء  من  مايلزمه  بتوفير  وقام  الشهيرة، 
دجلة  نهر  على  آخر  بيمارستان  ببناء  أيضًا  قام  وقد  )1240م(،  عام  في  ذلك  املستنصري 
به مطبخ كبير يطعم الفقهاء، وزاد عدد البيمارستانات تباعًا حتى وصل عددها في بغداد 
ما يزيد على عشرة، وفي سائر األقطار اإلسالمية أكثر من مائة لتصبح أكثر انتشارًا في 
أنطاكية ودمشق وحلب والقاهرة والقدس، وعرف منها البيمارستان العضدي والبويهي في 
بغداد وأنشأ )معز الدولة بن بويه( في بغداد بيمارستانًا عام )966م()2( في موقع قصر اخللد 
الذي كان قد تهدم منذ زمن واكتمل بناؤه في عام )982م(، وقد عمل به أربعة وعشرون من 
أمهر األطباء، وقد قام اخلليفة )القائم بأمر الله( بتجديد هذا البيمارستان، وقد جدد )عضد 
واخلدم  باألطباء  وزوده  التركي،  )بجكم(  األمير  أقامه  الذي  البيمارستان  البويهي(  الدولة 
واحلرس، وعمل به الطبيب الشهير )سنان بن ثابت( في عام )978م(، وفي عصر اخلليفة 
)القادر بالله( أنشأ الوزير )محمد علي بن خلف( بيمارستانًا في بغداد. وقد استمر إنشاء 
البيمارستانات في مختلف أقاليم الدولة العباسية. وفي مصر مت إنشاء بيمارستان في عهد 
تزيد عن  إليه مكتبة عامرة  )872م( وأضيف  العسكر)3( عام  بن طولون( في مدينة  )أحمد 
)100 ألف( مجلد وقد أنفق عليه أكثر من )60000 دينار( وقد شهدت دولة اإلخشيد في 
الفسطاط  مدينة  في  األسفل  البيمارستان  ومنها  االستشفاء،  بأماكن  االهتمام  تزايد  مصر 
العريقة الذي أمر ببنائه هو األستاذ كافور األخشيدي في عام )957م()4(، وهناك بيمارستان 
القشاشني والسقطني في القاهرة أيضًا، ومع دخول السالجقة إلى بغداد عام )1055م(، فقد 
اهتموا مبا أنشأ في بغداد من بيمارستانات، وخاصة في عصر )طغرل بك(، وفي أواخر 
عهد الدولة العباسية قام السلطان )نور الدين زنكي( ببناء بيمارستان ضخم في دمشق عام 

)1( القفطي: تاريخ احلكماء، ج1، ص 86، 102، ابن أبي أصيبعه، عيون األنباء في طبقات األطباء، ص 302.
)2( أحمد عيسى: تاريخ البيمارستانات، ص 122.

)3( القلقشندي: صبح األعشى في صناعة اإلنشاء ج3، ص 337.
)4( ابن دقماق: االنتصار لواسطة عقد األمصار ج3، ص 99. 
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)1154م( يقام فيه تدريس الطب وعقد االجتماعات الطبية مابني األطباء مرتني في األسبوع، 
وقد استحدث في ذلك البيمارستان وظيفة جديدة خاصة وهي صرف العالجات والعقاقير 
للمرضى، وكذلك مت إنشاء العيادات اخلارجية ألول مرة وكذلك أماكن خاصة بحفظ سجالت 
املرضى، وقد أنشأ بيمارستان آخر في حلب عام )1173م(، وقد قام صالح الدين األيوبي 
العديد من  به  وقد عني   ،)1()1181( القاهرة عام  البيمارستان الصالحي في مدينة  بإنشاء 
األطباء واجلراحني والكثير من اخلدم، وجعل في هذا البيمارستان مكانًا خاصًا للدواب لنقل 
املرضى من منازلهم إلى البيمارستان، ووفر كذلك وسيلة إلرجاعهم لبيوتهم بعد انتهاء فترة 
العالج، ولم يكتف )صالح الدين( بذلك بل أمر ببناء بيمارستان في اإلسكندرية عام )1181م( 
وعكا ومدينة القدس، وقد قسم إلى قسمني إحداهما  لعالج النساء وآخر للرجال وخصص 

مكانًا لعالج املجانني.
ولم يقتصر بناء البيمارستانات على جهود اخللفاء بل امتدت تلك الهمة احملمودة إلى 
الوزراء واألمراء وأهل الصالح، ففي تونس جند أن أحد أمراء دولة األغالبة األمير )زيادة 
الله( قد أمر بإنشاء مكان لالستشفاء ولم يطلق عليه بيمارستان، بل سماه )دمنة( نسبة إلى 
حارة دمنة العتيقة، وقد استلهم تصميمه من البيمارستانات العباسية املعاصرة لزمانه وقام 
األمير )أبو إبراهيم أحمد األغلبي( من بعده ببناء بيمارستان آخر على شاطىء البحر في 
مدينة تونس، وامتد ذلك االهتمام إلى مصر، ففي عصر اخلليفة )املتوكل( مت في عهده بناء 
بيمارستان مبدينة الفسطاط، وذلك حتت إشراف وزيره )الفتح بن خاقان( في عام )861م(، 

وقد عرف ذلك البيمارستان باملعافر. 
أما في بغداد فقد أمر الوزير )علي بن عيسى بن اجلراح( ببناء بيمارستانًا في بغداد 
مبنطقة يطلق عليها احلربية، وذلك في عام )914م(، وجعل اإلشراف عليه وسائر بيمارستانات 
بغداد ومكة واملدينة )ألبي عثمان سعيد بن يعقوب الدمشقي( املترجم)2(، وقام )بجكم( التركي 
)أبو اخلير( أمير األمراء، بعمارة البيمارستان باجلانب الغربي من بغداد، ولم يتم بناؤه فجدده 
)عضد الدولة بن بويه(، كذلك بنى الوزير مؤيد امللك في عهد اخلليفة )القادر( بيمارستانًا في 
مدينة واسط بالعراق عام )1022م(، وجعل املعامالت اخلاصة به تأتي من قبله مباشرة، وفي 
عهد )القائم( أنشأ )نصير الدولة بن مروان الدوستكي( بيمارستانًا ضخمًا عام )1075م(، 
وقد عمل  فيه،  الطبابة  مهمة  بن منصور(  )أبي سعيد  الطبيب  العلماء  زاهد  إلى  أوكل  وقد 
األمير )بكتكني الناصر( بيمارستانًا له في البصرة عام )1152م( وأجرى عليه من األموال 
والوقف الشيء الكثير، ومن بعده قام )مظفر الدين كوكبري( الذي توفي عام )1232م( ببناء 
دور للمرضى يعاجلون فيها، وكان يزور البيمارستان مرتني أسبوعيًا يتفقد احتياجاته من 

)1( القلقشندي: صبح األعشى في صناعة اإلنشاء ج3، ص 40.     
)2( ابن أبي أصيبعه: عيون األنباء في طبقات األطباء ج1، ص 234.
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طعام وأدوية، بل كان يسأل بنفسه املرضى املقيمني فيه عن جودة الرعاية الصحية، وال ينسى 
قبل أن يغادر املشفى أن يعطي كل واحد منهم دينارًا أو اثنني حسب احلاجة، وفي دمشق 
أنشأ األمير )سيف الدين القميري( الذي توفي عام )1255م( بيمارستانًا)1( عند سفح جبل 
قاسيون، وقد قام امللك )الكامل( ببناء بيمارستان في حمص بعد ما حلق به اخلراب وقام 

بتوصيل املياه إلى البيمارستان.
في  دور  لهم  كان  أثرياء  صاروا  بعدما  وخصوصًا  احملررون  والعبيد  اخلدم  وحتى 
أرسالن  بن  )لتتش  كان مملوكًا  الذي  )خمارتكني(  اخلادم  ذلك  مثال  بيمارستانات،  إنشاء 
السلجوقي(، قام ذلك اخلادم ببناء بيمارستان في بغداد عام )1113م(، وزوده مبا يحتاج من 
مؤونة وأطباء وعقاقير وشاركه في ذلك الصنيع )أبو املنجم بدر املعتضدي( غالم )املعتضد 
بالله( من خلفاء بني العباس بإنشائه بيمارستان في حي املخرم شرق بغداد)2(، وكذلك أنشأ 
)مجاهد الدين قامياز( الذي كان مملوكًا لزين الدين والي مدينة أربيل ونائب قلعة املوصل 

بيمارستان في املوصل.
وال تتخلف مصر كثيرًا عن تلك اجلهود، فقد قام ناظر اجليوش املصرية )فخر الدين(  
وكذلك  نابلس،  مدينة  في  وآخر  الرملة  في  بيمارستان  ببناء  )الناصر(  اخلليفة  أم  مولى 
بيمارستان في مدينة املوصل، وكذلك )بدر الدين املظفر القاضي( الذي خدم )مودود بن امللك 
العادل( أخي )صالح الدين( الذي واله رئاسة األطباء فاهتم بالبيمارستان الذي أنشأه امللك 

العادل وزاد في بنيانه وعمرانه من ماله اخلاص. 
ميارس  كان  التي  الراقية  البيمارستانات  من  العديد  حتوي  الزاهرة  األندلس  وكانت 
فيها أطباء من ذوي الشهرة )كأبي القاسم الزهراوي( في بيمارستان قرطبة فنون العالج، 
غرناطة  بيمارستان  وكان  املرضى«)3(،  »ربض  باسم  قرطبة  في  برمته  حيًا  خصص  وقد 
في  بفخامة  يتميز  الهجرة)4(،  من   )768-767( عام  اخلامس(  )محمد  السلطان  بناه  الذي 
التصميم وسعة للساحة وتوافر مصادر للمياه اجلارية ووقف األموال لإلنفاق على مستلزمات 
البيمارستان من أجرة أطباء وحرس، وخدم وكذلك مايكفي إلطعام املرضى وتوفير العقاقير 

واألدوية التي يحتاجون إليها.  
ويجدر بنا أن نذكر أن هذا الكتاب اليذكر اجلهود التي قام بها اخللفاء الفاطميون في 
فيها،  للعمل  املهرة  األطباء  وتوفير  عليها،  األرزاق  وإجراء  وتعميرها  البيمارستانات  إنشاء 
وذلك ألنهم لم ينضووا حتت الدولة العباسية بل ظلوا على خالف معها، ولم يدينوا لها بالوالء 

)1( ابن كثير: البداية والنهاية، حوادث عام 654.
)2( ابن أبي أصيبعه: عيون األنباء في طبقات األطباء، ج1، ص221،224.

.Lévi-Provençal: Histoire de l’Espagne musulmane Part3, PP. 381- 382، 434ـ)3(
)4( لسان الدين بن اخلطيب: اإلحاطة في أخبار غرناطة ج2، ص 29. 
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وأقاموا خالفة خاصة بهم في مصر وبالد املغرب العربي. وماذكرته هنا من تاريخ إنشاء 
العباسية  الدولة  بالشام واألندلس وكذلك في عصر  الدولة األموية  بيمارستانات في عصر 
ببغداد ومادان لها من دويالت وممالك في مختلف أرض اإلسالم من العراق ومصر والشام.

أنواع البيمارستانات:
للبيمارستان وظيفة رئيسية، وهي توفير الرعاية الصحية، والعالج للمرضى ولتحقيق 
تلك املهمة ينبغي أن يكون هناك مكان ثابت يرتاده املرضى، لذا ميكن أن منيز البيمارستانات 
أنواع  من  العظمى  الغالبية  ميثل  األول  النوع  وكان  ومتنقل)1(،  ثابت  رئيسيني  نوعني  إلى 
البيمارستانات، وال سيما في عواصم الدول واملدن الكبرى في أرجاء الدولة اإلسالمية، ونوع 
الرعاية الصحية  إليها  التي كانت ال تصل  القصية  آخر متنقل يخدم املرضى في األماكن 

لبعدها عن مراكز احلضارة التي كانت حتوي املنشآت الهامة ومن ضمنها البيمارستانات.
والبيمارستان الثابت كان يتكون من قسمني كبيرين خصص إحداهما لعالج الذكور 
طبية،  أدوات  من  يحتاجه  القسمني مبا  من  كلٍّ  وقد مت جتهيز  النساء،  ملداواة  كان  واآلخر 
وكذلك بعدد كاف من اخلدم من كال اجلنسني للرعاية باملرضى، وتوفير اخلدمات لهم من 
متخصصة  قاعات  أو  أجزاء  إلى  بالتالي  ينقسم  قسم  كل  وكان  ومشرب،  ومأكل  اغتسال 
العيون  وأمراض  واجلراحية  الباطنية  كاألمراض  املختلفة،  األمراض  عالج  فيها  يتم 
ألغراض  للمياه  مصدر  وجود  يتطلب  والبيمارستان  التجبير.  أو  العظام  وطب  الكحالة  أو 
يتجلى  مهام،  من  وغيرها  والعقاقير  األدوية  وإعداد  احلمى  وإزالة  كالتنظيف  عديدة 
من  قسم  لكل  وكان  األنهار،  مجاري  بجوار  البيمارستانات  من  العديد  وجود  في  هذا 
وكان  املرضى،  وكثرة  السعة  بحسب  أطباء  ثالثة  أو  اثنان  أو  طبيب  البيمارستان  أقسام 
لالستشارة،  املريض  فيه  الذي  القسم  غير  آخر  قسم  من  طبيب  يدعى  احلال  دعا   إذا 
في  نوبته  كانت  بختيشوع(  بن  )فجبريل  بالنوبة  البيمارستان  في  يشتغلون  األطباء  وكان 

األسبوع يومني وليلتني.)2(
أما النوع الثاني فكان يدعى البيمارستان املتنقل أو احملمول)3(، وقد ذكر ألول مرة في 
املراجع التاريخية في عصر الدولة العباسية، وبالتحديد في زمن اخلليفة )املقتدر بالله( الذي 
حكم في الفترة املمتدة من )907 وحتى 932م(، وقد أسس بطبيعة احلال إيصال اخلدمات 
للخدمة  توثيق  أول  هذا  ويعتبر  العمران،  عن  البعيدة  واملعزولة  الريفية  املناطق  إلى  الطبية 
الصحية  الرعاية  من  النوع  ذلك  العربية  الطبية  العبقرية  ابتكرت  وقد  األرياف  ألهل  الطبية 

)1( أحمد عيسى: تاريخ البيمارستانات، ص 10.
)2( القفطي: تاريخ احلكماء، ص 148.

)3( أحمد عيسى: تاريخ البيمارستانات، ص 11.
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ملنع انتشار األمراض وكذلك األوبئة من االنتقال من القرى للمدن الكبرى وحواضر الدولة، 
وبالطبع قد مت جتهيزه مبا يحتاج من هيئة طبية من أطباء وكحالني وصيادلة وكذلك مايحتاجه 
من آالت وأدوات جراحية ومالبس وعقاقير وأدوية مركبة ومفردة، وكان البيمارستان يحمل 
ذلك  في  يعرف  وكان  مكان،  إلى  مكان  من  واألمراء  اخللفاء  رفقة  في  وينتقل  الدواب  على 
الزمان باملستوصفات السيارة، وكانت مهام ذلك البيمارستان املتحرك ليست مقصورة على 
التشخيص وصرف األدوية بل كان اجلراحون يقومون بإجراء اجلراحات في تلك األماكن 
القاصية التي لم تر مثل هذه العناية الطبية الفائقة من قبل. وقد أخذ الوزير )علي بن عيسى( 
وزير )املقتدر( على عاتقه إيصال اخلدمات الطبية إلى سواد العراق، فطلب من )سنان بن 
ثابت( توفير ما يلزم إلنفاذ البيمارستان احملمول وما يحتاج من مؤن ونفقات، وهناك نوع آخر 
من املشافي املتحركة التي كانت تقام بجوار املساجد في أيام اجلمع ملعاجلة من يصابون 
باألمراض، وبها طبيب معالج وصيدلية متنقلة حتوي الكثير من العقاقير الطبية. وهناك نوع 
وهي  املعمور  البيت  املرافقة حلجاج  الطبية  البعثات  وهي  املتنقلة،  البيمارستانات  من  ثالث 
مزودة باألدوية والعقاقير والكثير من األدوات الطبية ويرافقها األطباء مبختلف تخصصاتهم 
وأول من يعرف عنه إرساله لتلك القوافل الطبية في وقت احلج هو اخلليفة )معاوية بن أبي 

سفيان( وولى الطبيب )أبا احلكم الدمشقي( توفير مهام اخلدمات الطبية للحجيج. 
 

البيمارستانات املتخصصة:
لم تكن جميع البيمارستانات مجرد مشافي عامة تهتم بعالج األمراض املتنوعة مثل، 
البيمارستانات  إن  بل  والكسور،  العيون  أمراض  وكذلك  واجلراحية،  الباطنية  األمراض 
التخصصية قد بدأت في الظهور منذ أوائل الدولة األموية، حيث أمر اخلليفة األموي )الوليد 
واحلد  بالعامة  اختالطهم  ملنع  للجذام)1(  مستشفى  أول  ببناء  )706م(  عام  امللك(  عبد  بن 
فيه،  ومن  البيمارستان  على  لإلشراف  األطباء  له  ووفر  اخلطير،  املرض  ذلك  انتشار  من 
الذي  )املأمون(  ولباس ودواء وسار على دربه اخلليفة  للمرضى من طعام  وأجرى األرزاق 
تبعه  ثم  األصحاء،  سكنى  أماكن  عن  نائية  أماكن  في  وجعلها  اجلذام  ملرضى  بيوتًا  بنى 
الكثير من اخللفاء وحكام دولة بني العباس في تأسيس العديد من مصحات عالج اجلذام 
في مختلف مدن الدولة.  وجدير بالذكر أن بعض البيمارستانات العادية كانت حتوي قسمًا 
للمجذومني وتفصله بعيدًا عن باقي أقسام املشفى، وذلك خلطورة املرض والعمل على وقف 
انتشاره للمرضى اآلخرين. ولم ينفرد مرض اجلذام بوجود بيمارستان خاص به بل شاركه 
بيمارستان األمراض العقلية)2( في التخصص الدقيق بدأ األمر بإنشاء غرف وأماكن خاصة 
على غرف  احتوى  الذي  بغداد  في  العضدي  كالبيمارستان  العامة  البيمارستانات  في  بهم 

)1( ابن جرير الطبري: تاريخ األمم وامللوك، ص 127. 
)2( أحمد عيسى: تاريخ البيمارستانات، ص 73.   
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القائمون على إدارة  يتم منعهم من اخلروج ارتأى  العقلية، ولكي  تأوي أصحاب األمراض 
على  الغرف  احتوت  وكذلك  الغرف،  تلك  نوافذ  على  حديد  من  قضبان  البيمارستان وضع 
سالسل حديدية تستخدم في حاالت الهياج العقلي للمرضى، ثم تطور األمر خالل فترة حكم 
خلفاء بني العباس فتم تأسيس بيمارستانات متخصصة في عالج املجانني، وفاقدي العقول 
بها قسم خاص بالرجال وآخر بالنساء، ومت توفير املالبس وحتى العطور، نرى ذلك جليًا في 
ما كتبه الوزير )علي بن عيسى اجلراح( الذي أمر املسؤولني عن املرضى بالعمل على تدفئتهم 
بالغطاء املناسب وتكليف من يخلعون ثيابهم كل صباح وغسلهم باملاء البارد وإلباسهم أنظف 
الثياب، وكذلك إيصال الغذاء الكافي واألدوية والعقاقير، ولم يكتف بالعناية اجلسدية بل نراه 
يهتم بصحة املريض النفسية فيأمر بتواجد من يقرأ له القرآن ويأخذه في نزهة بني الورود 
ذلك  في  للمجانني  التطبيب  من  كنوع  قد عرف  باملوسيقى جنده  العالج   وحتى  والرياحني 

العصر الزاهر.
وفي دمشق أمر )نور الدين زنكي( بإنشاء بيمارستان للمجانني ووفر لهم املعاجلني، وقد 
قام الوزير )الظاهر لدين الله( عام )1024م( بزيارة بيمارستان للمجانني وهو متنكر ليتفقد 
على  القائمني  وأوصى  األموال  زيارته  آخر  في  املرضى  وهب  وقد  قرب،  عن  املشفى  حال 

رعايتهم بالترفق بهم وكذلك توفير األدوية لعالجهم.
كان املعاقبون بالسجن لفترة طويلة يعانون من تدهور في صحتهم العامة نتيجة لكثرة 
عدد احملبوسني في الزنازين، وكذلك لقلة التهوية وانعدام النظافة وكثرة الفئران واحلشرات 
في تلك األماكن وصعوبة، وصول اخلدمة الصحية إليهم، وكانت كل هذه العوامل من أهم 
األسباب التي دعت مسؤواًل كبير في الدولة العباسية كالوزير )علي بن عيسى اجلراح( إلى 
مخاطبة كبير األطباء في عصره )سنان بن ثابت()1( بضروره توفير سبل الرعاية الصحية 
للمساجني وأهل احلبوس من أدوية وأشربة، وكذلك أن يزور األطباء املهرة املساجني يوميًا  
لعالجهم من األمراض. وكان يسمح للسيدات بالزيارة أيضًا ومن الواضح أن زيارتهن كانت 

تتم بوصفهن ممرضات.)2(
كانت الدولة اإلسالمية مترامية األطراف فنشأ عن ذلك وجود أبناء للسبيل والكثير من 
الغرباء الذين انقطعت بهم السبل، وكان البد من أن يتعرضوا لصنوف من األمراض املختلفة  
فكان لزامًا على حكام الدولة أن يبنوا بيمارستانات خاصة بأولئك املغتربني، وكان أول من 
أقام مثل هذا النوع من البيمارستانات هو )نور الدين محمود( في مدينة دمشق وأوقف عليه 

األوقاف. 

)1( ابن أبي أصيبعه: عيون األنباء في طبقات األطباء، ج1، ص321.
)2( نفس املصدر ج1، ص 221.
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)ابن  ث  حَدّ فقد  متكاملة؛  طبية  أحياء  الكبرى  اإلسالمية  املدن  بعض  في  توجد  كانت 
جبير( في رحلته التي قام بها في سنة )1184م(، أنه رأى في بغداد عاصمة خالفة )بنى 
العباس( حًيًّا كاماًل من أحيائها يشبه املدينة الصغيرة، يتوسطه قصر فخم جميل، حتيط به 
احلدائق والبيوت املتعددة، وكان كل ذلك وقًفا على املرضى، وكان يؤّمه األطباء من مختلف 
التخصصات، فضاًل عن الصيادلة وطلبة الطب، وكانت النفقة جارية عليهم من الدولة ومن 

األوقاف التي يجعلها األغنياء من األمة لعالج الفقراء وغيرهم.)1(

أماكن البيمارستانات:
في  تركزت  قد  جندها  الدولة  أرجاء  جميع  في   واملشافي  البيمارستانات  انتشرت 
العواصم كدمشق، وبغداد والفسطاط وغيرها من املدن الكبرى في الشرق اإلسالمي كواسط 
والري الذي ترأس عليه )الرازي( قبل قدومه إلى بغداد)2(، وميافارقني والعسكر والقطائع 
وأنطاكية  واملوصل  وأصفهان  والري  وخوارزم  ونصيبني،  حران  وحماة  والرملة  والقدس 
ونيسابور وقيسارية ومرو، وكذلك في مدن املغرب اإلسالمي املختلفة كتونس ومراكش على 
يد السلطان )يعقوب املنصور املوحدي( )1184-1199م(، وقد اجتذب ذلك السلطان أشهر 
أطباء زمانه )كابن الطفيل( و)ابن رشد(، وبالطبع في مدن األندلس الزاهرة كان يوجد العديد 

من البيمارستانات في قرطبة وغرناطة وإشبيلية وغيرها مما يخطئه العد واحلصر.
وقد مت اختيار أماكن البيمارستانات بدقة بالغة لتكون بعيدة عن أماكن التلوث، وفي 
نفس الوقت كانت قريبة من مصادر املياه كاألنهار، لذا جند أن البيمارستانات قد تركزت في 
بغداد حول نهر دجلة كالبيمارستان العضدي، وملا زار )ابن جبير( بغداد عام )1184م( كان 
موقع البيمارستان شبيهًا باحلصن العظيم، له مورد ماء يأخذ من دجلة وله جميع امللحقات 
التي تزود بها القصور امللكية)3(، وبنى بيمارستان )أم املقتدر( بالقرب من سوق يحيى على 

نهر دجلة وبنى )مجاهد الدين قمياز( مشفاه على مصاطب نهر دجلة.)4(
وبنيت بعض البيمارستانات بالقرب من وسط املدينة كبيمارستان كمشتكني في بغداد  
وبيمارستان )أحمد بن طولون( في قلب القطائع املصرية، وبنى األخشيد بيمارستانه في قلب 
البيمارستان الدقاقي في مركز مدينة دمشق بالقرب من املسجد األموي،  الفسطاط، وبني 
وأنشأ بعضها بالقرب من املساجد الكبرى مثل بيمارستان بني أمية بجوار املسجد األموي 
في عصر معاوية بن أبي سفيان، وبيمارستان مدينة حمص الذي بني بجوار املسجد اجلامع  

)1( مصطفى السباعي: من روائع حضارتنا، ص 101.
)2( القفطي: تاريخ احلكماء، ص 272.

)3( ابن جبير: رحلة ابن جبير، ص 225 - 226.
)4( ابن أبي أصيبعه: عيون األنباء في طبقات األطباء ج1، ص 222.
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ومسجد خالط بالقرب من مسجد )محيي الدين بن عربي(، وبيمارستان )أحمد بن طولون( 
مالصقًا ملسجده الشهير، وكذلك بني بيمارستان باب البريد بالقرب من جامع دمشق وفي 
حاالت أخرى، يتم إنشاء البيمارستان بجوار املدارس كما هو احلال عندما بنى صالح الدين 

مدرسة بجانب بيمارستانه في مدينة القدس الشريف بعد حتريرها من الصليبيني. 

القواعد الصحية الختيار مكان البيمارستان:
مصادر   عن  وبعيد  الهواء  متجدد  مناسب  مكان  في  البيمارستان  بناء  من  البد  كان 
التلوث البيئي، وهناك واقعة شهيرة توضح مدى اهتمام األطباء العرب مبوقع البيمارستان  
وصالحيته ملداواة املرضى عندما طلب اخلليفة )املعتضد( العباسي من )أبي بكر الرازي( 
اختيار موقع البيمارستان الذي يحمل اسمه في بغداد وقال له: »أريدك أن تبحث لي عن 
املكان املناسب في بغداد لبناء البيمارستان«، فذهب عاملنا الفذ إلى داره وأخذ يقدح زناد 
فكره   إلى أن بدت له فكرة عبقرية تنم عن ذكاء مفرط وحسن تفكير فتمخض ذهنه عن تلك 
احليلة العبقرية التي بقيت تستخدم بعد موته لسنوات، وهي أن يأتي بقطع من اللحم متساوية 
في احلجم ويقوم بتقطيعها إلى قطع ثم يعطي لكل صبي من صبيانه قطعة ويأمره بوضعها 
في شتى أحياء بغداد، وينتظر يومًا ويرى ماذا سوف يطرأ على قطعة اللحم ثم بدأ العالم )أبو 
بكر الرازي( يتابع ما يحدث لقطعة اللحم من تغيرات وفساد، وقام بكتابة املالحظات من حيث 
سرعة التعفن ودرجته، وانتهى بعد مالحظته الدقيقة للقطع املختلفة أن هنالك قطعة منها كانت 
بطيئة التعفن قليلة اخلراب في منطقة ما من املدينة فأمر )الرازي( ببناء البيمارستان في ذلك 
املكان)1( الذي اعتقد فيه طبيبنا بأنه جيد الهواء قليل التلوث، وجاء من بعد )الرازي( من حذا 
حذوه في اإلتيان باألفكار الرائدة الختيار مكان البيمارستان، فقد فكر األطباء في زمن )نور 
الدين محمود( أين املكان املناسب لتأسيس بيمارستان حلب فقطعوا شاة صغيرة وقطعوها 
إلى أربع قطع، ثم قاموا بوضعها في أركان املدينة األربعة وعند الصباح اختاروا أفضلها 
رائحة وبنوا في نفس املكان البيمارستان املنشود، وكذلك قام نفس السلطان ببناء بيمارستانه 
لذا  املاء، بشدة  يحتاج  البيمارستان  أن  املعروف  الهواء، ومن  بجوار سوق  أنطاكية  مبدينة 
فقد قام املسؤولون عند إنشاء البيمارستانات بتوفير املاء سواء من البرك كبيمارستان )ابن 
طولون( الذي اعتمد على مياه بركة قارون املجاورة له، أو قنوات املياه كبيمارستان بغداد 

الذي أخذ مياهه عن طريق قناة كرخايا. 

البناء الداخلي للبيمارستان:
إلى  املؤدي  باملدخل  تبدأ  محددة  أجزاء  من  يتألف  عمرانية  منشأة  كأية  البيمارستان 
والثاني مبداواة  الرجال،  األول مبعاجلة  يهتم  كبيرين  يتألف من قسمني  الذي  البناء  داخل 

)1( ابن أبي أصيبعه: عيون األنباء في طبقات األطباء ج3، ص 13.
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الباطنية  إلى قاعات بحسب التخصص، فنجد قاعة لألمراض  النساء)1( وكل قسم ينقسم 
للتجبير وأمراض العظام من  العيون أو الكحالة ورابعة  وأخرى للجراحات وثالثة ألمراض 
كسور وخلع وغيره، وفي بعض البيمارستانات كانت هناك قاعة للمجانني واملعتوهني، وقاعات 
البيمارستان عبارة عن مكان واسع وفسيح وبها مقاصير)2(، أي غرف حتتوي على أسرة 
لها كسوة ينام عليها املرضى، وهناك مايسمى بالدهليز أي املمر الذي يوصل ما بني غرف 
البيمارستانات  املرضى، وفي بعض  والعاملني على خدمة  تواجد األطباء  وأماكن  املرضى، 
كالنوري في حلب كانت غرف املرضى توجد في أجنحة مكونة من طابقني بهما سبع غرف 
الشكل في أرضية اجلناح،  مائية جنمية  بركة  باحة اجلناح، وهناك  تفتح على  أبواب  ولها 
ولزيادة راحة املرضى وتقليل التوتر النفسي لهم كان هناك إيوان مخصص للفرقة املوسيقية 

التي تعزف إلدخال البهجة والسرور على قلوب املرضى رمبا لإلسراع من عملية الشفاء.
وكان البيمارستان يحتوي أيضًا على عيادات خارجية وصيدلية تسمى شرابخانة)3( 
يقوم الطبيب فيها بفحص املرضى، وتصرف لهم العقاقير الالزمة وكان يجلس على دكة ويكتب 
مالحظاته)4(، ويصف األدوية املطلوبة لعالج املرضى على رقاع، وأحيانًا يجري اجلراح بعض 
العمليات الصغيرة في نفس املكان، أو يقوم املجبر بإصالح الكسور واخللع، وبالطبع احتوى 
البيمارستان على حديقة غناء بها من األشجار والرياحني ما يروح عن املرضى، وكذلك تتم 
فيها زراعة النباتات واألعشاب الطبية املستخدمة في صنع األدوية املفردة واملركبة وأحيانًا 
كان البيمارستان يقام داخل حديقة كبرى، وكان يوجد داخل البيمارستان أو بجواره مسجد 
تقام فيه الصلوات ويصلى فيه على املوتى من املرضى، وكان يعمل داخل املسجد مؤذن ينبه 
املرضى ملواقيت الصالة، وفي بعض البيمارستانات مت إنشاء كنيسة صغيرة للمرضى من 
يدعم حالتهم  كان  الذي  الديني  العامل  بتوفير  الشفاء  في  ملساعدتهم  وذلك  املسلمني،  غير 

النفسية ويعجل بالعالج.
كان  الذي  البيمارستان  داخل  خاصة  مغسلة  في  يغسلون  املرضى  من  املوتى  وكان 
البيمارستان نفسه    به أكفان مجانية ثم يصلى عليهم بعد ذلك، وكان بعضهم يدفن داخل 
كالبيمارستان العضدي في بغداد، والقميري بالصاحلية مبدينة دمشق، وقد عني القائمون 

على البيمارستان من يقوم بتغسيل املوتى وصرف األموال الالزمة لذلك.

التعليم الطبي املستمر:
كان للبيمارستان وظيفة جليلة أخرى ال تقل أهمية عن عملية عالج املرضى، أال وهي 
التعليم الطبي حيث يقوم الطبيب املسؤول باجللوس في ما يسمى باإليوان أو ما ميكن أن 

)1( ابن أبي أصيبعه: عيون األنباء في طبقات األطباء ج1، ص 310.
)2( نفس املصدر: ج2، ص 260.
)3( نفس املصدر: ج1، ص 309.
)4( نفس املصدر: ج2، ص 142.
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نطلق عليه قاعة احملاضرات كما كان في البيمارستان العضدي)1( وكان مكسو بالسجاد  
بناء كثيرًا ماكان يدهن بلون أحمر وسقفه عبارة عن قبة ونوافذ ذات  واحلصير، واإليوان 
زخارف جميلة وله فتحة تطل على بهو واسع وفسيح وكان يحتوي على العديد من األقواس.

مكتبة البيمارستان:
كان ذلك البناء يحتوي على مكتبة عامرة بصنوف الكتب واملراجع الطبية التي توسع 
املدارك وتطلع الطالب على مختلف اآلراء الطبية، وكان يستخدمها طلبة الطب في الدراسة 
واملناقشات العلمية فيما بينهم، وقد تواترت األخبار عن احتواء مكتبة بيمارستان )أحمد بن 
طولون( مبدينة القطائع  مبصر على أكثر من مائة ألف مجلد)2( في مختلف العلوم، وبالتدريج 
أصبحت تلك املكتبات أماكن للدراسة وإجراء األبحاث الطبية، إذ كان للطبيب احلرية التامة 
تدون في  التجارب  تلك  وكانت  للعالج،  املناسبة  األساليب  واستنباط  والتجريب  العمل،  في 
كتب خاصة يقرأها غيره من األطباء، وكان اخللفاء يهتمون بتوفير الكتب الطبية للبيمارستان 
ويوكلون تلك املهمة لرجال معروف عنهم حبهم القتناء تلك املراجع، وهناك شاهد على ذلك 
حينما وكل اخلليفة )املعتضد ابن حمدون أبا مسعد بن محمد( بتوفير مايحتاجه بيمارستانه 

الشهير في بغداد مبختلف صنوف املراجع الطبية في ذلك العصر. 

قاعات احملاضرات:
كان الطلبة بعد الكشف على املرضى يأتون إلى اإليوان لتلقي الدروس على يد كبير 
األطباء في البيمارستان، حيث يجلسون أمامه بينما يقوم بالشرح ويتباحث معهم في شتى 
مجاالت الطب، كما كان يفعل )أبو املجد بن أبي احلكم( في البيمارستان النوري بدمشق)3( 
وكذلك )أبو الفرج بن الطيب(، و)إبراهيم بن بكس( اللذان كانا يدرسان صناعة الطب في 
املعروف  حامد(  بن  علي  بن  الرحيم  عبد  الدين  و)مهذب  ببغداد،  العضدي  البيمارستان 
ــ شرقي سوق املناخليني عند الصاغة العتيقة  )بالدخوار( شيخ األطباء في املدرسة الدخواريةـ 
قبلي اجلامع األموي ـــ وعندما مات خلفه في تدريس العلوم الطبية احلكيم )شرف الدين علي 

بن الرحبي(.

ديوان األطباء:
كان البيمارستان يحتوي أيضًا على الديوان، وهو مكان كان يجلس فيه كبير األطباء 
أو ناظر البيمارستان ويقوم فيه مبراجعة شؤون املرضى وما يحتاجونه، ويصف )ابن جبير( 

)1( ابن أبي أصيبعه: عيون األنباء في طبقات األطباء ج1، ص 239 ـ 244.
)2( ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، ص 472.

)3( نفس املصدر، ج2، ص 155.
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كيف أن هيئة املستشفى حتتفظ بقوائم بأسماء املرضى، وكمية األدوية واألغذية الالزمة لكل 
منهم)1(، وأحيانًا كان يجتمع فيه أطباء البيمارستان ملناقشة أحوال املرضى الذين كان يصل 
عددهم في بعض األماكن إلى 24 طبيبًا)2(، وكانت مهام يوم عادي في حياة طبيب البيمارستان 
كالنوري، مثاًل تشتمل على جوالت لعيادة املرضى وكتابة وصفات من الدواء، والعالج وزيارة 
في  ساعات  ثالث  للمحاضرة  مساء  البيمارستان  إلى  العودة  ثم  اخلصوصيني،  املرضى 
موضوعات طبية)3(، وأحيانًا كان يجلس بعض كتاب البيمارستان، فيجري بينهم وبني الطبيب 
املسؤول املناقشات عن سجالت املرضى وأحوالهم الصحية ومايتعلق بزيارات أهليهم، وكذلك 
مايصرف لهم من أغذية وكسوة وعقاقير وأدوية، ونذكر هنا بعض كتاب البيمارستانات )كأبي 
سعد بن حمدون( الذي عمل في البيمارستان العضدي، و)عبد الله اجلويني( في البيمارستان 
النوري بدمشق الفيحاء، وأخيرًا كان لبعض البيمارستانات أسواق يذهب إليها األطباء لشراء 
مستلزمات املرضى من غذاء وعقاقير طبية. وقد عني القائمون على البيمارستان من يسمى 

شيخ سوق البيمارستان، ويقوم ناظر البيمارستان مبحاسبته.

التنظيم اإلداري للبيمارستان:
ساعور البيمارستان:

كان لكل بيمارستان ناظر ينظر في أحوال مرضاه ويشرف على إدارته يسمى )ساعور 
البيمارستان(، أو متفقد املرضى بالسريانية)4(، وكانت تلك الوظيفة تعد من الوظائف اجلليلة 
في الدولة إذ كان يتم توليته من قبل دار اخلالفة مباشرة، وكان يذهب إلى البيمارستان بعد 
اخللع عليه من احلاكم في موكب حافل)5(، وكان الناظر إما طبيبًا أو من غير ذلك من املهن  
إال أنه كان من الواجب توفر حسن اخللق لديه، وأن يكون من أعيان املدينة وكان مختصًا 
بإدارة ما أوقفه احلاكم على البيمارستان وتوفير األموال الالزمة لقضاء حوائج األطباء وكذلك 
املرضى، وكان هو الذي يقدر رواتب األطباء، وباقي املوظفني العاملني في البيمارستان وحتى 
مراقبة املبنى واحتياجاته من ترميم وأثاث وطعام وكسوة، وغير ذلك وكان يتلقى الشكاوى من 
املرضى وأهليهم إذا ما حدث تقصير في أداء اخلدمة الطبية أو إهمال من قبل العاملني في 
املكان، وإذا مات املريض فنجد أن الناظر يصرف ما يكفي لتجهيزه وتكفينه وحتى حمله إلى 
قبره، و)الرازي( يعد من أشهر النظار في بيمارستان بغداد والبيمارستان النوري بدمشق 
)تقي الدين الدمشقي(، و)جمال الدين اليزوري( و)ابن النحاس( و)الصدر جنم الدين بن عمر( 

)1( ابن جبير: رحلة ابن جبير، ص 283.
)2( زيجريد هونكة: شمس العرب تسطع على الغرب، ص 189. 

)3( ابن أبي أصيبعه: عيون األنباء في طبقات األطباء، ج2، ص 155.
)4( القلقشندي: صبح األعشى في صناعة اإلنشاء ج4، ص 184.

)5( ابن إياس: بدائع الزهور في وقائع الدهور ج2، ص 192.
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و)بدر الدين احلنبلي(، وقد تولى القاضي )ابن فضالن( نظارة البيمارستان املستنصري عام 
البيمارستان  نظارة  تولى  الذي  البسطامي(  )علي  السالم جند  دار  بغداد  وفي  )1233م(، 
و)ابن  الربيع(  و)ابن  القاضي(  احلسن  أبي  و)ابن  البيمارستانية(  )ابن  وكذلك  العضدي، 
النظروني(، وأمني الدولة )ابن التلميذ النصراني(، و)أبو احلسن الصابئي( الذين تولوا نظارة 

نفس البيمارستان، وأخيرًا )علي بن رضوان( ساعور بيمارستان القيروان.

رئيس أطباء البيمارستان:
كان يعمل في البيمارستان ما ميكن تسميته برئيس األطباء)1( وهي وظيفة رفيعة، حيث 
كان يحكم على من هو دونه من األطباء، ويعقد لهم االمتحانات، ويذكر )القلقشندي( في )صبح 
األعشى( أن تلك الوظيفة تعادل الوزارة، وكان ذلك الطبيب الكبير يشرف على البيمارستانات 
العامة أيضًا، ومن أشهر من تولى تلك الوظيفة )ماسويه اخلوزي( في عهد )الرشيد(، و)ثابت 
بن قرة( في عهد عدد من خلفاء بني العباس، وهم )املقتدي( و)املستكفي( و)املطيع بالله(، 
وفي دمشق تولى )مهذب الدين الدخوار( تلك الوظيفة في البيمارستان النوري، وكذلك )أمني 

الدين النوري( و)جمال الدين الكحال( مبصر و)بدر الدين البعلبكي( في الرقة.

التخصصات الطبية املتنوعة:
كان يعمل في البيمارستان عدد من األطباء في مختلف الفروع كاجلراحني، وكان لديهم 
رئيس يدعى رئيس اجلراحني، مثل )ابن مطران اجلرائحي( في البيمارستان النوري بدمشق 
و)أبو اخلير اجلرائحي( و)أبو احلسني بن تفاح اجلرائحي( في البيمارستان العضدي)2(، وكذلك 
)ابن البيمارستانية(، ولم يقتصر احتواء البيمارستان على اجلراحني بل تعداه إلى الكحالني 
بن عيسى()4(  )علي  العربية اإلسالمية هو  الدولة  في  الكحالني  األطباء  وأشهر  واملجبرين)3(، 
السقطيني  بيمارستان  في  الكحال(  يوسف  احلجاج  و)أبو  الكحالني(،  )تذكرة  كتاب  صاحب 
وكان يساعدهم  العضدي،  البيمارستان  في  السديد  و)ابن  و)أبو اخلير اجلرجراني(  مبصر، 
املرضى كل  العيون على  أدوية  بتفريق  ويقوم  األكحال  لهم  الذي كان يخرج  الرمدي(  )خازن 
حسب مرضه وكذلك كان يعمل داخل البيمارستان طائفة من أطباء العظام، وكان يطلق عليهم 
في ذلك العهد املجبرين الذين كانت لهم وظيفة محددة، وهي جبر الكسور ومداوة خلع املفاصل 

والكتف واألوراك وضربات العنق وربط الشريان املقطوع وإيصاله مع اجلزء اآلخر.

)1( القلقشندي: صبح األعشى في صناعة اإلنشاء ج5، ص 467.
)2( القفطي: تاريخ احلكماء، ص 172.

)3( القلقشندي: صبح األعشى ج5، ص 467.
)4( القفطي: تاريخ احلكماء، ص 147.
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التنقل بني البيمارستانات: 
بني  التنقل  عنهم  عرف  بل  واحد  بيمارستان  في  بالعمل  يستمرون  األطباء  يكن  لم 
البيمارستانات طلبًا للخبرة الطبية، ولكي يتعرفوا على أمراض جديدة وطرق متنوعة للعالج،  
بل وأحيانًا للتزود من الكتب واملوسوعات الطبية التي كانت حتفل بها البيمارستانات في ذلك 
الزمان، كما فعل )جبرائيل بن بختشيوع( عندما ترك العمل في بيمارستان جنديسابور وذهب 
للعمل في بيمارستان بغداد، وكذلك عندما ترك )علي بن محمد القيسي القرطبي( بيمارستان 
قرطبة الكبير وذهب للتدريب في بيمارستان نور اجلبل في حلب، ومثله )ابن عبدون العذري(
الذي ترك األندلس ليعمل في بيمارستان القاهرة عام )958م(، وكذلك قام )الفخر الرازي( 

كبير أطباء زمانه بالتنقل بني البيمارستانات املختلفة في الري وبغداد.

شروط مزاولة املهنة الطبية:
كانت هناك عدة شروط للسماح لألطباء مبزاولة املهنة التي كانت في أول العهد مجرد 
قراءة الطب على طبيب نابه في عصره، ثم اشترط القائمون على رقابة املهنة الطبية اجتيازهم 
المتحان األطباء الذي يستدعي معرفتهم بفنون العالج، وصناعة العقاقير وأن يكون خبيرًا 
في أنواع األدوية واألشربة، وأن يعمل بخفة وسرعة وبال ارتعاش أو ذهول، وينبغي أن يكون 
له مايحتاجه من آالت طبية وجراحية طبقًا لتخصصه، وبالطبع يكون على خلق وسمعة طيبة 
وكتومًا لألسرار طبقًا للقسم الطبي الذي حلفه أمام احملتسب، وقد عرف عن األطباء أنهم 
كانوا يزورون مرضاهم في بيوتهم ويهنئوهم بالشفاء من األمراض، وكذلك كان يساعدهم 
علم  له  ويكون  البيمارستان  حديقة  في  املوجودة  واألعشاب  الطبية  بالنباتات  يهتم  صيدلي 

واسع  باألدوية املركبة واملفردة كل على حدة.  

مهنيو الرعاية الصحية وموظفو البيمارستان:
وقد عمل فصادون في البيمارستان لفصد العروق)1(، وقد أجروا عملية الفصد تلك 
ملرضى الصرع، وقد جنحت هذه املمارسة في تخفيف النوبات ومن أشهر الفصادين )ابن 
املرخم( في بيمارستان بغداد، و)صابر بن بشر بن عبدوس()2( الذي أصبح فيما بعد رئيسًا 
أو  الفاسد  الدم  بامتصاص  قام احلجامون  وكذلك  ببغداد،  الشهير  العضدي  للبيمارستان 
قاطعة  وشفرة  مقصًا  يقتني  أن  احلجام  على  لزامًا  وكان  باخلتان،  أيضًا  وعملوا  الزائد 
لذلك، ومحجم إلجراء احلجامة، وقد عرف وجود كتاب داخل البيماستان مثل )عبد الرحمن 
السيرحمي( و)شمس الدين القرشي( في البيمارستان النوري، وقد كانوا يسجلون أسماء 
املرضى وأمراضهم والعقاقير املصروفة لهم وحتى مواعيد زيارة أقربائهم في البيمارستان.

)1( الرازي: احلاوي في الطب ج2، ص 96.
)2( ابن سينا: القانون في الطب ج6، ص 284.
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وكان يعمل في البيمارستان أيضًا طائفة من الفراشني واخلدم، وكان الواحد يسمى 
الطباخون  احلالقون  وكذلك  العضدي،  البيمارستان  في  الظاهري(  )عثمان  منهم  حرملة 
الصحية  والقيام على شؤونهم  املرضى  والنساء خلدمة  الرجال  والنجارين من  واخلياطون 
كما  للمرضى  األدوية  بسقي  يختص  من  العمال  من  هناك  وكان  بل  وغيره،  اغتسال  من 
يحددها األطباء في الوقت املعني لذلك، ومنهم )أبو املعالي الغزال( في البيمارستان العضدي 
ببغداد)1(، وكان يعمل في البيمارستان شخص يطلق عليه املهتار، وهو املسؤول عن خزانة 
الشراب أو الصيدلية في ذلك العصر التي كانت حتتوي على األدوية املختلفة واآلالت الطبية 
الصباح  في  للبيمارستان  يحضر  وكان  واألزبار،  والبراني  الزبادي  من  الصيني  واآلنية 
واملساء، ويتولى صرف األدوية للمرضى حسب وصف األطباء)2(، وأخيرًا كان هناك مؤذن 
ملسجد البيمارستان ومن يقوم على جتهيز املوتى من املرضى، وإعالن وفاتهم كالشيخ )راشد 
التكروري()3(، وكذلك الشيخ )عبد الرحمن(، و)محمد بن سالم البلدي( شيخ بيمارستان مكة، 
وكذلك طائفة من احلرس والنواطير من الرجال والنساء، وأفراد الفرقة املوسيقية، وقد أضيف 

إليهم فيما بعد شيخ سوق البيمارستان وكان حتت إشراف ناظر البيمارستان شخصيًا.
وكانت هناك أيضًا وظيفة في البيمارستان تسمى خازن الطعام، وخاصة التمور التي 
في  البغدادي(  بكر  )أبا  نذكر  أولئك  ومن  للمرضى،  وحيويًا  أساسيًا  طعامًا  تعتبر  كانت 
البيمارستان العضدي، و)عبد الله األصبهاني( في بيمارستان أصبهان، وهناك وظيفة أخرى 
لشخص يدعى أمني البيمارستان الذي كان يحفظ أموال املرضى عند دخولهم املشفى حتى 
موعد خروجهم منه، مثل )صواب الطوائفي( في البيمارستان النوري، و)أبو إسحق الداني( 
النهضة  عصر  في  البيمارستانات  عن  تروى  التي  العجائب  ومن  مراكش،  بيمارستان  في 
العربية اإلسالمية أن هناك من كان يعمل إليهام املريض بالشفاء، فقد خصص وقفًا يعطى 
خفيض  بصوت  ويتكلمان  املرضى،  بجانب  يوم  كل  ميران  البيمارستان  موظفي  من  الثنني 
ويوحيان إلى هؤالء املرضى بأنهم قد استجابوا للعالج، ومتاثلوا للشفاء وذلك من أجل أن 

تتحسن نفسية املرضى وترتفع معنوياتهم.
وقد عني اخللفاء قاضيًا للبيمارستان، وكان يتولى نظر األوقاف وكذلك البيمارستانات 
واجلوامع مثل )علي بن محمد بن احلسني البسطامي( قاضي البيمارستان العضدي الذي 
توفي عام )1065م(، وإذا ما احتاج ذلك القاضي مشورة غيره من القضاة في بعض قضايا 
النوري  البيمارستان  قاضي  )الباعوني(  القاضي  مثل  وشاورهم  استدعاهم،  البيمارستان 

بدمشق عندما استعان بالقاضي )املريني( املغربي.

)1( الذهبي: تاريخ اإلسالم ج36، ص 344.
)2( ابن سينا: القانون في الطب ج6، ص 272.

)3( الذهبي: تاريخ اإلسالم ج37، ص 391.
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موارد البيمارستان االقتصادية:

أجور األطباء:
كان اخللفاء وامللوك واألمراء يغدقون على األطباء من األرزاق واملنح السخية الشيء 
الكثير حتى علف للدابة التي يركبونها كان يتم توفيرها لهم اعترافًا بفضلهم وللمهمة اجلليلة 
التي كانوا يقومون بها من مداواة املرضى، وكان يصرف لهم مرتب شهري من الدولة يدعى 
)اجلامكية( )كجبرائيل الكحال( مبقدار ألف درهم في كل شهر، وكان )ملاسويه( نفقة من 
ثم  به)1(،  اخلاصة  الدابة  وعلف  درهم  كل شهر ستمائة  في  بغداد  في  البرمكي(  )الفضل 
يكن  ولم  وبيت،  للدابة  السنة عشرة آالف درهم، وعلف  ألفي درهم، ومعونة في  إلى  زادت 
بن  )جبريل  مثل  مرتبني  لهم  يصرف  كان  أحيانًا  بل  واحد  مرتب  على  يحصلون  األطباء 
بختيشوع(، فكان يأخذ برسم اخلاص ثالثمائة درهم شجاعية، وبرسم البيمارستان ثالثمائة 
درهم شجاعية، وبعض األخبار تذكر بحصوله على مكرمة من )هارون الرشيد( تقدر بأربعة 
وكان  أربع جهات  من  مرتب شهري  السويدي(  بن  الدين  )لعز  وكان  درهم سنويًا،  ماليني 
قلعة  على  يتردد  ولكونه  دمشق،  في  البريد  باب  وبيمارستان  النوري  بالبيمارستان  يعمل 
دمشق ولتدريسه في مدرسة الدخوارية)2(، ومثله )عيسى النفيس( الطبيب الذي يأخذ ثالثة 
مرتبات إحداهما نتيجة عمله كمترجم للكتب الطبية من السريانية للغة العربية، ولكننا جند أن 
بعض األطباء قد ترفع عن أخذ مرتباتهم الشهرية وفضل بداًل من ذلك العمل مجانًا احتسابًا 
لألجر من الله عز وجل)3(، مثل الطبيب )كمال الدين احلمصي( الذي كان يعالج املرضى 
في البيمارستان الكبير النوري بدمشق، و)أبو عبد الله القطيعي( الذي كان يؤوي املرضى 
املرضى  بعض  كان  وقد  مايكفيهم،  املال  من  ويعطيهم  بل  ويعاجلهم  ويطعمهم  احملتاجني 
يدفعون بسخاء وطيب نفس ألطبائهم ويضعون األجر في قرطاس ورقي، أو قطعة من قماش 
حتى ال يعرف أحد من املتواجدين في الغرفة ما أعطوا، لكن بعضهم كان يساوم الطبيب في 

أجرته، وتذكر بعض األخبار أن )الكحال( كان يتقاضى أجرًا لقدح العني حوالي دينارين.

نفقات البيمارستان:
كانت البيمارستانات تتحصل على مستلزماتها املالية لشراء األسرة، والفرش واملأكل 
واألدوية وأجور العمال واخلدم التي كانت تسجل في سجالت خاصة وحتى العطور كانت 
تشترى من األوقاف املتعددة التي قدمها األغنياء ملداواة املرضى ابتغاء للثواب من الله عز 

)1( القفطي: إخبار العلماء بأخبار احلكماء، ص 152.
)2( ابن أبي أصيبعه: عيون األنباء في طبقات األطباء ج2، ص 216.

)3( نفس املصدر، ج2، ص 282.
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وجل فقد وهب )نور الدين محمود( فدية أمير أفرجني لبناء بيمارستانه الشهير في دمشق، 
وبلغ ما أوقفه بعض احلكام على البيمارستانات الشيء الكثير، فمثاًل كان إيراد بيمارستان 
)ابن الفرات( مايقرب من 200 دينار في الشهر، ونال بيمارستان )معز الدين البويهي( أكثر 
من 5000 دينار سنويًا، وقد أوقفت )أم املقتدر( 600 دينار شهريًا على بيمارستانها العامر 
جبل  سفح  وكذلك  كاملة،  قرى  عدة  خراج  بدمشق  )القميري(  للبيمارستان  وكان  ببغداد، 
قاسيون، وقد بلغ إنفاق )ابن طولون( على بيمارستانه الشهير مبدينة القطائع املصرية الشيء 
الكثير واملذهل، حيث أنفق عليه مايقارب 60000 دينار ذهبًا، وقد أوقف عليه سوق الرقيق 
وحمامني، وكذلك مكتبة عظيمة، لكن )ابن أبي أصيبعه( يشير في )طبقات األطباء( أن بعض 

نظار البيمارستانات لم يكونوا دائمًا حريصني على النهوض مبسؤوليتهم.)1(

خدمات البيمارستان العالجية:
حرص احلكام  طوال فترة بقاء احلضارة العربية اإلسالمية على توفير اخلدمة الطبية 
للمرضى باملجان ودون متييز بناًء على االختالف في العرق أو اجلنس أو الدين، فقد كان 
املرض،  وعالمات  املريض  شكوى  طبيبه  فيها  ويسجل  اسمه،  حتمل  ورقة  يتسلم  املريض 
وكذلك طريقة العالج التي تتضمن األدوية والعقاقير اخلاصة بحالته)2(، وكان البيمارستان 
يتكفل باملريض من يوم دخوله إلى يوم خروجه من طعام ولباس ودواء، وكان اخللفاء واألمراء 
والوزراء يعودون املرضى في البيمارستانات ويهبونهم في آخر الزيارة بعض املال، وإذا خرج 
شافيًا كان ُيعطى املال لإلنفاق على نفسه حلني استطاعته الرجوع إلى عمله من جديد وحتى 
عند الوفاة تقوم إدارة البيمارستان بتجهيزه وتكفينه ودفنه دون أن يطلبوا من أهله أية نفقات 

أو أموال لذلك. 
وكانت مدة إقامة املريض غير محددة بل كان يستطيع البقاء فيه واحلصول على كل 
اخلدمات باملجان ملدة طويلة قد تبلغ شهورًا، أو حتى سنة وكان بعض األطباء يعالج املرضى 
ويدفع لهم األموال )كصالح الدين بن يوسف الكحال(، وبعضهم مثل )دينار املعزى( كان يعد 

الغذاء والدواء مجانًا ويقدمه للمرضى احتسابًا لألجر من الله عز وجل.
كان املريض يفحص في العيادة اخلارجية فإذا كان مرضه بسيطًا كتب له الطبيب الدواء 
على بطاقته ويطلب منه الذهاب إلى خزانة األدوية ليصرفه ثم يعود إلى بيته وإذا كان املرض 
شديدًا، ويتطلب بقاء املريض في البيمارستان، فبعد أن يقيد اسمه في سجالت البيمارستان 
كان يدخل احلمام لالغتسال وتبديل مالبسه بثياب أخرى نظيفة مجانية ملنع انتقال العدوى 
عن طريق مالبسه التي كان يرتديها حني مرض، ويذهب إلى أمني البيمارستان الذي كان 

)1( ابن جبير: رحلة ابن جبير ج1، ص 198.
)2( ابن أبي أصيبعه: عيون األنباء في طبقات األطباء ج1، ص 221.
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يحفظ أمواله وثيابه حتى موعد خروجه منه، وال ُيسمح له بدخول القاعات األخرى ملنع انتقال 
العدوى أيضًا.

أكثر من طبيب في  أنه كان يشترك  التاريخية  املراجع  تذكر  العالج  بداية مرحلة  في 
دقة  لضمان  الطبية  واملعرفة  اخلبرة  يتبادلون  حيث  املرضية،  احلالة  ملناقشة  البيمارستان 
التشخيص وكفاءة العقاقير املستخدمة للمريض، وكذلك كان األطباء وتالمذتهم ميرون كل 
صباح على قاعات املرضى لالطالع على تطور احلالة املرضية، واستجابة املريض للعالج 
وحالته  عمله  وطبيعة  بيته  ومكان  اسمه،  عن  املريض  بسؤال  الطبيب  ويبدأ  حلالته،  املقرر 
االجتماعية إذا كان متزوجًا أو عزبًا، وهذا ما يسمى بالتاريخ الشخصي، ثم تنتقل األسئلة 
إلى مايسمى بالتاريخ املرضي لشكواه، ومدتها وموضع األلم في جسده وشدته، وكذلك عن 
شهيته لتناول الطعام، ثم يفحص مكان الشكوى، وبعد ذلك يقيس نبضه ويطوف ببصره إلى 
وجهه وبياض مقلتيه وسائر جسده، وتكون تلك اجللسة فرصة لتعليم الطلبة فنون العالج 

وكذلك الختبار معلوماتهم الطبية وقدرتهم على التشخيص واملداواة. 
املختلفة  البيمارستان  قاعات  على  املرضية  حاالتهم  حسب  يوزعون  املرضى  كان 
ويخصص لكل واحد منهم سرير عليه كسوة نظيفة، ويؤمر له بغذاء وشراب ويعطى دواءه في 
األوقات املخصصة لذلك، وكان األطباء ميرون على املرضى ليتأكدوا من حصول املرضى على 
أدويتهم، أما إن كان املرض مزمنًا ويتطلب عالجًا طوياًل فقد كان يسمح له مبغادرة البيمارستان 
ويكتب اسمه ليكون له احلق في التردد على الطبيب املعالج في العيادة اخلارجية)1( بعد ذلك 
حتى يتم الله له الشفاء، وكان األطباء يقومون بتوفير الزيارات املنزلية ملرضاهم باملجان في 
بيوتهم، وذلك بعد خروجهم من البيمارستان ونرى بعضهم وقد اصطحب تالمذته لالطالع 
على تطور حالة املريض. كان املريض يفحص جيدًا في سريره)2(، ويتحقق الطبيب املعالج 
من لون بياض العينني وحركة املقلتني ويسأله عن مواضع األلم في جسده، ويحس النبض 
ويتحقق من التورم في القدمني إن وجد ويتحسس بطن املريض للتأكد من وجود أي ورم به، 
ثم يطلب أن يرى إفرازات املريض املختلفة كالبول الذي يجب أن يكون متجمعًا عند االستيقاظ 
في أول النهار أو رمبا بعد فترة نوم طويلة، وكذلك يفحص البراز ورمبا البصاق، ويعلق عليها 

في مالحظاته ويسجل التغيرات في سجل املريض.
كان االهتمام بالبول كبيرًا في تلك الفترة)3(، فقد كان األطباء يرون أنه يساعدهم في 
تشخيص احلالة املرضية فكانوا يسجلون خصائصه املتعددة، ومنها الكمية واللون والرائحة 
ودرجة الصفاء وحدوث عكارة أو اصفرار شديد، وكذلك مالحظة أي ترسبات فيه ووجود أي 

زبد فوق سطحه.

)1( ابن أبي أصيبعه: عيون األنباء في طبقات األطباء، ص 732.
)2( ابن سينا: القانون في الطب ج 6، ص 350.

)3( زيجريد هونكة: شمس العرب تسطع على الغرب، ص240.
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مثل  فيه  اجلراحية  العمليات  من  العديد  بإجراء  البيمارستان  في  اجلراحون  قام  وقد 
)أبو  النابغة  الطبيب  قام  وقد  األورام،  وإزالة  األنف  وجراحات  والبواسير  الناسور  عالج 
القاسم الزهراوي( بعملية إزالة حصيات املجاري البولية وشق القصبة الهوائية، بل وعالج 

تضخم الغدة الدرقية باجلراحة واستخدم الكي إليقاف النزيف أثناء العمليات اجلراحية. 
أما املرضى النفسيون والعقليون فقد كان لهم نصيب وافر من خدمات البيمارستان 
املجانية، فقد أدرك القائمون على أمر البيمارستان أهمية العامل الديني في إمتام الشفاء 
حديقة  داخل  يصطحبهم  ثم  القرآن  لهم  يقرأ  من  باملرضى  فوكلوا  النفسية  األمراض  من 
البيمارستان، وكذلك وفروا لهم الفرق املوسيقية التي كانت تعزف داخل البيمارستان لتقليل 
املضحكة  والروايات  القصص  تالوة  أسلوب  األطباء  واستخدم  لديهم)1(،  العصبي  التوتر 

للترويح عنهم.

نهاية البيمارستانات:
وكما هو معروف فإن دوام احلال من احملال فقد تعرضت تلك األماكن العالجية إلى 
الكثير من الكوارث واحملن وعاديات الدهر، مما أدى في النهاية إلى ضعف دورها في العناية 
بصحة الناس وعالج املرضى، نذكر من ذلك الكوارث الطبيعية من هزات أرضية وزالزل قوية 
اجتاحت العالم اإلسالمي فأدت إلى تصدع تلك املنشآت اجلليلة كالزلزلة العظيمة التي حدثت 
البيمارستانات،  بالطبع  ومنها  املباني  من  الكثير  ودمرت  الشام)2(  بالد  في  )1097م(  عام 
احلكم  حتت  ترزح  يومئذ  وهي  )1105م(  عام  القدس  مدينة  اجتاح  الذي  الزلزال  وكذلك 
الصليبي، وتكررت الواقعة في نفس املدينة عام )1166م(، وأطاح ببيمارستان القدس ولم ينج 
البيمارستان العضدي من دمار إذ أزاله من الوجود الزلزال الكبير الذي اجتاح بغداد عام 
)1067م()3(، ولم تتخلف بيمارستانات دمشق عن ذلك املصير املفزع  فلحق به البيمارستان 
النوري الشهير عندما خربته زلزلة عظمى حدثت عام )1200م(، وتعرضت مصر إلى زلزال 

عنيف امتد إلى بالد الشام ودمر البيمارستان النوري للمرة الثانية بعد ترميمه.)4(
شاركته  بل  البيمارستانات  خراب  في  الوحيد  الطبيعي  السبب  هو  الزلزال  يكن  ولم 
الفيضانات العاتية ذلك عندما خرب فيضان ضخم البيمارستان العضدي في عهد اخلليفة 
)القائم بالله(، ثم عاد الفيضان مرة أخرى ليدمر الترميم الذي أحدثه )القائم(، وحدث ذلك في 

عام )1173م( أيام حكم )طغرلبك السلجوقي( الذي أمر بإعادة ترميمه.)5(

)1( أحمد عيسى: تاريخ البيمارستانات في اإلسالم، ص 73.
)2( غوامنة: الزالزل في بالد الشام، ص 25.

)3( ابن األثير: الكامل في التاريخ، 381.
)4( ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ج6، ص 174. 

)5( الذهبي: تاريخ اإلسالم ج31، ص 24.
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كما شكل غزو التتار على البالد اإلسالمية سببًا إضافيًا خلراب البيمارستانات فقد 
قاموا  بالهجوم على مدينة ديار بكر)1( وهدموا بيمارستانها العامر بالكامل، وكذلك اجتاحوا 
البيمارستان، ثم هدموه متامًا في عام )1219م( وكذلك فعلوا  مدينة خوارزم وقتلوا أطباء 
السالم(  )دار  بغداد  خربوا  عندما  النكراء  فعلتهم  التتار  كرر  وأخيرًا  الري،  ببيمارستان 
ودمروا البيمارستان العضدي الشهير عام )1258م()2(، وفي نفس السنة لم يكتفوا بذلك 
بل امتدت أيديهم باخلراب، إلى بيمارستان الصاحلية )القميري( فدمروه تدميرًا تامًا، وتكرر 
نفس السيناريو لبيمارستانات عديدة نذكر منها بيمارستان اجلبل الدمشقي، وبيمارستان 

حصن األكراد وأخيرًا البيمارستان املقتدري في بغداد. 
فها هو  الغزاة  مافعله  فأكملت  الرائعة  املباني  تلك  إلى  والنسيان  اإلهمال  يد  وامتدت 
بيمارستان حلب قد تخرب بالكلية، وأصبح مجرد مأوى للغرباء واملارة، وكذلك البيمارستان 
األسفل الذي أنشأه األستاذ )كافور األخشيد( في مدينة العسكر مبصر جنده قد أصبح 
الدين محمود  )نور  بيمارستان  بعد عني، وكذلك  أثرًا  واملرضى، وأصبح  األطباء  خاليًا من 
أمطار  من  التعرية)3(  عوامل  بفعل  اختفي  قد  مبصر  القناديل  زقاق  وبيمارستان  زنكي( 
واختالف في درجات احلرارة من برد ورطوبة، وأكمل قطاع الطرق واللصوص مافعلته األيام 
كما حدث لبيمارستان بغداد الواقع في منطقة احللبة الذي نهبه اللصوص وسرقوا مابه من 
آالت وأدوات طبية، لكن تلك النهاية املأساوية للبيمارستانات ال تستطيع أن تنفي أو حتى تقلل 
من قيمة الدور اجلليل الذي بذله أطباؤها والقائمون عليها من توفير ماستطاعوا من خدمة 

طبية التقارن مبثيالتها في احلضارات املعاصرة لهم أو حتى السابقة.
وخالصة القول يجدر بنا أن نذكر أن العرب املسلمني قد جنحوا جناحًا منقطع النظير 
لتوفير الرعاية الصحية للمرضى من جميع  البيمارستانات  في بناء أماكن لالستشفاء، أو 
امللل والنحل، وقد حرص احلكام ومن شابههم في اإلنفاق بسخاء على تلك املنشآت العالجية  
مدفوعني إلى ذلك بقيم حضارية سامية قل أن يوجد مثلها في تاريخ البشرية، وقد حققوا 
مبدأ حتقيق التكافل االجتماعي حني جعلوا اخلدمات الطبية والعالجية، وحتى توفير الغذاء 
ان، بل كانوا يهبون الفقير في مرحلة النقاهة مبلغًا من املال لينفق به على نفسه  للمرضى باملَجّ
حلني استرداد قدرته على مواصلة عمله، تلك النزعة اإلنسانية مكنتهم من أن يحملوا لواء 

احلضارة واملعرفة قرونًا عديدة.

)1( ياقوت احلموي: معجم البلدان ج2، ص 494.
)2( أحمد عيسى: تاريخ البيمارستانات في اإلسالم، ص 72.
)3( ابن دقماق: االنتصار لواسطة عقد األمصار ج1، ص99.
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الفصل الرابع

الصيدلة العربية وعلم األدوية

مقدمة:
ْيَدلَُة هي علم أصيل يبحث فيه العلماء عن مختلف أنواع العقاقير واألدوية وكيفية  الَصّ
على  التعرف  وكذلك  واحليوانية،  والنباتية  املعدنية  املصادر  مختلف  من  عليها  احلصول 
خصائصها وتركيباتها املختلفة وطرق تعاطيها وجتهيزها في مختلف األشكال، بل وما يتعلق 
بها من مشتقات تستعمل في شتى االستعماالت كعلم السموم ومواد الزينة وهي مهنة طبية  
اآلمن  االستخدام  عن ضمان  مسؤولة  وتكون  الكيميائية،  العلوم  مع  الصحية  العلوم  تربط 
وفعالية املستحضرات الدوائية، وما تصير إليه في جسم الكائن احلي، وكيفية تأثيرها فيه في 
كل من حالتي الصحة واملرض، وترتبط مهنة الصيدلة بالعديد من املهن كعلم اقتصاد الدواء 

وإدارة الصيدليات واإلحصاء احليوي والصحة العامة والطب اإلكلينيكي.

منشأ العقار واألقراباذين ورمز الصيدلة: 
العقاقير جمع عقار وهو لفظ عام يشمل كل ما يستخدم في صنع األدوية سواًء مفردًا 
أم مركبًا وهو كلمة رمبا ترجع ألصل سرياني أو حبشي مبعنى أصل أو دواء وبعض اآلراء 
ترجعها إلى أصل عربي مبعنى مادة سامة قاتلة من عقر أي ذبح أو قتل، أما لفظة أقراباذين 
فهي فارسية األصل رمبا أتت من كربدن، أو لعلها أتت من أصول يونانية )اكربيا ديايتيا( 
التي تعني نظامًا غذائيًا، أو رمبا من كلمة جرافيديون التي تعني رسالة صغيرة، وقد وجدت 
تلك اللفظة طريقها إلى السريانية وأصبحت أجرافاذين، واستعمل العرب تلك اللفظة للداللة 

على األدوية املركبة وأضافوا إليها كلمة أخرى هي دستور لها نفس املعنى.)1(
أما رمز الصيدلة الشهير وهو رمز العصا الذي يلتف حولها ثعبانان رمبا جاء من أصول 
بابلية تصويرًا إلله الطب نينازوا، وابنه نينجيشزيدا، وكانت الثعابني مقدسة عند العديد من 
الشعوب كاملصريني والبابليني واإلغريق، وقد أصبحت رمزًا للحياة والشفاء واحلكمة وقد 
رمز اليونان القدماء إلى اإلله )اسكليبوس( إله الطب بصــورة رجـل يحمـل بيمــيـنه عصــًا يلتف 

)1( محمد كامل حسني وآخرون: املوجز في تاريخ الطب والصيدلية عند العرب ج2، ص273.
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حـولـها ثعبــان، والعصــا شعــار املســافـر الـذي ال يقــر لـه قـرار والثعبــان دليــل املعــرفة، فهــو 
الذي عـــرف )اسكلــيبوس( بنـبتـة احليــاة، إذ أن )اسكلـيـبوس( كـان مســافـرًا وفـي أحـد األيــام 
بـرز لـه ثعبــان ميت، وبينمــا هــو ينظــر إليــه إذ خــرج ثعبــان آخـــر يحمــل فــي فمـه نبــتـــة حتـى 
وضعــهــا فــي فـم الثعبـــان امليــت، ومـا هــي إال حلظــات حــتــى عـادت احليــاة إلـى الثعبــان 

األول فعــلـم )اسكلـيبـوس( بســر هــذه النبـتـة.

أصل ألفاظ الصيدلة والفارماكوبيا والصيدلة: 
أو  الدواء  اليونانية فارماكون، مبعنى  اللغة  الفارماكوبيا مشتقة من  أو  كلمة الصيدلة 
وبعض  السحر  فنون  منه  ينبع  الذي  الفن  أو  فارماجيا،  بلفظة  متعلقة  تكون  ورمبا  العقار 
املؤرخني أمثال )كرمير( و)أوردجن( و)جيمس جرير( يرجعونها إلى كلمة مصرية قدمية  هي 
)فارماكي( التي تعني ضد املرض، لكن لفظ الصيدلة معرب، وهو من أصول هندية ارحتل إلى 
احلضارة الفارسية من قدمي، ثم ظهر في املؤلفات العربية نتيجة عمليات الترجمة للكتب الطبية 
أو صندن، وهو اسم خلشب الصندل  تعني جندل وحرف فصار صندل  الفارسية، ورمبا 
ذي الرائحة العطرية املستورد من بقاع الهند)1(، وانتقل االسم من العامل في مهنة العطارة 
التي يتبعها الصندل إلى الشخص الذي ميتهن معرفة األدوية والعقاقير وجلها من مصادر 
عشبية، إذ كان أساس األدوية األعشاب وأطلق على من اشتغل بصناعة األدوية الشّجارون 
والعشابون والعّطارون، إال أن مدلول الكلمة اتسع ليشمل كل األدوية مبا فيها من أصول 

حيوانية ومعدنية.
  لذا فإن )أبا الريحان محمد بن أحمد الَبْيُروني( )973 - 1048م( الذي كان رّحآلة 
وفيلسوفًا وفلكيًا وجغرافيًا، وصيدليًا ومؤرخًا يذكر بأن لفظتي الصيدالني أو الصيدناني 
معربتان من جندالني أو جندناني، وقد ألف كتابًا أسماه الصيدنة في الطب، وجدير بالذكر 
أن أول من لقب بالصيدالني هو )أبو قريش الصيدالني( كما ذكر )جمال الدين أبو احلسن 
علي بن يوسف القفطي( )1172 - 1248م(، وهو مؤرخ وطبيب عربي له العديد من املؤلفات 
أهمها )إخبار العلماء بأخبار احلكماء(، وجدير بالذكر أن أول دواء يحمل عالمة جتارية وهو 
عبارة عن أقراص طمي ظهرت في جزيرة ليمنوس حوالي عام )500ق.م( كان يتم تصنيعه 
عن طريق حتضير عجينة ذات سمك ووزن معني، ويتم كبسها ثم جتفف في الشمس. وأخيرًا 
فإن الصيدلية هي املكان املختار الذي توجد به املادة الطبية ويتم فيها تركيب الدواء وتداوله 
تكون  ورمبا  للجمهور،  والصحية  الطبية  النصائح  يسدي  فيها  والصيدلي  للجمهور،  وبيعه 
أو تكون قد نشأت كما يذكر  يونانية مبعنى مخزن  لفظة  أبوتيكا، وهي  الكلمة مأخوذة من 
جيمس جربر  من أصول مصرية قدمية مأخوذة من اسم بلدة أبوتيج في محافظة أسيوط في 

صعيد مصر.

)1( محمد كامل حسني وآخرون: املوجز في تاريخ الطب والصيدلية عند العرب ج2، ص 271.
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تاريخ الصيدلة:
التي  الكالب  مثل  احليوانات،  مالحظة  مع  بدأ  قد  باألعشاب  املداواة  فن  يكون  رمبا 
كانت مترض فتبحث عن أعشاب بعينها لتأكلها وتشفى، وكانت القطط كذلك عندما تشعر 
بآالم في املعدة تبحث عن أوراق النعناع لتأكلها، ذلك أنها وجدت بالتجربة أنه يساعدها في 
طرد الغازات التي تنفخ بطونها وتسبب نوبات املغص، وهناك من يذكر أن بعض القبائل في 
الكاميرون وجدت أن العديد من احليوانات تذهب لتأكل بعض الطني في مكان معني، وبتقدم 
البحث العلمي وجد العلماء أن ذلك الطني يحتوي على عنصر املولبيدنيوم النادر وغير املوجود 
في بيئتها األولى، وقد الحظ أيضًا اخليول التي حتفر األرض بحثًا عن عنصر الكالسيوم 
حتت التربة، وهناك بعض اآلبار التي حتتوي على عنصر الليثيوم الذي يفيد في بعض حاالت 

الهياج العصبي وقد استخدمت من قدمي كعالج للمجانني وبنيت بجانبها املعابد.
العالجية   والنباتات  األعشاب  أنواع  مختلف  من  األدوية  اختيار  في  البشر  بدأ  هكذا 
القريبة،  بيئتهم  وعبر السنني تراكمت لديهم اخلبرة العالجية مستعينني مبا يحيط بهم في 
وبدأت  ممارسة مهنة الصيدلة عندما كان اإلنسان في العصور األولى يضع عصير أوراق 
الصيدلة  مهمة  ثم  من  وأصبحت  لعالجها،  منه  محاولة  في  املختلفة  اجلروح  فوق  النباتات 
هي ممارسة تركيب األدوية والعقاقير وصناعتها عبر العصور واألزمان وارتبطت بالتدريج 

باحلفاظ على صحة وحياة كلٍّ من اإلنسان واحليوان.

الصيدلة في عصر ما قبل التاريخ:
في  بها متارس  املتعلقة  والصيدلة  الطب  فنون  وممارسة  اإلنساني  التاريخ  فجر  منذ 
استخدام   من  مبزيج  يتم  كان  املرضى  عالج  فإن  لذا  والعرافني،  الكهنة  خالل  عن  املعابد 
للمرضى،  ويصفونه  الدواء  يحضرون  الكهنة  األطباء  كان  الدينية.  التعاويذ  وكذلك  الدواء 
وكانت األدوية تتكون إما من مصدر أو عنصر واحد سواء أكان معدنيًا أو نباتيًا أو حيوانيًا 
أو من أدوية مركبة تصنع من خلط ومزج عدة عناصر من نتاج الطبيعة، ولم يقتصر على 
األعشاب والنباتات بل تعداها إلى استعمال املاء البارد والطمي واملواد امللطفة األخرى، لقد 
كان تفكيرًا بدائيًا بالطبع، ولكن بتكرار احملاوالت تعلم اإلنسان ما هو نافع فيأخذه وما هو 
ضار فيتحاشاه ويتجنبه، وقد قدست الشعوب علوم الطب والصيدلة وجعلوا لهما آلهة تعبد 
نينازو، وفي فارس  بابل  ومزارات مقدسة ففي مصر جند كاًل من إميحوتب وحتوت وفي 
أهورامازدا والصني نوجن وشاجن شوجن شينج أما في احلضارة اليونانية جند اسكليبوس.

الصيدلة واألدوية عند املصريني القدماء:  
في مصر القدمية قام كهنة املعابد القدمية باحتكار املعرفة املتعلقة بالطب والدواء، وقد 
كانت تلك املعارف تدرس في العديد من املعابد التي كانت تزخر بها أرض مصر، وكذلك 
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بيوت احلياة املتعلقة بها أو بير عنخ)1(، وخاصة في أون )عني شمس( وطيبة، وسايس، وفي 
تلك األماكن كانت تدرس العلوم الطبية واألدوية والنباتات الطبية من كيفية زراعتها في أنسب 
األشكال  مختلف  في  األدوية  منها وحتضير  الفعالة  العناصر  استخالص  وكيفية  أوقاتها، 
املستعملة في ذلك الزمان كحبوب ومنقوعات ولبخات وغسوالت ومراهم وحقن شرجية، وحتى 
الدش املهبلي وقطرات للعني وكانوا يضعون بعض السوائل على سطوح أحجار مت تسخينها 
لتشفي  أبخرة  صورة  على  املريض  يتنفسها  مستنشقات  هيئة  على  تتطاير  حتى  قبل  من 
أمراض احللق والصدر، ومن الطريف أن الزكام مثاًل يعالج مبثل هذه العبارات السحرية: 
»اخرج أيها البرد يا ابن البرد يا من تهشم العظام وتتلف اجلمجمة ومترض مخارج الرأس 

السبعة أخرج على األرض«.
كان األطباء العشابون هم أقدم صنوف األطباء كما يذكر )بدج( في كتابه )العشابني( 
)1928م(، وكان يقوم بتحضير األدوية في أماكن معينة من املعابد تدعى )أست( اختصاصيون 
من رجال الكهنة أسموهم )سنو(، ومساعدين للكهنة أطلقوا عليهم لفظة )أروما( وكان األطباء 
يتقاضون رسومًا باهظة من املرضى، ويقال إنه في حالة شفاء املريض كان عليه أن يحلق 
شعر رأسه ويزنه ويدفع مقابل وزنه ذهبًا أو فضة للطبيب الذي عاجله، ومن املعروف أن الطب 

في مصر القدمي اعتمد على خليط من السحر والشعوذة والطالسم.
وأشهر من مارس الطب في مصر القدمية كان الكاهن )أمحوتب(، وهو يعتبر أول طبيب 
في العالم، وكان مشهورًا أيضًا بعلوم الهندسة، وعمل كحكيم في بالط امللك )زوسر( صاحب 
الهرم املدرج بسقارة، وذلك في عصر بناة األهرام، ويعتقد أنه كاتب بردية )أدوين سميث( 
كيفية  يشرح  البشرية  تاريخ  في  جراحي  مرجع  أول  تعتبر  وهى  ق.م()2(،   2500-3000(
معاجلة الكسور واجلروح، ويشمل كذلك استخدام األعشاب والنباتات الطبية، وقد قدمت تلك 
البردية أول دليل على وجود طب منطقي عقلي أساسه اخلبرة واملالحظة وعلم تشريح سليم. 
وقد اعتمدت أساليب علمية تقترب من األساليب العصرية واستندت على معلومات جراحية 
وظائف  إلى  باإلضافة  السطحي،  والتشريح  بالتشريح  معرفة  على  يدل  دقيق  وعلى فحص 
األعضاء وعرفت األجهزة املختلفة وعالقة أجزائها ببعضها وربطت بني ظواهر متالزمة في 
أجزاء متباعدة من اجلسم. وبعد تتبع مراحل املرض والتشخيص والعالج لكل مرحلة، وهناك 
الكثير من البرديات الطبية أما بردية )كاهون( التي ترجع إلى عام )1950 ق.م(، فتتكون من 
قسم طبي وقسم بيطري وقسم خاص بحل املسائل احلسابية، أما القسم الطبي فيقع في 
ثالث صفحات ولم تتضمن أشياء جراحية بل وصفًا لألدوية وصفحة منها للنساء وتشخيص 

العقيمات والتكهن بجنس اجلنني. 

)1( محمد كامل حسني وآخرون: املوجز في تاريخ الطب والصيدلية عند العرب ج2، ص 274.
)2( حسن كمال: الطب املصري القدمي، ص 498-463.         
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لكن أشهر البرديات قاطبة هي التي اكتشفها العالم األملاني )ايبرس( في األقصر)1( 
وحتتوي على )811( وصفة طبية طولها حوالي سبعة أمتار وعرضها 30 سنتي متر، وتتكون 
اجلسم  أعضاء  من  عضو  بكل  اخلاصة  األدوية  على  كذلك  وتشتمل  سطر،   )2289( من 
وفيها  )1550 ق.م(  إلى عام  وتعود  اإلنسان،  إلي وصف تشريحي دقيق جلسم  باإلضافة 
تشخيص دقيق للفتق األربي ومييزه من الورم الشرياني، ويذكر في نهاية الفقرة أنه سيعالج 
الفتق ولكنه اليذكر كيف، كما تذكر البردية األمراض الباطنية وعالجها ووصفات ألمراض 
بردية  وهناك  التشخيص،  في  وأهميته  والنبض  األطراف  وأمراض  اجللد  وأمراض  العيون 
)برلني( التي ترجع إلى األسرة التاسعة عشرة )1300 ق.م( وفيها تكرار ما جاء في برديات 
بردية  وهناك  الدموية.  األوعية  عن  وفصل  الروماتزم  ملرض  طبي  وبها شرح  أخرى سابقة 
أخرى اكتشفت في )دير البالص(، وحتتوي على )260( وصفة طبية، ويعود تاريخها إلى 
حوالي )1550 ق.م(، وتوجد هذه البردية في متحف لندن منذ عام )1860م(، ويبلغ طولها 2.1 
مترًا وحتتوي على )63( وصفة سحرية ملعاجلة أمراض العيون، واحلروق وأمراض النساء، 
وهناك بردية أخرى مت العثور عليها قرب أهرام سقارة وهي اآلن في متحف برلني منذ عام 
)1886م( وحتتوي على )170( وصفة طبية وهناك بردية محفوظة في كاليفورنيا تدعى بردية 

)هرست(.
كان لفن التحنيط الذي اهتم به املصريون القدماء عاماًل أساسيًا في البحث عن أنواع 
البلى     من  وحفظها  املوتى  حتنيط  في  للمساعدة  واألعشاب  العطرية  النبابتات  من  مختلفة 
كاحلنة والبصل والصمغ وخيار شمبر واملر، وكذلك اللبان ونشارة اخلشب والكتان ونبيذ 

البلح والنطرون.   
العديد من  الدوائية على جدران املعابد والقبور، وفي  وقد سجل الكهنة تلك املعارف 
البرديات يرجع بعضها إلى القرن العشرين قبل امليالد، وقد بلغ عدد األدوية إلى )2000(
مستحضر دوائي من مصادر معدنية ونباتية وحيوانية مختلفة، وكانت التعليمات واإلرشادات 
وكذلك  املطلوبة،  بالكميات  جتهيزها  كيفية  موضحة  بعناية  تذكر  مستحضر  بكل  اخلاصة 
صفات كل مركب، ومن العجيب أنهم قد أضافوا عسل النحل لتحسني مذاق بعض األدوية 

جلعلها مقبولة ومستساغة عند املستخدم.
وحتدثت تلك البرديات عن أنواع متعددة من النباتات الطبية كانت تنمو في بقاع  مصر، 
املعابد  جدران  ذكرت  كما  بونت  بالد  أو  كالصومال  بعيدة  بالد  من  جتلب  كانت  رمبا  أو 
حتى  أو  الشام  أو  السودان  أو  عشرة  الثامنة  األسرة  في  )حتشبسوت(  امللكة  عصر  في 
بالد احلبشة وجاء في البرديات، أنهم استعملوا عقاقير من أصل نباتي كاحلنظل والزعتر 
والزعفران والزيزفون والثوم والبصل والترمس واحللبة واجلميز، وزيت الزيتون والسمسم 
والبابوجن  والصفصاف  والكمون  والينسون  البركة  وحبة  والرمان  واخلشخاش  والعرعر 

)1( حسن كمال: الطب املصري القدمي، ص384-377.
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والنعناع والقرنفل وزيت اخلروع، وغير ذلك واهتم قدماء املصريني بشجرة اخلروع، واعتقدوا 
باملاء  ثم مزجها  الفروع  الرأس، وذلك عن طريق دق  فائدة كبرى في شفاء صداع  لها  أن 
لوضعها من ثم على الرأس، وكانت بذور اخلروع تستعمل لعالج اإلمساك مبضغها وكمراهم 
للجروح، ووسيلة ناجعة للحفاظ على جودة شعر النساء، للجروح يضعونها عليها لعدة أيام 
فتشفيها، وكذلك أدوية من أصل حيواني كغدد الثور ومرارته واجلراد والكبد وعسل النحل 
وقرون احليوانات، ورحم الكلبة ولنب احلمار، وحتى العقاقير ذات األصل املعدني كاحلديد 

وحجر اجلير وحجر األثمد وكبريتات النحاس وغيرها الكثير.)1(

الصيدلة واألدوية عند البابليني القدماء:    
قام البابليون بتوثيق وتسجيل فن الصيدلة واملدواة، وذلك في العديد من املخطوطات 
الطبية التي كانت حتتوي على األعراض املرضية والتركيبات الدوائية كما أنها حتتوي على 
العديد من االبتهاالت إلى اآللهة من أجل الشفاء، وكان إله الطب يدعى )نينازوا(، وفي قانون 
)حمورابي( العديد من النصوص التي متيز الطبيب الصيدلي من الكاهن، وقد ذكرت أيضًا 
التي  للغرامات  وكذلك  لألطباء  استشارتهم  نتيجة  املرضى  يدفعها  أن  يجب  التي  الرسوم 
تشمل  الوثائق  تلك  وكانت  العالج.  سوء  نتيجة  املريض  وفاة  عن  األطباء  يدفعها  أن  يجب 
العشب  فيها ذكر اسم  يتم  أولها  أعمدة  ثالثة  املكونة من  الطبية  والنباتات  قوائم األعشاب 
والثاني طريقة حتضير املستحضر الدوائي، والثالث اسم املرض الذي يعالج بهذا العشب، 
لكل  هناك وصفات عالجية  كانت  وكذلك  وأوقاتها،  االستعمال  مرات  عدد  وأحيانًا يضاف 
عضو مصاب لكنها كانت ممزوجة بالتعاويذ السحرية التي كانت تطلب من الشياطني املسببة 
نباتي  دواء   )250( من  أكثر  على  التعرف  الباحثني  بعض  استطاع  وقد  اخلروج.  للمرض 
منها، الزعفران، والزعتر، واخلروع، والنعناع و)120( عنصر معدني مثل الكبريت والنحاس 
واحلديد، وأنهم استخدموا أشربة بها كحول وعسل النحل واللنب، واستخدموا األدوية في 

عدة أشكال كاللبخات واألشربة واملنقوعات واحلقن املهبلية.)2(

الصيدلة واألدوية عند الصينيني القدماء:     
بدأ علم الصيدلة في الظهور عند الصينيني القدامى، وقامت في أول أمرها على السحر 
العقاقير  تأثيرات  التجربة، ومعرفة  قائم على  للعالج شعبي  فن  إلى  تطورت  ثم  والشعوذة، 
العقاقير بها قوى حيوية، وأنها حتمل أرواحًا طيبة  القدماء أن  النباتية، واعتقد الصينيون 
وأخرى شريرة وعلى الطبيب أن يعمل على معادلة تأثير كل منها، وقد رأوا أن اإلنسان يجب 

)1( حسن كمال: الطب املصري القدمي، ص 145 - 151.
)2( محمد كامل حسني وآخرون: املوجز في تاريخ الطب والصيدلة عند العرب ج2، ص 278.
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أن يعالج بنباتات تشابه لشكل أعضائه في محاولة منهم لتقوية العضو املريض، وقد كان  
التأثير  باختبار  قام  من  أول  ق.م(   2200( ننج( حوالي  الصيني )شني  والعالم  اإلمبراطور 
الطبي للعديد من األعشاب على نفسه، وقام أيضًا بتسجيل أكثر من )365( نوع من األدوية 
العشبية والنباتية بعدد أيام السنة في كتاب سماه )بن تساو(، واكتشف تأثير نبات )شاجن 
في  تستعمل  التي  اإلفدرين  مادة  حاليًا  يستخلص  ومنه  واملعرق،  املنشط  األفدرا(  شاجن 
الربو، وقد جرب أيضًا )الدارسني والراوند(، وذكر فوائدهما، وقد كانت له منزلة خاصة عند 

الصينيني لدرجة أنهم عبدوه ومازال حتى اآلن يتخذه الصيادلة رمزًا لهم.)1(
ويعتبر )بيان شوياي( هو أول من ذكره التاريخ من األطباء الصينيني في القرن اخلامس 
 52 لـ  بها وصفات  األمراض، في مخطوطة  لبعض  امليالد، وقد وجدت وصفات معينة  قبل 
مرضًا، وجدت في مقبرة ماواجندوي، وكانت مغلقة بإحكام في عام )168 قبل امليالد(، ثم 
ظهر الطبيب )شاجن شوجن شنج( الذي عالج احلمى بعقاقير تخفض احلرارة، وتذكر املصادر 
طبيب  أول  وهو  امليالدي،  الثالث  القرن  في  عاش  )هاتو(  يدعى  صينيًا  جراحًا  التاريخية 
يستخدم األدوية املخدرة في العالم، ويعتبر أول كتيب صيني للعالج كان بعنوان )شينوجن 
بينكاو جينج(، وهو يعود إلى القرن األول امليالدي وقد متت ترجمته في عصر أسرة هان ومن 
به وصفة  الثالث امليالدي()2(  القرن  القدماء أيضًا كتاب )املوكنج( )حوالي  كتب الصينيني 
حلبة اخللود في زعمهم واملكونة من الذهب والزئبق واجلاد والكبريت مع خليط من األعشاب 
الطبية، وهناك أيضًا كتاب )أدوية اخلزانة الذهبية(، وكتاب )الوصفات العالجية( الذي أكمل 
فيما بعد بكتاب آخر يدعى )املائة وصفة(، وكان الصينيون ينقعون األعشاب الطبية في املاء 
إلى  النباتية  العقاقير  وقسموا  الطبية،  َمادات  والِضّ املراهم  منها  واستعملوا  يخمرونها،  أو 
حلو لتغذية العضالت، ومالح لتغذية األوعية الدموية، ومر لتغذية اجلسم وأعطوا أهمية كبيرة 

لألدوية املفردة، وجتنبوا األدوية املركبة. 

الصيدلة واألدوية في اليابان القدمية:
في اليابان، في نهاية فترة )أسوكا( )538 – 710م(، وبداية فترة )نارا( )710– 794م(، 
كان للعاملني الذين أدوا أدوارًا مشابهة ألدوار الصيادلة احترام كبير، ومكانتهم في املجتمع  
اليابانى القدمي قد مت حتديدها من خالل قانون )تايهو( )701م(، وأعيد صياغتها في قانون 
يورو )718م(، وقد مت إنشاء وظائف مرتبة لهم في فترة ما قبل حكم )هيان اإلمبراطوري(; 
وقد ظل هذا الهيكل التنظيمي حتى استيالء )ميجي( على احلكم )1868م(، وقد نشأ نوع من 
التسلسل الهرمي املستقر للصيادلة يتبعهم مساعدون وحتى في القصر اإلمبراطوري جند أن  

الصيادلة قد صنفوا في مرتبة أعلى من األطباء الشخصيني لإلمبراطور نفسه.)3(

)1( محمد كامل حسني وآخرون: املوجز في تاريخ الطب والصيدلية عند العرب ج2، ص 307.
)2( Harper: Early Chinese Medical Literature: The Mawangdui Medical Manuscripts.   
)3( Titsingh: Annales des empereurs du japon, p. 434.
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الصيدلة واألدوية عند الهنود القدماء:
بالدهم  في  بكثرة  تنمو  التي  الطبية  النباتات  من  العديد  بدراسة  القدماء  الهنود  قام 
األمراض   من  الكثير  عالج  في  واستخدموها  املختلفة،  تأثيراتها  وعرفوا  األطراف  مترامية 
حتى أن )ديسقوريدس( في كتابه الشهير األعشاب ذكر الكثير من األعشاب التي كانت تأتي 
من الهند، وأول مصدر طبي دوائي ميكن الرجوع إليه هو كتاب )ايوزافيدا(، أو علم احلياة 
وهو يحتوي على صيغ سحرية لطرد الشياطني، لكننا جند أن أول مصنف معروف للمواد 
الطبية كان كتاب )سوشروتا سامهيتا( حوالي )القرن السادس قبل امليالد(، ومع ذلك يعتبر 
أول نص محفوظ له مكتوب في )القرن الثالث أو الرابع للميالد(، ترجع أهميته في أنه يحتوي 
من  والعديد  وغيرها  والكركم،  واحلشيش،  كالزعفران،  نباتي،  عقار   )700( من  أكثر  على 
املستحضرات الدوائية ذات األصل املعدني كالزرنيخ والشب وكبريتيد الزئبق، وكذلك على 
أدوية من أصول حيوانية كاملسك وحلم احلية والدهون، وقد قسمت تلك األدوية إلى خمس 
مجموعات، الغسوالت واحلقن الشرجية واملقيئات واملسهالت واملعطسات التي كانوا يعتقدون 

أنها تنقي الدماغ.
وقد كان لعلوم الطب والصيدلة الهندية أثر بالغ على نشوء املعرفة الطبية عند العرب،  
حيث قام األطباء الذين أتى بهم خلفاء بني العباس من الهند مثل )كنكة( و)حنجهل( و)تاناق( 
بتأليف وترجمة أصول الكتب الطبية الهندية، ومن املصادر العربية التي نقلت معارفها من 
الهند كتاب )فردوس احلكمة( )البن ربن الطبري( حوالي )850م( الذي أخذ معارفه من أربعة 
مصادر هندية هي )سوسروتا وشاراكا ونيداما وشتاجنا هريدايا(، وقد ذكر )ابن الندمي( في 
كتابه )الفهرست( العديد من الكتب الهندية التي ترجمت إلى العربية، ومنها كتاب )سسرد(، 
وكذلك )سند  أو اجلامع(،  )استانكر  وكتاب  الهندي(،  )ملنكه  الهند(  عقاقير  )أسماء  وكتاب 
ستاق(، وتفسير )ابن دهن( وكتاب )سيرك( وكتاب )توقشتل( الذي فيه ذكر ملائة دواء، وكتاب 

)روسا( الهندية في أدوية وعالجات أمراض النساء.)1(

الصيدلة واألدوية عند الفرس القدماء:
إشارة  أول  وتعتبر  القدمية،  البابلية  بنظيرتها  القدمية  الفارسية  تأثرت احلضارة  لقد 
السادس   الفصل  في  ظهرت  قد  القدمية  الفارسية  النصوص  في  والصيدلة  الطب  لعلوم 
)فانديداه( من كتابهم املقدس املعروف )بالزند افستا(، وهو يدعو إلى التطهر من الشيطان 
)اهرمين( الذي يعتبر السبب الرئيسي لنشوء العلل واألمراض في جسد اإلنسان، وقد كان 
للثقافة الطبية الفارسية أثر بالغ في تكوين العلوم الطبية والدوائية عند العرب فقد كان لألطباء 

والصيادلة املنحدرين من أصول فارسية أثر بالغ في ازدهار العلوم العربية.)2(

)1( محمد كامل حسني وآخرون: املوجز في تاريخ الطب والصيدلية عند العرب ج2، ص 301 - 305.
)2( نفس املصدر ج2، ص 301.
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الصيدلة واألدوية عند اليونانيني القدماء:
يعد اليونانيون القدماء أصحاب حضارة أثرت في تاريخ الطب، ولقد استفاد اإلغريق 
كاملصريني،  باألدوية،  التداوي  في  القدمي  العالم  شعوب  من  سبقوهم  من  تراث  من  كذلك 
والبابليني وغيرهم، ويؤكد هذا الكثير من املؤرخني)1( منهم )هيرودوت( أبو التاريخ و)ديودور 
الصقلي( اللذان ذكرا بأن كثيرًا من علماء اليونان ودارسيهم كانوا يزورون املدن املصرية، 
الطبية  مصر  علوم  من  للتعلم  منهم  محاولة  في  معابدها  في  الطوال  السنوات  وميكثون 
سنة،  عشرة  ثالث  تقارب  مدة  شمس(  )عني  أون  في  درس  الذي  )كأفالطون(  ومعارفها، 
وقد الحظ املؤرخون مثل )وارن داوسون( وجود ألفاظ مصرية قدمية في مؤلفات )أبقراط( 
أصلها  ذاكرًا  عقارًا   )80( من  أكثر  الطبية(  )املادة  كتابه  في  ذكر  الذي  و)ديسقوريدس( 
املصري، وقد ذكر أيضًا )جيمس جرير( في كتابه )تاريخ الصيدلة( أن اليونان القدماء قد 
استقوا الكثير من علوم املصريني الطبية، وأنهم ليسوا إال شارحني لها، ويؤمن )دي السي 
أوليري( على ذلك القول في كتابه علوم اليونان، وسبل انتقالها على العرب أنه ميكن أن نرجع 
الكثير من مظاهر احلياة والفكر اليوناني إلى أصول مصرية وأيضًا بابلية، وتعتبر العلوم 
واملعارف اليونانية في الطب والصيدلة أهم املصادر التي استقى منها العرب معلوماتهم عن 
الطب والدواء، وقد استمرت مؤلفاتهم لفترة طويلة مرجعًا أساسيًا الغنى عنها لكل دارس أو 

صيدالني يهتم بالعقاقير والعالجات من مصادرها املختلفة.)2(
في بالد اليونان القدمية يعتبر )أبقراط( )حوالي 460 –377 ق.م( الذي ولد في جزيرة 
كوس اليونانية أفضل علماء الطب من اليونان القدماء، وقد أطلق عليه العرب )أبو الطب(، 
ولقد تعلم املهنة على يد أبيه وجده، ويعتبر أول من دون الطب وكان اعتماده على نوع الغذاء 
والصوم واحلمامات املعدنية والتمارين الرياضية والهواء النقي أكبر من اعتماده على األدوية 
الشرجية واحلجامة  املقيئات واحلقن  أنواعًا من  كان يستخدم  فقد  يهملها مطلقًا،  لم  التي 

والكمادات واملراهم والتدليك، ولم يلجأ كثيرًا إلى االستدماء.
بالنباتات الطبية والعقاقير  وقد ظهر في عهد )أبقراط( ومن بعده العديد من اخلبراء 
الشهر  أول  الظالم، وفي  الطبية في  العقاقير  أكثر  العشابون يجمعون  املشتقة منها، وكان 
من  وهو  ق.م(،   287-371( )ثيوفارستس(  هو  أولهم  ويعتبر  خاصة  لقواعد  وفقًا  القمري، 
أثينا، وتتلمذ على يد أرسطو وأصبح خليفته في مدرسة  مواليد جزيرة ليسبوس أتى إلى 
اللسيوم ومن أقواله: »إن احلياة حتكمها احلكمة ال املال«، وهو يعد واحدًا من أعظم الفالسفة 
اإلغريق وعلماء الطبيعة، وقد لقب )بأبي النبات( فهو مؤسس علم النبات وكانت مالحظاته 
التي تخص اجلودة، والتأثير الطبي لألعشاب الطبية دقيقة إلى حد ما، وله عدة كتب في علم 

)1( حسن كامل: الطب املصري القدمي، ص 17.
)2( محمد كامل حسني وآخرون: املوجز في تاريخ الطب والصيدلة عند العرب ج2، ص 280.
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النبات أهمها )االستعالم عن النباتات( وهو في األصل عشرة كتب، بقيت منها تسعة، يتناول 
الكتاب السابع  األعشاب، ويتناول الكتاب الثامن النباتات التي تنتج البذور الصاحلة لألكل 
وأتى من بعده )ديوكليس( من )كاريستوس( الذي ظهر في القرن )الرابع قبل امليالد(، وولد 
بعد فترة ليست طويلة بعد وفاة )أبقراط(، وكما يقول )بليني( املؤرخ الروماني إنه كان يليه 
في الشهرة ال يعرف الكثير عن حياته، وقد عاش وعمل في أثينا، حيث كتب ما قد يكون أول 
وتعتبر  والتغذية  الغذائي  النظام  العملي، وخصوصًا  الطب  مآثره في  وأعظم  أطروحة طبية 
كتاباته في الوصفات العالجية مرجعًا هامًا ملن بعده وقد كتب أيضًا أول كتاب منهجي على 

تشريح احليوان.)1(
وتعتبر املصادر التاريخية أن أشهر علماء اليونان في النباتات واألدوية هو  )ديوسقوريدس 
فيدانيوس(، ولد في َعنْي َزْرَبة في قيليقية وجنوب شرق تركيا حاليًا سنة )40 ميالدي( وقد 
درس الطب في اإلسكندرية ثم في أثينا، ثم ذهب إلى روما ليصبح طبيبًا عسكريًا في الفرقة 
األجنبية في عهد اإلمبراطور )نيرون( وجتول ما بني عامي )54 و68م( في القارة األوروبية 
وفادته تلك الرحالت في تعميق معارفه الطبية والنباتية، ولقد استمد منها عناصر كتاب يعتبر 
أول وصف لألدوية وحتضيرها باستخدام األعشاب الطبية يسمى )ماتيريا ميدكا( أو املواد 
الطبية بني فيه الفاعلية العالجية للعقاقير النباتية واحليوانية واملعدنية، ولقد نقل ذلك املرجع 
اللغة العربية في عهد )جعفر املتوكل( )847-861م(، ثم راجعه  َباِسيل( إلى  )اْصَطفن بن 
أستاذه )حنني بن إسحاق(. ُيعرف في املصادر العربية بعنوان كتاب )احلشائش( أو كتاب 
)احلشائش واألدوية( أو )كتاب اخلمس مقاالت( أو )املقاالت اخلمس( أو )هيولي الطب( أو 
كتاب )ديسقوريدوس في األدوية املفردة(، وقد جمع فيه كل ماورد في مؤلفات من سبقه من 
األطباء، وظل املرجع األساسي على مر األجيال وله شأن كبير في تاريخ تصوير النباتات 
واألعشاب وعلق عليه كل من )جالينوس(، و)ابن سينا(، و)البيروني( في كتاب )الصيدنة في 

الطب( وداود األنطاكي.)2(
التي بعثها  الهدايا  التاريخية أن كتاب )ديسقوريدس( كان من جملة  وتذكر املصادر 
َمِلك الروم إلى )عبدالرحمن الناصر( سنة )340هـ/951م(، وأن الراهب )نيقوال( الذي كان 
من ضمن وفد البعثة ساعد في حتديد أنواع النباتات التي وردت أسماؤها في الكتاب ولقد 
في  ولد  الذي  )131-200م(  جالينوس  بعده  من  وجاء  )90م(.  عام  )ديسقوريدوس(  توفي 
برجامون، وتعلم بها ثم رحل إلى اإلسكندرية مدينة العلوم، وقد عني جراحًا للمصارعني عند 
عودته ملسقط رأسه ثم عالج اإلمبراطور )أورليان( في روما، وقد اهتم بالتجارب العملية ملعرفة 
كيفية عمل الكلى، ويعتبر أول من توصل إلى العالقة بني الكسر في العمود الفقري وانقطاع 
احلبل الشوكي والشلل، كما يعتقد أنه أول من استخدم أسلوب قياس النبض في تشخيص 

)1( Kremers and Urdang’s History of pharmacy, p17.
)2( محمد كامل حسني وآخرون: املوجز في تاريخ الطب والصيدلة عند العرب ج2، ص 292 - 293.



- 145 -

الصيدلة العربية وعلم األدوية

احلاالت. وضع العديد من النظريات املهمة في مجاالت عمل العضالت وتكون الدم. وقد قسم 
األدوية إلى ثالثة أقسام حار ويابس وبارد، ومن ناحية تأثيرها إما بسيطة لو كان لها تأثير 
واحد أو مركبة لو كانت لها تأثيرات إضافية، والقسم الثالث يبحث في املقيئات واملسهالت 
لتحضيرها أسماها  له غرفة  بنفسه  والعقاقير  األدوية  والسموم، وكان )جالينوس( يحضر 
قام  التي  الدوائية  الوصفات  عدد  وبلغ  )أبوتيكا(،  عليها  أطلق  للتخزين  وأخرى  )اياتيرون( 
بصناعتها )473( وصفة من مختلف املصادر املعدنية والنباتية واحليوانية، ويعتبر أشهرها 
هو الترياق ضد سموم األفاعي، واستمر الصيادلة يصنعونه حتى أواخر القرن الثامن عشر، 
ولقد ترك العديد من الكتب أكثر من )400( مؤلف لم يتبق منها إال القليل، منها ما كتب في 
علم الصيدلة وهي كتاب في )قوى األدوية املسهلة(، وكتاب )األدوية املفردة(، وكتاب )قوى 
وكتاب  لألدواء(،  املقابلة  )األدوية  وكتاب  وجودها(،  يسهل  التي  )األدوية  وكتاب  األغذية(، 
)الترياق إلى ميجالينوس(، وكتاب )الترياق إلى قيصر(، وكذلك كتاب )تركيب األدوية( الذي 
أشار إليه )ابن أبي أصيبعه( أنه منقسم إلى كتابني كتاب )قاطاجنس(، وكتاب )امليامر أو 
الطرق(، وهناك من العلماء الرومان )أندروماك( طبيب اإلمبراطور )نيرون( الذي كان يستعمل 

تركيبة تدخل فيها عشرات األعشاب كترياق لعالج حاالت التسمم.)1(

الصيدلة واألدوية في عهد البطاملة ومدرسة اإلسكندرية القدمية: 
يبدأ عصر البطاملة بوفاة اإلسكندر األكبر عام )323 ق.م(، ومنذ ذلك التاريخ أصبحت 
إليها  وانتقلت  صورها،  شتى  في  املعرفة  عن  والباحثني  للدارسني  قبلة  اإلسكندرية  مدينة 
بفضل جهود حكامها ورعايتهم للعلماء والدراسات الطبية املختلفة من جميع املدن اليونانية، 
ولقد سعى )بطليموس األول( إلى نقل العلماء من جامعة عني شمس القدمية ودعى أيضًا 
علماء اليونان من مدرستي )األكادميية واللسيوم اليونانيتني( وسرعان ماتكونت جامعة تزخر 
)ثيرياكا(  األولى  ألف قصيدتني  الذي  )نياكاندر(  الشاعر  الطبيب  منهم  والباحثني  بالعلماء 
مكونة من )958 سطر( عن العقاقير الطبية النباتية واحليوانية واملعدنية وعن السموم، والثانية 
باسم )الكسي فارماكا( مكونة من )630 سطر( عن مضادات السموم، وأصبحت بالتدريج 
ملكتبة تلك اجلامعة شهرة عاملية فقد حوت مئات األلوف من البرديات واملخطوطات في شتى 

صنوف العلم واملعرفة.)2(  
 

الصيدلة واألدوية عند السريان:
كان لظهور املسيحية وانتشارها كدين رسمي للدولة البيزنطية في القرن الرابع امليالدي  
اليونان، وخاصة عندما أمر اإلمبراطور )جوستنيان( بإغالق مدرسة  أثر سلبي على علوم 

)1( محمد كامل حسني وآخرون: املوجز في تاريخ الطب والصيدلية عند العرب ج2، ص296.
)2( Sandys: A History of Classical Scholarship، p116.
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أثينا )538م( فرحل منها العلماء إلى اإلمبراطورية الفارسية املجاورة، حيث استقبلهم كسرى 
ألتقت فيه املؤثرات املختلفة  الفرس وأنشأ لهم في مدينة جنديسابور معهدًا علميًا ضخمًا 
من عدة ثقافات، وهي السريانية والفارسية واليونانية وحتى الهندية، وازدهر في تلك املدينة 
إلى  الطبية  املعارف  تلك  نقل  في  األثر  أكبر  املشهور  لبيمارستانها  وكان  والصيدلة،  الطب 
احلضارة العربية، حيث تعلم هناك علوم الطب بعض العرب منهم )احلارث بن كلدة( الذي 
كان في عصر الرسول الكرمي، وبالتدريج انتقل أطباء ذلك البيمارستان إلى عواصم اخلالفة 
في دمشق، وبغداد وهناك ساهموا بالكثير في إثراء حركة النهضة الطبية والعلمية بترجمتهم 
أمهات الكتب الطبية، نذكر منهم )آل بختيشوع( و)يوحنا بن ماسويه( و)حنني بن إسحاق( 

و)جبريل بن عبد الله(. 

الصيدلة واألدوية عند العرب:
تعد الصيدلة وهي علم يبحث في العقاقير وخصائصها وتركيب األدوية من العلوم التي 
اهتم بها العرب أشد االهتمام، حيث جعلوها علمًا يقوم على التجربة واملالحظة والدراسة 
املتعمقة، وقد أدى تقدم احلضارة العربية في عدد من العلوم املتصلة بالصيدلة اتصااًل وثيقًا 
كعلمي النبات واحليوان إلى إثراء املفهوم احلضاري العربي لألدوية والعقاقير; إذ أن معظم 
الصيدلة  ارتباط  إلى  ودارسوهم  العرب  علماء  وتنبه  حيواني،  أو  نباتي  أصل  ذات  األدوية 
بعلم الكيمياء، ألن صناعة العقاقير حتتاج إلى معاجلة ودراية مبختلف القوانني الكيميائية، 
فنجد أن )الرازي( الطبيب يكتشف العديد من املواد الكيميائية املهمة كحامض الكبريتيك، 
وجنح في استخالص الكحول من تقطيره للنشا، وقد أدرك كغيره من أفذاذ األطباء العرب 
أن الصيدلة تعتبر توأمًا لعلم الطب الذي ُيشخص أسباب املرض، ويصف العالج له ويحتاج 
إلى من يصنع الدواء الناجع لذلك املرض، وقد مر علم الصيدلة والعقاقير مثله كباقي العلوم 
بثالث مراحل)1( متميزة كانت أوالها هي الترجمة، ثم مرحلة من التلخيص والشرح، والثالثة 
وهي مرحلة الكشف واالبتكار، وبهذا األسلوب العلمي استطاع علماء العرب واملسلمني أن 
يجعلوا حضارتهم متميزة فيما يتعلق باملركبات الدوائية بصورة علمية وفعالة، فعلى الرغم من  
استعمال احلضارات السابقة للحضارة العربية في العديد من عقاقير األدوية إال أن معظم 
تلك العالجات كانت مختلطة باخلرافات، والتعاويذ السحرية، وجاء دور العلماء العرب فأولوا 
صحة اإلنسان والتداوي اهتمامًا كبيرًا فنظروا فيما حولهم من األمم واحلضارات وسعوا 
إلى ترجمة كل ماستطاعوا إيجاده من كتب ومؤلفات في علم الطب والصيدلة املرتبطة به وكان 

للمؤلفات اليونانية نصيب األسد في عملية الترجمة تلك.
وكان أشهر الكتب تلك املادة الطبية في كتاب )احلشائش واألدوية املفردة( التي ألفها  
ديسقوريدس عام )80م(، ووضعوا له أكثر من ترجمة عدة مرات، أشهرها ترجمة )حنني بن 

)1( أحمد فريد رفاعي: عصر املأمون املجلد األول، ص 48.
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إسحاق( في بغداد عاصمة اخلالفة، وكذلك ترجمة )أبي عبدالله الصقّلي( في مدينة قرطبة 
باألندلس، لكنهم لم يكتفوا بعملية النقل املجردة بل أضافوا إليه ماستطاعوا من أدوية جديدة 
وعقاقير لم تكن موجودة من قبلهم إلى طريقة غلَّفوا بها بعض األدوية التي تؤخذ عن طريق 
تذوق  في  املرضى  معاناة  قللوا من  وبذا  الفاكهة،  أو عصير  السكر  بغالف من  وذلك  الفم 
مرارة طعمها أو نكهتها غير املستساغة، وقد جلأوا إلى تغليف األدوية املرة لكي يستسيغها 
املرضى كما فعل )الرازي(، أو حتى تغليفها بالذهب والفضة املفيدين للقلب كما فعل )ابن 
سينا(، وتوصلوا إلى حتضير املبنج أو املخدر الذي يزيل اآلالم أو يقللها، كما صنعوا وركبوا 

الترياق املقاوم للسموم.
ويذكر أنه ملا نقل املترجمون أسماء األدوية املفردة من أصول نباتية من كتب اليونان 
والهند وفارس لم يستطيعوا أن يتعرفوا على كثير منها، وحتى التي تعرفوا عليها لم يعرفوا 
من خصائصها إال القليل; لذلك فقد بحثوا عن بدائل محلية; فنجدهم قد سعوا إلى التأليف 
فيما أطلقوا عليه أبدال األدوية، ووضعوا مؤلفات وكتب خاصة بتلك النباتات واألدوية  التي 
لم يشر إليها كبار علماء النبات واألطباء أمثال )ديسقوريدس( و)جالينوس(، وغيرهم من أجل 
هذا توصل الصيادلة العرب إلى وضع صيغ معدلة لألدوية املعقدة الشهيرة، وبذا اختفت 
مع مرور األيام األعداد الكبيرة من األدوية املعقدة في التركيب، وازداد بالتالي عدد العقاقير 
البسيطة من األشربة واألدوية الغذائية واملسهالت وأدوية تخفيض الوزن والزينة، وما إليها، 
وبتوالي السنني تراكم لدى العلماء العرب كمًا هائاًل من املعرفة في علم العقاقير وأدى ذلك 
)الفالحة  كتاب  أهمها  من  كان  والتصنيف  التأليف،  من  ومستمرة  عملية ضخمة  بدء  إلى 
الدينوري( حنيفة  )ألبي  النبات(  )معجم  وكتاب  800م(،  عام  )ولد  وحشية(  )البن  النبطية( 
)828 - 896م(، كذلك كتاب )الفالحة األندلسية( )البن العوام األشبيلي( )توفي عام 1158م(. 
تراكمت كل هذه العوامل من االستفادة من العقاقير احمللية واستبدالها مبا كان يستورد من 
نباتات أجنبية، ووضع معيارًا للجودة تكتشف من خالله األدوية املغشوشة، وكذلك العمل 
على توحيد املكاييل حتى تصبح متماشية مع نظام املقاييس املوجودة في البالد اإلسالمية 
واالستغناء عن املقاييس غير املوحدة املستوردة من مختلف البلدان إلى جعل الصيدلة العربية 
علمًا متميزًا وأصياًل ترك أثرًا اليستهان به في تطور العلوم وانتقالها إلى الغرب األوروبي 

ليشكل لبنة أساسية في احلضارة اإلنسانية.  

بداية حركة الترجمة:
بدأت حركة الترجمة على يد غير العرب، حيث يذكر )ابن الندمي( كان الراهب )ماريانوس( 
الذي كان يتبع مدرسة اإلسكندرية الطبية الذي استقدمه )خالد بن يزيد بن معاوية( ليعلمه علم 
الكيمياء، وقد جلب أيضًا )اسطفان( وهو أول من ترجم املؤلفات اليونانية إلى اللغة العربية 
ثم انتعشت حركة الترجمة في عصر العباسيني، حيث جند أن ذلك العهد قد بدأ بعدد من 
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التراجمة أمثال )يحيى بن البطريق( و)يوحنا بن ماسويه( و)جورجيوس بن بختيشوع(، وكان 
عهد )املأمون( الذي اهتم بعملية الترجمة زاخرًا بالعلوم مليء بعدد من كبار التراجمة، أمثال 
)حنني بن إسحاق( وولده )إسحاق بن حنني(، و)قسطا بن لوقا البعلبكي(، و)ثابت بن قرة( 
وكذلك )عيسى بن يحيى( ثم أتى من بعدهم )سنان بن ثابت بن قرة(، وولداه )إبراهيم وسنان( 

وحفيداه )ثابت وإبراهيم( و)ابن يونس املصري(.)1(

بدايات علم الصيدلة عند العرب:
 على الرغم من اهتمام املسلمني بعلم الصيدلة، إال أن هذا العلم ـــ في أول ابتدائه 
ـــ متعلقًا بعلمي النَّبات واألعشاب وغير مستقل عن الطب; إذ كان على الطبيب أن يقوم 
على مرضاه ويتعرف على أمراضهم، ثم يعمد بنفسه إلى تركيب األدويِة اخلاصة للعالج 
استمر  وقد  ألمراضهم،  املناسبة  العالجية  اخلصائص  ذات  والنباتات  األعشاب  من 
والعقاقير،  األدوية  من  بكثير  العرب  العلماء  معرفة  عظم  رغم  املنوال،  هذا  على  احلال 
خاصة بعد فتح إمبراطورية الفرس، ووصول طالئع العرب إلى الهند الذين امتاز أهلها 
مبعرفة احلشائش والنباتات التي تنمو بكثرة في بقاع الهند الشاسعة، وبرعوا كذلك في 
استخراج خواصها، واشتهروا مبعرفة آثارها العالجية في اجلسم، فلقد كان لكثير من 
الهنود معرفٌة جيدة بالعقاقير، حتى قلَّ أن يكون صيدالنّيًً بالعراق إال وعنده غالٌم سندي 
لتحضير األدوية وتركيب العالجات، وبذلك دخلت في اللغة العربية ألفاظ هندية كثيرة 
في مفردات األدوية، مثل: زجنبيل وكافور وأبينوس وُفلفل وإهليلج، وأدى ذلك إلى كثرة 
بت طرق تركيبها وطالت; فدعت احلاجة إلى وجود من يتفرغ لذلك العلم  العقاقير، وتشعَّ

ويبحث عن األعشاب والنباتات الطبيعية في كل جهة.
كان الدواء ينتقل من يدي الطبيب إلى فم املريض مباشرة، وللطبيب أعوان يساعدونه 
على جمع األعشاب، ثم يتولى بنفسه صنع الدواء وتركيبه، وقبض ثمنه من املريض، وقد زاد   
املرضى،  من  العقاقير  ثمن  تناوِلهم  عند  باألنفُة  وشعورهم  باحلطة  األطباء  بعض  إحساس 
نادى  من  أول  )الرازي(  العربي  العالم  وكان  الصيدلة،  علم  انفصال  بداية  إلى  ذلك  وأدى 
بانفصال الصيدلة عن الطب، بل إنه رأى أن جهل الطبيب مبعرفة األدوية، العقاقير ال مينعه 

دون ممارسته مهنة الطب. 
وبالتدريج مت إنشاء العديد من املدارُس لتعليم فن الصيدلة في حواضر الدولة العربية  
وبالتدريج    األندلس،  في  وطليطلة  قرطبة  في  وكذلك  القاهرة،  ثم  ودمشق  والبصرة  كبغداد 

)1( محمد كامل حسني وآخرون: املوجز في تاريخ الطب والصيدلة عند العرب ج2، ص 312.
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أصبحت الصيدلة في تلك املعاهد واملدارس مهنًة علميَّة تختص بتحضير األدوية والعقاقير  
من أصولها املختلفة املعدنية والنباتية واحليوانية. وقد صنِّفت الكتُب أواًل للغرض اللغوي، فقد 
ذهب اللغويون إلى البادية يسألون أهلها عن األسماء األصلية ثم سرعان ماتبدل  االهتمام 
النباتات واألعشاب إلى خصائصها العالجية وصفاتها، وكيفية احلصول علي  من أسماء 
واألعشاب  النباتات  فزرعت  عليها،  احلفاظ  طرق  وكذلك  منها،  والعالجات  األدوية  مختلف 
الطبية بشكل منتظم وفق شروط خاصة في مزارع رعاها احلكام، وجلبوا لها البذور الالزمة 
من كل مكان يطلبه الصيادلة، وذلك ما فعله )عبد الرحمن األول( في قرطبة، و)ابن طولون( في 
القطائع املصرية الذي أوقف )40( فدانًا لبيمارستانه الكبير تزرع فيه كل مايحتاجه املرضى 

من نباتات وأعشاب طبية.
إال أن ذلك املجهود لم يكن كافيًا يظهر هذا في ما كتبه )البيروني( في عتابه للصيادلة 
بقوله: »لو كان منهم ديسقوريدس في نواحينا لصرف جهده في التعرف على ما في جبالنا 
بعض  جرت  الدعوات  لتلك  واستجابة  أدوية«،  كلها  حشائشها  تصير  ولكانت  وبوادينا، 
محاوالت لالستفادة من األعشاب احمللية; كان من بينها في أول األمر تأليف ما يشبه املعاجم 
على هيئة جداول حتتوي على أسماء النباتات واألعشاب املختلفة باللغات العربية واليونانية 
والسريانية والفارسية والبربرية، ثم يتم شرح أسماء األدوية املفردة ومن احملاوالت التطبيقية 
ما فعله  رشيد الدين الصوري )1177-1241م( الذي كان يخرج إلى أماكن النباتات يصحبه 
رسام، فيشاهد النبات، أو العشب ويسجله ثم يريه للرسام وهو في طور اإلنبات أو ال يزال 
غضًا، ثم بعد اكتماله وظهور بذره، وأخيرًا بعد نضجه ويبسه، ليقوم ذلك الرسام بتصوير 
النبات في أطوار منوه، لذا فإن كتابه األدوية املفردة مزينًا برسوم النباتات واألعشاب وذكر 
فيه )585( عقار منها ما هو نباتي بلغ عددها )466( و)44( من أصل حيواني، وأخيرًا )75( 

صنفًا من املعادن.
هذه  في  عاليًا  شأوا  بلغوا  أن  بعد  املسلمني  العرب  الصيادلة  أن  نذكر  أن  لنا  والبد 
املهنة قاموا باالستغناء عن الكثير من األدوية التي تستخلص من محرمات كالدم، واخلمر 
وحلم اخلنزير، وقام بعض األطباء باختبار مدى فاعلية األدوية على احليوانات قبل وصفها 
التاريخية هي جتربة   تذكره املصادر  لإلنسان; وكانت أشهر جتربة في ذلك املضمار كما 
مستحضر من الزئبق على القرود التي قام بها العالم )الرازي(، وكان )ابن سينا( يذكر مع 
)منهاج  كتابه  في  العطار(  )كوهني  هذا بصورة جلية  يذكر  وأوصافه،  دواء خصائصه  كل 
الدكان(، والذي جمع فيه ماقام به )ابن سينا( من عمل في هذا الصدد، وذلك في فصل أسماه 
)امتحان األدوية املفردة واملركبة( وذكر ما يستعمل منها، وما ال يستعمل ولم يكتف )كوهني 
العطار( بذلك بل جنده قد تطرق إلى ذكر األساليب املستعملة في ضبط معايير جودة األدوية، 
وكتب فصاًل عن الفترة الزمنية التي ال تعود صاحلة لالستعمال اآلدمي بعدها، وكتب كذلك 
أوصاف كل عقار يستخدم للعالج مع ذكر تفصيلي لنوعه واملواد التي ميكن غشه بها وكيفية 

اكتشاف هذا التدليس عن طريق األوصاف املختلفة للدواء.
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املهنتني;  كلتا  ارتقت  أن  والطب،  الصيدلة  مهنتي  بني  الفصل  عندما مت  أنه  واملالحظ 
لتحسني   البحث  إلى  الصيدالني  وتفرغ  واألمراض،  العلل  تشخيص  إلى  الطبيب  وتفرغ 
مستوى األدوية والعقاقير، وإنشاء حوانيت أو محل عطارات لبيعها وتصريفها، ثم توسعت 
تلك العطارات وحتسن أداؤها املهني، مما نتج عن إنشاء أول صيدلية في التاريخ في بغداد  
عام )754م(، وقد أنشأت في كل بيمارستان صيدلية يقوم على أمرها صيدلي يجهز األدوية 
واألشربة ويضعها في األواني الصينية، وكانت تلك العقاقير تصرف للمرضى باملجان كما 

يروي )ابن أبي أصيبعه( في كتابه الكبير )طبقات األطباء(.
من أهم مآثر املسلمني في تلك الفترة إدخالهم لنظام احلسبة ومراقبة األدوية، وحتولت 
تلك املهنة من نشاط جتاري حر ميتهنه من يشاء إلى مهنة خاضعة بالكامل ملراقبة الدول. حدث 
ذلك في عهد اخلليفة العباسي )املأمون(، وقد دعاه إلى ذلك التصرف أن بعضًا من ممارسي 
مهنة الصيدلة كانوا غير أمناء، بل جند أن منهم من اّدعى أن لديه كل أصناف العقاقير، 
وبالتالي يصرفون للمرضى أدوية غير مناسبة; منتهزين جهل املرضى بأنواع الدواء املناسب 
حلالتهم، وكان لذلك قصة طريفة عندما دخل )يوسف الكيميائي( عليه، واشتكى من الصيادلة 
وحيلهم وطلب منه أن يكتب اسمًا غريبًا في ورقة ويدفعها إلى عدة صيدليات، وبالفعل دون 
الصيادلة عن  يسألوا  عبيده كي  ووجه  تدعى )سقطيتا(،  بغداد  من  بالقرب  له  اسم ضيعة 
هذا الدواء فذكر كل هؤالء الصيادلة أن الدواء الغريب لديهم، ولم ينكروه بل وقبضوا ثمنه 
بعدما أعطى كل واحد منهم شيئًا مختلفًا، فمنهم من أعطى بذورًا واآلخر أعطى أحجارًا 
 بل، ومنهم أتى بوبر على أنه ذلك الدواء، لذا أمر )املأمون( بعقد امتحان أمانة للصيادلة)1(.
بعد  التجربة  امتحان الصيادلة وكرر  أقر  الذي  )835م(  بعده  )املعتصم( من  ثم جاء أخوه 
اسمًا  عن عشرين  وسألهم  دعا صيادلة جيشة  الذي  قائد جيوشه  )األفشني(  من  نصيحة 
غريبًا فمنهم من أنكر تلك األسماء، ومنهم من أتى مبختلف العقاقير فقام )األفشني( بتثبيت 
الباقي وأحل دمهم أن بقوا في معسكره ولم يكتف بذلك  من أنكر األسماء الغريبة، وطرد 
بل بعث إلى اخلليفة )املعتصم( الذي استحسن مافعل ثم صار العرف أن يختبر الصيدلي، 
ومينح الذي تثبت أمانته ومهارته العالجية شهادة جتيز له العمل، وبذلك دخلت الصيدلة حتت 
الثاني(        )فريدريك  أوروبا في عهد  أنحاء  إلى  النظام  انتقل هذا  العرب  نظام احلسبة، ومن 
حتى  العربي  بلفظها  األسبانية  في  مستخدمة  ُمْحَتِسب  كلمة  تزال  وال  1250م(،  ــ   1210(

الوقت الراهن.
األمر  باب  من  نشأت  وقد  الناس،  مصالح  ملراقبة  أساسًا  يهدف  احلسبة  نظام  كان 
يراه كفؤًا ملراقبة كل ما  لزامًا على احلاكم أن يعني من  املنكر فكان  باملعروف والنهي عن 
من شأنه اإلضرار بالناس ومصاحلهم، واستتبع أن يراقب ما يتعلق بالغش والتدليس على 

)1( ابن جلجل: طبقات األطباء واحلكماء ج1، ص 157.
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الناس في أرزاقهم واملكاييل واملوازين، وانسحب بالتدريج ذلك النظام الرقابي على األدوية 
والعقاقير وتركيبها ومبرور األيام احتاج احملتسب إلى وجود مصادر معتمدة حتدد له نطاق 
عمله، وكذلك املهام اخلاضعة لرقابته نذكر منها )نهاية الرتبة في طلب احلسبة( )البن نصر 
الشيزري( و)رسالة اجلرسيفي في احلسبة(، و)رسالة ابن عبدون في القضاء واحلسبة(، 
و)معالم القرية في أحكام احلسبة( )لضياء الدين بن األخوة(، وأخيرًا رسالة )أحمد بن عبد 

الرؤوف في القضاء واحلسبة(. 
اهتمت كتب احلسبة باإلشراف على مهنة الصيدلة اهتمامًا بالغًا ألنها أضر على اخللق 
من غيرها، ألن العقاقير مختلفة الطبائع فإذا أضيف إليها غيرها أخرجها عن مزاجها وأضرت 
باملريض)1(، وأمرت تلك الكتب )احملتسب( بأن يخوف الصيادلة ويشرف على عقاقيرهم مرة 
كل أسبوع، وحفلت كتب احلسبة بأنواع كثيرة من غش وتدليس بعض الصيادلة خربي الذمة، 
مثل غش األفيون بعصارة ورق اخلس البري والصمغ والراوند براوند الدواب والطباشير 
بالعظام احملروقة والتمر الهندي بلحم األجاص، ولم تكتف الكتب بذكر أنواع الغش بل تعدتها 

إلى ذكر األساليب التي يجب على احملتسب فعلها لكشف غش كل نوع.  
وكان )احملتسب( في ذلك العهد يقوم بجعل األطباء والصيادلة يقومون بالقسم، وهو 
تعديل لقسم )أبقراط( بأال يعطوا أحدًا من الناس دواء مرًا وال يركبوا له سمًا وال يصنعوا 
الذي  الدواء  يريدن اإلجهاض  الالتي  للنساء  العامة، وال يذكروا  التمائم والسحر ألحد من 
احملارم،  عن  بالغض  يأمرهم  وكذلك  النسل،  يقطع  الذي  الدواء  للرجال  وال  األجنة،  يسقط 
وكذلك عدم إفشاء األسرار والتوفر على جميع اآلالت املطلوبة سواء للكشف الطبي أو حتضير 

وتركيب العقاقير.
وكان لزامًا أن يضع الصيادلة العرب ما أطلقوا عليه اسم )األقرباذين(; أي الدستور 
املتبع في حتضير األدوية، ومت وضع للصيادلة دستور يلتزمون به، وأصبح في كل مدينة 
القاهرة وكان من  البيطار( في  )ابن  يفعل  باختبارهم كما كان  يقوم  للصيادلة  كبيرة عميد 
نصوص هذا الدستور التفريق بني مهنة الطب وعلم الصيدلة، فتم منع الصيدلي بالتدخل في 
أمور الطب، كما حظر على الطبيب امتالك صيدلية، أو أن يستفيد من بيع األدوية، وبذلك ال 
يحق ممارسة مهنة الصيدلة إال من لديه ترخيص رسمي من الدولة، وال يحق ذلك أيضًا إال 
ملن وضعت أسماؤهم في جداول الصيادلة، كما ذكر )القفطي( وجود أشخاص قد نالوا حظًا 

وافرًا من التعليم ووثق في كفايتهم املهنية قد حصلوا على تراخيص جتيز لهم العمل.
وقد فرض الدستور أيضًا على األطباء أن يكتبوا ما يصفون من أدوية وعقاقير للمريض 
على ورقة أطلق عليها العراف الوصفة وسماها أهل الشام بالدستور، أما أهل بالد املغرب 

)1( الشيزري: نهاية الرتبة الظريفة في طلب احلسبة الشريفة، ص 42 - 47.
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فعرفوها باسم )النسخة( وكانت هناك وظيفة تتبع الدولة حينئذ ويقوم املسؤول عنها بالتفتيش 
في كل مدينة باإلشراف على الصيادلة وكيفية حتضيرهم لألدوية والعقاقير ووفق تنظيم مهنة 
الصيدلة، وعند تولي )سنان بن ثابت( أمر احلسبة حتّول ذلك النظام إلى امتحان ومحاسبة 
ومراقبة دورية لكل من األوزان واملكاييل بل وتفتيش الصيدليات مرة كل أسبوع. ومن بني 
الطرق املتعددة التي استعملها رجال احلسبة ملعرفة األدوية املفردة وفاعليتها، اإلحراق بالنار 

أو السحق، وكذلك فحص الرائحة واللون والطعم. 
كان اختالف املقاييس واملكاييل، ومن ثم أوزان املركبات الدوائية والعقاقير إحدى أهم 
املشكالت التي واجهت الصيدالني العربي املسلم نتيجة لتكون املعارف العربية في الصيدلة 
من مصادر مختلفة، فقد كان لكل شعب تعلم العرب على أيديهم كاليونان والفرس والهنود 
أوزانهم اخلاصة، فأدى ذلك إلى صعوبة بالغة عند حتضير الوصفات األجنبية التي تستلزم  
معرفة األوزان واملكاييل املستخدمة فيها، وحتى إن ُعرف بعضها فقّلما ُيضبط، لذا كان من 
الواجب توحيد العمل مبقاييس ومكاييل ثابتة وفي النهاية جنح الصيادلة العرب بعد جتارب 
عديدة أن عبروا تلك العقبة عن طريق حلول مبتكرة أهمها، جتاهل بعض األوزان واملكاييل 
واملوازين    املكاييل  بني  املوجودة  النسب  وتبسيط  بديلة،  ومكاييل  أوزان  وإدخال  املستوردة، 
وأدخلوا نظامًا فريدًا في استخدام البذور كوحدات للقياس، وكذلك بعض احلبوب التي متثل 
الواحدة منها وزنًا معروفًا كحبة احلمص واخلروب ونواة التمر، وجعلوا حبة القمح الوحدة 

الصغرى لألوزان.)1(

كتب الصيدلة العربية:
تلّقف العرب ما وصل إلى أيديهم من علم  النباتات الطبية واحلشائش والعقاقير واعتنوا 
بكل املصادر والكتب التي تعنى بعلم الصيدلية وترجموها وأضافوا إليها، واستدركوا مانقص 
منها، وفي وقت الحق قام الصيادلة املسلمون بفضل ما تراكمت لديهم من خبرتهم، وكذلك 
من املمارسات املنهجية أن بدأوا في التأليف والتصنيف بغزارة في كلٍّ من علمي الصيدلة 
وعلم النبات، منها على سبيل الذكر ال احلصر مرتبة ترتيبًا زمنيًا بحسب الصدور كلٍّ من 
)فردوس احلكمة(، و)منافع األطعمة واألشربة والعقاقير( و)تدبير األغذية( )ألبي احلسن علي 
بن سهل الطبري(، وكتب )األدوية املسهلة والسموم والسواك والسنونات( )ليوحنا بن ماسويه 
كتاب  أول  يعتبر  الذي  الكوسج(  سهل  بن  )لسابور  الكبير(  )األقرباذين  وكتاب  اخلوزي(، 
صيدالني متكامل باللغة العربية، وكل من كتب )األدوية املفردة وأسرار األدوية املركبة( )حلنني 
بن إسحاق(، وكذلك )األدوية الشافية(، و)الطب األبقراطي والغذاء والدواء املهلك( )ليعقوب 
بن إسحاق الكندي(، وألف )الرازي( العديد من الكتب في ذلك العلم نذكر منها)2( )احلاوي( 
)واملنصوري( )واألقرباذين الكبير( و)منافع األغذية ومضارها(، و)سر األسرار( و)األدوية 

)1( محمد كامل حسني وآخرون: املوجز في تاريخ الطب والصيدلة عند العرب ج2، ص 315 - 318
)2( نفس املصدر، ج2، ص 324.  
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بن  داوود سليمان  )ألبي  املفردة(  األدوية  )أسماء  وكتاب  مكان(،  كل  في  املوجودة  املسهلة 
جلجل األندلسي(، و)كامل الصناعة( )لعلي بن عباس املجوسي(، وكلٌّ من )األدوية املفردة 
واألقرباذين( )ألبي بكر بن سمجون(، و)زاد املسافر( و)إبدال األدوية( و)البغية في األدوية 
املركبة( )ألحمد بن إبراهيم( املعروف )بابن اجلزار( كان )ألبي علي احلسني بن عبد الله ــ 
ابن سينا( دور كبير في هذا الصدد فكتابه )القانون في الطب( ميثل مرجعًا مهمًا في كلٍّ 
أيضًا  الصيدلة  ومن كتب  الفلسفية(،  )األدوية  كتاب  أيضًا  وله  والصيدلة،  الطب  علمي  من 
كتاب )الصيدنة في الطب( )ألبي الريحان محمد بن أحمد البيروني(، و)األدوية املفردة( )ألبي 
املطرف اللخمي(، وكلٌّ من )تقومي األبدان ومنهاج البيان فيما يستعمله اإلنسان( )البن جزلة 
أبو علي يحيى(، وكتاب )األدوية املفردة( )ألبي الصلت بن أبي الصلت(، وكتاب )التجربتني 
على أدوية ابن وافد(، وكذلك شرح كتاب )األدوية جلالينوس( )البن باجة أبوبكر الصايغ(
)التيسير  وكتاب  بن جميع اإلسرائيلي(،  العشائر  )ألبي  ومنافعه(  )الليمون وشرابه  وكتاب 
في املداواة والتدبير( وكتاب )األغذية( )ألبي مروان بن زهر( وكتابي )املوجز البيمارستاني( 
و)األدوية  البغدادي(  التلميذ  بن  الدولة  )ألمني  البيمارستانية  األدوية  في  األمينية(  )واملقالة 

املفردة(، وكذلك كتاب )األدوية( )ألبي جعفر أحمد بن محمد الغافقي(. 
)حملمد  النبات(  أشتات  لصفات  )اجلامع  العقاقير  علم  في  وضعت  التي  الكتب  ومن 
وشرح  رشد(،  بن  الله  عبد  محمد  )ألبي  )الترياق(  وكتاب  اإلدريسي(،  الشريف  أحمد  بن 
أسماء العقاقير )ملوسى بن ميمون القرطبي(، و)رسالة في ترتيب األغذية اللطيفة والكثيفة( 
الدين  )لنجيب  الكبير(  واألقرباذين  املرضى  )أغذية  من  وكلٌّ  اإلسرائيلي(،  احلجاج  )ألبي 
السمرقندي(، و)األقرباذين( )لبدر الدين بن بهرام القالنسي(، وكتاب )ميزان األدوية املركبة(، 
البغدادي(،  اللطيف  عبد  الدين  موفق  وافد  )البن  املفردة(  األدوية  كتاب  )اختصار  وكتاب 
العباس بن  الدين أبي الفضل اإلسرائيلي(، و)تركيب األدوية( )ألبو  و)األقرباذين( )لسديد 
البيطار( )البن  املفردة(  األدوية  في  )املغني  وكذلك  املفردة(  األدوية  في  و)اجلامع  الرومية( 
و)األقرباذين( )للعنتري أبو املؤيد اجلزري( وكتاب )منهاج الدكان ودستور األعيان( )ألبي 
األدوية  درج  في  املرشدة  و)املقالة  العطار(  )بكوهني  املعروف  نصر(  أبي  بن  داوود  املنى 
ألف عقار( ألبي  )واملختار في  الربعي  الدين  لعماد  الفاروق(  الترياق  )نظم  املفردة( وكذلك 
أبو الوحش )والنباتات في األدوية املفردة(، وكذلك )املهذب في الكحل  الدين  حليقة رشيد 
املجرب( )البن النفيس( وكتاب )ما ال يستطيع الطبيب أو الصيدلي جهله( )للجويني الكتبي 
البغدادي(، و)احلاوي في علم التداوي( لنجم الدين محمود الشيرازي، وأخيرًا )تذكرة أولي 

األلباب(، و)اجلامع للعجب العجاب( للشيخ )داود بن عمر األنطاكي(.
في  منها  بعضًا  نذكر  أهمية خاصة  الصيدلة  علم  في  املوضوعة  الكتب  لبعض  وكان 
عجالة كتاب )كامل الصناعة الطبية( )لعلي بن العباس املجوسي(، وقد انتقل ذلك الكتاب 
)كامل الصناعة( إلى أوروبا عندما قام بترجمته )قسطنطني اإلفريقي(، والذي توفى )1078م( 
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عميد مدرسة الطب في جامعة سالرنو، لكنه نسبه إلى نفسه، ولم تكتشف تلك السرقة إال 
بعد أن قام )أسطفان األنطاكي( بترجمته مرة أخرى عام )1227م(، لكنه في هذه املرة ذكر 
اسم املؤلف احلقيقي، ويحتوي الكتاب على )20( مقالة في جزأين; نظري وعملي يشمل علوم 
الصيدلة في املقالتني الثانية والعاشرة، وهما األدوية املفردة وامتحانها ومنافعها، واألدوية 
املركبة، وُيورد حتت األدوية املفردة خمسة وخمسني بابًا أهمها امتحان الدواء أي اختباره 
وأنواعه مثل األدوية امللينة واملذيبة، واملسكنة، واملفتتة للحصى، واملدّرة للبول، وأنواع العقاقير 
النباتية كاألوراق، والبذور، والثمار، والصموغ، واملعدنية، واحليوانية، وكذلك األدوية املسهلة 

واملقيئة، وذكر )املجوسي( حتت عنوان األدوية املركبة ثالثني بابًا. 
وهناك العديد من الكتب األخرى التي أثرت علم الصيدلة منها كتاب )احلاوي في الطب( 
)للرازي( و)القانون في الطب( للشيخ الرئيس )ابن سينا( الذي تناول علم الصيدلة واألدوية 
والعقاقير في الكتابني الثاني واخلامس، واحتوى الكتاب الثاني على األدوية املفردة، وكذلك  
ماهية الدواء واختياره وصفاته ومفعوله وطرق حفظه، وذكر فيه )ابن سينا( عددًا ضخمًا 
من النباتات الطبية عربية املنشأ، وكذلك األجنبية من أصول هندية وفارسية وحتى الصينية 
بة وطرق حتضيرها سواًء من  واليونانية، وفي الكتاب اخلامس جنده قد تناول األدوية املركَّ
ب، وقد شرح )ابن سينا( تأثير  مصادرها املختلفة، ولقد حّضر ما يزيد على 800 دواء ُمركَّ
بعض األعمال الصيدالنية في عمل األدوية املفردة التي قد تفسد مفعولها أو تقلله إذا لم ُتراع 
مواصفات كل دواء، والكتاب اخلامس يتناول فيه األدوية املركبة، ويقسمها تبعًا خلواصها 

إلى: حارة وباردة، ورطبة ويابسة.)1(
ويعتبر )أبو القاسم الزهراوي( من الذين أسهموا في تطور علم الصيدلة العربية، ومن  
أشهر مؤلفاته هو كتاب )التصريف ملن عجز عن التأليف(، وقد خص )الزهراوي( الصيدلة 
الثالثني،  املقاالت  بني  من  بابًا  وعشرين  لها سبعة  أفرد  إذ  وافر،  بنصيب  الكتاب  هذا  في 
تناول )الزهراوي( في هذا الكتاب العديد من العقاقير، واألدوية التي تختص مبداواة أمراض 
معينة; مثل أدوية القلب وأدوية السمنة والباءة وأمراض النساء، وقد حاز )أحمد بن محمد 
الغافقي( والذي توفي عام )1165م( على شهرة كبيرة بعد أن وضع كتابه )األدوية املفردة( 
الذي ضم فيه أكثر من )1000( دواء من األدوية املفردة، ووصفها وصفًا دقيقًا وشرح طرق 
حتضير بعضها واستخدامها، ووضع رسومًا للنباتات األسبانية واإلفريقية وبعض احليوانات 
والعقاقير بلغت حوالي )380( رسم ملون وضع مقابالتها العربية والالتينية والبربرية، كما 
ذكر في هذا الكتاب كل ما ذكره من قبله )ديسقوريدس( و)جالينوس(، ويعتبر كتاب )اجلامع 
ملفردات األغذية واألدوية( لضياء الدين بن البيطار الذي وضع ملفردات كتابه ترتيبًا ألفبائيًا، 
وذكر لكل مفردة مقابلها باللغات السائدة في زمانه، وقد ُترجم هذا الكتاب املوسوعي إلى 

لغات عديدة منها اللغة الالتينية والتركية واألملانية والفرنسية.

)1( محمد كامل حسني وآخرون: املوجز في تاريخ الطب والصيدلة عند العرب ج2، ص 325 - 326.
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 يقع هذا املؤّلف املوسوعي في أربعة أجزاء يذكر فيها ماهيات األدوية، وقوامها ومنافعها 
ومضارها، وإصالح ضررها واملقدار املستعمل منها ومن عصارتها أو طبخها وبدائلها إذا 
انعدمت. وذكر أسماء النباتات واحليوانات واملعادن التي يتخذ منها العقار، ويصف أجزاءه 
وصًفا دقيًقا، ومواطن منوه، وطريقة حتضير الدواء منه، ثم طريقة االستعمال. وقد اشتمل 
كتابه على بعض معتقدات العامة إال أن مفردات وأسماء العقاقير يغلب عليها الطابع العلمي  

املنهجي من حيث اجلمع والترتيب وأسلوب العرض وأمانة النقل.
أما )أمني الدولة ابن التلميذ( )1073 - 1165م( الذي كان ساعورًا أو رئيسًا ألطباء     
الله(  بأمر  )املستضيء  في خدمة  عمل  وقد  موته،  إلى حني  ببغداد  العضدي  البيمارستان 
فقد ألف في )األقراباذين( كتابًا كبيرًا سماه )كتاب األقراباذين الكبير(، بِقي الكتاب املعتمد 
للتدريس في البلدان اإلسالمية لعدة قرون، وقد تضمن هذا املصنف العديد من األدوية املركبة   
كاألقراص واحلبوب والسفوفات واملعاجني واللعوقات واألشربة. وقد ألَّف كتابًا أصغر أطلق 

عليه كتاب )األقراباذين الصغير البيمارستاني( وضعه الستعمال األطباء في املستشفيات.

األدوية املركبة:
 ذكر الصيادلة عددًا كبيرًا من األدوية املركبة نذكر منها بعضها كاملعجونات واحلقن 
الشرجية، وكانت ال تستعمل في حر النهار والبرده، ويجب في استعمالها التحري واالجتهاد، 
واحلبوب وهي أجسام كروية جامدة من عجينة بها مواد طبية حتبب، ثم توضع في الظل، 
والترياقات، وهي مشتقة من لفظة تيرون يونانية مبعنى كل ماينهش من األفاعي واعتبرت 
تعجن  وهي  عقار،   )200( حوالي  إلى  فيها  املفردات  عدد  وصل  عامة،  للسموم  مضادات 
بالشراب والعسل والسعوطات، أو النشوق وهو كان في األصل يعطى لصداع الرأس وقيل 
إنه ينقي الدماغ، وكذلك بأنه من ابتكار )جالينوس(، واملطبوخات، واملنقوعات، والسفوفات، 
وهي أقدم التراكيب وهي مسحوق العقاقير مفردة كانت أم مركبة، واألصل أنها تعطى عن 
واألضمدة،  اللثة  بها  وتعالج  واألسنان  بالفم  عقاقير خاصة  وهي  والسنونات،  الفم،  طريق 
في  وتعرف  العيون  أمراض  تعالج  عقاقير  وهي  مايسحق  على  يطلق  واألكحال  واللعوقات، 
مصر بالششم، واألدهان وهي تطلق على الزيوت الثابتة أو الشحوم والزيوت العطرية مفردة 
الداخل  من  وكذلك  بالتدليك،  اخلارجي  العالج  في  العرب  استعملها  وقد  مركبة  أم  كانت 
كأشربة والشيافات وهي ألطف على العني من األكحال، واحلموالت، وهي إما فتيلة توضع 

في الدبر أو فرزجة في القبل.
الربوب من األدوية املركبة وهي عبارة عن هالم الفاكهة، وحتضر بأن تعصر الفواكه 
ثم تصفى عصاراتها وتطبخ على نار هادئة، وقد يضاف إليها العسل أو السكر قبل الطبخ، 
واألقراص وهي أجسام جامدة مستديرة، عجينة بها مادة طبية تركت لتجف ومقابلها العصري 



- 156 -

تاريخ الطب العربي

أقراص االستحالب، وقد أدخلها )الزهراوي( في مكابس خاصة لها قوالب حتمل أسماء تلك 
األقراص، واجلوارشنات وهي اسم فارسي يعني املواد الهاضمة، وأغلب محتواها البهارات 
العطرية وتعجن بالعسل، والذرورات، ويطلق على كل ما سحق وهي كذلك عقاقير تنثر على 
اجلروح أو اجللد لتجفيفه، وتوقف النزف في األنف أو بعد اخلتان، وأدوية الرعاف والسمنة 

والكلف والبهق والبرص واجلرب. 

تصنيف األدوية عند العرب:
نقل )سهل بن ربن الطبري( في كتابه )فردوس احلكمة في الطب( عن )جالينوس( أن 
كل شيء يتربى به فهو غذاء وكل شيء يغبر الطبيعة فهو دواء، لكن )البيروني( في كتابه 
)الصيدلة في الطب( أقر بأن جملة مايتناوله اإلنسان هو أطعمة وأدوية وسموم، وذكر أن 
األطعمة نافعة والسموم مضرة، لكن األدوية لو أضيفت إلى األغذية فهي مفسدة، وإذا أحلقت 
بالسموم فهي مصلحة للبدن، واليظهر تأثيرها إال بتدبير الطبيب احلاذق، واستفاد املصنفون 
في علم األدوية من الكتب التي تعنى بعلم النبات مثل )معجم النبات( )ألبي حنيفة الدينوري(، 
و)الفالحة النبطية( )البن وحشية( و)الفالحة األندلسية( )البن العوام األشبيلي(، وقد وضع 
)الرازي( أسسًا صحيحة لعلم الصيدلة وصنف العقاقير إلى أربعة أقسام، مواد ترابية أو 

معادن ومواد نباتية ومواد حيوانية وأخيرًا عقاقير مولدة )مشتقات(.)1(
أو املواد املتطايرة  أنواع هي األرواح  نف األول سبعة  الرازي أيضًا حتت الصِّ وذكر 
املرقشيتا  وتشمل  واألحجار  والكبريت،  والنشادر،  والزئبق،  الزرنيخ،  وتشمل  واملتسامية، 
)البيريت(، وتستخدم في صناعة حمض الكبريتيك، والتوتياء )أكسيد اخلارصني(، والالزورد 
والشب  واألخضر  واألصفر  األحمر  الزاج  ومنها  والزاجات;  القاعدية  النحاس  )كربونات 
والبوارق; وتشمل بورات الصوديوم والنطرون، وصمغ األكاسيا، وأمالح; ومنها ملح الطعام، 
واألجساد وتشمل الذهب والفضة والنحاس واحلديد والرصاص، وذكر )الرازي( منها جوهر 
والشــعير  كاحلنطة  احلبوب  وذكر  النباتية(،  )املواد  الثاني  الصنف  وفي  )اليوريا(،  البول 
والثمار، ورتب فيه األدوية حسب حروف املعجم مبتدئًا باألقحوان ومنتهيًا بالياسمني، وفي 
الصنف الثالث، أي املـواد احليوانية يذكر البيض واملخ واللنب والشعر والدم واملرارة والقرون 
والصدف. أما الصنف الرابع وهو العقاقير املولدة )املشتقات(، فقد ذكر منها املرتك )أول 

أكسيد الرصاص(، الزجنار )خالت النحاس القاعدية( والزجنفر  )كبريتيد الزئبق(. 
تصنيفًا  املواد  هذه  وصنف  الطب(،  في  )الصيدنة  كتابه  وضع  فقد  )البيروني(  أما 
مشابهًا ملا فعله )الرازي( بفارق واحد هو أنه رتبها ترتيبًا معجميًا، بينما كان )الرازي( قد 
رتبها ترتيبًا أبجديًا، ويصنف )البيروني( العقاقير إلى ثالثة أنواع: أدوية، وأغذية، وسموم; 
ومنها ما هو مفرد ومنها ما هو مركب. وهو أول من أشار إلى عمليتي التبديل واحلذف في 

)1( محمد كامل حسني وآخرون: املوجز في تاريخ الطب والصيدلة عند العرب ج2، ص 328 - 331.
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العقاقير، وجعلهما شرًطا لنجاح الصيدالني املاهر. فقال: »الصيدالني أعظم حاجة ألمرين 
أحدهما احلذف واآلخر التبديل. واحلذف هو نقصان عقار واحد يدخل في تركيب دواء يتألف 
من عقاقير كثيرة; فإن لم يتوافر أو توافر لكن حالت أسباب دون استخدامه فعلى الصيدالني 
املتوفى  املجوسي(  عباس  بن  )علي  العقار«; عمل  ذلك  دون  التركيبة  وإمتام  عنه  االستغناء 
عام )383هـ، 993م( في كتابه )كامل الصناعة( على تصنيف األدوية وفقًا ملنشأها وقواها، 
إلى:  النباتي  املنشأ  ذات  العقاقير  م  فقسَّ منشأها;  إلى  باالستناد  املفردة  األدوية  فصنََّف 
حشائش، وحبوب، وبذور، وأوراق، وأصول، وعصارات، وأصماغ، وأزهار، وأثمار، وأدهان. 
أما العقاقير ذات املنشأ املعدني فقسمها إلى: زاج، وطني، وأمالح، وأجساد وحجارة. كما 
قسم العقاقير ذات املنشأ احليواني إلى: ألبان، ودماء، وبيض، وأنفحات، ومرارات، وأبوال، 
وأزبال، وشحوم، وحلوم، أما األدوية املركبة فقد صنفها إلى أنواع عدة أهمها: الترياقات، 
واملعاجني، والهاضمات  واملطبوخات، والنقوعات، واللعوقات، واألقراص، واألدهان، واملراهم، 
واألشربة، واملربيات، واألكحال، والذرورات، والغراغر، واملقيئات، ولم يختلف )ابن سينا( في 

تصنيفه لألدوية كثيرًا عمن سبقه فقد قسمها إلى معدنية، ونباتية، وحيوانية.

حتضير األدوية والعقاقير: 
طرقًا  وتركيبها  العقاقير  حتضير  عمليات  في  املسلمون  العرب  الصيادلة  استخدم 
مبتكرة; ظل بعضها معمواًل به حتى الوقت الراهن فنجد أن )الرازي( استخدم التقطير لفصل 
السوائل امللغمة ملزج الزئبق باملعادن األخرى، والتنقية إلزالة الشوائب، والتسامي; لتحويل 
املواد الصلبة إلى بخار ثم إلى حالة الصالبة ثانية دون املرور بحالة السيولة، والتصعيد; 
لتكثيف املواد املتصاعدة، والتشوية  لتحضير بعض املعادن من خاماتها، والتشميع; لصهر 
بعض املواد بإضافة مواد أخرى إليها، والتكليس; إلزالة ماء التبلُّر وحتويل املواد املتبلرة إلى 
مساحيق غير متبلرة والتبلر لفصل بلورات املواد املذابة، وأخيرًا الترشيح; لفصل الشوائب 
واحلصول على محلول نقي، وقد ذكر )ابن سينا( في حتضير األدوية املفردة أربع طرق هي، 
الطبخ والسحق واحلرق والغسل، وكان )ابن سينا( أول من استعمل طريقة تغليف احلبوب 
بالذهب والفضة، كما أن )الزهراوي( كان أول من حضر األقراص بالكبس في قوالب خاصة. 
أما )علي بن عباس املجوسي( فقد أبان القوانني التي ينبغي حذقها للوصول إلى األوزان 
الصحيحة لألدوية املفردة الداخلة في تركيب األدوية املركبة، ووضح أن مقادير هذه األدوية 
تكون كالتالي: ُيؤخذ منه مقدار كبير إذا كان متعدد املنافع، وتؤخذ منه كميات أقل إذا كان 

في استعماله بعض الضرر. 

آالت حتضير األدوية:
استعمل الصيادلة العرب العديد من األجهزة واألدوات لتحضير العقاقير، منها على 
سبيل الذكر ال احلصر آالت لتذويب األجساد، ومنها البربوط والبوتقة والراط والكور واملبرد 
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واملفرقة واملنفاخ وغيرها، وآالت أخرى لتدبير العقاقير منها األتون واألثال واألنبيق األعمى 
والقفص والصالية والقابلة والقارورة والقمع والقنديل واملرجل واملقالة وامليزان ونافخ نفسه 

وغيرها الكثير.)1(

أدوية ومستحضرات اكتشفها العلماء العرب:
ومن األدوية النباتية التي اكتشفها الصيادلة العرب، السنامكة، والصندل، والكرنب مع 
السكر، والكافور، والرواند وغيرها الكثير، كما رّكبوا مستحضرات طبية كثيرة كاملعاجني 
امللينة،  واحلقن  والسعوط،  والكحل  والدهانات،  واللزوق،  واملساحيق،  واملراهم،  املختلفة، 
واللعوقات،  القيء،  وأدوية  واملستحلبات  الكحول  اكتشفوا  كما  املقطر،  واملاء  واألشربة، 
والسفوفات، والذرورات واخلالصات العطرية، وكانوا أول من وصف بذور شجرة النب كدواء 
للقلب، ووصفوا حبوب النب والقهوة املطحونة عالجًا اللتهاب اللوزتني والدوسنتاريا واجلروح 
امللتهبة، ووصفوا الكافور إلنعاش القلب كما خففوا من قوة بعض العقاقير بإضافة عصير 
لوا إلى عمل الترياقات التي يتم  الليمون والبرتقال، باإلضافة إلى القرفة أو القرنفل. كما توصَّ
تركيبها من عشرات أو أحيانًا من مئات العقاقير، واستخدموا احلشيش واألفيون وغيرهما 

في التخدير.  

موازين ومكاييل األدوية والعقاقير:
أدخل العرب الكثير على املوازين املختلفة التي أخذوها من كثير عن األمم التي سبقتهم 
كاليونان والهنود والفرس، وجميع املوازين كانت تعتمد على رافعة وهي عنود يتحرك حول 
محور أفقي، وفي أحد ذراعي العمود يعلق مايراد وزنه، وفي الذراع اآلخر تعلق األوزان وكان 
الذراعان إما متساويني أو مختلفي الطول، وبجانب األوزان الثابتة يوجد وزن متحرك وهو 
رمانة امليزان للوصول إلى الوزن الصحيح، وتتحرك تلك الرمانة على أرقام منقوشة ويكون 
التوازن تامًا عندما يكون العمود في وضع أفقي، ويقدر هذا االتزان إما عن طريق املشاهدة 

بالعني أو بإضافة لسان يوضع في وسط العمود.
الذراعني  ذو  العادي  امليزان  أو  القبان،  أو  قرسطون  شكل  على  إما  املوازين  كانت 
املتساويني، وقد اهتم الصيادلة العرب )كابن سينا( و)الرازي( بصنع آالت لفحص الفضة 
والذهب لكي يتبينوا غشها، وتعتمد تلك اآلالت على الكثافة النوعية للمادة التي تتبع قانون 
)أرشميدس(، وقد ابتكر )اخلازن( ميزانًا دقيقًا ميكنه من اكتشاف غش املواد لتحديد الثقل 
النوعي للمعادن واألحجار الكرمية، وكانت من فرط دقته يستطيع متييز )18/1( من املثقال من 
جملة ألف مثقال، وهذا يبلغ من الدقة جزءًا، من ستني ألف جزءًا وكذلك استعمل )البيروني( 
مادة لكشف الثقل النوعي وأسماها اآللة املخروطية، ومن الطريف ذكر بعض األوزان واملكاييل 

)1( محمد كامل حسني وآخرون: املوجز في تاريخ الطب والصيدلة عند العرب ج2، ص 331-328.
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املستخدمة في ذلك العصر، ومنها املثقال الذي يساوي حوالي )4.4 من اجلرام(، األستار 
)ما يعادل 4 مثاقيل(، واألوقية وهي تعادل )6 مثاقيل( والباقالة، وهي تعادل )ثلث مثقال(، 
واجلوزة التي تساوي )سبعة مثاقيل(، وهناك احلبة، وهي تساوي )خمسة جرامات(، والدرهم 

وهو يعادل )ثالثة جرامات(.

آليات عمل العقاقير واألدوية عند العرب:
ورث العرب قيمًا وورثوا من قدماء اليونان نظرية األخالط  أو األجسام السيالة األربعة  
التي يتحول إليها الغذاء، وتكّون بالتالي العناصر الرئيسية جلسم اإلنسان، وهي الدم الذي 
ينبع من القلب، والبلغم من الدماغ ثم ينتشر في اجلسد، والصفراء التي تأتي من الكبد، 
وأخيرًا السوداء من املعدة والطحال، ويحدث املرض إذا حدث عدم توازنها، وتلك املواد لها 
كاملاء،  بارد  رطب  والبلغم  كالهواء،  حار  رطب  فالدم  للعالم،  األربعة  األركان  تقابل  صفات 

والصفراء حارة جافة كالنار، وأخيرًا السوداء باردة جافة كاألرض.)1(
ودموية،   بلغمية وصفراوية وسوداوية  إلى  األمراض  قد قسموا  العرب  أطباء  فإن  لذا 
وافترضوا أن للعقاقير نفس الصفات، وهي تؤثر على اجلسد فقد يكون الدواء حارًا أو رطبًا 
وهكذا، وأحيانًا يختلف فعل الدواء باختالف الشخص نفسه، وقد كانت قوى العقاقير تعرف 
لدى األطباء والصيادلة العرب بالتجربة والقياس، وذكروا كذلك أن لألدوية أفعااًل كلية مثل 
التسخني والتبريد والترطيب والتجفيف، وأفعال جزئية تفيد في عالج البواسير أو السرطان 
مثاًل، وقد الحظوا أن األدوية تختلف في القوة والتأثير باختالف املريض أو طبائع األمراض 
أو أوقات السنة وحالة اجلو، وحتى البلد الذي يسكنه املريض فذكر )ابن سينا( مثاًل أن عشبة 

)اللنج( تقتل في فارس وتؤكل في مصر. 

أشهر علماء الصيدلة العرب:
كان أول من ُأْطِلق عليه لقب صيدالني هو )أبا قريش عيسى املتطبب( كما يذكر )ابن أبي 
أصيبعه( في كتابه )طبقات األطباء(، فقد كان صيدالنيًا في احلملة التي بعث بها )املنصور( 
عليه، وكان قد شخص حمل  )املهدي( حملاربة )سنقار( أحد اخلارجني  وكان على رأسها 
)اخليزران( امرأة املهدي، فنال بذلك حظوة عنده، ثم بتطور مهنة الصيدلة ظهر أول طبيب 
غلبت عليه مهنة الصيادلة، وهو )يوحنا بن ماسويه اخلوزي( الذي كان أحد معلمي )حنني 
بن علي(، وجند إن صناعة الصيدلة بلغت شأوا فريدًا في القرن التاسع والعاشر امليالديني 
على أيدي علماء أفذاذ منهم على سبيل الذكر ال احلصر )علي بن سهل الطبري(، و)أبو بكر 
الرازي(، و)علي بن عباس املجوسي(، و)ابن سينا(، و)أبو القاسم الزهراوي(، وختمت هذه 
القفزة النوعية في القرن الثالث عشر امليالدي )البن البيطار(، و)داود األنطاكي( و)كوهني 
العطار(. وقد ساهم هؤالء العلماء وغيرهم بقسط وافر في تقدم الصناعة الطبية والصيدالنية. 

)1( حسن كمال: الطب املصري القدمي، ص 18.  
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كان )أبو احلسن علي بن سهل بن ربن الطبري( )770-850م( أستاذًا )للرازي( الذي 
أثنى على علمه وفضله، وقد ولد )الطبري( في مرو من أعمال طبرستان، وقد قام والده بتعليمه 
والهندسة  والفلسفة  الطب  علوم  وكذلك  اليونانية،  من  وشيء  والعبرية  والسريانية  العربية 
ثم رحل إلى العراق ثم إلى طبرستان ثم الري، وذهب إلى بغداد ليكون في خدمة اخلليفة 
الطب  مهنتي  بني  ما  مزيجًا  الطبري  عهد  في  العالج  فنون  كانت ممارسة  وقد  )املعتصم( 
هذا  ويعتبر  العلمني.  كال  لتزاوج  صورة  احلكمة(  )فردوس  كتابه  أن  جند  لذا  والصيدلة; 
الكتاب أقدم ُمَؤّلف باللغة العربية لفنون كلٍّ من الطب والصيدلة، وسار على خطاه )الرازي(
و)املجوسي( و)ابن سينا( وقد احتوى هذا الكتاب على سبعة أبواب، تضّمن الباب الواحد 
كشركا،  الهند  علماء  كتب  من  أخذه  ما  ذكر  وقد  فصل،   )360( إلى  مفصلة  مقالة   )30(
وسسرتا، وندانا، واشتانقريدي، وأفرد الباب السادس للصيدلة، وبه ست مقاالت عن املادة 
وطرق  العقاقير  وكذلك حتضير  واملركبة،  املفردة  األدوية  عن  فيها  والسموم; حتدث  الطبية 
حفظها، وتركيب أنواع السموم والترياقات واألقراص واألشربة واألدهان، واملراهم وله أيضًا 

كتب )حتفة امللوك وكناش احلضرة( وكتاب )منافع األدوية واألطعمة والعقاقير(.
الكيميائية،  بإجنازاته  عرف  الذي  )854-932م(  الرازي(  بكر  )أبو  أثره  على  وجاء 
نبوغه  ذلك  في  العربي، ساعده  الطب  أبو  املؤرخني  بعض  نظر  في  وهو  أيضًا،  والصيدلية 
في الطب والكيمياء والطبيعيات يقول عنه القفطي هو طبيب املسلمني بال مدافع، ويقول عنه 
ابن الندمي بأنه كان أوحد دهره وفريد عصره، وابن خلكان في وفيات األعيان بأنه كان إمام 
وقته في علم الطب تشد إليه الرحال، وهو أول من نادى بانفصال الصيدلة عن الطب، وكان 
يبشر بإن علم الصيدلة هو العلم الوحيد الذي سيكون العامل املشترك بني الطب والكيمياء، 
وبذلك كان أول من أدخل املركبات الكيميائية في الصيدلة وكتابه )احلاوي( يعتبر موسوعة 
للصيدلة)1(،  الكتاب  هذا  من  األخيرة  األجزاء  جعل  وقد  األمراض،  علم  في  لها  نظير  ال  
الطب،  كتابه صيدلة  في  األخير  قبل  اجلزء  بتسمية  قام  وقد  دواء   )900( وأحصى حوالي 
وقال في أوله: »املعرفة باألدوية ومتييزها، جيدها ورديئها، خالصها ومغشوشها، وإن كان 
ليس بالزم للطبيب ضرورة ــ كما يحسبه جهال الناس ــ فهو أحرى وأزين به، ولذلك رأيت 
أن أجمع هذا الفن، وإن لم يكن جزءًا من الطب ضروريًا في كتاب يخصه«. وتناول الرازي 
أقوى األدوية املفردة واملركبة وطرق حتضيرها، وكشف غشها كما تناول األوزان واملكاييل 
املستعملة في تركيبها، وفي آخر أجزاء الكتاب حتدث عن قوانني استعمال األطعمة واألشربة، 
وأدوية الزينة، وقد تدارك في كتابه )املنصوري( ما فاته أن يذكره في فنون الطب، والصيدلة 
ويعتبر الرازي من أوائل من وضعوا أسس علم العقاقير وشرح صفاتها وطرق حتضيرها، 
مثل  األحماض  بعض  بتحضير  قام  حيث  الصيدلية،  الكيمياء  علم  رواد  من  يعتبر  وكذلك 

)1( شوقي أبو خليل: احلضارة العربية اإلسالمية، ص 510 - 511.
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حمض الكبريتيك وسّماه الزاج األخضر، كما كان أول من استخدم الفحم احليواني في إزالة 
األلوان، واليزال هذا األسلوب يعمل به حتى اآلن إلزالة األلوان والروائح من املواد العضوية، 
وهو أول من فّرق بني كربونات الصوديوم وكربونات البوتاسيوم على الرغم من التشابه الكبير 
في خصائصهما، وكان أول من قاس مايسمى بالوزن النوعي أو الكثافة لعدد من السوائل 
تركيب  الزئبق في  أول من أدخل  الطبيعي، وكذلك هو  امليزان  مستخدمًا ميزانًا أطلق عليه 
املراهم، واكتشف وسيلة لتحضير الكحول من املواد النشوية والسكرية املتخمرة، ثم استخدم 

تلك املادة في تطهير اجلروح.
وتذكر بعض املصادر أنه اكتشف املضاد احليوي عندما أضاف عفن اخلبز والعشب 
الفطري في أدويته التي تعالج اجلروح املتقيحة، وكان يعتمد في وصف العالج على تنظيم 
الغذاء بداًل من االعتماد الكلي على األدوية املفردة أو املركبة. ويقول: »مهما قدرت أن تعالج 

باألغذية فال تعالج باألدوية، ومهما قدرت أن تعالج بدواء مفرد فال تعالج بدواء مركب«،.  
)994م(  ببالد فارس وتوفي عام  الذي ولد في األهواز  أما علي بن عباس املجوسي 
األول يحتوي  يتألف من جزأين  الطبية()1(، وهو  الصناعة  )كامل  فقد أسهم بوضعه كتاب 
على عشر مقاالت، والثاني كان مقصورًا على املداواة وطرق العالج حتدث فيها عن األدوية 
املفردة، وكذلك املركبة موضحًا الطرق التي يستدل بها على قوة الدواء ويصف أنواع العقاقير 
في عصره، وكيفية إعدادها ومقدار جرعاتها وكيفية تناولها، واملقالة األخيرة اقتصرت على 
الصيدلة وقد ظل مرجعًا أساسيًا ووحيدًا في الطب والصيدلة فترة من الزمن حتى ألف )ابن 
سينا( كتابه املوسوعي )القانون(، ويذكر )القفطي( أن )كامل الصناعة( في العمل أبلغ، وأن 
)القانون( في العلم أثبت، وكان املجوسي مثل أبو بكر الرازي، يصف للمريض في أول األمر 
عالجًا باألغذية متى أمكن ذلك، وإال فباستخدام األدوية املفردة ثم كان يلجأ لألدوية املركبة 

ر العالج بكل من األغذية واألدوية املفردة. إذا تعذَّ
تأتي أهمية الشيخ الرئيس ابن سينا )980-1037م( في حقل الصيدلة أنه الذي حّدد 
النظريات والتطبيقات، وأضاف في كتابه )القانون( جداول أطلق عليها اسم األلواح بنّي فيها 
نطلق عليه    أن  لوحًا; وهو تصنيف ميكن  اثني عشر  أثر كل دواء على كل عضو، وجعلها 
العقاقير، وقد ذكر وصفًا لعشرين فعاًل دوائيًا أكثر مما ذكره املجوسي في  تصنيف علم 
)كامل الصناعة(، وال يفوته ذكر األوزان واملكاييل املستخدمة في عصره، باإلضافة إلى ما 
مياثلها عند الروم، وقد خصص الكتاب الثاني من )القانون()2( ملفردات األدوية وهو ينقسم 
إلى جزأين األول يبحث ماهية العقار وصفاته ومفعوله على كل عضو من أعضاء اجلسد، 
والقياس  التجربة  إلى  سينا  ابن  ويشير  أبجديًا،  مرتبة  املفردات  فيه  يذكر  الثاني  واجلزء 

كطريقتني ملعرفة قوى األدوية والعقاقير. 

)1( القفطي: إخبار العلماء بأخبار احلكماء، ص 155 - 156.
)2( شوقي أبو خليل: احلضارة العربية اإلسالمية، ص 511.
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الزهراوي  عباس  بن  خلف  القاسم  أبا  هناك  فنجد  األندلس،  ربوع  إلى  توجهنا  وإذا 
)936-1013م( الذي كان طبيبًا للحكم الثاني، وهو يوصف بأنه أبو اجلراحة لكنه كان خبيرًا 
فاضاًل  طبيبًا  »كان  أبي أصيبعه(  )ابن  ذكر  كما  واملركبة  املفردة  والعقاقير  باألدوية  أيضًا 
خبيرًا باألدوية املفردة واملركبة، جيد العالج« وأشهر مؤلفاته هو كتاب )التصريف ملن عجز 
عن التأليف(، وقد خص الزهراوي الصيدلة في هذا الكتاب بنصيب كبير، إذ أفرد لها سبعة 
الالتينية وطبع  إلى  الكتاب، وقد ترجم  التي ضمها  الثالثني  املقاالت  بابًا من بني  وعشرين 
في البندقية عام )1471م(، وكانت أشهر مقالة صيدالنية هي التي ذكر فيها طريقة حتضير 
العقاقير املعدنية والنباتية واحليوانية وتنقيتها، وقد ذكر أسماء األدوية بعدة لغات وألسنة 
مختلفة غير العربية، وهي اليونانية والفارسية والسريانية والبربرية، وقد ذكر كذلك أسماء 
وأعمار  وذكر مصادرها  املفردة  األدوية  وأبدال  والصيدالنية،  الكيميائية  واألجهزة  األدوات 
ترتيبًا  ورتبها  واملكاييل  األوزان  وذكر  الدواء،  تاريخ صالحية  أي  واملفردة;  املركبة  األدوية 
ترويق  الفحم في  أول من استخدم  أنه  الكيمياء  علم  الزهراوي في  ألفبائيًا، ومن إجنازات 
قوالب  استخدم  أول صيدلي  وكان  الزيوت،  وغسل  اخلل  وتبييض  البسيط  العسل  شراب 

الكبس من األبنوس أو العاج لصنع األقراص الدوائية.)1(
البيروني    الفلكي  أحمد  بن  محمد  الريحان  أبو  الصيدلة  بعلوم  اهتموا  الذين  ومن 
)961 - 1048 أو 1053م( ولد بخوارزم وعاش في الهند ويعتبر من أملع علماء عصره في 
الرياضيات وعلم الفلك وله معادلة حلساب نصف قطر األرض زمنًا، ألف كتابًا في الصيدلة 
إلى  الكتاب  وينقسم  النهشعي،  حامد  أبو  الطبيب  فيه  عاونه  الطب(  في  )الصيدنة  أسماه 
قسمني أولهما في الفارماكواوجيا والعالج، وأضاف إليه تعريفات أضافت لعلم الصيدلة، 
واجلزء الثاني حتدث فيه عن العقاقير مرتبة بترتيل املعجم وذكر أسماءها وطبائعها وموطنها 

وطرق تخزينها وجرعاتها.
عام  توفي  الغافقي(  محمد  بن  أحمد  جعفر  )أبو  كذلك  العرب  الصيادلة  علماء  ومن 
)1165م( صاحب كتاب )األدوية املفردة(، وكان يرى أن على الطبيب أن يكون ملمًا متامًا 
الدواء، بل يترك ذلك  ينبغي أن يتدخل في صنع هذا  لكنه ال  الذي يصفه ملرضاه،  بالدواء 
للصيدالني الذي ينبغي أن يكون مّطلعًا على استعمال األدوية وطرق حتضيرها، وباإلضافة 
إلى كتاب األدوية املفردة فإن له مؤلفًا آخر أسماه كتاب األعشاب يتميز باحتوائه على حوالي 

)380( صورة ملونة لنباتات وأعشاب قد رسمت بطريقة واضحة ودقيقة.
يعتبر موسى ابن ميمون القرطبي )1134-1204م( من أعظم علماء عصره في الصيدلة  
وقد ولد في قرطبة ببالد األندلس ثم ارحتل إلى مصر، وواصل الدراسة الطبية ودخل في 
خدمة صالح الدين، ومن بعده ابنه امللك األفضل نور الدين علي، وقد ألف عشرة كتب أهمها 
فصول القرطبي، ومنها املقالة التي سماها السموم والتحرز من األدوية القاتلة وله رسالة 

)1( شوقي أبو خليل: علماء األندلس وإبداعاتهم املتميزة، وأثرها في النهضة األوروبية، ص 33-32.
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في مرض الربو والبواسير، ومن مؤلفاته )املختصرات( وهي تلخيص لكتب جالينوس وشرح 
ابن جلجل )شرح  العقار واعتمد في شرحه هذا على كتاب  أبقراط وشرح أسماء  فصول 

العقار( وكتاب )التلخيص( البن جناح.  
وجاء من بعده عالم آخر يعتبره املؤرخون من أكثر علماء النبات العرب إنتاجًا من حيث 
وضع املصنفات وأدقهم في فحص النباتات في مختلف البيئات والبلدان وهو )أبو محمد عبد 
الله بن أحمد( املعروف في املصادر التاريخية )بابن البيطار( )1197 - 1248م( ولد في مالقة 
وكان من شيوخ أبي العباس النباتي الذي كان يجمع أنواع النباتات في مدينة أشبيلية، وقد 
ارحتل ابن البيطار إلى كثير من أقطار العالم املعروف آنذاك رغبة منه في جمع ما يستطيع 
الكامل  امللك  عينه  مصر  إلى  جاء  وعندما  املفردة  والنباتات  احلشائش  من صنوف  جمعه 
عندما  وكذلك  األدوية،  بتحضير  واملهتمني  النبات  علماء  من  أي  للعشابني،  رئيسًا  األيوبي 
ارحتل إلى مدينة دمشق عينه امللك الصالح كذلك رئيسًا للعشابني وانتقل بعد ذلك إلى آسيا 
الصغرى لدراسة نباتاتها)1(. وقد عني بدراسة كل نبات أو عشبة في زمان نضجه، وكذلك 
األدوية  ملفردات  )اجلامع  املوسوعي  الكتاب  أهمها  كثيرة  وكتبًا  مصنفات  وضع  وقد  بيئته 
واألغذية( تنفيذًا ألمر امللك الصالح جنم الدين أيوب، وكان أكبر وأهم كتاب في الصيدلة وعلم 
اليوناني )ديسقوريدس( إلى القرن السادس  النبات طوال احلقبة املمتدة منذ عهد العالمة 
عشر امليالدي، وقد ذكر )ابن البيطار( في مصنفه هذا أكثر من )1500( صنف من األدوية 
مختلفة املصادر احليوانية والنباتية واملعدنية، من بينها )300( نوع جديد اكتشفها بنفسه، 
ولعّل أهم مامييز )ابن البيطار( اعتماده على ترك التكرار، وكذلك على توخي املنهج العلمي 
أثناء تدوينه ملصنفه )اجلامع ملفردات األدوية واألغذية(، وكان يرى أن من سبقوه من علماء 
النبات قد وقعوا في أخطاء نتيجة اعتماد جلهم على النقل من مصادر من سبقوهم ونراه 
ة النقل  يذكر عن نفسه أنه في املقابل اعتمد على التجربة واملشاهدة، ويقول في كتابه: »صحَّ
وثبت  والنظر،  باملشاهدة  عندي  فما صحَّ  رين;  املتأخِّ عن  ره  وأحرِّ األقدمني  عن  أذكره  فيما 
لديَّ باخُلْبر ال باخَلَبر، ادخرته َكْنًزا سرّيًًا، وعددت نفسي عن االستعانة بغيري فيه سـوى 
ر; العتماد أكثرهم على  م أو متأخِّ الله غنّيًًا، والتنبيه علـى كل دواء وقع فيه َوْهم أو غلط ملتقدِّ
ُحف والنقل، واعتمادي على التجِربة واملشاهدة حسبما ذكرُت من قبُل« وله كتاب آخر  الصُّ
يدعى )املغنى( في األدوية وكان )ابن أبي أصيبعه( تلميذًا )البن البيطار( وقد سافر معه بحثًا 

عن النباتات واألعشاب.
وفي نفس املجال نبغ )سديد الدين أبو الفضل داود بن أبي الفرج اإلسرائيلي( امللقب 
بالشيخ السيد، وهو طبيب وصيدلي مصري يهودي قد عاش في القرن الثاني عشر امليالدي 
وقد تعلم الطب والصيدلة على يد )هبة الله أبو البركات(، وقد تفوق في وصف وتركيب الدواء 
حتى أصبح صيدلي امللك العادل أحمد بن أيوب، وقد عاش مدة طويلة ولكن ضعف نظره في 

)1( ابن أبي أصيبعه: عيون األنباء في طبقات األطباء، ص 397.
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آخر أيامه لم ميكنه أن يخرج من منزله، وقد خصص له امللك الناصر صالح الدين األيوبي 
في كل شهر أربعة وعشرين دينارًا مصريًا تصل إليه في منزله دون أن يكلف خدمة. وقد 
استمر على هذا احلال نحو عشرين سنة، ومن أهم مؤلفاته )الدستور البيمارستاني( الذي 
سمي أيضًا بكتاب )األقراباذين( وقد جعله ابن أبي البيان في )12( بابًا، واستخدم طوياًل في 

مستشفيات مصر والشام والعراق، وله أيضًا كتاب املجريات في الطب.
علماء  من  آخر  جليل  عالم  ظهر  امليالدي  الثالث عشر  القرن  من  األول  النصف  وفي 
الصيدلة، وهو أبو املني داود املعروف بكوهني العطار، ويكاد أن يجمع املؤرخون املهتمون بعلم 
األدوية والعقاقير أنه مبجيئه قد ختمت حقبة التفوق الصيدالني في احلضارة العربية خالل 
املدة التي قد بدأت من القرن الثامن امليالدي وحتى نهاية القرن الثالث عشر منه، وقد اهتم 
ذلك العالمة بدراسة األدوية والعقاقير ووضع كتابه املتميز )منهاج الدّكان ودستور األعيان 
في تركيب األدوية النافعة لألبدان( الذي قصد به أن يكون أشمل من كتاب )ابن أبي البيان( 
في هذا املوضوع، والذي حل عند صيادلة مصر وعطاريها وفي مستشفيات مصر وسورية 
محل الكتاب األخير، ويشمل الكتاب )25( بابًا تناولت املعاجني والسفوف واألدهان واألكحال 
وغيرها الكثير، وقد جمع املعارف الصيدلية في هذا الكتاب كما يقول بنفسه من عدة مصادر: 
»مختارًا من عدة أقرباذينات كاإلرشاد امللكي، واملناهج وأقرباذين ابن التلميذ والدستور ومما 

نقلته عن ثقات العشابني، ومما امتحنته وجربته بيدي«.
»ولقد متيز داود العطار عن غيره بالنزاهة فنجده قد اعترف بأنه قد جمع معظم معارفه 
أخرى  عدة مصادر  على  اعتماده  إلى  باإلضافة  الشخصية،  تراكم خبراته وجتاربه  نتيجة 
البغدادي(،  جزلة  )البن  و)املنهاج(  للمجوسي  الصناعة(  و)كامل  جميع،  البن  )كاإلرشاد( 
واستمر كتاب )العطار( املرجع األول عند العطارين العرب حتى السنوات األخيرة من القرن 
التاسع عشر امليالدي، ومن نافلة القول إن كوهني العطار قد حتدث عن أعمار األدوية أي مدة 
بقائها سليمة وقال إن األصماغ تبقى أطول من البذور واألدهان تتزنخ في عامني أو ثالثة 
أما األفيون فقوته تضعف في ثالث سنني والزجنبيل يسرع إليه الفساد من عام إلى عامني.

العرب هو  والنباتات  الصيدلة  الذكر في سياق احلديث عن علماء  وآخر من يستحق 
)داوود بن عمر األنطاكي( املعروف باحلكيم أو بالرئيس الضرير وقد ولد كسيحًا ثم شفي 
من  ذلك املرض)1(، ولد بقرية الفوعة في شمال سورية، وعاش بأنطاكية وانتسب إليها وحفظ 
فيها  القرآن الكرمي ثم طلب العلم، ورحل إلى دمشق وبالد األناضول والقاهرة حيث عمل 
كرئيس لألطباء والصيادلة في القاهرة ونال شهرة عظيمة في مداواة املرضى، ثم ذهب إلى 
مكة حيث استقر بها إلى أن مات عام )1599م( ومن مآثره أنه درس األمراض الشائعة في 
زمانه وعمل على تركيب األدوية التي تعاجلها، ووضع عدة قوانني الستعمال األدوية املختلفة 
املفردة منها واملركبة وحدد اجلرعات املناسبة لكل حالة ولم يكتف بهذا بل نراه قد وضع 

قوانني لصناعة األدوية.

)1( علي عبد الدفاع: رواد علم الطب في احلضارة العربية واإلسالمية، ص 466.
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 700 في  يقع  الذي  العجاب(  للعجب  و)اجلامع  األلباب(  أولي  )تذكرة  كتابه  واشتمل 
صفحة على حوالي )3000( دواء من النباتات الطبية والعطرية حوالي )1700( دواء ذكر فيه 
جميع األسماء املختلفة للدواء وذكر ماهيته، احلسن منه والرديء بل ودرجة احلسن والرداءة 
لكل عقار وذكر التفاعل مع األدوية أو األطعمة وأماكن اجلسم التي يوثر فيها الدواء، وكذلك 
مضار العقاقير، ومقدار تناوله وبديله إذا لم يوجد، وحتى مدة الصالحية، ومكان التصنيع 
العجب  و)اجلامع  األلباب(  أولي  )تذكرة  منها  والصيدلة  الطب  في  املؤلفات  من  العديد  وله 
العجاب(، وهو كتاب يشرح فن الطب واألمراض وما يخصها من العالج، ويضم كذلك نكت، 
وغرائب ولطائف متعلقة بالطب وكتاب نزهة األذهان في إصالح األبدان، وهو كتاب يتناول 
التشريح وتفاصيل العلل واألمراض الظاهرة وله أيضًا كتاب مجمع املنافع البدنية وكتاب غاية 
املرام في الطب وكتاب )ألفية في الطب(، وكتاب )كفاية احملتاج في علم العالج( وكتاب )الدرة 

املنتخبة فيما صح من األدوية املجربة( وكذلك رسالة في الفصد واحلجامة.

بعض األدوية املستخدمة لدى الصيادلة العرب: 
كان التداوي باألدوية عند العرب بزهور النباتات وبذورها وجذورها فاستعملوا لذلك  
البصل، الكمون ملعاجلة أمراض الصدر، الثوم ملعاجلة ديدان وأمراض املعدة، وكذلك التني 
السوداء ألمراض اجلهاز  واحلبة  والسعال،  الربو  وبذور احللبة ألمراض  اإلمساك  ملعاجلة 
الهضمي، والكمأة لعالج أمراض العني، السواك لعالج األسنان  وفي مجال األدوية واألشربة 
واخلردل،  واحلنظل،  والريحان،  التمر،  منها  النباتات  من  العديد  استخدموا  واخلضاب 
السمسم، وشوك السعدان، الشعير، والسلق، احلنطة، الطلح، البطيخ، والقثاء، الثوم، البصل، 
العنب، واحلناء، الزعفران والعصفر، الصندل الكافور، والصبر، واكتشف علماء الصيدلة 
ال  الذكر  سبيل  على  منها  نذكر  األدوية  علم  دستور  إلى  أضافوها  جديدة  عقاقير  العرب 
احلصر: بعض املسهالت كالراوند، والسنامكي، والسنط، وكذلك املنشطات كاجلوز املقيئ 
واألكونيت، أو خانق الذئب والقنب أو احلشيش وصدأ القمح كمسكن لأللم واخلشخاش، أو 
األفيون كمنوم ولتسكني األلم وإيقاف السعال ومنع اإلسهال، وقد أوصى الصيادلة العرب 
القرفة،  الهندي،  والتمر  الطيب  وجوزة  واملر  القرنفل  والصندل  الكافور  من  كل  باستخدام 
مزيج  في صنع  وأدخلوه  السكران  واستعملوا  التداوي،  في  والتوابل  والزجنبيل  الينسون 
مخلوط الكبريت ويكون البخار املتصاعد منهما عبارة عن مخدر يستمر تأثيره يومًا كاماًل، 
احليوانات  بعض  أعضاء  يستعملون  كانوا  أنهم  الطريف  ومن  العملية.  أثناء  الطيب  وجوز 
ملعاجلة األمراض كتناول جزء من كلية الكلب العقور مبجرد قتله كعالج للسعار، أو حتى 

مرارته التي اعتقدوا أنها حتتوي على مادة تقاوم ذلك املرض.
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أثر انتقال علوم الصيدلة العربية على احلضارة األوروبية:
انتقلت علوم الصيدلة فيما انتقل من مختلف العلوم العربية إلى القارة األوروبية عن 
طريق ثالثة مراكز رئيسية وهي مدرسة ساليرنو الطبية التي كانت مركزًا لنقابة األطباء ومركز 
جذب لكل من املرضى ودارسي الطب، وقد أنتجت تلك املدرسة دستورًا طبيًا ملعاجلة السموم 
وضعه الطبيب )دونولو( في القرن العاشر امليالدي، وهو مأخوذ من أصول عربية وكتاب آخر 
يعد أول فارماكوبيا أوروبية وضع حوالي عام )1100م(، ومن علماء مدينة ساليرنو قسطنطني 
اإلفريقي )1020-1087م( الذي عمل راهبًا في )دير مونتى كاستينو( ثم توجه إلى ساليرنو 
حيث الكثير من الكتب العربية في الطب والصيدلة منها كتاب )كامل الصناعة الطبية( )لعلي 
املجوسي(، وكتاب )زاد املسافرين( )البن اجلزار( و)طب العيون( )حلنني بن إسحاق( لكنه 
أغفل أسماء املؤلفني األصليني ونسب املعلومات الطبية لنفسه وكانت صقلية املركز الثاني 
النتقال العلوم إلى األوروبني، حيث أبدى ملوك النورمان الذين استولوا على اجلزيرة من أيدي 

العرب تسامحًا نحو احلضارة العربية وعلومها.
وقد نقل فرج ابن سليم الذي كان يعمل في خدمة امللك روجر النورماني حاكم صقلية 
بن  قبل )حنني  الذي ترجمه من  التجريبي( )جلالينوس(  )للرازي( و)الطب  كتاب )احلاوي( 
إسحاق(، وقد قام فرج بوضع كتب طبية وصيدلية قائمة على املصادر العربية مأخوذة ملؤلفني 
كبار أمثال )الرازي( و)ابن سينا( و)حنني ابن إسحاق( و)علي بن عباس املجوسي()1(، لكن 
األندلس كانت أكبر معبر لعلوم الطب والصيدلة العربية، حيث تعايشت احلضارتان العربية 
واألسبانية قرونًا طويلة، وكان تسامح حكام األندلس العرب مع األجناس واألديان املختلفة 
سببًا لسهولة انتقال علوم العرب إلى أوروبا الغربية، وبالتدريج سقطت مدن األندلس في أيدي 
إلى تشجيع  العرب وعلومهم، مما دفعهم  األسبان وكان بعض حكامها شغوفني بحضارة 
املترجمني  أقدم  ومن  الالتينية،  إلى  العربية  من  العلمية  املصادر  لنقل  األسبان  املترجمني 
الذي  و)جنديلفي(  لألسبانية،  العربية  من  يترجم  كان  الذي  األسباني(  )يوحنا  طليطلة  في 
و)دانيال  الدملاني(،  و)هرمان  الشستري(  )روبير  وهناك  اّلالتينية  إلى  األسبانية  يترجم من 
التيفالي( و)جيرارد  )أفالطون  اإليطاليني  كانا  األوروبني  املترجمني  أعظم  لكن  دي مورلي(، 
الكرميوني( اللذان أجادا اللغة العربية وترجما العديد من الكتب الطبية والصيدلية، مثل كتاب 
الكندي في معرفة قوة األدوية املفردة وكتاب )املنصوري( )للرازي( و)القانون( )البن سينا(، 
في  األوربية  احلضارة  على  العربية  العلوم  تأثير  ومازال  )للزهراوي(،  )التصريف(  وكتاب 
ف بعضها كألفاظ الشراب  وجود بعض األلفاظ العربية التي الزالت تستعمل بنصها، وإن ُحرِّ

والطرطير والكحول والقالي والبورق واألكسير. 

)1( محمود احلاج قاسم: الطب عند العرب واملسلمني ـــ تاريخ ومساهمات، ص 378.
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الفصل اخلامس

حركة الترجمة الطبية

ورحلة العلوم من وإلى الغرب  

)1( أحمد شوكت الشطي: العرب والطب، ص 123.
)2( زيجريد هونكة: شمس العرب تسطع على الغرب، ص 385. 

)3( نفس املصدر، ص 390.
)4( فؤاد سيزكني: تـــــــــاريخ التراث العربي، ص48.  

مقدمة: 
لدى  خاصة  أهمية  املختلفة  بفروعها  الطبية  للعلوم  كانت  العربية  احلضارة  ظل  في 
املسلمني كافة سواء من األفراد العاديني ورجاالت الدولة، وحتى خلفاء املسلمني وسالطينهم  
في مختلف عصور تلك احلضارة، وبدا ذلك االهتمام بالطب وعلومه في توفير أماكن التعلم  
كاملدارس الطبية امللحقة بالبيمارستانات، وكذلك العناية بترجمة وتعريب أمهات الكتب الطبية 
لدى مختلف احلضارات السابقة، وأدى ذلك إلى حدوث تطور ملموس في هذا العلم نتيجة 
العمل الدؤوب لتشجيع املنتمني له من طالب وأطباء، وقد برع األطباء العرب في االنفتاح على 
مقتنيات وذخائر الطب عند األمم السابقة، وبخاصة الطب اليوناني الذي كان له تأثير بالغ 
على بدايات الطب العربي، وعملوا بالتالي على نقل مجموعة ضخمة من املصنفات الطبية 
كما  وغيرهما  و)جالينوس(،  )كأبقراط(  اليونان  األطباء  العربية ملشاهير  اللغة  إلى  اليونانية 
ذكر أحد املؤرخني أن العرب قد ملكوا جميع علم اليونانيني، وكان في بغداد نحو مئة مترجم 
ينقلون كتب اليونان إلى العربية والسريانية)1(، وأما دور الكتب ففي عام )891م( كان عددها 
في بغداد أكثر من مائة)2(. وكان في سوق الكتب عند بوابة البصرة ببغداد أكثر من مائة 

متجر لبيع الكتب)3(. 
العلمية  العديد من املشاهدات  إلى إضافة  العرب عند هذا احلد، بل سعوا  ولم يقف 
والبحوث التجريبية التي أجروها أحيانًا على أنفسهم، وأدى ذلك املنحى إلى وضع أصول 
ومناهج نظرية لعلوم الطب املتعددة في كل فروعه)4(، وكانت النتيجة الطبيعية إلى ظهور كم 
اليحصى من املؤلفات في مختلف التخصصات الطبية، ظهرت جنبًا إلى جنب مع التجارب 
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طلبة  كان  حيث  بها،  امللحقة  الطب  ومدارس  البيمارستانات  في  كانت جترى  التي  العملية 
الطب ميرون على املرضى مع أساتذتهم ويطبقون ما درسوه من نظريات مبا يشاهدونه في 
الواقع، بل وفي بعض األحيان كان األستاذ الطبيب يزور املرضى في بيوتهم بعد خروجهم 
عملية  ومراقبة  للمرضى  احلادثة  التغيرات  تسجيل  تالمذته  من  ويطلب  العالج،  أماكن  من 
الشفاء التدريجي، مما كان له األثر الواضح في تطور العملية التعليمية للطب عند العرب، 
وأدت إضافة تلك الشروح الدقيقة التي كانت أساسًا للعلم التجريبي إلى إنتاج كم هائل من 
الطبية،  الدراسات  إثراء  الواضح في  لها األثر  التي كان  املبتكرة  الطبية  اآلثار والدراسات 
ورقيها حتى بلغت احلضارة العربية بهذا العلم موقع الريادة بني معاصريهم، وكان لهم من 

ثم الفضل الكبير في تقدم اإلنسانية ورقي األمم من بعدهم في هذا العلم.

نشوء حركة الترجمة: 
تعتبر الترجمة من أفضل السبل التي سلكتها األمم لتبادل املعرفة، وقد حرص العرب 
على نقل العلوم واملعارف ممن جاورهم أو خالطهم من باقي األمم، كالفرس والروم والسريان 
قواميسهم  في  وأدخلوها  املصطلحات  من  كثير  بتعريب  قاموا  وقد  واملصريني،  والهنود 
ومعاجمهم، بل واشتقوا منها ألفاظًا ذات معاٍن مختلفة، وفي البداية واجه املترجمون العديد 
العلوم  مجال  في  والسيما  عليها،  تشتمل  العربية  اللغة  تكن  لم  التي  واملعاني  األسماء  من 
اللغة  هذه  اثبتت  ولقد  العربية،  لغتهم  في  يقابلها  ما  يجدوا  ألن  جد  بكل  فسعوا  املختلفة، 
صدارتها فاستوعبت املصطلحات واأللفاظ األعجمية، فظهرت بالتالي مجموعة ضخمة من 
األسماء واملعاني اخلاصة بعلوم جديدة نذكر على سبيل املثال ال احلصر، الفلسفة، وعلم 
الكالم، واملنطق وكذلك العلوم التجريبية كالطب والصيدلة والهندسة واحلساب والفلك. هناك 
عوامل عدة قد مهدت لظهور حركة الترجمة في عصر احلضارة العربية، ومنها االنتصارات 
اليونانية في  انتشار احلضارة  إلى  التي قام بها )اإلسكندر األكبر( وأدت بدورها  الكبرى 
منطقة غرب آسيا وشمال إفريقية، ومنها مصر مما صبغ هذه املنطقة يصبغة خاصة أطلق 
وعدة  األوروبية  اليونان  بالد  مزيجًا من حضارة  وكانت  الهلينستية،  اسم احلضارة  عليها 
حضارات شرقية كالفارسية واآلرامية واملصرية، وهي فترة امتدت من وفاة )الفاحت املقدوني( 
العظيم )323 ق.م(، وحتى القرن السابع امليالدي، عندما جاء الفتح العربي إلى تلك املنطقة 
التي زخرت بوجود مراكز متعددة وشهيرة للحضارة اليونانية، ومنها اإلسكندرية وأنطاكيا 

ونصيبني وكذلك جنديسابور.
وقبل ظهور اإلسالم في جزيرة العرب قام السريان بدور الينسى في ترجمة ما وجدوه 
عوامل ساعدت       هناك  كانت  وقد  األم،  لغتهم  إلى  وعلومهم  اليونان  معارف  من  أيديهم  بني 
السريان على ذلك منها أن وجود كثير من علماء اليونان الذين رحلوا من بالدهم حتت تأثير  
موجات من االضطهاد الديني واجتهوا صوب الشرق، حيث وجدوا مالذًا لهم واستقروا في 
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القرن اخلامس  مدينة )الرها( شمال العراق وهناك أسسوا مدرسة شهيرة ملع جنمها في 
امليالدي، وكذلك عندما أمر )زينون( )474 – 491م( إمبراطور القسطنطينية بإغالق مدرسة 
أسسوا  حيث  )نصيبني(،  مدينة  إلى  بها  املوجودون  علماؤها  رحل  )489م(  سنة  )الرها( 
مدرسة أخرى كان لها قصب السبق في عدة ميادين من صنوف املعرفة كالفلسفة اليونانية 
والطب اليوناني، لكن الضربة القاصمة للعلوم اليونانية حدثت عندما عندما أغلق )جستنيان( 
األول )527 - 565م( مدرسة أثينا الوثنية سنة )528م( وشرد مدرسيها وعلماءها فلم يجدوا 
أمامهم سوى أحضان الفرس ليرمتوا فيها، واستقر السريان في جنديسابور التابعة للدولة  
الفارسية التي ابتنى بها كسرى )انوشروان( )531 - 579م( بيمارستانا شهيرًا للطب، وتقع 
تلك املدينة في خوزستان، وقد أسسها امللك الفارسي )سابور األول( من قبل لتكون معقاًل 
ألسراه من الروم عندما انتصر على اإلمبراطور الروماني )فاليران( عام )260م()1(، ولذا فقد  
كانت اللغة اليونانية شائعة ومعروفة بها، وقد فتحها املسلمون في عهد عمر بن اخلطاب عام 
)638م(، وقد حرص السريان على نقل الكثير من املصنفات اليونانية التي فقدت أصولها 
إلى  لغتهم السريانية، وهي إحدى اللغات اآلرامية، ومن أشهر مراكز السريان مركز مدينة 
)حران( إلى اجلنوب من )الرها(، ويتنسب إلى هذه املدرسة الطبيب )ثابت بن قرة( الذي كانت 
له مؤلفات عديدة في الطب، وقد عمل في خدمة اخلليفة )املعتضد العباسي( )279-289ه(، 
وكان من ذريته الطبيب )سنان بن ثابت()2( الذي حظي برضا اخلليفة )القاهر(. كما اشتهرت 
مدرسة )حران( أيضًا بعلم الفلك ومن علمائهم املشهورين )عبد الله محمد البتاني(، و)أبو 

جعفر اخلازن(.
لقد كانت اللغة السريانية مبثابة اللغة العاملية لتداول املعارف والعلوم في منطقة الشرق 
األدنى قبل ظهور اإلسالم، لكن كان هناك عيب في تلك الترجمة السريانية، وذلك كونها كانت 
أسهم  وقد  املترجم،  للنص  املعنى  إلى ضياع  األحيان  بعض  في  أدى  حرفية، مما  ترجمة 
السريان كذلك في ترجمة بعض الكتب عن البهلوية والتي هي اللغة الفارسية، وقد استقر 
كذلك بعض العلماء اليونان في جنديسابور واشتهروا بالدراسات املتعلقة بالطب، وبالتدريج  
صار علماء تلك املدرسة يضعون قواعد لعالج العلل واألمراض، وقد ظلت مستعملة حتى 
بعد ظهور اإلسالم لدرجة أن اخلليفة العباسي الثاني )أبا جعفر املنصور( )136 - 158ه( 
عندما أصابه املرض أحضروا له الطبيب ذائع الصيت في عصره )جرجيس بن بختيشوع( 
الذي كان رئيسًا ألطباء بيمارستان جنديسابور، ومنذ ذلك التاريخ اشتهر )آل بختيشوع( في 

خدمة خلفاء بني العباس ببغداد.
عندما تتجه أبصارنا جتاه الغرب جند أن مدرسة الطب في مدينة اإلسكندرية مبصر 
البطالسة،  عهد  إلى  تأسيسها  تاريخ  ويعود  امليالد(  قبل  الثالث  القرن  في  تأسست  )التي 

)1( محمود احلاج قاسم: الطب عند العرب واملسلمني ـــ تاريخ ومساهمات، ص 43.
)2( القفطي: تاريخ احلكماء، ص 191.
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وقد وجد العرب فيها خزائن كتب ضخمة، وقد استفاد العرب من البرديات احملفوظة فيها، 
العربية  اللغة  إلى  األصلية  لغتها  من  املؤلفات  تلك  لترجمة  املدرسة  تلك  بعلماء  واستعانوا 
والعلوم  املعارف  صنوف  لشرح  ثابتة  قواعد  بتأسيس  املدرسة  تلك  قامت  وقد  وشرحها، 
اليونانية، ومنها الطب، إال أن تلك املدرسة قد انغمست بقوة في اجلدل الديني حول بعض 
قضايا الالهوت املسيحي، وأدى بعدها النسبي عن عواصم اخلالفة في دمشق وبغداد إلى 
جعل تأثير مدارس الشرق، وخاصة جنديسابور يبدو أكثر قوة، وكذلك جند مدرسة أنطاكيا 
التي تقع في شمال بالد الشام )تأسست 300 ق.م(، وفتح املسلمون دولتي فارس والعراق، 
وكذلك الشام ومصر في القرن السابع امليالدي، وجدوا أن مدارس تلك البالد املختلفة قد 
إن  بل  الثقافات،  بهذه  تام  على جهل  العرب  يكن  ولم  وفكرهم  اليونان،  احتضنت حضارة 
بعض املؤثرات الثقافية من تلك املدارس قد تسربت إليهم بدليل استعانة الرسول محمد � 
)باحلارث بن كلدة(، وهو الذي تعلم في مدرسة جنديسابور الطبية، وكذلك )الكناش الطبي( 
الذي وجده عمر بن العزيز في خزائنه وأمر بنشره رمبا ذلك بتأثير صديقه الطبيب )ابن أبجر( 

الذي تعلم في مدرسة اإلسكندرية.   

بدايات حركة الترجمة: 
تعود جذور حركة الترجمة إلى اللغة العربية قبيل ظهور اإلسالم، ذكر املؤرخون  وجود   
ديوان خاص بالترجمة من العربية وإليها عند بعض ملوك الفرس، وكان يعمل في ذلك الديوان 
(، وكان بعض العرب من يعمل مترجمًا من العربية للفارسية   )زيد العبادي(، وكذلك ابنه )عديَّ
في بالط كسرى، )كلقيط بن معمر(، وكان األحناف يقرأون في مكة الكتب املقدسة كالتوراة 
واإلجنيل، ويقول )ابن حجر العسقالني( إن ورقة بن نوفل ابن عم السيدة خديجة بنت خويلد 
تعلم اللسان العبراني والكتابة العبرانية، وهناك رواية أخرى أنه كان يكتب اإلجنيل بالعربية 
وكان )النضر بن احلارث بن َكلَدة( يشتري كتب الفرس، ويحدث بها أهل مكة، إذ كان يتقن 
اللغة  يعرف  والقراءة، وبعضهم كان  الكتابة  يعرف  يثرب  أهل  الفارسية، وكان بعض  اللغة 
السريانية والعبرية، ذلك بحكم الرحالت التجارية إلى بالد الشام ووجود الكثير من اجلاليات 

اليهودية التي تسكن يثرب.     
أما بالنسبة حلركة الترجمة في عهد الدولة العربية فيمكن إرجاعها إلى صدر اإلسالم 
خالل العهد النبوي، بل وبتكليف منه � كما روي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال 
الله � أن أتعلم السيريانية( قال الشيخ األلباني: حسن صحيح، لذلك من  )أمرني رسول 
أشهر من تعلم اللغة السريانية في عهده � هو الصحابي )زيد بن ثابت(، ويذكر أنه قد 
التاريخية  املصادر  وتذكر  والرومية،  الفارسية  اللغتني  كذلك  وتعلم  يومًا،  في ستني  تعلمها 
باسم  عليها نص  وكتب  الهجرة(،  من   22( عام  إلى  تعود  اإلسالم رمبا  في  بردة  أقدم  أن 
الصحابي )عمرو بن العاص( ويوجد به ثالثة أسطر باللغة اليونانية وقد كتبت الترجمة العربية 
حتتها، لكن هناك من يرى من املؤرخني أن جذور حركة الترجمة إلى العربية قد نبتت في 
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أول عصر اخلالفة األموية حيث ذكرت بعض املصادر أن )خالد بن يزيد بن معاوية( وامللقب 
)بحكيم آل مروان( قد أرسل إلى مدينة اإلسكندرية طلبًا لبعض الكتب املتخصصة في علم 
الطب، وكذلك علم الكيمياء أو ما كان يطلق عليه علم الصنعة في ذلك الزمن لترجمتها إلى 
أنه قد  العربية، وذلك بعدما أقصى نفسه عن اخلالفة عن طيب خاطر، ويذكر أيضًا  اللغة 
طلب قدوم راهب بيزنطي من مدرسة اإلسكندرية اسمه )مريانوس(، وطلب منه أن يعلمه علم 
الصنعة، بل وجنده قد طلب من آخر يدعى استيفانيوس ترجمة ما أتى به )مريانوس( إلى 
الندمي( في هذا الصدد في كتابه )الفهرست()1( أن خالدًا كان  العربية، ويذكر )ابن  اللغة 
يسمى )حكيم آل مروان(، وكان فاضاًل في نفسه، وله همة ومحبة للعلوم، خطر بباله الصنعة 
فأمر بإحضار جماعة من الفالسفة ممن كان ينـزل مدينة مصر، وقد تصفح بالعربية، وأمرهم 
بنقل الكتب في الصنعة من اللسان اليوناني والقبطي إلى العربي، وهذا أول نقل كان في 
اإلسالم من لغة إلى لغة وقد وصف )ابن خلكان( في كتاب )وفيات األعيان( )خالد بن يزيد(، 
بقوله إنه كان أعلم قريش بفنون العلم، وله كالم في صنعة الكيمياء والطب وكان متقنًا لهذين 
العلمني)2(، وحتى )اجلاحظ( قد قال عنه إنه كان أول من أعطى الترجمة والفالسفة، وقرب 
أهل احلكمة ورؤساء كل صنعة، ويذكر أن أول ترجمة ظهرت في اإلسالم كانت بتشجيع من 
األمير )خالد بن يزيد بن معاوية( والذي توفي عام )85هـ( ودرس العلوم واحلكمة على أحد 
رهبان اإلسكندرية، ويدعى )مريانوس(، فنقل له كتب في صنعة الكيمياء. كما درس احلكمة 
وعلم النجوم على يد راهب آخر يدعى )اسطفانوس(، وقد استفاد )خالد بن يزيد( من الكتب 
التي ترجمت له فألف كتبًا في الصنعة )الكيمياء(، وأما في عهد اخلليفة األموي )مروان بن 
احلكم( والذي توفي عام )65هـ( فقد نقل )ماسرجويه البصري()3(، كناشًا في الطب )للقس 
أهرن( من اللغة السريانية إلى اللغة العربية، وكانت اخلطوة املهمة في الترجمة إلى العربية 
ن باللغة الفارسية، وفي أيام )احلجاج بن يوسف(  هي تعريب ديوان اخلراج الذي كان يدوَّ

)660-714م( قام )صالح بن عبد الرحمن(، مولى بن متيم بنقل الترجمة إلى اللغة العربية.
وفي بالد الشام كان ديوان اخلراج يستعمل اللغة اليونانية، ومت تغيير اللغة إلى العربية 
في عهد اخلليفة )عبد امللك بن مروان( واملتوفى عام )86هـ(، وذلك على يد )أبو ثابت سليمان 
بن سعد( الذي كان يكتب الرسائل في الديوان، وأتى من بعده )عمر بن عبد العزيز( )99 - 
101ه( الذي اصطحب معه أحد علماء مدرسة اإلسكندرية الطبية )عبد امللك بن أبجر الكناني( 
بعد أن أسلم على يديه واعتمد عليه )عمر( في صناعة الطب وقد قام أيضًا بنقل علماء مدرسة 
اإلسكندرية إلى مدرسة أنطاكيا سنة )100ه(، لكن هذا ال يعني أن مدرسة اإلسكندرية قد مت 
إغالقها بل ظلت موجودة في العصر العباسي، ومن أشهر أطبائها )بليطان( الذي طلب منه 
اخلليفة )هارون الرشيد( )170-194ه( ليعالج إحدى جواريه، وفي خالفة ابنه )هشام بن 

)1( ابن الندمي البغدادي: الفهرست، ص680.
)2( ابن خلكان: وفيات األعيان وأنباء الزمان، ج2، ص 224.

)3( محمود احلاج قاسم: الطب عند العرب واملسلمني ـــ تاريخ ومساهمات، ص 62.
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عبد امللك( والذي توفي عام )125هـ( نقل أو صلح النقل الكاتب )أبو العالء سالم(، رسائل 
أرسطاطاليس إلى )اإلسكندر املقدوني(، وممن نقل عن اللغة الفارسية في عهده أيضًا )جبلة 
بن سالم( الذي ترجم كتابي )رستم وإسفنديارو بهرام شوس(، لكن النقلة في هذا العصر 
الباكر، والسيما في العصر األموي وبدايات العصر العباسي الذين تولوا نقل وترجمة الكتب 
األعجمية إلى اللغة العربية لم يكونوا متساوين في إجادة اللغة العربية، أو إجادة حتى العلوم 
التي كانوا يترجمون أصولها، لهذا جند أن كثيرًا من املصنفات األجنبية، التي ترجمت في 
ذلك احلني قد تعرضت إلعادة الترجمة والشرح وأحيانًا التصليح على يد مترجمني آخرين، 
كانوا أكثر منهم في إتقان تلك املعارف علمًا، وأجود لغة ممن سبقهم، وفي هذا الصدد نذكر 
أن عملية ترجمة املؤلفات األجنبية إلى اللغة العربية قد متت عن طريق إما الترجمة احلرفية، 
وهي الوسيلة األكثر شيوعًا بني املترجمني السريان عند نقلهم للمؤلفات من اللغة اليونانية إلى 
السريانية أو العربية، وقد سار على هذا املنهاج )يوحنا بن البطريق(، و)عبد املسيح بن ناعمة 
احلمصي( وغيرهما، وهناك طريقة أخرى سار عليها بعض املترجمني وهي ترجمة املعاني 
وقد سلكها )حنني بن إسحاق( ومن تعلموا على يديه، وجاء من بعدهم مترجمون منهم )عبد 
الله بن املقفع(، و)يعقوب الكندي(، و)عمر بن فرخان الطبري(، وقد عمد هؤالء إلى الترجمة 

باملعنى مع اإليجاز. 

تطور حركة الترجمة وازدهارها:  
كانت الترجمة في عصر الدولة األموية التي متيزت بالعصبية القبلية قليلة، فكان اخللفاء 
والوزراء من العرب قد اقتصروا في الترجمة على علوم الكيمياء والفلك والطب، حيث كانت 
تعتبر مجرد محاوالت فردية ال يلبث أن تضمحل بزوال األفراد املشجعني حلركة الترجمة، 
لكن جند أنه خالل العصر العباسي قد اتسع نطاقها وازدادت قوة لتشمل علومًا أخرى، مثل 
الفلسفة واملنطق وعلم الكالم وكذلك العلوم التجريبية والكتب األدبية، ومن أهم أسباب ذلك 
أن الدولة العباسية قد قامت مبعاونة الفرس، وخاصة أهل خراسان الذين متسكوا بثقافاتهم 
القدمية، باإلضافة إلى ذلك جند أن الكثير من خلفاء بني العباس كانت أمهاتهم غير عربيات، 
وأدت تلك العوامل املختلفة إلى زيادة تشجيع اخللفاء العباسيني وحكام املقاطعات واألمراء بل 
واألسر النبيلة ورعايتهم للمترجمني، ونراهم قد فتحوا بغداد وعواصم األمصار أمام أولئك 
العلماء بل وأجزلوا لهم العطايا واألموال وخلعوا عليهم صنوف التشريف والتشجيع بغض 

النظر عن اختالف أصولهم العقائدية.
كما أصبحت الترجمة أمرًا من أمور الدولة وركنًا من أركانها بل وسلوكًا مستمرًا من 
رجاالتها فلم يعد مجرد جهد فردي سرعان ما يذوى بزوال األفراد سواء حكام أو غير ذلك،  
ومن أمثلة اهتمام خلفاء بني العباس بالعلماء واملترجمني جند أن ثاني خلفائهم )أبا جعفر 
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املنصور( )754 - 775م( قد عني بترجمة الكتب إلى العربية من مصادرها األصلية سواء من 
اللغة اليونانية أو الفارسية، ويعتبر أول من بعث إلى اإلمبراطور البيزنطي طالبًا منه إرسال 
الكتب العلمية، فبعث له كتاب )إقليدس في الهندسة(، وبعض كتب الطبيعيات، وقد ُترجم في 
زمنه كذلك كتاب )املجسطي( )لبطلميوس(، وبعض كتب )احلساب الهندية(، وفي تلك املرحلة 
لبعض  وكذلك  )أبقراط(،  اليوناني  الطبيب  كتب  بعضًا من  بن إسحاق(  نقل )حنني  الباكرة 
من مصنفات الطبيب الروماني )جالينوس( في الطب، ونقل )ابن املقفع( كتاب )كليلة ودمنة( 
من الفارسية، وملا ازدادت أعداد العلماء في مدينة بغداد عاصمة اخلالفة أقام لهم اخلليفة 
العباسي )هارون الرشيد( )786 - 809م( دارًا أسماها )دار احلكمة( لتكون مبثابة أكادميية 
علمية يجتمع بها  الطالب واألساتذة، وجنده قد حرص على إمدادها باملؤلفات واملصنفات 

التي أمر بنقلها من مدن آسيا الصغرى وكذلك مدينة القسطنطينية. 
وجاء من بعده ابنه اخلليفة )املأمون( )813-833م(، وضاعف من اهتمامه ببيت احلكمة، 
فوسع من أنشطتها العلمية وبالغ في العطاء للمترجمني، بل وقام بإرسال رجاله إلى مدينة 
القسطنطينية الستجالب املؤلفات اليونانية في مختلف صنوف املعارف، نذكر منهم )احلجاج 
راسل  قد  )املأمون(  أن  )الفهرست(  في  الندمي(  )ابن  ذكر  وقد  البطريق(،  و)ابن  بن مطر(، 
إمبراطور القسطنطينية وطلب منه امداده مبا يستطيع من املؤلفات. ويذكر بعض املؤرخني 
بن  )ثيوفيل  العصر  املترجمني في ذلك  له ذهبًا، ومن أشهر  يترجم  أنه كان يعطي وزن ما 
توما الرهاوي(، و)جورجيس بن جبرائيل(، و)ثابت بن قرة(، و)إسحاق بن حنني(، و)يوحنا 
بن ماسويه()1( و)احلجاج بن يوسف الكوفي(، و)حنني بن إسحاق( الذي ترجم كتبًا عدة في 
علوم املنطق والفلسفة والعلوم والطبيعة، لكن أغلب ما ترجمه كان في علم الطب، وقد ترجم 
تلك املؤلفات من اللغة اليونانية إلى اللغتني السريانية والعربية، وجنده قد ترجم )جلالينوس( 
كتابًا   )39( حوالي  العربية  إلى  منهم  نقل  السريانية  إلى  مصنف  مائة  على  يربو  ما  أكثر 
)املجسطي(  كتاب  )لفيثاغورس(،  الذهبية(  )احلكم  كتاب  ترجم  )املأمون(  عهد  وفي  فقط، 
)لبطليموس( الذي ترجم للمرة الثانية كما نقل إلى العربية عدد كبير من مؤلفات جالينوس 
أرسطو  مؤلفات  أكثر  نقلت  كما  )ألفالطون(،  )النواميس(  وكتاب  الطب،  في  وأوريباسيوس 
ومنها كتاب )السياسة(، الذي ُأعجب فالسفة العرب به ولقبوه باملعلم األول، يقول )ابن الندمي( 
في الفهرست »وممن عني بإخراج الكتب من بالد الروم )محمد وأحمد واحلسن(، بنو شاكر 
املنجم، الذين احترفوا مهنة شراء املخطوطات، فكانوا يرسلون من يتقن اللغة اليونانية إلى 
بالد الروم، ومنهم )حنني بن إسحاق( و)حبيش بن احلسن(، و)ثابت بن قرة(، لشراء الكتب، 
واحلساب  واملوسيقى  والهندسة  الفلسفة  في  املصنفات  وغرائب  الكتب  بطرائف  فجاءوهم 
والطب، وقد تفرغ )حنني( لترجمة مؤلفات )جالينوس( كما انصرف ابنه )إسحاق( إلى ترجمة 

)1( ابن أبي أصيبعه: عيون األنباء في طبقات األطباء، ص 246.
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كتب )أرسطو( في الفلسفة، وقام )ابن البطريق(، و)إسكندر بن لوقا البعلبكي( بنقل مؤلفاته 
في علم احليوان. واشتهر )إسحاق بن يعقوب الكندي(، و)ثابت بن قرة احلّراني( بنقل كتب 
العباسي  بعدهم اخلليفة  العربية، وجاء من  إلى  اليونانية  والرياضيات من  والفلك  الهندسة 
)جعفر املتوكل( )847-861م( الذي بنى للمترجمني بيتًا بالقرب من قصره في مدينة سامراء، 
املصنفات  شراء  في  األعاجم،  ومن  العرب  من  األغنياء  تسابق  وقد  رعايته  حتت  ليكونوا 
املختلفة والتفاخر باقتنائها، وفي عصر والية مصر عاش )سعيد بن توفيل( الذي كان طبيب 
)أحمد بن طولون( )835 - 884م(، فازدهرت نتيجة لذلك مهنة الوراقني وجتارة الكتب، كما 
أدى إلى انتعاش حركة الترجمة من اللغات األجنبية املختلفة إلى اللغة العربية، ومن أشهر 
)للمأمون( كتاب )املجسطي(،  الذي ترجم  اليونانية )احلجاج بن مطر(  اللغة  املترجمني من 
)السماع  كتاب  وترجم  البرامكة  خدم  فقد  األبرش(  )سالم  أما  )إقليدس(،  كتاب  وكذلك 
)لديسقوريدس(،  )األدوية(  كتاب  ترجم  الذي  باسيل(  بن  و)استيفان  )ألرسطو(،  الطبيعي( 
وأصلحه )حنني ابن إسحق( في عصر اخلليفة )املتوكل(، ونقل )أبو عمرو يوحنا بن يوسف 
الكاتب( كتاب )أفالطون( في )آداب الصبيان(، كما )ترجم أيوب بن القاسم الرّقي( من اللغة 
)فورفوريوس  ملؤلفه  إيساغوجي(  باليونانية  أو  )املدخل  كتاب  العربية  اللغة  إلى  السريانية 
الصوري(، وقد قام )منكه( الهندي بنقل كتاب )شاناق في السموم والترياق( إلى العربية، 
وأخيرًا فقد ترجم )أبو بكر أحمد بن علي( املعروف )بابن وحشية( عدة مؤلفات من النبطية 

إلى العربية، كان من أشهرها كتاب )الفالحة النبطية(.

عصور  خالل  الترجمة  حركة  على  املختلفة  احلضارات  تأثير 
احلضارة العربية:

امتدت رقعة الدولة العربية في عهد األمويني والعباسني إلى آفاق بعيدة، وشملت العديد 
من احلضارات السابقة لها، وضمت في رحابها علماء من مختلف امللل والعقائد وعملت على 
توفير أجواء البحث العلمي فسعى حكامها إلى تشجيع الترجمة من مختلف اللغات إلى اللغة 
العربية وارسال املبعوثني إلى أركان األرض األربعة إلحضار نفائس التصانيف في مختلف 
العلوم، وكذلك إغداق العطايا والهبات على املترجمني وتقريبهم من البالط احلاكم، وفي هذا 
املجال ميكننا أن نالحظ تأثير العديد من احلضارات السابقة للدولة العربية، ومنها التأثير 
الفارسي الشرقي أقرب إلى  الفارسي الذي كان أقوى في مجال األدب، حيث كان األدب 
الذوق واحلس العربي، ومن نظيره اليوناني الذي كان يعج بصراع اآللهة وأنصاف اآللهة، 
لذا فإن التأثير اليوناني في األدب كان محدودًا، وال يزيد عن نقل بعض الكلمات كالقنطار 
والدرهم وغيرهما، وجند أن فترة خلفاء بني العباس اشتهروا بتقريب العنصر الفارسي كثيرًا 
العديد من أمهات  بترجمة  تامة، وقد قاموا  الفارسية والعربية إجادة  اللغتني  ممن يجيدون 
الكتب الفارسية ومن هؤالء )عبد الله بن املقفع( الذي ترجم كتاب )كليلة ودمنة( و)احلسن 
بن سهل(، وكذلك أبناء خالد، ومن املعروف أن حضارة الفرس لم تكن في مجال األدب فقط، 
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بل كانت لديها إسهامات في العلوم املختلفة األخرى، كالهندسة، والفلك، واجلغرافيا، لكن 
فنقل  بالعقل  اهتمامهم  نتيجة  الفرس  تأثير  من  أقوى  كان  العقلية  العلوم  في  اليونان  تأثير 
العرب عن )أفالطون( و)أرسطو( و)سقراط( في علوم الفلسفة، وفي مجال الطب عن )أبقراط( 
و)جالينوس(، وغيرهم وكانت حركة الفتوح قد امتدت إلى شبه جزيرة الهند في عصر الدولة 
األموية في نهاية القرن األول الهجرى، أي في خالفة )الوليد بن عبد امللك( )705 - 715م(.

جعفر  )أبي  الثاني  العباسي  اخلليفة  عهد  في  الهجري  الثاني  القرن  منتصف  وفي 
)اجلاحظ(:  يقول  العربية  املؤلفات  بعض  في  الهند  ذكرت  وقد  775م(،   -  754( املنصور( 
»اشتهرت الهند باحلساب وعلم النجوم وأسرار الطب«، وكذلك )األصفهاني( يقول بأن »الهند 
الكثير  الداء«، وجند أن  الهندي وأسرار الطب وعالج فاحش  لهم معرفة باحلساب واخلط 
نتيجة وجود حركة جتارية  الفارسية  العرب عبر احلضارة  إلى  انتقلت  قد  الهند  ثقافة  من 
بني الدولتني، ويذكر املؤرخون أن امللك الفارسي )كسرى أنوشروان( أرسل طبيبه )برزويه( 
إلى الهند إلحضار كتب ومؤلفات في الطب فعاد بالكثير منها، ويقال إن قصة )كليلة ودمنة( 
انتقلت من الهند ضمن ما نقله )برزويه( من كتب، باإلضافة إلى نقله للعبة الشطرجن، وهكذا 
اللغة  إلى  الفارسية  الكتب  ترجمة  على  العربية  احلضارة  في عصر  املترجمون  بدأ  عندما 
العربية نقلوا أجزاء من ثقافة الهند وعلومهما وأحيانًا قام بعض املترجمني بنقل املصنفات 
الهندية، ويعتبر الطب من أهم العلوم التي نقلها العرب عن الهنود من اللغة السنسكريتية، 
وهي اللغة الهندية القدمية إلى اللغة العربية مباشرة نذكر منهم، )منكة( و)ابن دهن( الهنديني 
وعلوم الرياضيات والفلك)1(، فقد ترجم )محمد بن إبراهيم الفرازي( كتاب )السند هند في 
الفلك(، وإذ أن األرقام احلسابية املستخدمة حاليًا نقلها املسلمون عن الهنود وبدورها ُنقلت 
إلى حضارة الغرب األوروبي، وكذلك املصطلحات الرياضية، مثل مصطلح اجليب في حساب 
إلى  )السيرك(  كتاب  علي(  بن  الله  )عبد  ترجم  فقد  الطبية  العلوم  مجال  في  أما  املثلثات، 
الفارسية، ثم إلى اللغة العربية وقام )منكة( بترجمة كتاب )سسرد( بأمر من )يحيى بن خالد 
البرمكي(، وأما كتاب )أسماء عقاقير الهند( فقد نقله )إسحاق بن سليمان(، ومن املعروف أن 
أطباء الهند قد نبغوا في استخدام األعشاب والعقاقير الطبية في مداواة الكثير من األمراض، 
مثل الزجنبيل والكافور، وقد نقل العلماء العرب الكثير من تلك املعارف، وبعض هذه األعشاب 
لم تعرفها حضارة اليونان، حيث ال تزرع إال في بالد الهند وشرق آسيا، وأخيرًا فإن كتاب 

)استنكر( قد ترجمه )ابن دهن الهندي(.

انتقال الطب العربي إلى الغرب:
من احلقائق التي ال سبيل إلى إنكارها أن العلوم ليست من صنع حضارة منفردة وال 
شعب معني أو نشأت حتى في زمان واحد، وأن التقدم احلادث في مختلف امليادين نتيجة 

)1( القفطي: أخبار احلكماء، ص 175.
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لتراكم معرفي حدث بصورة متعاقبة على مر األزمان، لذا فيمكننا القول بأن أية حضارة مهما 
كانت درجة تطورها الميكنها أن تدعي ابتداع مكوناتها الثقافية، فكما ورثت احلضارة العربية  
عوامل التقدم من احلضارات املختلفة السابقة لها واقتبست علومهم وأضافت اكتشافاتها،    
ثم تناولت شعلة املعرفة بعد أن كادت حتبو وأسلمتها بعد أن بثت فيها روحًا جديدة شابة   

إلى الغرب األوروبي الذي كان يتخبط في ظلمات اجلهل.            

السبل التي عبرت فيها علوم العرب، ومنها الطب إلى الغرب:

أواًل: األندلس: 
الغزوات  نتيجة  الرومانية  امليالدي خبت جذوة احلضارة  القرن اخلامس  أواخر   في 
الهمجية املتكررة للقبائل التي أتت من الشمال األوروبي، كالقوط والواندال والفرجنة التي 
دمرت مراكز العمران املختلفة في جميع أرجاء اإلمبراطورية الرومانية الغربية، وقد نهبوا 
وبعض   اخلرائب،  من  مجموعة  إال  بها  يبق  لم  بحيث  مرات  ثالث  روما  العاصمة  وحرقوا 
الرهبان يفتشون بني األنقاض عن بقايا العلوم القدمية وقد كانت هيئة الكنيسة في الغرب 
األوروبي تبذل جهودًا ضخمة محاولة القضاء على العلوم والكتب، وحتى اللغة اليونانية في 
فرنسا واجلزر البريطانية ألنها في رأي القائمني عليها متثل حضارة كفار وثنيني. قال األب 
)هيرونيموس( إن الفكر اليوناني لعنة على البشر)1(. لذلك كانت الترجمة العربية لهذا التراث 
الكبير عملية إنقاذ ضخمة وأصيلة لكنوز حضارة مهددة، وانزوت مشاعل املعرفة في بعض 
قصور اإلقطاعيني، وكذلك في مكتبات األديرة وانحصر العلم في ذلك الزمان في مخطوطات 
حتوي وعظًا دينيًا وسيرًا حلياة القديسني، وأما ما يتعلق بالكتب الطبية فقد كانت شديدة 
الندرة، وإن وجدت فإنها صارت حتوي معارف تتميز بالسطحية والبداءة، وكان الرهبان هم 
من يتولون مداواة املرضى وشاع بني الناس أن املرض عقاب إلهي يجب أن يترك رمبا لتكفير 
اخلطايا واألوزار، وحرم جميع أساقفة )تيلرمونت( عام )1130م( ثم )ليتران( عام )1139م( 
نهضة  بزوغ  مع  بالتوازي  تسير  األحداث  تلك  كانت  الطبية)2(  املهنة  مزاولة  األساقفة  على 
العلوم  الرأس حتمل مشعل  رافعة  العربية تسير  كانت احلضارة  الشرق حيث  في  جديدة 
واملعارف وكان من الطبيعي أن ينتقل النور إلى أركان املعمورة، وكانت غرب أوروبة أقرب 
األماكن لتقبل تلك العلوم نتيجة وجود طرق عديدة سهلت تدفق املعارف، ومنها العلوم الطبية 
بالطبع، وكان أول طريق عبر بالد األندلس التي فتحها العرب عام )711م( على يد القائد 
)طارق بن زياد(، وقد استمر تواجد احلضارة العربية في شبه اجلزيرة األيبرية نحو ثمانية 
قرون )711 - 1492م(، وبالتدريج أصبحت اللغة العربية لغة احلضارة في األندلس ذلك في 

عهد اخلليفة )هشام بن عبد الرحمن الداخل( )788-798م(.)3(

)1( زيجريد هونكة: شمس العرب تسطع على الغرب، ص361.
)2( بول غليوجني: ابن النفيس، ص147.

)3( محمود احلاج قاسم: الطب عند  العرب واملسلمني ـــ تاريخ ومساهمات، ص 378.
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وخاصة  واملعارف  للعلوم  منارة  األندلس  في  األموية  اخلالفة  عاصمة  قرطبة  أصبحت 
بعد تولي )عبد الرحمن الناصر( )912 –976م( الذي أسس مكتبة ضخمة تضم ما يقرب من 
أربعمائة ألف مصنف، فأصبح طالب العلم يحجون إليها من مختلف أرجاء الشرق والغرب 
وأدى ذلك إلى انتشار موسع للغة العربية بني السكان من أصول أسبانية الذين كانوا معايشني 
للعرب في مدن األندلس، ولم يكن قد مضى على الفتح العربي أكثر من نصف قرن، وكان الزائر 
لتلك البقاع يالحظ وجود ازدواجية لغوية عربية ورومانية بني عامة الشعب األندلسي وأصبحت 
العربية الفصحى اللغة الثقافية، والعلمية لألسبان الذين كانوا يتفاخرون مبقدرتهم على النطق 
بها وفهمها فهمًا صحيحًا وإلى جانبها تعيش الالتينية الفصحي التي كان مجال استعمالها 
محدودًا في الكنائس واألديرة، وعاشت اللغة العربية في الدولة األسبانية حتى القرن السادس 
عشر امليالدي. كان للعرب املسلمني الفاحتني فضل إدخال صناعة الورق إلى جزيرة األندلس 
حوالي سنة )1150م(، ثم انتقلت منها إلى فرنسا وإيطاليا سنة )1170م(، ومن ثم انتشرت في 
باقي دول أوروبا املختلفة، وأدى ذلك إلى انتشار الكتب والثقافة وأدى وجود املناخ العلمي، 
وتنوع الدروس واملعارف إلى زيادة مطردة في البحوث  وتأليف املصنفات في مختلف صنوف 
العلمية في مختلف  التيارات  املعارف، وميكن أن نضيف بأن األندلس لم تكن في معزل من 
حواضر املدن اإلسالمية مثل دمشق وبغداد والقاهرة والقيروان، حيث كان طالب العلوم من 

املدن األندلسية يتدفقون على تلك املراكز، وينهلون من مختلف أنواع املعارف.
أما في املجال الطبي فإن املصنفات التي كانت تؤلف في عواصم الشرق الفكرية كان 
العديد  ويذكر  عليها  والتعليقات  الشروح  إضافة  ويتم  األندلس،  في  العلوم  يتداولها طالب 
من املؤرخني أن الكثير من أطباء األندلس قد ارحتلوا أيامًا وليالي بني عواصم الشرق طلبًا 
للعلم واملعرفة وأدى ذلك إلى انتعاش احلركة العلمية في بالدهم، وحتى بعد سقوط اخلالفة 
األموية في قرطبة ونشوء حكام الطوائف الذين تنافسوا فيما بينهم وشجعوا العلماء وأجزلوا 
لهم العطاء الذين تركوا قرطبة باحثني عن من يحتضن جهودهم وأبحاثهم في مختلف العلوم 
وقامت دول متعاقبة بعدهم، كاملرابطني، واملوحدين الذين ضموا األندلس إلى بالد املغرب، 
وقد سار أولئك احلكام على نهج من سبقوهم في إحاطة الطالب والعلماء بصنوف التشريف 
والتكرمي فكان الطالب يتلقون في عهدهم عن الشيوخ والعلماء في املدارس اجلوامع ومختلف 
صنوف العلوم الطبيعية والرياضيات وفنون الطب، ويحصلون منهم على إجازاتهم العلمية، 
وأدت تلك األجواء املشجعة لتقدم العلوم إلى بروز العديد من أعالم الفنون الطبية منهم على 
سبيل الذكر ال احلصر )ابن اخلطيب األندلسي( و)أبو القاسم الزهراوي(، و)أوالد بني زهر(
و)أبو بكر بن طفيل(، و)الشريف اإلدريسي( و)موسى ابن ميمون اليهودي(، و)أبو العباس 
أحمد ابن الرومية( و)أبو الوليد محمد بن رشد(، وغيرهم الكثير والكثير، لكن دوام احلال من 
احملال إذ سرعان ما دبت الفرقة بني حكام املدن األندلسية واستعانوا مبلوك قشتالة وأراجون 
األسبان حملاربة بعضهم البعض، وبالتدريج سقطت حواضر األندلس في يد النصارى، وأدى 
ذلك إلى زوال العديد من املدارس العلمية وهجرها علماؤها إلى ما بقي من حواضر األندلس 

في يد حكام العرب أو ارحتلوا إلى بالد املغرب.  
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احلواضر   في  والتعلم  العربي،  املشرق  لبالد  األندلس  من  األطباء  الرحتال  كان  قد 
كالقيروان والقاهرة ودمشق وبغداد وغيرها أثر كبير في انتقال املعارف والعلوم إلى جامعات 
األندلس ومدارسها الطبية، ونذكر في هذا املجال بعض األمثلة كان أولهم )أبو مروان عبد 
امللك بن حبيب السلمي األلبيري(، وهو من البيرة خارج غرناطة، سكن قرطبة، من مؤلفاته 
الطبية كتاب )مختصر في الطب(، وكتاب )طب العرب(، وتتجلى أهمية هذا الكتاب أيضًا في 
)927م(،  السمينة(  )بابن  املعروف  بن يحيى(  الطب، و)يحيى  أندلسي في  أول مؤلف  كونه 
و)محمد بن عبدون اجلبلي( الشهير )بالعددي( )971م(، و)أبو مروان عبد امللك بن محمد بن 
زهر اإليادي األندلسي( هو أول طبيب من عائلة )ابن زهر(، وتوفي عام )1078م( و)السموال 
بن يهودا املغربي( حوالي )1130-1180م( و)موسى ابن ميمون القرطبي( )1135-1204م( 
وبالعكس فقد ارحتل العديد من أطباء املشرق إلى األندلس )كالوليد املدحجي( الذي رافق 
)عبد الرحمن بن معاوية(، و)يونس احلراني( في عهد األمير )محمد بن عبد الرحمن(، ومكث 
في قرطبة يعالج املرضى عن طريق معجون خاص به آلالم اجلوف، وكذلك فقد تنقل أطباء 
املغرب بني حواضر األندلس أمثال: )أبو عبد الله الصقلي( في عهد اخلليفة )عبد الرحمن 
الناصر( وكذلك احلكم الثاني )املستنصر( و)عبد الله بن يوسف الوهراني( الذي برع في 
إلى ممالك  تتوقف رحالت األطباء على ديار اإلسالم، بل تعدوا  الطب وعلم احلساب، ولم 
أوروبة )كبطرس الفونسي اليهودي( الذي ارحتل إلى إجنلترا حاماًل املعارف الطبية العربية، 
و)إبراهيم بن عزرا( الذي زار لندن عام )1159م(، وكذلك قسطنطني اإلفريقي الذي رحل إلى 
إيطاليا، واستقر في ساليرنو ثم دير كسينوا، حيث قام تلميذه )أفالنيوس( بترجمة العديد 
من املصنفات العربية، مثل كتاب )احلاوي( للفخر الرازي و)كامل الصناعة الطبية( لعلي بن 
اليهودي فقد  الفونسي  بيتر  القيرواني، أما  العباس املجوسي و)زاد املسافر( البن اجلزار 
اليهودي( الذي  العربية، وكذلك )صمويل بن طبون  العلوم  رحل إلى إجنلترا ومعه صنوف 
توفي في مارسليا بفرنسا عام )1230م(، و)تيودوروس األنطاكي( الذي رحل إلى بالط امللك 
)نواميس  وكتاب  سينا(  )البن  احليوان(  )مختصر  له  ترجم  وقد  الثاني(  )فردريك  األملاني 

الطبيعة( املشتمل على كتاب )البول(.
وفي حوالي عام )1217م( أسس بنو األحمر دولتهم في غرناطة، وقد اهتموا باحلركة 
التي  بغرناطة  احلمراء  قصر  في  باقية  اآلثار  تلك  ومازلت  ازدهارها،  على  وعملوا  العلمية 
أصبحت قبلة طالب العلم من مختلف أرجاء بالد األندلس، وخاصة في القرن الرابع عشر 
امليالدي، وقد نشطت حركة العلم والتعليم في مدن غرناطة )كمالقة، واملرية، ووادي آص(، 
وكانت العلوم املختلفة تدرس كفنون الطب والرياضة)1(، وكذلك الفلك، وأصبحت تلك العلوم 
وغيرها من املناهج األساسية التي تدرس في مسجد غرناطة الكبير، والعديد من املدارس 

)1( أمني أسعد خير الله: الطب العربي، ص 202.
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واعتمدت من ثم كل مراكز التعليم في أوروبا على مدن طليطلة وأشبيلة وغرناطة وغيرها، حيث 
كان املستعربون وطالب العلوم يشدون الرحال إليها، وحدث في عام )925م( أن أرسل ملك 
األملان )أوتو الكبير( الراهب )جون( من اللورين إلى قرطبة مبعوثًا إلى اخلليفة )عبد الرحمن 
الناصر( ولبث ذلك الراهب ثالث سنوات كاملة، وتعلم فيها العلوم والثقافة العربية وحمل معه 
أيضًا الكثير من املخطوطات العلمية العربية، ويذكر املؤرخون أيضًا شخصية أخرى كانت 
وسيطة بني العاملني العربي والالتيني، وهو )جيربرت( من مواطني أكويتانيا في غالة )فرنسا 
احلالية(، والذي استطاع بعد حني أن ينصب بابًا في روما مبساعدة اإلمبراطور أوتو األول 
ويتسمى باسم )سلفيستر الثاني( )999-1003م()1(، ولقد تتلمذ على يد العرب في األندلس 
التعليم الدنيوي ودافع عنه على أسس  كما يذكر بعض املؤرخني ويعتبرونه أول من أدخل 
علمية، وهو من أوائل من اهتم بالثقافة العربية واملفهوم التجريبي للمعرفة، وجتلى ذلك كله في 
اعتماد األرقام العربية في أوروبا بداًل عن األرقام الرومانية القدمية، وال أدل على عمق تأثيرات 
الطب اإلسالمي على الطب في أوروبا من املرسوم الذي أصدره البابا )كلمنت اخلامس( سنة 
)1309م( بأن ال يسمح مبزاولة مهنة الطب إال أن يؤدي الطالب امتحانًا في مصنفات عربية 
بعينها، وكانت أهمها مؤلفات )ابن سينا(، و)الرازي( وكذلك كتب )حنني بن إسحاق(. ولقد 
ساهمت طائفة من النصارى الذين لم يعتنقوا دين اإلسالم وكانوا يعيشون داخل حواضر 
األندلس الكبرى، وهم املستعربون وعمل هؤالء على نقل عناصر احلضارة العربية إلى مدن 
أسبانيا الكاثوليكية، التي لم تعرف االنفصال اجلغرافي وال الديني بني سكان األندلس من 
احلديثة  والالتينية  العربية  للغتني  إجادتهم  بحكم  املستعربون  وكان  والنصارى،  املسلمني 
كانوا أداة اتصال بني املدن املسلمة واملسيحية، إذ ارحتل الكثير منهم إلى املدن النصرانية، 
وخصوصًا إبان انتصارات جيوش املرابطني واملوحدين، فقد هاجر سكان مدينة )بلنسية( 
منها إلى مدينة )قشتالة( في الشمال حوالي عام )1102م(، وصاحبت منهم فئة كبيرة من 
مدينة غرناطة جيش ملك أراجون )الفونسو األول( عام )1125م(، وكذلك هاجرت طائفة أخرى 
من مدينة إشبيلية إلى مملكة قشتالة عام )1146م(، وقد كان من شأن هذه التنقالت واحلركة 

الدائبة أن انتشرت احلضارة العربية بني سكان مدن الشمال األسباني.
وهناك رافد آخر النتقال احلضارة العربية إلى األسبان أال وهو طائفة )املدجنون(، وهم 
السكان املسلمون الذين ظلوا يعيشون في املدن األندلسية التي استولى عليها ملوك األسبان 
الكاثوليك)2(، وكذلك العرب املتنصرون أو املوريسكيون األندلسيون والساكنون في أسبانيا، 
وأكثرهم أهل مدينة غرناطة الذين اختاروا البقاء بعد سقوطها على يد امللك )فرديناند( عام 
امللك  أخذها  التي  العهود  من  بالرغم  وذلك  كبيرة،  بأعداد  تنصيرهم  وقد جرى  )1492م(، 
)فرديناند( على نفسه بعدم إجبارهم على ترك معتقدهم األول، ولكن في عام )1501م( أصدر 
امللك )فرديناند(، وزوجته امللكة )إيزابيال(، مرسومًا ملكيًا يقضي بضرورة تنصير املسلمني، 

)1( محمود احلاج قاسم: الطب عند العرب واملسلمني ـــ تاريخ ومساهمات، ص 379 - 380.
)2( نفس املصدر، ص 379.
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فظلوا ميارسون شعائر اإلسالم خفية وكان من الطبيعي أن تظل الثقافة العربية مزدهرة بني 
التعايش  فإن  وبالتدريج  زمنًا،  األسبان  امللوك  فتحها  التي  املدن  في  واملورسكيني  املدجنني 
بني مختلف هذه الطوائف في املجتمع يسر لألسبان، وغيرهم أن ينهلوا من حضارة العرب 
وعلومهم، بالرغم من حمالت رجال الدين الكاثوليك لتدمير كل مايتعلق باحلضارة العربية من 
مؤلفات ومبان وآثار، وظلوا طوال خمسني سنة يحرقون الكتب واملؤلفات العربية حتى كادت 
تبيد احلضارة العربية وأن تختفي من تلك البالد لوال الترجمات الالتينية والعبرية أي منذ أن 
أصدر الكاردينال )خمينيس(، مطران طليطلة، ورأس الكنيسة األسبانية سنة )1511م( أمره 

بإحراق عشرات األلوف من املصنفات العربية في ميادين غرناطة.
ومع تلك كل احملاوالت املستميتة جند في نهاية املطاف أن مظاهر احلضارة العربية قد 
انتقلت سواء مباشرة أو عن طريق غير مباشر إلى الغرب األوروبي عن طريق أسبانيا، وكان 
ذلك دافعًا مهمًا لنشوء عصر النهضة في أوروبا كلها، وهناك دور الميكن نسيانه، وهو دور 
باملدن األندلسية  العربية، فقد كانت مدن شمال أسبانيا على اتصال  العلوم  التجار في نقل 
في اجلنوب علميًا وجتاريًا كما كان عمل التجار من مختلف املدن األوروبية )كليون، وجنوه، 
والبندقية(، وحتى )نورمبورج( في الشمال كوسطاء بني حواضر األندلس، وباقي مدن الدول 
األوروبية، فكانوا أثناء أسفارهم ينقلون الكتب واملصنفات بل وكل ما له عالقة بحضارة العرب. 
العصر  هذا  في  شائعًا  كان  الذي  الديني  بالتعصب  األوروبيون  املترجمون  تأثر  لقد 
واخلوف من رجال الكنيسة على جودة ترجمة الكتب واملصنفات من اللغة العربية أن يتعارض 
مع عقيدة املترجم، فعندما كان املترجم يتعرض للمسائل الطبية والعلمية التي ال متس العقيدة 
فإن الترجمات تظهر خالية من أي عيوب أو حتريف، أما إذا كان الكتاب يحتوي على ما يخالف 
العقيدة، فإن املترجم ال يذكره كما فعل )جيرارد الكرميوني( عندما ألغى باب طرق منع احلمل 
وإسقاط األجنة من كتاب )القانون( )البن سينا(؛ ذلك إلرضاء رجال الكهنوت املسيحي، ولم 
لنقمة رجال  التعرض  العرب خشية  يجرؤ املترجمون املسيحون على نقد األسالف كما فعل 
الكنيسة وصاحب عملية الترجمة صفة ذميمة، وهي انتحال البحوث واملصنفات العربية ونسبها 
إلى أنفسهم، كما فعل )قسطنطني اإلفريقي( وتلميذه )يوحنا فالنيوس( عندما ترجموا كتاب 
)كامل الصناعة الطبية( )لعلي بن العباس املجوسي(، وكتاب )العشر مقاالت( في أمراض العني 
)حلنني بن إسحاق(، أو نسبوها إلى علماء من قدامى اليونان )كأرسطو وسقراط وجالينوس(، 
واملالحظ أن كثيرًا من املترجمني قد تناسوا أسماء املؤلفني العرب األصليني، أو حتى حرفوا 
للكتاب، وجدير  اسمه، لدرجة أن في بعض احلاالت يصعب الوصول السم املؤلف احلقيقي 
بالذكر أن املترجمني من العربية إلى الالتينية لم يكونوا من العلماء، وكان استيعابهم ملفردات 
اللغة العربية ضعيفًا، بل كان بعضهم ال يعرف اللغة العربية مطلقًا واكتفى بالنقل عن ترجمة 

عبرية ضعيفة.
بدأت حركة ترجمة الكتب العربية إلى الالتينية في منتصف القرن العاشر امليالدي، ومتت 
العرب)1(  على  األسبان  انتصار  وبعد  قطالونيا  منطقة  في  أسبانيا، والسيما  بعض جهات  في 

)1( أمني أسعد خير الله: الطب العربي، ص 202. 
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واملسماة بحرب االسترداد استطاعوا استعادة مدينة طليطلة العاصمة القدمية لدولة القوط عام 
)1085م(، وأخذ ملوك قشتالة يعملون على رفع مستوى الثقافة بني رعاياهم، وذلك عن طريق نقل 
الكتب واملؤلفات العربية إلى لغتهم األصلية، ورمبا كان من ضمن األسرى العرب أطباء وعلماء 
لفتوا األنظار مبا لديهم من فنون طبية، وبالتالي ظهرت للوجود في تلك الفترة مدرسة  للمترجمني 
الذين نقلوا املؤلفات العربية في العلوم مبا حتتويه من مختلف أنواع الثقافات واحلضارات، وكذلك 
وما أضافه العرب إليها من شرح وتعليق إلى مختلف املدارس العلمية في أنحاء القارة األوروبية 
فقد كانت تزهو من قبل مبكتباتها العظيمة التي احتوت على آالف املجلدات، كما أحلق بها جزء 
كبير من مقتنيات مكتبة اخلليفة األموي )احلكم الثاني(، وكان يعمل فيها مجموعة من املترجمني 
من مختلف الطوائف املسلمني والنصارى واليهود حتت إمرة أسقف طليطلة )رميوند( )1126–
1151م( مؤسس هذه املدرسة الذي دعا مختلف العلماء، وأمر بترجمة املصنفات والترجمات ثم 
توالى خلفاؤه من األساقفة في تشجيع هذه احلركة واالهتمام بها ألكثر من قرنني وكانت طريقة 
النقل أن يترجم يهودي مستعرب النص العربي للمؤلف وميليه باللغة األسبانية العامية، ثم يقوم 
أحد املترجمني األسبان بنقله النص املتلو إلى اللغة الالتينية، وكان اجتاه الترجمة في أول األمر 
لترجمة كتب العلوم العربية املنقولة عن اليونانية، وذلك في محاولة لتحصيل املعارف عن طريق 
)دمنيكوس  األسقف  املترجمني  من  املجموعة  تلك  رأس  على  كان  الدين،  ورجال  الرهبان  غير 
غوند)1( ساجلينوس( املتوفى سنة )1180م(، وهو من كبار رهبان طليطلة، وقد شاركه )يوحنا 
بن داؤد( )ابن دريد(، وتشمل تلك التراجم كاًل من احلساب والفلك والتنجيم والطب والفلسفة، 

وكذلك قام )حنا اإلشبيلي(، أو األسباني بترجمة بعض مؤلفات )ابن سينا(. 
وقد كانت كتب )حساب اجلبر واملقابلة( )للخوارزمي( و)علل األخالق وسر األسرار( 
)للفرغاني(، و)املؤلفات الفلسفية( )للفارابي( و)ابن سينا( و)الغزالي( إلهامًا للعالم الغربي 
ومؤثرًا عميقًا في تطور الفلسفة األوروبية بالتبعية، وبلغ االهتمام بنقل املصنفات واملؤلفات 
العربية إلى اللغة الالتينية ذروته في زمن امللك )الفونسو العاشر( الذي لقب باحلكيم )1252–
1284م(، ومن مآثره األخرى أنه قد أسس في مرسيه بعد سيطرته عليها مدرسة للترجمة، 
وجعل على رأسها عالم مسلم من مواليد تلك املدينة، وهو الطبيب )أبو بكر محمد بن أحمد 
الرقوطي املرسي(، وكان يتقن العديد من اللغات لدرجة أن طالبه كانوا مسلمني ونصارى 
بل ويهودًا، كذلك حتى انتقلت تلك املدرسة إلى مدينة إشبيلية حيث اختلطت الثقافة العربية 
بالالتينية وتخرج منها علماء في شتى صنوف املعارف، وهناك ترجم )أدالرد( )مربي امللك 
هنري الثاني( عام )1126م( )فهارس املجريطي في الفلك والرياضيات( الذي كان لكتاباته 
تلك أثر كبير على )روجر بيكون(، وعلى تأسيس املنهج العلمي التجريبي الذي نسب فيما 
بعد له، واشتهر من املترجمني في )توم األكويني()2(، وهكذا كانت مدرسة طليطلة العلمية قد 

فتحت باب النهضة األوروبية على مصراعيه بتوفير املصادر املعرفية لتلك النهضة.   

)1( محمود احلاج قاسم: الطب عند العرب واملسلمني ـــ تاريخ ومساهمات، ص 381.
)2( محمود اجلليلي: تأثير الطب العربي في الطب األوروبي في القرون الوسطى، ص 197.
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وفي معهد طليطلة قام اإلجنليزيان )روبرت الكيتوني( و)أديالرد الباثي(، وكذلك اإليطالي 
)جيرارد الكرميوني( بنقل العلوم العربية للحضارة الغربية، واألخير قد قام بترجمة ما يقرب 
من مائة كتاب، وكان يصاحبه فريق من مترجمي املصنفات العربية منهم غالب الذي ترجم 
كتاب )املنصوري( للرازي و)التصريف( للزهراوي وكذلك )القانون( البن سينا، وتذكر بعض 
املصادر أن ملك ليون واستور شاجنة امللقب )بالسمني( الذي قد تعلم علوم الطب في قرطبة 
اجلراحي ولم تتوقف حركة الترجمة في طليطلة في القرن الثالث عشر امليالدي، وكان من 
)أرسطو(  الذي ترجم بعض مؤلفات  فيها )ميخائيل سكوت األسكتلندي(  املترجمني  أشهر 
وكتب )ابن سينا()1(، كما كان أول من ترجم مصنفات )ابن رشد( الفلسفية إلى اللغة الالتينية 
التي كانت لها فيما بعد أكبر األثر، تذكر املصادر في هذا الصدد بعض املترجمني من العربية 
إلى الالتينية )كجيوفاني دي كابواو( و)الْفريد السارشيلي( و)ناثان املئوي(، و)سليمان بن 
يوسف(، وكذلك )اصطفان السرقسطي( )1232م( الذي ترجم كتاب )األقرباذين( )ألبي جعفر 
أحمد القيرواني( واملعروف )بابن اجلزار(، أما كتاب )األرجوزة( )البن سينا(، و)األلفية( الذي 
يعتبر مختصرًا لكتاب )القانون في الطب(، والذي وضعها بتلك الطريقة ليسهل على طالب 
الطب قراءتها وحفظها، وقد وضعت عدة شروحات لهذه األرجوزة، أشهرها التي وضعها 
العالم الفيلسوف )ابن رشد( والذي توفي سنة )1198م(، وقد ترجمها )ارمنجو( في النصف 

الثاني من القرن الثالث عشر.
ولم تتوقف الترجمة من اللغة العربية عند اللغة الالتينية، بل تعدتها إلى لغات أخرى 
إبراهيم بن املاجد( العبرية)2(، ومن أشهر املترجمني في هذا السياق )أبو إسحاق  كاللغة 
املعروف )بابن عزر(، وقد نقل ثالث رسائل في النحو، رسالتان في التنجيم، تعليق )البيروني( 
على جداول )اخلوارزمي(، وقد كان كثير السفر إلى فرنسا وإجنلترا وُأعجب بكتاباته كثيرًا 
تلخيص  نقل  الذي  إسحاق(  بن  )شمطوب  وكذلك  سبنيوزا(،  )باروخ  الهولندي  الفيلسوف 
كتاب )الروح( )البن رشد(، وكتاب )التصريف( )ألبي القاسم الزهراوي(، وكتاب )املنصوري( 
)للفخر الرازي(، وبذلك ساعد على نقل املعارف الطبية العربية لألطباء اليهود غير الناطقني 
بالعربية، وكذلك فعل الطبيب )زراحيا كريشيان( الذي ترجم الكتابني األولني من )القانون( 
)البن سينا(، وكذلك بعض النصوص من ترجمات )حلنني بن إسحاق( لبعض ما كتب الطبيب 
الروماني )جالينوس(، وكذلك رسالة )أبي نصر محمد الفارابي( في طبيعة الروح، وقد قام 
بتلك الترجمات في كلٍّ من برشلونه وطليطلة، وهناك الكثير غيرهم مثل )السموال بن يعقوب 
الكابوي( و)موسى بن صموئيل بن طبون( و)داؤود بن ميطوب بن بيال( و)يوسف بن يوشع 
هالوقي(، وكذلك بعون يوسف الكاركاسونيز أدت كل هذه التراجم إلى انتشار علوم الطب 
في الغرب األوروبي وهناك مثال واضح، لذلك عندما نقل الراهب الطبيب )ميخائيل سرفيتوس()3( 
الذي قرأ ترجمة كتاب )ابن النفيس( في مدينة سرقسطة، وذهب إلى مدينة باريس ليعمل مع الطبيب 
)أندرياس فيساليوس(، حيث ألف كتابًا ضمنه وصف الدورة الدموية الصغرى كما ذكرها 

العالم العربي )ابن النفيس(.
)1( محمود احلاج قاسم محمد: انتقال الطب العربي إلى الغرب معابره وتأثيره، ص 15.

)2( ماكس مايرهوف: العلوم والطب، جزء من كتاب تراث اإلسالم 1972.
)3( محمود احلاج قاسم: الطب عند العرب واملسلمني ـــ تاريخ ومساهمات، ص 380.
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ثانيًا: جزيرة صقلية وجنوب إيطاليا:
كانت جزيرة صقلية تعتبر املركز الثاني بعد مدينة طليطلة في التأثر باحلضارة العربية 
وقد دخلها العرب في عهد أسرة بني األغلب، وفتحها القائد )أسد بن فرات( عام )877م(، ثم 
استولى عليها قبائل النورمان نهائيًا حوالي عام )1091م(، وقد حرص ملوك النورمان على 
اقتناء املصنفات والكتب العربية، وفي مدينة )بالرمو( العاصمة قامت مدرسة للترجمة من 

اللغة العربية، وكان من أهم الترجمات هي ترجمة كتاب )البصريات( )لبطليموس(.)1(
وقد أسس النورمان كذلك )بالرمو( العاصمة أول مدرسة للطب في أوروبا، ومنها انتشرت 
علوم الطب إلى مدن جنوب إيطاليا، وبلغ ذلك التأثير مداه في افتتاح أول مدرسة لتعليم اللغة 
اللغة اإليطالية. وكان العامل املهم  العربية في )جنوا(، وبالتالي دخلت ألفاظ عربية عدة إلى 
النتشار ثقافة العرب هو تسامح احلكام النورمان واهتمامهم بنشر مظاهر احلضارة العربية 
في بالدهم ألنهم كانوا يعتبرونها مقياسًا للتقدم في ذلك الزمان واهتم امللك النورماني )روجر 
الثاني( املتوفي سنة )1154م(، بأفكار العرب في املمارسة الطبية، وعمل على محاكاة أنظمتهم، 
فأصدر أمرًا عام )1140م( مينع فيه األطباء من مزاولة املهنة إاّل بعد اجتيازهم امتحان خاص 
يثبت كفاءتهم وهو نفس التنظيم الذي طبقه العباسيون على األطباء وأدخله األغالبة، وفي تلك 
اجلزيرة نبغ في صقلية كثير من األعالم العرب منهم )الشريف اإلدريسي اجلغرافي( توفي عام 
)1160م( أحد كبار اجلغرافيني، ويعتبر من مؤسسي علم اجلغرافيا، وهو الذي رسم خريطة 
العالم بصورة صحيحة ألول مرة، وقد عاش عاملنا فترة في جزيرة صقلية ونزل فيها ضيفًا 
على ملكها )روجر الثاني النورماني( )1095 - 1154م(، أما في مجال علوم الطب من العرب، 
فكان الطبيب محمد بن احلسن الطوبي، وعلي بن احلسني بن أبي الدار الصقلي، وأبو عبد الله 
الصقلي الذي تعاون مع غيره من األطباء في ترجمة كتاب )العقاقير( )لديوسقوريدس(، و)علي 
األطباء  )تاريخ  كتاب  صاحب  الصقلي()2(  و)ابن جلجل  املعلم(،  )بابن  املعروف  إبراهيم(  بن 
واحلكماء(، و)أبو سعيد بن إبراهيم الصقلي( مؤلف كتاب )املنجح في التداوي(، و)أحمد بن 

عبد السالم الصقلي( صاحب كتاب )األطباء من الفرق إلى القدم(.
حيث  إيطاليا  جنوب  مدن  إلى  امتد  بل  صقلية  حدود  عند  العربي  الفتح  يتوقف  لم 
سيطر جيش عربي على مدينة بارى في بوليا حوالي عام )847م(، وأصبحت عاصمة لدويلة 
عربية، وغزا أحد أمرائها دوقية بينيفيتو، وقد تنازعت دوقيات كامبانيا فيما بينها، واستعانت 
على  دائمة  مستوطنة  املسلمون  أقام  أن  لذلك  نتيجة  وكان  املتعددة،  في حروبها  باملسلمني 
مصب نهر غاريليانو في مينتورنو )التسيو احلالية(، وقد اتخذ العرب ثكنة حربية في )دير 
فارفا( منذ عام )897م(، وقد ساعدت هذه الفتوحات على نشر الثقافة والعلوم العربية وتقوية 
الصالت العلمية مع الثقافة الالتينية في املدن اإليطالية، وأدى ذلك إلى نشوء حركة علمية 

دفعت بأوروبا كلها نحو النهضة.

)1( جمال الدين الشيال: التاريخ اإلسالمي وأثره في الفكر التاريخي األوروبي، ص 49.
)2( ألدو ميلي: العلم عند العرب وأثره في تطور العلم العاملي، ص 429.
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وكان في جنوب إيطاليا مدينة تدعى ساليرنو، وكان يوجد فيها مدرسة يحكمها الرهبان 
قبل الفتح العربي جلنوب إيطاليا، وكان تدريس الطب بها يتم بصورة بدائية، حيث يحوي الكثير 
من صنوف الدجل والشعوذة، لكن في القرن التاسع امليالدي بدأ توافد العلماء العرب وغيرهم 
)يونتس(  العبرية،)1(  باللغة  يدرس  وكان  اليهودي(،  )هيلينوس  مثل  عليها،  املستعربني  من 
الله( الذي كان يستخدم  باليونانية، واألستاذ )عبيدال( )أو عبد  الذي كان يقرأ على طالبه 
اللغة العربية في شرحه لعلوم الطب، و)سالرنوس( الذي كان يقرأ على تالميذه بالالتينية، 
وتذكر بعض املصادر )شبطاي بن إبراهيم بن يول اليهودي( الذي أسره العرب، ثم عاد إلى 
الطبية  الكتاب )النفيس(، وشاركه في تأسيس مدرسة ساليرنو  ساليرنو بعد حترره وألف 
)ينافنتوتراسو( اإليطالي صاحب كتاب )فن وصناعة العني(، وكذلك )موسى يانوميتان( الذي 
ترجم كتاب )أبقراط في الطب البيطري( من أصوله العربية، ومن الذي عملوا في الترجمة من 
سكان إيطاليا )يوحنا( من كابوا الذي ترجم من العبرية إلى الالتينية كتاب )التيسير( )البن 
زهر(، ومقالة في )تدبير الصحة( )البــن ميمون(، وجــاء من بــعــدهم مـترجم شــهـيـر يـدعـى 
قرطاجة  في  ولد  الذي  العربية  األصول  ذو  )1020–1087م()2(  اإلفــريــقي(  )قســــطنطني 
بتونس، وكان يتقن العديد من اللغات منها العربية والالتينية واليونانية ثم رحل إلى جنوب 
إيطاليا، حيث قابل أمير ساليرنو جيزوفلو، وقضى معظم حياته في دير مونت كاسينو، حيث 
قام بترجمة املصنفات العربية، وقد درس في مدرسة ساليرنو الطبي وأدخل التعليم الطبي 
العربي، وساعد في كتابة القانون الصحي مع مجموعة من علماء مدرسة ساليرنو، وقد ترجم 
)لعلي  الطبية(  الصناعة  )كامل  كتاب  منها  الطب  في  العربية  واملصنفات  الكتب  من  العديد 
بن العباس املجوسي(، وكتب )إسحاق بن سليمان اإلسرائيلي( في البول واحلميات، وكتب 
)ابن اجلزار( و)جالينوس( و)أبقراط( إلى الالتينية، وتتلمذ على يديه )يونس الفلكي( حوالي 
عام )1103م(، وكان من تراجمة ساليرنو غير قسطنطني اإلفريقي )فرح بن سالم املعروف( 
الذي ترجم كتاب )احلاوي( للرازي، وكتاب جالينوس في الطب التجريبي ومؤلفات )حنني بن 
إسحاق( كذلك كتاب )تقومي األبدان( )البن جزلة( إلى اللغة الالتينية. ومن بني املترجمني في 
ساليرنو )أدال رد الباثي(، ونراه وقد نهل من معارف احلضارة العربية في املراكز الثقافية 
في جزيرة صقلية، ثم ارحتل إلى مدينة ساليرنو، وقد ترجم هناك النسخة العربية )إلقليدس(، 
ولم يكتف بذلك، بل وضع مختصرًا في العلوم العربية، وكنتيجة لتراكم املعارف الطبية العربية 
في مدرسة ساليرنو أن قامت بوضع املوجز الساليرني، والنظام الصحي الساليرني املؤلف 
حوالي عام )1100م()3( من حوالي )352( بيت، وأشهر من شرحها لها هو )أرنولد فالنوفا(، 
وبالتدريج ارحتل قسم من خريجي مدرسة ساليرنو الطبية إلى سائر جامعات أوروبا، حيث 

)1( محمود احلاج قاسم: الطب عند العرب واملسلمني ـــ تاريخ ومساهمات، ص 380، ص 386.
)2( نفس املصدر، ص 378.

)3( محمود اجلليلي: تأثير الطب العربي في الطب األوروبي في القرون الوسطى، ص 197.
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ذهب قسم منهم إلى مدرسة مونبليه الفرنسية وآخرون إلى مدينة نابلي، ومنهم )بيرجيل دي 
كوبري( الذي تابع رحلته إلى جامعة باريس، واستمرت مدرسة ساليرنو حتى سقوط املدينة 
ساليرنو في يد )هنري السادس(، وأدى ذلك إلى تدهور واضمحالل احلركة العلمية في سنة 
)1400م( حتى أغلقت بصورة نهائية بأمر نابليون عام )1811م(، ثم تابعت باقي جامعات 
نفس  على  بإجنلترا  وُأكسفورد  فرنسا  في  وباريس  ومونبليه،  اإليطالية،  بادوا  مثل  أوروبا 
النهج، وذلك باعتماد العلوم العربية كأساس في برامجها التعليمية. وظهر في جامعة مدينة 
بادوا العديد من مترجمي العلوم العربية نذكر منهم على سبيل املثال ال احلصر )رينالدو 
)ابن  بآراء  عاملا  وكان  التشريح  في  كتابًا  الذي وضع  –1599م(   1510( عام  كولومبوس( 
)كولومبوس(،  كتاب  املجال معتمدًا على  نفس  كتابًا في  الذي صنف  و)فالفردي(  النفيس( 
أما في نابولي فقد تأسست جامعتها عام )1324م(، وكان فيها عدد كبير من املخطوطات 
العربية، واهتم ملك نابولي جارلس األول بترجمة الكتب الطبية العربية إلى اللغة الالتينية، 
وأقام مؤسسة تضم املترجمني الفعليني مثل )فرج بن سالم(، و)موسى من سالرنو(، ومتت 

ترجمة كتاب )احلاوي( )للرازي(، وكذلك )تقومي األبدان( )البن جزلة(.

ثالثًا: أملانيا:
الثاني( الذي كان حفيد )روجر  أملانيا جند أن امللك )فردريك  وفي شمال أوروبا في 
وابنه  هو  يجيدها  وأصبح  العربية  اللغة  درس  قد  السادس()1(  )هنري  امللك  وابن  الثاني( 
)منفيرد(، وقد ألفا مصنفات بالعربية، وقد ُترجمت فيما بعد إلى الالتينية وكان )لفردريك 
الثاني( اهتمام  بالتنجيم والرياضيات والفلك ألنه قد عرف علوم العرب أثناء إقامته في البالد 
العربية أثناء حمالت الصليبيني عليها، وقرب إليه )عبد احلق بن إبراهيم بن نصر( الفيلسوف 
األندلسي، كما درس وترجم الكثير من الكتب العربية، بل وأهدى الكثير منها إلى جامعة 
بولونيا اإليطالية وكان له مترجم ومنجم يسمى )تيودور(، وهو مسيحي من مدينة أنطاكيا قام 
بترجمة كتاب )مختصر احليوان( )البن سينا(، وكتاب )نواميس الطبيعة( املشتمل على كتاب 
في البول، وترجم له )ميخائيل سكوت( خالصة التينية ملؤلفات )أرسطو( مع شرح )ابن سينا( 

وسماه ملخص )ابن سينا(. 

رابعًا: فرنسا:
إذا توجهنا شطر فرنسا فنجد أن قطالونيا كانت مركزًا مهمًا للحضارة العربية، وتعتبر 
مدينة مونبليه في البداية محطة لقوافل املسافرين بني إيطاليا)2(، ثم بدأ العلماء العرب أو 
املتأثرون بالثقافة العربية يأتون إليها من كل حدب وصوب، وأسسوا مدرسة علمية على يد 

)1( محمود احلاج قاسم: الطب عند العرب واملسلمني ـــ تاريخ ومساهمات، ص 389.
)2( نفس املصدر، ص 382.



- 186 -

تاريخ الطب العربي

شبه  على  ونظمها  )1220م(،  عام  مونبليه  )جامعة(  مدرسة  بتأسيس  )كونراد(  الكاردينال 
مدارس الطب اإلسالمية. واحتل الطب اإلسالمي مركز الصدارة في برامج التعليم الطبي 
خالل القرن الثالث عشر والرابع عشر امليالدي، وكان األساتذة يشرحون كتب )ابن سينا(، 
املدارس  مع  دائم  اتصال  على  املدرسة  هذه  وكانت  الزهراوي(،  القاسم  و)أبي  و)الرازي( 
العربية في جنوب أسبانيا، وبعد سقوط األندلس رحل عدد كبير من العلماء العرب متجهني 
إلى مونبليه نتيجة التسامح الديني، وتذكر املصادر التاريخية أن في منتصف القرن الثالث 
عشر امليالدي غادر عدد من األطباء نتيجة للحروب املتعددة في وطنهم إيطاليا وجلأوا إلى 
فرنسا، ومعهم الكتب الطبية )ألبي القاسم الزهراوي األندلسي(، وقد وصلت تلك الكتب إلى 
باريس عن طريق أحد أطباء ساليرنو يدعى روجي دي بارم، ويعتبر أرنولد من فيالنوفا من 
أهم من تأثر بعلوم العرب في جامعة مونبليه، وقد ترجم العديد من الكتب الطبية العربية لكبار 
أطباء العرب مثل، )ابن سينا( و)الكندي( و)قسطا بن لوقا( و)أبو العالء بن زهر(، وقد أدخل 
نظام السجالت الطبية مقلدًا )ابن زهر(، هذا وقد متيزت مدرسة مونبليه على بقية املدارس 
األساتذة  وكان  منها.  العربية  وباألخص  الطبية  الكتب  من  فيها  ما  بكثرة  باريس  كمدرسة 
أول من  يعتبر  الذي  الطبيب )منديس(  أغلبية بني األساتذة، وقد وضع  املستعربون ميثلون 
شّرح جثة بشرية بصورة علنية في مدرسة مونبليه، كتابًا في علم التشريح أخذ معلوماته من 
كتب الطب العربية املتوفرة في مكتبة مونبليه. ومن طالب تلك اجلامعة سكومون من ساليرنو، 
وناثان بن زفاريوس في منتصف القرن الثاني عشر، و)جلبرت اإلجنليزي( عام )1290م(، 
1390م(   –  1307( األردين  من  و)جون(  1331م(،   -  1280( كاديسدون  من  و)جون( 
الذين أصبحت لهم منزلة كبيرة في ممارسة الطب في إجنلترا، وكذلك )بطرس األسباني( 

الذي أصبح البابا فيما بعد باسم )جون احلادي والعشرين( عام )1276 - 1277م(.
ومن مترجمي املؤلفات العربية إلى اللغة الفرنسية القدمية الطبيب اإليطالي )ألدو 
براند السيني( من توسكانيا الذي كان يعمل عند )بياترس( كونتيسة مقاطعة سافوي 
)1205 - 1267م(، وألف رسالة طبية هي )حمية اجلسم( مكونة من أربعة أجزاء اقتبس 
)األدوية  كتاب  فمن  الثالث  اجلزء  أما  و)الرازي(،  سينا(  )ابن  كتب  من  والثاني  األول 
املفردة واألغذية( )إلسحاق اإلسرائيلي(، وأما اجلزء الرابع فهو عبارة عن ترجمة لكتاب 
النهج،  نفس  على  ساروا  آخرون  مترجمون  بعده  من  وجاء  الرازي(،  )للفخر  )املنصوري( 
لكنهم ترجموا النصوص العربية إلى العبرية )يهودا بن سليمان ناثان( مترجم )املدخل في 
الطب( )حلنني بن إسحاق(، كتاب )العمدة في أصول الطب( )البن رضوان(، و)فالونيموس 
بن فالونينس إبراهيم ابيكدو( ترجم في النصف الثاني من القرن الرابع عشر إلى العبرية، 
جزء من كتاب )القانون( )البن سينا(، وترجمة مختصرة من كتاب )املنصوري( )للرازي(، 
ونظرًا ألهمية اللغة العربية كلغة للعلوم ومنها الطب، فقد أسس امللك الفرنسي )هنري الثالث( 
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في عام )1577م( كرسي أستاذ للغة العربية في املدرسة امللكية، وبلغت أهمية الكتب الطبية 
العربية لدرجة أن أساتذة جامعة باريس الفرنسية رفضوا أن يستعير امللك الفرنسي )لويس 
احلادي عشر( )1461 - 1483م( نسختهم من كتاب )احلاوي في الطب( لإلمام الرازي)1( 

إال بعد أن يدفع مائة ريال ذهبًا، وكذلك اثنى عشر طقمًا للمائدة مصنوعة من الفضة.

خامسًا: اجلزر البريطانية:
 كان لبعد اجلزر البريطانية عن القارة األوروبية أثر في تأخر وصول املعارف والعلوم 
العربية إليها، وحتدثنا املصادر التاريخية أن أول ظهور ألثر احلضارة العربية وخاصة في 
ملدينة  الصحي  النظام  طلب  في  بعث  وقد  )1100م(،  عام  حوالي  األول(  )هنري  هو  الطب 
ساليرنو، وهناك أيضًا الطبيب األسباني )بطرس الفونسي اليهودي( الذي تنصر فيما بعد، 
وأصبح طبيبًا للملك اإلجنليزي، وقد كان أول من ترجم املؤلفات العربية في الطب والرياضيات 
والفلك في مملكة إجنلترا في أوائل القرن الثاني عشر امليالدي، وجاء من بعده يهودي أسباني 
آخر من مدينة طليطلة هو )إبراهيم ابن عزرا( )1159م(، وقد درس هناك مما أدى إلى انتشار 
الثقافة العربية في تلك البالد، وأخذ العلماء اإلجنليز يزورون املدن األندلسية طلبًا ملزيد من 
املعرفة نذكر منهم )اديالرد( )1116 – 1142م( من مدينة باث)2(، أحد أوائل من نشر ثقافة 
العرب وعلومهم السابقني إلى نشر الثقافة العربية في الغرب، فقد طاف مدن األندلس وسوريا 
ودرس اللغة العربية والكثير من العلوم العربية، وقد ترجم ما استطاع من مؤلفات عربية إلى 
الالتينية وانتهى به املطاف ليصبح معلمًا لألمير )هنري( الذي أصبح ملك إجنلترا فيما بعد 
حتت اسم )هنري الثاني( )1154 - 1189م(، وتبع )اديالرد( في منهاجه روبرت من مدينة 
تشستر في القرن الثاني عشر، وقد درس العلوم العربية وترجم عدة مصنفات، وكذلك فعل 
)دانيل أوف مورلي( )1140 - 1210م( وذهب إلى األندلس، وعاد بعدة مصنفات عربية أما 
)ميخائيل سكوت( األسكتلندى )1175 - 1235م(، فقد رحل إلى باليرمو في صقلية، ودرس 
وكذلك  العربية،  أصولها  من  طاليس(  )أرسطو  كتب  وترجم  والعبرية،  العربية  اللغتني  كلتا 
مصنفات في علوم النجوم والكيمياء، ثم جاء من بعده )الفرد دي سيرشال()3(، وقد ترجم 
إلى اللغة الالتينية كتاب )النبات( )ألرسطو( من نصه العربي )حلنني بن إسحاق(، وقد نقل 

كتاب املعادن )البن سينا( أيضًا. 
)بارثومليو  العربية  واملعارف  العلوم  من  مباشرة  نقلوا  الذين  إجنلترا  علماء  ومن   
إجنلترا،  في  ولد  الذي  1272م(،   -  1203( الفرنسيسكان  طائفة  من  الراهب  إجنليكوس( 
وقد درس في جامعة إكسفورد، ثم انتقل إلى باريس وعمل مدرسًا فيها عام )1224م( وقد 

)1( محمود احلاج قاسم: الطب عند العرب واملسلمني ـــ تاريخ ومساهمات، ص 385.
)2( محمود احلاج قاسم محمد: انـتـقـال الــطـب العربـي إلــى الغــرب ـــ معابره وتأثيره، ص 28.

)3( جمعة شيخة: دور مدرسة الترجمة في طليطلة في نقل العلوم العربية وبالتالي في نهضة أوروبا، ص 44.



- 188 -

تاريخ الطب العربي

ألف كتابًا موسوعيًا في تسعة عشر جزءًا جاء معظمها منقواًل من مصادر ومصنفات عربية، 
عام  الرياضي  الفلكي  جروستيت(  )روبرت  الدومنيكاني  والراهب  اإلجنليزي  العالم  وهناك 
)1170 - 1253م(، وقد كان أول مدير جلامعة أكسفورد، وقد استفاد من التراجم العربية 
التي وصلت إجنلترا من جزيرة صقلية أو األندلس ونراه قد ارحتل إلى أوروبا وأسبانيا 
خاصة ليسقى من املعارف والعلوم العربية، وقد تأثر مبؤلفات )ثابت بن قرة(، و)ابن الهيثم( 
في مجال علم البصريات، وجاء من بعده تلميذه العالم )روجر بيكون( عام )1214 - 1294م( 
الذي كان من رواد التنوير في إجنلترا، ومن أوائل من ساهموا في حركة النهضة األوروبية، 
العربية، وجنده قد أخذ  العلمية  للكتب  املؤلفات والتراجم  التجريبي من  املنهج  وقد استقى 
الكيمياء من )جابر بن حيان( الذي أطلق عليه أستاذ األساتذة، كما تلقى معلوماته في علوم 
الفلسفة من )ابن رشد األندلسي( والطب من )الرازي( و)ابن سينا(، وعلم البصريات من 
وعالم  كانتربري  أساقفة  كبير  بيكهام(  )جون  بعده  من  وجاء  الهيثم(،  بن  )احلسن  كتابات 
الرياضيات عام )1230 - 1292م(، وقد درس في باريس وأخذ علومه في الفلك والبصريات 
من )روجر بيكون(، وهناك )جلبرت اإلجنليزي( حوالي عام )1290م( نراه قد استقى معارفه 
كتاباته صبغة  الذي جند في  و)برنارد اجلوردني( األسكتلندي  و)الرازي(  )ابن رشد(  من 
عربية واضحة، وكذلك )جون أوف آردن( عام )1307 - 1380 أو 1390( اجلراح اإلجنليزي 
الذي كان يسمى سيد اجلراحة، وقد تلقى خبرة كبيرة من حرب املائة عام، ونقل الكثير من 
فنون علم اجلراحة من كتب ومؤلفات )أبي القاسم الزهراوي(، أما في طب األطفال فإن أول 
مؤلف طبع في ذلك التخصص هو كتاب )بيكاالردوس( عام )1472م(، وقد اعتمد على ماكتبه 
)الرازي( في رسالة )تدبير الصبيان(، وأخيرًا فإن تأثير الطب العربي على نظيره في إجنلترا 
يتجلى في إعادة اكتشاف )وليم هارفي( )1578 - 1657م( للدورة الدموية الصغرى، ومن 
الواضح أنه استقى معلوماته من كتب )ابن النفيس(، حيث وجدت نسخة من شرح التشريح 
الذي جلبها )أندريا ألباكوس( الطبيب األنطاكي من دمشق التي درس فيها حوالي ثالثني 
عامًا)1(، وترجمت ثم رحلت النسخة إلى مدينة ناني في البندقية، وقد سافر هارفي إلى بادوا 
بإيطاليا، حيث تعلم على يد فايرسوس ملدة خمسة أعوام من عام )1597م وحتى 1602م(، 
ثم  بارثومليو،  ليصبح طبيبًا في مستشفى سان  إلى إجنلترا  ثم رجع  وتخرج من جامعتها 
طبيبًا للملك )جيمس األول( عام )1618م(، وكذلك للملك )شارل األول( عام )1632م( وقد 
نشر رسالته عن الدورة الدموية الصغرى في مدينة فرانكفورت األملانية عام )1628م( باسم 

)رسالة في التشريح( عن نبض القلب وحركة الدم.

سادسًا: احلروب الصليبية:
واستمرت حتى  احلادي عشر،  القرن  أواخر  في  الصليبية  واحلمالت  احلروب  بدأت 
الثلث األخير من القرن الثالث عشر أي ما بني عامي )1096 - 1291م(، وكانت معبرًا لنشر 
الثقافة العربية، ومن بينها العلوم الطبية إلى الغرب األوروبي، إال أنها ظلت ذات تأثير محدود 

)1( محمود احلاج قاسم: الطب عند العرب واملسلمني ـــ تاريخ ومساهمات، ص 393. 
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ال يقارن بباقي املعابر كاألندلس وصقلية واملدن اإليطالية، وذلك لعدة أسباب أهمها، العداء 
وروح التعصب الدينية التي حكمت العالقة بني اجلنود الصليبني واملسلمني، وكان االنشغال 
باحلرب أو االستعداد لها عامل مثبط آخر النتقال علوم العرب، وأخيرًا ألن معظم اجلنود 
كانوا من أهل احلرف والعوام ذوي ثقافة سطحية ومحدودة)1(، مما صعب عليهم استيعاب 
وتقبل املعارف العربية وكل ما نقله الصليبيون من العربية إلى الالتينية ال يتعدى ترجمة كتاب 
)كامل الصناعة الطبية( )لعلي بن عباس( و)سر األسرار( )ألرسطو(، لكن املعارك املتعددة 
املعاجلات  بني  ما  الصليبيون  اجلنود  وقارن  العالج،  استدعت  إصابات  حدوث  إلى  أدت 
البدائية التي كان يجريها الرهبان املصاحبون لهم، وبني العلوم املتقدمة التي كانت لدى أطباء 
العرب مثال ذلك عندما عالج )صالح الدين( ملك اإلجنليز )ريتشارد قلب األسد( أثناء احلملة 
الصليبية الثالثة، واتخذ أمراء الفرجنة أطباء من نصارى العرب فكان ألحدهم طبيب اسمه 

)سليمان بن داؤود(. 
وفي عام )1218م( صحب الطبيب اجلراح )هوغوفون لوكا البولوني( فرقة بولونية من 
مقاطعات إيطاليا إلى فلسطني، وكان يرى أن كثيرًا من الفرسان الصليبيني يفضلون الذهاب 
الثالث،  السنوات  هذه  وفي خالل  الكنيسة،  رجال  من حترمي  بالرغم  للتداوي،  العرب  إلى 
توافرت له أكثر من مناسبة للتعرف على هؤالء اجلراحني املسلمني بل وزيارة مستشفاهم 
العسكري، ورأى كيف أن أطباء العرب يعاجلون اجلرحي، ويخدرونهم بالسكران واحلشيش 
قبل إجراء عمليات البتر لألطراف وقد الحظ خطأ ماتعلمه عن )أبقراط()2(، وكان )اصطفيان 
األنطاكي( )البيزي( واحدًا من الذين زاروا املشرق أثناء فترة احلمالت الصليبية، وقد ولد في 
بيزا بإيطاليا، وأقام في سوريا، ونال ثقافته في ساليرنو وصقلية، ثم رحل إلى أنطاكية وتعلم 
العربية، وأعاد سنة )1127م( ترجمة )الكتاب امللكي( وهو )كامل الصناعة( )لعلي بن العباس 
الثالث  القرن  أوروبا خالل  بناء مستشفيات  الفضل في  املجوسي( ويرجع بعض املؤرخني 
)نـور  امللـك  التي أنشأها  للبيمارستانات  تقليدًا  تأثير احلروب الصليبية إذ كانت  عشر إلى 
الدين زنكي( فـي دمشق، وسـلطان الـمـماليك فـي الـقاهـرة )املنصور قالوون(، فأسس )لويس 
التاسع( بعد رجوعه إلى باريس سنة )1260م( مستشفي كمستشفيات سوريا، وأسس البابا 

)أنوسنت الثالث( مستشفى آخر على نفس النسق.

اضمحالل احلضارة العربية: 
بينما كانت أوروبا تسير نحو النهضة كان العرب ميرون مبرحلة من التردي واالنهيار 
لالزدهار العلمي نتيجة لتراكم العديد من العوامل، نذكر منها احلمالت الصليبية التي استمرت 
اإلمارات  وكانت  العربية،  البالد  اقتطاع جزء غال من  إلى  الزمان، وسعت  قرنني من  زهاء 
الصليبية حجر عثرة في وحدة العرب، وقد استنفدت املوارد االقتصادية واجلهد الذي كان 

)1( محمود احلاج قاسم: انـتـقـال الــطـب العربـي إلــى الغــرب ـــ معابره وتأثيره، ص 33.
)2( راجي التكريتي: اإلسناد الطبي في اجليوش العربية اإلسالمية، ص 182.
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ميكن أن يؤدي إلى استمرار وتطور احلضارة، فقد كانت مسألة ابتياع األسلحة وبناء القالع 
املشرق  دول  عّم  الذي  الديني  واحلماس  التوتر  انتشار  وأدى  كأولويات،  تأتي  واحلصون 
العربي إلى انشغال الناس عن العلم والثقافة من ناحية، ونتج عن ذلك تدمير االقتصاد الذي 
يعتمد عليه التقدم احلضاري، ثم اجتاحت قبائل املغول والتتار دول املشرق التي حتوي الكثير 
مثل سمرقند  مزدهرة،  كانت  التي  والتجارة  والثقافة  العلم  وعواصم  واملدن  احلواضر  من 
وبخارى ونيسابور وبغداد ودمشق التي كانت حتتوي على مئات املساجد واملدارس واملكتبات 
واألسواق، وأدت احلروب واملعارك املتعاقبة إلى قتل وتشريد آالف من أهل العلم واألدب، 
والعلماء، وكانت بغداد درة احلضارة العربية في ذلك الزمان خير شاهد على بربرية وهمجية 
تلك الشعوب الرعوية التي لم يتركوها إال حطامًا باليًا واملداد األزرق يصبغ نهر دجلة نتيجة 

إللقاء آالف الكتب واملخطوطات الثمينة التي كانت تزهو بها دار احلكمة.
 كانت ثالثة األثافي استيالء بني عثمان على مقدرات العرب بعد قضائهم على نفوذ 
الدولة الصفوية ودولة املماليك في مصر والشام، وكانت لطبيعة احلكم التركي املتحجر الذي 
عقلية  وهي  الوسطى  العصور  عقلية  وسادت  العربية،  الشعوب  حديديًا حول  نطاقًا  ضرب 
تعتمد على احلفظ والتلقني، واالهتمام بالعلوم الشرعية دون العلوم التطبيقية، مما أدى إلى 
غياب مفهوم االجتهاد واختفت روح االبتكار في العلم واألدب وبالتدريج سيطر على الفكر 
اجلهل،  وشاع  واخلرافات  والشعوذة  الدجل  وانتشر  العقل،  دون حتكيم  والتقليد  اجلمود 
وأدت كل هذه العوامل إلى حدوث نتائج كارثية على تقدم وازدهار العلوم العربية ومن بينها 
الطب بالقطع فساد اإلهمال باملدارس الطبية املختلفة، وتركت البيمارستانات القدمية تالقي 

مصيرها احملتوم نتيجة لضعف اإلنفاق واإلهمال احلكومي لها. 

بدايات النهضة في العالم العربي:
أدى قرب الدولة العثمانية مع أوروبا إلى نفاذ التأثير احلضاري األوروبي عن طريق 
بلدان البلقان، فنجد أن أول مطبعة عثمانية قد أنشأت عام )1727م(، وكانت نتيجة جهود 
رجل من هنغاريا يدعى )إبراهيم متفرقة()1(، الذي كان سجينًا عند العثمانيني، ودخل بعد 
إطالق سراحه في خدمة اإلدارة التركية وجنح فيما بعد في إقناع السلطان العثماني بطباعة 
الكتب غير الدينية وبالتدريج ظهر في العاصمة إسطنبول أوائل األتراك الذين كانوا يتحدثون 
اللغة الفرنسية، ويتعلمون آدابها مما فتح الباب النتشار الفكر والثقافة الفرنسية في أرجاء 
الفرنسية عام )1789م(  الثورة  الثقافي بعد  التعاون  العثمانية، ثم توقف ذلك  اإلمبراطورية 
وظهور بعض النزعات العلمانية، وكذلك نتيجة احلملة الفرنسية واستيالئها على مصر، لكنه 
عاد بعد عام )1809م( بعد إعادة العالقات الدبلوماسية بني فرنسا النابليونية واإلمبراطورية 

)1( سهيل صابان: إبراهيم متفرقة وجهوده في إنشاء املطبعة العربية ومطبوعاته، ص 34-11. 
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التركية، وقد أطلقت السلطنة حركة إصالحات واسعة، ومن ضمن ذلك حركة ترجمة وتبادل 
بعثات ثقافية مع أوروبا، خاصة مع فرنسا وقد دفع ذلك السلطان العثماني )محمود الثاني( 
في إسطنبول ليرسل عام )1827م( أولى البعثات املدرسية التركية التي ضمت )127( تلميذ.
لم يختلف حال العلوم واملعارف في أرجاء اإلمبراطورية العثمانية، ففي مصر مثاًل كان 
التعليم قد توزعته ثالث فئات أولها العلماء واملشايخ، وهم فئة قليلة العدد في املجتمع، واجلنود 
الثقافة  بدون  الفروسية،  وفنون  العسكرية  املعارف  على  يقتصر  تعليمهم  كان  الذين  املماليك 
العامة واألدب، أما باقي الشعب املصري وسواده األعظم فقد غرق في مستنقع األمية واجلهل 
الشديد، وعندما جاءت احلملة الفرنسية حملت معها الثقافة والعلوم األوروبية وكذلك املطابع، 
وشكل هذا التالقي صدمة حضارية وثقافية كبيرة للشعب املصري، وخاصة الطبقة الوسطى 
فقد تنبه املصريون ألول مرة في تاريخهم لوجود الدواوين التي أنشأها الفرنسيون ووضعها 
كنموذج جديد للمشاركة في احلكم بداًل من فكرة احلكم املطلق املستبد التي كرسها احلكام من 
املماليك واألتراك لقرون، وأدى تأسيس املجمع العلمي كذلك الذي كان مبثابة نافذة حضارية 
أطل منها املصريون على التقدم العلمي واحلضارة األوروبية الشرقي، وجاء )محمد علي باشا( 
الذي تأثر بالثقافة الفرنسية وعمل على نقلها إلى مصر التي حكمها، واستخدم تلك الثقافة 

واحلضارة ليبني من خاللهما مصر احلديثة في أوائل القرن التاسع عشر. 
رأى احلاكم اجلديد ملصر أن يبدأ في ابتعاث بعض الطلبة املتميزين، وكانت أول بعثة 
عام )1813م( إلى إيطاليا)1(، وكان ضمن هؤالء الطلبة )نقوال مسابكي( الذي تعلم الطباعة 
وتولى عند عودته إلى مصر إدارة مطبعة بوالق عام )1821م(، ثم اجته نظر )محمد علي باشا( 
إلى فرنسا، وكذلك بعث بعض الطلبة إلى إجنلترا لتلقي فن بناء السفن واملالحة وامليكانيكا، 
ثم رأى )محمد علي( أن يؤسس عام )1815م( أول مدرسة عسكرية على النموذج الفرنسي 
وأقام عام )1816م( مدرسة مصرية للمهندسني تولى التعليم فيها أساتذة فرنسيون. والعلوم 

واخلبرة كفيلة بإنشاء البنية التحتية ملقومات تلك النهضة اجلديدة . 
بدأ بعثات تعليمية كبيرة العدد من مصر إلى أوروبا عام )1826م(، ذلك بإرسال )44( 
)1844م(،  عام  في  طالبًا   )70( من  مكونة  أخرى  بعثة  بهم  فرنسا، أحلقت  دولة  إلى  طالبًا 
اختارهم )سليمان باشا الفرنساوي( من بني التالميذ املصريني املتفوقني دراسيًا، وتبعهم 
بعد ذلك وأصبح عدد طالب البعثات جديرًا بإنشاء مدرسة مصرية في فرنسا؛ لتعليم الطالب 
اللغة الفرنسية مبا يناسب املدارس العليا الفرنسية، وإن كانت قد ُأغلقت عام )1848م( إال 
أنه مت فتحها من جديد في عهد )اخلديوي إسماعيل(، ولقد بلغ عدد الطالب في تلك البعثات 
املبكرة )28( طالبًا، وكان من أشهرهم )عثمان نور الدين( الذي ذهب إلى فرنسا، وكان له 

شأن كبير في تنظيم البعثات الكبرى التالية وقد صار أميرًا لألسطول املصري فيما بعد)2(.

)1( عبد الرحمن الرافعي: عصر محمد علي، ص 407.
)2( نفس املصدر، ص 408.
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على مصر  الفرنسية  احلملة  في  الذي شارك  الفرنسيني  املثقفني  أحد  )جومار(  كان 
أواخر القرن الثامن عشر، وكان قد أخذ املبادرة إلحضار بعثة مدرسية من الطالب املصريني 
لتتلقى العلم في فرنسا، وقد ضمت هذه البعثة )رفاعة الطهطاوي( كواعظ للطلبة املبتعثني 
وحتول فيما بعد إلى دارس للثقافة الفرنسية ومناصر لها، وهو الذي يعتبر أول مثقف في 
العالم العربي، وقد عاد )الطهطاوي( )1801 - 1863م( إلى مصر عام )1831م()1(، وبعد 
ثالثة أعوام نشر تفاصيل رحلته إلى فرنسا في كتابه حتت عنوان )تلخيص اإلبريز( وضح 
فيه إعجابه بتطور احلياة العلمية والثقافية في الغرب، وتأثره بتقدم العلوم وتنوعها، وكذلك 
الكتب  أمهات  على  واشتمالها  املكتبات  أهمية  إلى  االنتباه  ولفت  والتقني،  العلمي  بالتفوق 
ووجد طيفًا من الصحف هناك، وبهذا يعتبر )الطهطاوي( من طليعة من نادوا بوجوب حتصيل 
مهمًا  الفترة مصدرًا  تلك  في  العلمية  البعثات  كانت  األوروبي.  النهج  على  التاريخي  العلم 
مـصــدرًا  البـعـثـات  تلك  تعتبر  وكــانــت  مصر،  إلى  األوروبية  والتقنيات  العلوم  الستحضار 
رئيسيًا لتأسيس النهضة احلديثة التي اتخذت منهجًا واقـعيًا في التعامل مع الفجوة الثقافية 
والعلمية التي بدت واضحة بني دول أوروبا الناهضة، والــبـلدان الــتـابــعــة للــدولة العثمانية 
املتدهورة، وسعى رواد النهضة إلى استجالب خبرات أجنبية لبناء اللبنات األولى في مجال 

التعليم، ثم إرسال بعثات بعد ذلك الكتساب املعارف. 
تأسست في القاهرة عام )1836م( مدرسة للترجمة من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، 
وقد حتولت بعد عام )1841م( إلى مدرسة اللغات واحملاسبة، ومتت ترجمة العديد من الكتب 
اإليطالية والفرنسية الضرورية، وأصبح )رفاعة الطهطاوي( في عام )1837م( مديرًا ملدرسة 
الترجمة تلك التي كانت تضم أربعة أقسام، وهي الطب والفن العسكري والفيزياء والرياضيات، 
لكن  بهما متوسطًا،  االهتمام  فقد ظل  كالتاريخ واجلغرافيا  االجتماعية  العلوم  وأما  واآلداب، 
علوم الفلسفة واملنطق فكان محدودًا، ولقد متت ترجمة حوالي ألفي كتاب ما بني عامي )1836 
و1848م(، لكن في نهاية القرن التاسع عشر شهدت أعداد الكتب املترجمة )بعد عام 1870م( 
والعلوم  الثقافة  ملجريات  كبير  اطالع  على  املصرية  املثقفة  الفئة  وأصبحت  مذهاًل،  ارتفاعًا 
1893م( الذي تعلم في أول أمره مبدرسة   - القارة األوروبية وخاصة في الطب )1824  في 
اجلهادية بالقصر العيني عام )1835م(، وانتقل بعد ذلك إلى املدرسة التجهيزية بأبي زعبل 
التي كان نظام التعليم بها أحسن حااًل، وأكثر تقدمًا من مدرسة القصر العيني، ومت اختياره 
مع مجموعة من املتفوقني لاللتحاق مبدرسة املهندسخانة في بوالق عام )1839م(، وهو أحد 
املبتعثني إلى فرنسا للتعلم، وقد شاركه في هذه البعثة )إسماعيل بك إبراهيم(، الذي صار بعد 
ذلك )اخلديوي إسماعيل(، وقد أسس )علي مبارك( بعد عودته نظامًا تعليميًا في مصر مشابه 
الفرنسية  باللغتني  التعليمية  املواد  تدرس  كانت  التي  املعلمني  مدارس  وأوجد  فرنسا،  في  ملا 
ونشر  العربية)2(  اآلداب  إلحياء  )1870م(  عام  املدارس(  )روضة  مجلة  وأصدر  واإلجنليزية، 

املعارف والعلوم احلديثة، وأنشأ كذلك دار العلوم عام )1872م(. 

)1( عبد الرحمن الرافعي: تاريخ احلركة القومية وتطور نظام احلكم ج1، ص 129.
)2( عبد الرحمن الرافعي: عصر محمد علي، ص 407.
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نشأة الطب احلديث في مصر:
كانت اخلانكة حني مجيء الطبيب الفرنسي )أنطوان براثيلمي كلوت( )1793 - 1868م( 
إلى مصر مقرًا للمعسكر العام للجيش، فأشار على )محمد علي باشا( بإنشاء مستشفى 
عسكري بأبي زعبل بجوار املعسكر العام، فنفذ محمد علي اقتراحه، وأنشأ املستشفى الذي 
صار فيما بعد مستشفى عامًا ملعاجلة اجلنود وغيرهم ومنوذجًا للمستشفيات التي أنشئت 
من بعده، وقد أشار )كلوت( باستعمال تطعيم اجلدري ملقاومة انتشاره في مصر بعدما كاد 
أن يودي بحياة نحو ستني ألف من األطفال كل عام، وكافح هو وتالميذه وباء الكوليرا الذي 
وقع مبصر عام )1830م(، وقد سر )محمد علي( ملا بذله من جهود في مقاومة هذا الوباء 
فأنعم عليه بالبكوية فصار يعرف )بكلوت بك(، وبذل أيضًا جهودًا كبيرة في مقاومة الطاعون 

الذي حل بالبالد عام )1835م(.
بدأ تدريس الطب في مصر عام )1827م(، عندما وضع والى مصر )محمد علي باشا(
حجر أساس أول مدرسة للطب احلديث في العالم العربي)1( في منطقة أبي زعبل خارج مدينة 
القاهرة بعد أن أقنعه الطبيب الفرنسي )أنطوان براثيلمي كلوت( عام )1793 - 1868م( بذلك، 
العربية وعلم بها، وكان  اللغة  أتقن  لها)2(، وقد  ليكون أول ناظر  وقد اختاره )محمد علي( 
من رأيه أن يكون التدريس في تلك املدرسة باللغة العربية، واستمر تعليم الطب فيها باللغة 
العربية نحو )60( سنة، وكان القائمون على شؤونها يستقطبون األطباء األجانب فيترجم لهم 

في قاعات احملاضرات، وقد ألف في هذه الفترة )53( كتابًا في الطب.
وقد ذكر أحد املعاصرين هو )املسيو ماجنان( أن عدد تالميذ مدرسة الطب بلغ سنة 
)1837م( )140( طالب و)50( طالبًا في مدرسة الصيدلة، ووصف مستشفى أبي زعبل، فقال 
»إنه احتوى على 720 سرير، وأن غرفه منسقة تنسيقًا بديعًا، يتخللها الهواء الطلق، وتسودها 
النظافة« حيث عهد إلى مدرسي مدرسة الطب مالحظة خدمة املستشفى فجمعوا بني التدريس 

ومالحظة املستشفي.)3(
بالقصر  مكانها احلالي  إلى  املصرية  الطب  انتقلت مدرسة  وبعد مرور عشر سنوات 
العيني التي سميت بهذا االسم نسبة إلى صاحبه )أحمد بن العيني( الذي كان قد شيده في 
عام )1466م(، وأصبحت حتتوي على )500( طالب، وقد أحلق بها مدرسة للصيدلة، ثم أخرى 
لتخريج القابالت واملولدات في عام )1838م(، وفي عام )1832م( مت إرسال بعثة إلى فرنسا 
لتعلم مهنة الطب، وكان عدد طالبها )12( طالبًا مـن أوائــل خــريــجـي مدرسة الطب املصرية 
في أبي زعبل، مت اختيارهم إلمتام دراستهم في باريس لتعيينهم أساتذة في مدرسة الطب عند 
عودتهم، رحل )د. كلوت( إلى فرنسا عام )1848م(، ثم عاد ملصر ثانية ومت إعادة تعيينه مديرًا 
)اخلديوي  تولي  بعد  ولألسف  )1855م(،  سنة  في  العيني  قصر  ومستشفى  الطب  ملدرسة 

)1( إلياس األيوبي: محمد علي سيرته وأعماله وآثاره، ص 122.
)2( عبد الرحمن الرافعي: عصر محمد علي، ص 400.

)3( نفس املصدر، ص401.
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عباس( احلكم في مصر أصيبت مدرسة الطب بانتكاسة وإهمال، وكذلك في عهد خلفه )محمد 
سعيد( بسبب تدخل القناصل األجانب للقضاء على هذه املدرسة، وأعاد )إسماعيل( عهد 
البعثات العلمية إلى مدارس أوروبا ابتداء من عام )1863م(، وأنشأ مدرسة ألعضاء البعثة 
في باريس بدل املدرسة التي أنشأها محمد على لهذا الغرض وُأغلقت في أواخر عهده، وقد 
أنشئت مدرسة للصيدلة في القلعة عام )1829م()1(، وظهرت نتائج البعثات في اتباع املنهج 
العلمي في التعامل مع مشكالت مصر الصحية في ذلك الوقت، حيث مت فرض إجراء تطعيم 
ضد مرض اجلدري كنوع من مقاومة هذا املرض، وقد ُأقيم في ميناء اإلسكندرية حجر صحي 
على السفن الواردة إلى مصر من البالد املصابة باألمراض، وقد مت تأليف املجلس الصحي 
لإلشراف على الشؤون الصحية املصرية، ومت تنظيم مجموعة من األطباء املصريني لتقدمي 
الرعاية الصحة، وتوفير العالج باملجان للفقراء من أفراد الشعب ثم عاد للمدرسة رونقها 
في عهد )اخلديوي إسماعيل(، وقد تولى رئاستها )د. محمد علي البقلي باشا( ما بني عامي 
)1873م و1879م(، حيث أصبح التعليم كله باللغة العربية واألساتذة مصريني عدا واحد، 
وعندما احتل اإلجنليز مصر سنة )1882م( جعلوا لغة التعليم في املدرسة باللغة اإلجنليزية 
في عام )1887م(، وجعلوا مديرًا إجنليزيًا مشرفًا عليها، ومت ضم مدرسة الطب ومستشفى 
القصر العيني إلى اجلامعة املصرية، وعني )الدكتور ولسن( مديرًا لها في عام )1925م( وعاد 
املصريون لرئاسة املدرسة بتعيني )الدكتور علي باشا إبراهيم( عميدًا للكلية واملستشفى في 

عام )1929م(، واستمر رئيسًا لها حتى عام )1940م(.

حركة الترجمة احلديثة في مصر:
بدأت حركة الترجمة بدخول املطبعة إلى مصر أواًل في عهد احلملة الفرنسية، وكان 
أول كتاب ُترجم عن الفرنسية وُطبع في املطبعة العربية التي أنشأتها احلملة الفرنسية كتاب 
عنوانه )مرض اجلدري(، وهو من تأليف )دي جينيت(، ومن ترجمة )رافاييل زاخور(، ثم في 
عهد )محمد علي(، فقد اصطحب اجلنود الفرنسيون مطبعتهم العربية والفرنسية إلى فرنسا 
بعد خروجهم من مصر، وكانت أهم خطوات الترجمة في عصر الوالى )محمد علي( هو إيفاده 
)لنيقوال مسابكي( إلى إيطاليا من عام )1811م إلى 1821م(، وذلك لدراسة فن الطباعة)2(. 

السوريني  املترجمني  مرحلة  أوالها  كانت  مراحل  ثالث  إلى  الترجمة  مراحل  وتنقسم 
الذين ظهروا مع احلملة الفرنسية، ومنهم )األب رفاييل زاخور( و)يوحنا عنحوري( و)يوسف 
فرعون( و)جرجس فيدال طيطي(، وكان مارونيًا من حلب، وقد ُعنّي مترجمًا مبدرسة الطب عند 
إنشائها وقد كان أملع مترجم سوري في مدرسة الطب، متقنًا لإليطالية ضعيفًا في الفرنسية 
وكانوا طالئع املترجمني في عصر )محمد علي(، في الفترة ما بني عام )1822م و1831م(، 
أي حتى عودة بعثته األولى من الطلبة املصريني في أوروبا، ثم أتت مرحلة املبعوثني املصريني 
في أوروبا التي تبدأ نحو عام )1831م(، وتنتهي بنهاية عهد )محمد علي( في عام )1849م(، 

)1( عبد الرحمن الرافعي: عصر محمد علي، ص 403.
)2( نفس املصدر، ص 407.
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وفي تلك املرحلة متت ترجمة أربعة وثالثني كتابًا في الطب البشري، وأخيرًا مرحلة خريجي 
مدرسة األلسن التي أنشأها )محمد علي( في عام )1835م(، وظّلت تعمل حتى أغلقها )عباس 

األول( في نوفمبر عام )1849م(.
قام  عندما  كبرى  ترجمة  قيام حركة  في مصر  الطب  علوم  في  التطور  ذلك  وصاحب 
العربية،  اللغة  إلى  الطبية  للمصطلحات  فرنسي  معجم  بترجمة  الرواد  املصريون  األساتذة 
وعاونهم في ذلك اجلهد املضني عدد من املصححني املجيدين لعلوم اللغة العربية، واستمرت 
وأدخلوا  احمليط،  القاموس  كتاب  من  األمراض  على  الدالة  األلفاظ  باستخراج  مجهوداتهم 
من ذلك طائفة من املصطلحات الطبية اجلديدة في ذلك املعجم، ومت تكليف )محمد بن عمر 
التونسي( كمصحح لغوي باستخـراج ما في قانون )ابن سينا(، وتذكرة )داوود األنطاكي( 
من التعريفات، وضم ذلك أيضًا إلى املعجم، كما مت وضع معاجم مختلفة عربية ـــ فرنسية 
في سنة )1842م( )إلسكندر نعمة(، وإجنليزية عربية )خلليل خير الله(، وساهم )سالم باشا( 
الذي كان تلميذًا )لرفاعة الطهطاوي( بترجمة كتب عديدة في الطب، منها )وسائل االبتهاج 
إلى الطب الباطني( في أربعة مجلدات، وكذلك )ينابيع احملتاج في الطب والعالج(، و)الينابيع 

الشفائية واملياه املعدنية(.
وكان البد من إصدار صحيفة تهتم بشؤون العلوم الطبية، فتم إنشاء أول مجلة طبية 
شهرية ناطقة باللغة العربية، وتعتبر بذلك أول مجلة طبية باللغة العربية على اإلطالق، ومتت 
طباعتها مبطبعة بوالق األميرية، وكان اسمها »اليعسوب«)1(، واستمر إصدارها ماب ين عام 
)1865م و1879م( ومت وضع شعار لها مقتبس من اآلية الكرمية، �َيْخُرُج ِمْن ُبُطوِنَها َشَراٌب 
ُروَن�سورة النحل اآلية رقم )69(، ولم  ُمْخَتِلٌف َألَْواُنُه ِفيِه ِشَفاٌء ِللَنّاِس ِإَنّ ِفي َذِلَك آَلََيًة ِلَقْوٍم َيَتَفَكّ
التي صدرت  الوحيدة في مجالها بل صاحبتها مجلة )املنتخب(  )اليعسوب( املطبوعة  تكن 
عام )1881م(، وصحيفة شهرية أخرى حتت اسم )الشفاء( عام )1886م(، أما عدد الكتب 
الطبية املترجمة إلى العربية فقد بلغ )ستة وثمانني( كتابًا اشتملت على العديد من األلفاظ 
الذي متت  التشريح(  علم  في  الصريح  )القول  كتاب  أهمها  من  كان  الطبية،  واملصطلحات 
الصحة(  حفظ  سياسة  في  )املنحة  كتاب  وكذلك  )1834م(،  عام  للتدريس  بوضعه  املوافقة 
عام )1834م(، وطبعت مبطبعة بوالق مبعدل ألف نسخة من كل كتاب، وأرسل الكثير منها 
إلى عاصمة السلطنة التركية إسطنبول والعديد من املدن العربية كاجلزائر وتونس ومراكش 
والشام وحتى بالد فارس، أما في جنوب اململكة املصرية بالسودان فقد افتتحت كلية الطب 

باخلرطوم سنة )1924م(، وسميت مدرسة )كتشنر الطبية(. 

نشأة الطب احلديث والترجمة في بالد الشام:
السلطان  عهد  في  العشرين، وخاصة  القرن  وأوائل  التاسع عشر  القرن  أواخر  في   
)عبد احلميد الثاني( عام )1876 - 1908م(، كان للتقدم الكبير الذي أحرزته سبل العالج 

)1( عبد الرحمن الرافعي: عصر إسماعيل، ص 248.
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في التعليم الطبي احلديث في القارة األوروبية أْن فقد الطب القدمي مكانته، وبدأت تظهر في 
الدولة العثمانية اجتاهات تسعى الستنساخ كليات الِطب احلديثة في مختلف الدول األوروبية، 
وأقامت الدولة املستشفيات التي متاثل مثيالتها في أوروبا، ولذا فقد مت تأسيس مدرستني 
للطب إحداهما عسكرية، واألخرى َمَدنية، أقيمتا في إستنبول، وكانت الدولة التركية تريد أن 
تؤسس مدارس أخرى للطب في مختلف الواليات، على ِغرار إستنبول وانعكس هذا االجتاه 
في بالد الشام بتأسيس كلية ِطّب الشام امْلََدنية في عام )1903م( في مدينة دمشق، واستمرت 
في مواصلة نشاطها العلمي والتعليمي، وقد تخرج بها الكثير من األطباء الذين عملوا في 
خدمة األهالي في مجالي الصحة العامة، وكذلك في عالج األمراض واألوبئة ولقد حتملت 
الدولة العثمانية تكاليف الكلية بصورة كاملة، وكذلك مرتبات أعضاء هيئة التدريس واملوظفني 
العاملني في إدارة الكلية، وكان الطبيب اجلّراح )خير الدين باشا( يقوم بجولة تفتيش في 
م  املنطقة عام )1901م(، فقدَّ ه في  َمدُّ تقرر  الذي  دمشق على منشآت )خط حديد احلجاز( 
تقريرًا ذكر فيه أن إقامة كلية الطب في دمشق سوف يحقُق العديد من املنافَع، فدمشق تقع 
ز مكانة املدينة، يضاف إلى ذلك أّنه  في موضع يتوسط بالد الشام واخلط احلديدي سوف يعزِّ
في حالة إقامة كلية الطب فإنَّ األطباء سوف يرسلون حلماية العمال الذين يعملون في إقامة 

اخلط احلديدي من مختلف األمراض ووقايتهم منها.
في  ُعِرفت  التي  الشام  ِطّب  كلية  بإنشاء  السلطاني  املرسوم  أي  الفْرمان،  وقد صدر 
وقد  الشاهانية(،  املدنية  الطبية  )املدرسة  أو  شاهانة(  ُملْكية  طبية  )مكتب  باسم  العهد  ذلك 
إلى  التدريس  ليبدأ  للكلية،  مبنى  باستئجار  األوامر  الثاني(  احلميد  )عبد  السلطان  أصدر 
الذكرى  في  )1903م(  عام  أغسطس   31 يوَم  افتتحت  وقد  الالزمة،  املباني  إنشاء  يتم  أن 
في  الدراسة  بدأت  ثم  العرش،  على  احلميد(  )عبد  السلطان  جللوس  والعشرين  السابعة 
طالبًا   )15( منهم  طالبًا   )25( الطلبة  عدد  وكان  العام،  نفس  من  أكتوبر   )14( يوم  الكلية 
التحقوا بقسم الطب، وعشرة طلبة التحقوا بقسم الصيدلة، وكانت كلية ِطّب الشام)1( تابعة 
إداريًا من الناحية اإلدارية لوزارة املعارف العثمانية، ومن الناحية العلمية والتدريس فتتبع 
ملجلس أساتذة كلية الطب في إستنبول، وقد مت إنشاء مكتبة خاصة بالكلية وتوفير عدد كبير 
من أهم الكتب في العلوم والطب وغيرها من العلوم املساعدة بكلٍّ من اللغة التركية واللغة 
الفرنسية، ومت االشتراك في مطبوعات الطب اجلديدة التي كانت تصدر في كل عام، وفي 
يتم  الشام  طب  كلية  في  التعليم  وكان  األخرى،  والعلوم  بالطب  اخلاصة  الدورية  املجاّلت 
اللغتني  من  اجلديدة  مصطلحاتهم  يضعوا  أن  فّضلوا  قد  العثمانيون  وكان  التركية،  باللغة 
وفي  الشام،  طب  بكلية  الطب  تعريب  حركة  سهل  مما  التركية،  وكذلك  والفارسية  العربية 
العثمانية،  الطبية  للمدرسة  خلفًا  العربي  الطبي  املعهد  افتتاح  مت  )1919م(  عام  يناير   12
وكان التدريس باللغة العربية بفضل األطباء أمثال )مرشد خاطر(، و)أحمد حمدي اخلياط(، 
وغيرهم  سعيد(  )حنا  اخلاني(،  و)جميل  الشطي(،  شوكت  و)أحمد  سبح(،   و)حسني 

)1( أكمل الدين إحسان أوغلي: املؤسسات الصحية العثمانية احلديثة في سورية ـــ املستشفيات وكلية طب 
الشام، ص 59 - 61. 
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الرواد  األطباء  من  كل  الطبية  للعلوم  معجم  أول  وقد أصدر  واملقاالت،  الكتب  ألفوا   الذين 
)مرشد خاطر( و)أحمد حمدي اخلياط(، و)محمد صالح الدين الكواكبي(، وفي عام )1924م( 
أطباء  فيها  برئاسة حترير مرشد خاطر وشارك  العربي  الطبي  املعهد  باسم  صدرت مجلة 

ولغويون من مختلف األقطار العربية.

نشأة الطب احلديث والترجمة في لبنان:
أبناؤه إلحياء احلركة  لبنان ومازال معبرًا ملختلف احلضارات والثقافات وسعى  كان 
وكان  تخصصاتها،  اختالف  على  والكليات  املدارس  بتأسيس  وقاموا  وحتديثها،  الفكرّية 
النتشار املطابع واملنتديات والصحف واملجاّلت دور في حتفيز دور الترجمة العديد من الكتب 
واملؤلفات من اللغات األجنبية إلى اللغة العربية، وكان لآلباء اليسوعّيني دور كبير ورائد في 
ًا لهم، وأضافوا  هذا املجال، فمنذ سنة )1839م(، ونراهم قد أنشأوا في مدينة بيروت مقًرّ
إليه مدرسًة صغيرة؛ ثّم أنشأوا في كسروان معهًدا إكليركًيًّا سنة )1846م(، فمدرسًة سنة 
)1855م(. ونظرًا لُبعد كسروان آنذاك عن بيروت مركز التجارة والثقافة انتقلت املدرسة إلى 
بيروت سنة )1875م(، وقد أسبغ البابا )الُوون الثالث عشر( على هذه املؤّسسة لقب اجلامعة، 
وأعطاها حق منح الدرجات األكادميّية، وال سّيما الدكتوراه في الفلسفة والالهوت، ثم توالى 
تأسيس كلّياتها واملعاهد، حيث قام )باترميونيو( قنصل فرنسا العام في سوريا، بتقدمي طلب 
حلكومته في باريس، لبناء مثل هذه اجلامعة، للدفاع عن مصالح بالده، ولتدعيم مركز فرنسا 
التوسع االجنلوأمريكي، فتم تأسيس معهد الطّب سنة )1883م( الذي مت  في الشرق أمام 
حتّويله إلى كلّية للطّب سنة )1888م(، والصيدلـة سنة )1889م(، ويذكر أن الكلية اليسوعية قد 
توقفت عن التعليم في بداية احلرب العاملية األولى مع الدولة العثمانية حتى انسحاب العثمانيني 
من البالد العربية عام)1918م(، وكان الطب يعلم باللغة العربية إلى أن غزا االستعمار لبنان 
وحتول تعليم الطب إلى اللغات األجنبية، وفي بيروت بدأ تدريس الطب باجلامعة األمريكية 
ما بني عام )1867م وعام 1887م( ملدة 20 سنة، ورافق ذلك إصدار مؤلفات مختلفة، مثل 
املسكرات(  و)أضرار  لألحداث(،  الصحية  و)املبادئ  املراهقة(،  في سن  املوافقة  )النصائح 
)جورج  للدكتور  )الطبيب(  مجلة  )1878م( صدرت  عام  وفي  البارودي(،  )إسكندر  للدكتور 

يوسف(، وقد مت إنشاء مدرسة القاِبالت واملمّرضات في عام )1929م(.

نشأة الطب احلديث والترجمة في العراق:
العراقيون من  األطباء  )1921م()1(، عاد  التاسع عشر وحتديدًا عام  القرن  في مطلع 
كلية الطب بإسطنبول، ليشكلوا ما سمي وقتها باجلمعية الطبية البغدادية في محاولة لتغطية 
حاجات العراق من اخلدمات الطبية، واجتمع أولئك األطباء الذين تخرجوا من كليات األستانة 

)1( هاشم الوتري ومعمر الشابند: تاريخ الطب في العراق، ص 11-3.
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ودمشق وبيروت، وكذلك عدد من األطباء اإلجنليز العاملني في مديرية صحة العراق، وقرروا 
تأسيس أول كلية للطب احلديث في العراق، ومت تأسيسها بالفعل عام )1927م(، التحق بها 
نظيره في  واملناهج مياثل  الدراسة  ونظام  )20( طالبًا، وكان معظم األساتذة من اإلجنليز، 
كلية الطب )بأدنبرة(، وكانت مدة الدراسة خمس سنوات، وأول أستاذ عراقي درس فيها هو 
الدكتور )صائب شوكت(، وكانت نواة كليات الطب العراقية فيما بعد. ومت فيها استضافة أول 

مؤمتر طبي عربي عام )1938م(. 
  

نشأة الطب احلديث في بالد املغرب العربي ودول اخلليج: 
وفي بالد املغرب العربي جند أن أول مدرسة أنشئت للطب كانت في مدينة اجلزائر أثناء 
فترة االحتالل الفرنسي للبالد، وبدأ التدريس فيها عام )1833م(، وكان يشرف على التدريس 
فيها أساتذة عسكريون في مستشفى )مصطفى باشا( باجلزائر العاصمة، وكانت الدروس 
في البداية للطلبة األوروبيني فقط، إال أن مذكرة لوزير احلرب صادرة بتاريخ 10 يونيو عام 
)1833م( سمحت بقبول الطلبة األتراك واجلزائريني املسلمني واليهود، كانت الدروس في هذه 
املرحلة الباكرة تقتصر على علم التشريح، وعلم وظائف األعضاء، وقد أوقفت الدراسة بها 
في سنة )1835م( بقرار من اجلنرال )كلوزيل( قائد احلملة العسكرية الفرنسية على اجلزائر 
الذي كان من دعاة االحتالل الشامل، ولكن في عام )1854م( صوت املجلس البلدي للجزائر 
العاصمة على قرار يقضي بإعادة فتحها، وبدأ االفتتاح الفعلي لها عام )1859م(، وقد ضعت 
)1909م(  عام  وفي  مبونبليه،  الفرنسية  الطب  كلية  إشراف  البداية حتت  في  املدرسة  هذه 
حتولت مبوجب قانون إلى مدرسة عليا للطب والصيدلة، ثم إلى كلية للطب في عام )1920م(، 
أما في تونس فقد تأخر إنشاء كليات تدرس العلوم الطبية إلى عام )1964م(، حيث أسست 
كلية الطب في مدينة تونس العاصمة في نهج )زهير السافي(، وقد سجل بها في ذلك الوقت 
)54( طالبًا، وفي دول اخلليج العربي أنشئت  أول كلية طب في اململكة العربية السعودية 
فعاًل مت فتحها رسميًا مبرسوم مؤرخ في 4 أغسطس عام )1857م( غير أنها لم تبدأ نشاطها 
إال عام )1967م(، وهي تتبع جامعة امللك سعود، أما في الكويت فقد تأسست كلية الطب 
في عام )1973م(، وبلغ عدد أول دفعة دراسية )40( طالبًا وطالبة في عام )1976م(، وقد 
تخرجت الدفعة األولى من طلبة الكلية في عام )1983م(، وفي دولة اإلمارات العربية صدر 
قرار إنشاء كلية الطب والعلوم الصحية، وهي تتبع جامعة اإلمارات العربية املتحدة في 31 

مارس )1986م(. 
لقد شهدت احلضارة العربية ازدهارًا واضحًا خالل القرون الوسطى، وظهر ذلك جليًا 
العرب كبير األثر  الطبية، ولقد كان لألطباء  العلوم  العلوم، ومن أهمها  في مختلف ميادين 



- 199 -

حركة الترجمة الطبية ورحلة العلوم من وإلى الغرب

في تطور تلك العلوم الطبية التي شهدتها أوروبا خالل عصر النهضة، وظهر ذلك التأثير من 
خالل أمرين: تلك الترجمات التي قام بها األطباء العرب للكتب الطبية القدمية سواء اإلغريقية 
الدول  واتخذتها  الالتينية  اللغة  إلى  ترجمت  بدورها  والتي  العربية،  اللغة  إلى  والفارسية 
األوروبية ركيزة لنهضتها، وقد ساعدت تلك الترجمات على احلفاظ على التراث القدمي من 
الضياع، فأغلب املؤلفات العظيمة ألبقراط وجالينوس في الطب تعرفت عليها أوروبا من خالل 
الترجمات الالتينية املنقولة عن العربية، وكذلك تأثير األطباء العرب مبا أضافوه في مجال 
البيمارستانات  نتيجة ملمارستهم الطب في  التي اكتسبوها  العلمية  للخبرات  الطب، ونتيجة 

التي كانت منتشرة أنذاك.
إننا إذا أردنا أن نظهر الدور احلقيقي الذي قام به األطباء العرب في تطوير علم الطب، 
فإن ذلك يتطلب منا كتابة الكثير من املجلدات، فضاًل عن ذلك فإن ما نعرفه حتى اآلن عن هذا 
الدور وأهميته هو أقل بكثير مما الزلنا جنهله، نظرًا ألن الكثير من التراث الطبي العربي الزال 
حبيس الكتب واملخطوطات التي لم تر النور بعد، وقد حاولنا في هذا الكتاب تسليط الضوء 

على بعض من إجنازات أسالفنا من األطباء العرب ودورهم في بناء احلضارة اإلنسانية.
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• مكتبة معهد 	 ـــ  واملولودين(  وتدبير احلبالى  )خلق اجلنني  القرطبي:  بن سعد  ابن عريب 

التراث ـــ حلب ـــ سورية 1956م.
• ابن منظور، محمد بن مكرم اإلفريقي املصري: )لسان العرب(، الطبعة األولى ـــ دار صادر 	

ـــ بيروت ــــ لبنان 1997م.
• ابن هبل، البغدادي مهذب الدين: )املختارات في الطب(، ترجمة وحتقيق: هاشم الندوي ـــ 	

دار ومكتبة بيبليون ـــ لبنان 2005م.
• احلبيب 	 محمد  وتقدمي:  حتقيق  وتدبيرهم(،  الصبيان  )سياسة  القيرواني:  اجلزار،  ابن 

الهيلة، دار التونسية للنشر ـــ تونس 1968م.
•  ابن اخلطيب، لسان الدين محمد عبد الله: )اإلحاطة في أخبار غرناطة(، حتقيق: محمد 	

عبد الله عنان، الطبعة الثانية، مكتبة اخلاجني ـــ القاهرة ـــ مصر 1973م. 
• ابن العوام، أبو زكريا يحي بن محمد بن أحمد اإلشبيلي: )الفالحة األندلسية(، ترجمة 	

وحتقيق: الراهب األسباني خوسي أنطونيو بانكيري، املكتبة الوطنية ـــ مدريد ــــ أسبانيا 
1802م. 

• ــ السعودية 	 ــ الرياضـ  ابن القيم، اجلوزية: )حتفة املودود في أحكام املولود(، دار ابن القيمـ 
2000م.

•  ابن الندمي، أبو الفرج محمد إسحاق بن يعقوب: )الفهرست(، ضبطه وشرحه وعلق عليه: 	
يوسف علي طويل، الطبعة األولى، دار املعرفة العلمية، بيروت ـــ لبنان 1978م. 
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• ابن مسكويه، أبو علي أحمد بن محمد بن يعقوب: )تهذيب األخالق(، دراسة وحتقيق: 	
عماد الهاللي، الطبعة األولى ـــ منشورات اجلمل ــــ بيروت لبنان 2011م.

•  ابن هشام، أبو محمد عبد امللك املعافري: )السيرة النبوية(، دار الفكر اإلسالمي احلديث 	
ــــ القاهرة ـــ مصر 2000م. 

• مصر 	 ـــ  القاهرة  ـــ  القومية  والوثائق  الكتب  دار  املأمون(،  )عصر  رفاعي:  فريد  أحمد 
1928م.

• ـــ 	 املعاصر  الفكر  العلماء املسلمني في احلضارة األوروبية(، دار  )أثر  أحمد على املال: 
دمشق 1986م، ص 23 - 96.

• أحمد عيسى بك: )تاريخ البيمارستانات في اإلسالم(، الطبعة األولى ـــ دار الرائد العربي 	
ـــ بيروت ــــ لبنان 1981م.  

• أحمد شوكت الشطي: )العرب والطب(، منشورات وزارة الثقافةـ ــ دمشقـ ـــ سورية 1970م.	
• ـــ 	 سورية  في  احلديثة  العثمانية  الصحية  )املؤسسات  أوغلي:  إحسان  الدين  أكمل 

املستشفيات وكلية طب الشام ـــ جلنة تاريخ بالد الشام، عمان ـــ األردن 2002م.
• أمني أسعد خير الله: )الطب العربي(، املطبعة األمريكانية ـــ بيروت ـــ لبنان 1946م.	
• األنطاكي، الشيخ داود الضرير: )تذكرة أولي األلباب واجلامع للعجب العجاب(، الطبعة 	

الرابعة ـــ املطبعة األزهرية ـــ القاهرة ـــ  مصر 1930م.
• البدري عبد اللطيف: )الطب عند العرب( ــــ موسوعة وزارة اإلعالم العراقية.   	
• البدري عبد اللطيف: )من الطب اآلشوري( ــــ املجمع العلمي العراقي ــــ بغداد ــــ العراق 	

1976م.  

• البلدي، أحمد بن محمد بن يحيي: )تدبير احلبالي واألطفال والصبيان(، مخطوطة ـــ دار 	
الكتب املصرية ـــ القاهرة ـــ مصر. 

• ـــ 	 التكريتي، احلكيم راجي عباس: )نظرات حديثة في الطب العربي(، مجلة آفاق عربية 
العدد اخلامس ـــ بغداد ـــ العراق 1979م. 

• اجلاحظ أبو عثمان عمرو بن بحر: )احليوان(، حتقيق: عبد السالم هارون ـــ دار اجليل ـــ 	
بيروت ـــ لبنان 1996م. 

• اجلاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر: )البرصان والعرجان والعميان واحلوالن(، حتقيق: 	
عبد السالم هارون ــــ دار الرشيد ـــ بغداد ـــ العراق 1982م. 

• اجلليلي، محمود: )تأثير الطب العربي في الطب األوروبي في القرون الوسطى والنهضة 	
األوروبي(، مجلة املجمع العراقي ج 3 ،4 مجلد 32 ـــ بغداد ـــ العراق 1981م.
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• اخلطابي، محمد العربي: )الطب واألطباء في األندلس اإلسالمية(، دار الغرب اإلسالمي 	
ـــ بيروت ـــ لبنان 1988م.  

• اخلطيب، حنيفة: )الطب عند العرب(، بيروت ـــ لبنان 1988م. 	
• الدفاع، علي عبد الله: )رواد علم الطب في احلضارة العربية واإلسالمية( ـــ الطبعة األولى 	

ـــ  دار الرسالة ــــ بيروت 2000م.  
•  الدفاع، على عبد الله: )إسهام علماء العرب واملسلمني في علم احليوان(، الطبعة األولى 	

ــــ دار الرسالة ــــ بيروت ـــ لبنان 1986م. 
• الدميري كمال الدين، محمد بن موسى بن عيسى بن علي: )حياة احليوان الكبرى(، تهذيب 	

وتصنيف: أسعد الفارس ــــ دار طالس ـــ دمشق ـــ سوريا 1992م.  
• ألدو ميلي: )العلم عند العرب وأثره في تطور العلم العاملي(، ترجمة: عبد احلليم النجار 	

ومحمد يوسف موسى، دار القلم ـــ دمشق ـــ سوريا 1962م. 
• الذهبي، شمس الدين محمد أحمد بن عثمان: )تاريخ اإلسالم(، املكتبة التوفيقية للطبع 	

والنشر والتوزيع القاهرة ـــ مصر 1993م. 
• العرب 	 من  والنساء  الرجال  ألشهر  تراجم  قاموس  )األعالم(  الدين:  خير  الزركلي 

ــ لبنان 1980م.  ـــ بيروتـ  ــ دار العلم للمالينيـ  واملستعربني واملستشرقني، الطبعة اخلامسةـ 
• الرازي، أبو بكر محمد بن زكريا: )احلاوي في الطب(، حتقيق: هيثم طعيمة ـــ دار إحياء 	

التراث العربي ـــ بيروت، لبنان 2002م. 
• الرافعي، عبد الرحمن: )تاريخ احلركة القومية وتطور نظام احلكم(، الهيئة املصرية العامة 	

للكتاب ـــ القاهرة ـــ مصر 1998م.
• الرافعي، عبد الرحمن: )عصر إسماعيل(، الهيئة املصرية العامة للكتاب ـــ القاهرة ـــ مصر 	

2000م.

• ـــ 	 القاهرة  ـــ  للكتاب  العامة  الهيئة املصرية  الرافعي، عبد الرحمن: )عصر محمد علي(، 
مصر 1982م.

• الزهراوي، أبو القاسم: )التصريف ملن عجز عن التأليف(، حتقيق: د. صبحي حمامي ـــ 	
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ـــ الكويت 2005م. 

• السامرائي، إبراهيم: )كتاب خلق اإلنسان للزجاج(، املجمع العلمي العراقي )1963م(، 	
ص 106 - 155.

• الثقافية 	 الشؤون  دائرة  ـــ  جزءان  العربي(،  الطب  تاريخ  )مختصر  كمال:  السامرائي، 
والنشر ـــ بغداد ـــ العراق 1984م. 
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• الثاني 	 العاملي  املؤمتر  اإلسالمية(،  العصور  في  النسوية  )اجلراحة  كمال:  السامرائي، 
للطب اإلسالمي ـــ الكويت 1982م.

• السامرائي، كمال: )األمراض النسائية في الطب العربي القدمي(، مجلة املهن الطبية ج1 	
ـــ بغداد ــــ العراق 1964م.

• سوريا 	 ـــ  دمشق  ـــ  الثقافة  وزارة  منشورات  والطب(،  )العرب  شوكت:  أحمد  الشطي، 
1970م.

• الشيزري، عبد الرحمن بن نصر: )نهاية الرتبة الظريفة في طلب احلسبة الشريفة( قام 	
على  نشره: السيد الباز العريني، إشراف: محمد مصطفى زيادة ـــ مطبعة جلنة التأليف 

والترجمة والنشر ـــ القاهرة ـــ مصر 1946م. 
• ـــ دار الكتب 	 الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير: )تاريخ األمم وامللوك(، الطبعة األولى 

العلمية ـــ بيروت ـــ لبنان 1987م.  
• الكتب 	 دار  ـــ  مخطوطة  األبقراطية(،  )املعاجلات  محمد:  بن  أحمد  احلسن  أبو  الطبري، 

املصرية ـــ القاهرة ـــ مصر. 
• العروضي السمرقندي: جهار مقالة املقاالت األربع في الكتابة والشعر والنجوم والطب  ـــ 	

مطبعة جلنة التاليف ـــ القاهرة ـــ مصر 1949م.
• القفطي، جمال الدين أبو احلسن علي بن يوسف: )تاريخ احلكماء(، حتقيق: فون بوليوس 	

ليبرت ـــ ليبتزج ـــ أملانيا 1903م. 
•  القفطي جمال الدين أبو احلسن علي بن يوسف، )إخبار العلماء بأخبار احلكماء(، الطبعة 	

األولى ـــ مكتبة املتنبي للطباعة والنشر والتوزيع، إربد ـــ األردن 1998م.  
• القلقشندي، أحمد بن علي: )صبح األعشى في صناعة اإلنشاء(، املؤسسة املصرية العامة 	

للتأليف والترجمة والطباعة والنشر ـــ القاهرة ـــ مصر 1962م.    
• ـــ مصر 	 القاهرة  ـــ  اآلداب  مكتبة  وآثاره(،  وأعماله  علي: سيرته  )محمد  األيوبي:  إلياس 

2012م )طبع ألول مرة عام 1923(. 

• إمييل سيديو: )تاريخ العرب العام(، دار العالم العربي للطباعة ـــ القاهرة ـــ مصر 2009م.	
• باقر طه: )حملات من تراثنا احلضاري القدمي في الطب(، مجلة املجمع العلمي العراقي، 	

أبريل 1980م. 
• ـــ سورية 	 ـــ دمشق  برهان العابد: )مختارات من تاريخ الطب(، مطبوعات جامعة دمشق 

1996م.

• بول غليوجني: )ابن النفيس(، الهيئة املصرية العامة للكتاب ـــ القاهرة ـــ مصر 1983م.  	
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• بول غليوجني: )الطب عند قدماء املصريني(، دار املعارف ـــ القاهرة ـــ مصر 1958م. 	
• ـــ القاهرة 	 جالل مظهر: )حضارة اإلسالم وأثرها في الترقي العاملي(، مكتبة اخلاجني 

1974م.  

• جالل مظهر، )مآثر العرب على احلضارة األوروبية(، مكتبة األجنلو املصرية ـــ القاهرة ـــ 	
مصر 1960م. 

• جمال الدين الشيال: )التاريخ اإلسالمي وأثره في الفكر التاريخي األوروبي(، دار الثقافة 	
ـــ بيروت ـــ لبنان 1969م. 

•  جمعة شيخة: )دور مدرسة الترجمة في طليطلة في نقل العلوم العربية(، وبالتالي في 	
نهضة أوروبا(، مجلة دراسات أندلسية، العدد 11، السنة 1994م.

• سارتون جورج: )تاريخ العلم(، دار املعارف ـــ القاهرة ـــ مصر 1991م.  	
• جوستاف لوبون: )حضارة العرب(، ترجمة: عادل زعيتر، الهيئة املصرية العامة للكتاب ـــ 	

القاهرة ـــ مصر 2000م، ص 11 - 73.
• ـــ 	 حسان حالق: )مقدمة في تاريخ العلوم والتكنولوجيا: الشرق األدنى القدمي: اليونان 

الرومان ـــ العرب( الدار اجلامعية للطباعة والنشر ـــ اإلسكندرية ــــ مصر 1996م.
• حسن كمال: )الطب املصري القدمي(، مكتبة مدبولي ـــ القاهرة ـــ مصر 1998. 	
• حمارنة، سامي خلف: )تاريخ تراث العلوم الطبية واملسلمني(، جامعة اليرموك ـــ عمان ـــ 	

األردن 1986م. 
• حنيفة اخلطيب: )الطب عند العرب(، األهلية للنشر والتوزيع ـــ بيروت ـــ لبنان1999م.	
• م.ت.هوتسما; ت.و.أرنولد; ر.باسيت; ر.هارمتان موجز دائرة املعارف اإلسالمية مركز 	

الشارقة لإلبداع الفكري الطبعة األولى 1998م.
•  راجي عباس التكريتي: )اإلسناد الطبي في اجليوش العربية اإلسالمية(، دائرة الشؤون 	

الثقافية ـــ بغداد ـــ العراق 1984 م. 
• راغب السرجاني: )قصة العلوم الطبية في احلضارة اإلسالمية(، الطبعة األولى، مؤسسة 	

اقرأ للنشر والتوزيع والترجمة ـــ القاهرة ـــ مصر 2009م. 
• وكمال 	 بيضون،  فاروق  ترجمة:  الغرب(،  على  تسطع  العرب  )شمس  هونكة:  زيجريد 

دسوقي، الطبعة العاشرة، دار صادر ـــ بيروت ـــ لبنان 2002م. 
• شكر، قناديل: )موقف الدين من التشريح(، مجلة الدراسات، تصدر عن اجلامعة األردنية، 	

مطبعة املتحدة ـــ املجلد 6 عدد 1 ـــ بيروت ـــ لبنان 1979م.  
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• دار 	 السابقة(،  العربية اإلسالمية وموجز عن احلضارات  أبو خليل: )احلضارة  شوقي 
الفكر ـــ دمشق ـــ سورية 2007م.

• شوقي أبو خليل: )علماء األندلس وإبداعاتهم املتميزة، وأثرها في النهضة األوروبية(، دار 	
الفكر ـــ دمشق ـــ سورية 2004م. 

• صابان سهيل: )إبراهيم متفرقه، وجهوده في إنشاء املطبعة العربية ومطبوعاته(، مكتبة 	
امللك فهد الوطنية ـــ الرياض ـــ السعودية 1995م. 

• ـــ 	 املعارف  دار  الثالثة،  الطبعة  اإلسالمية(،  الدولة  في  الطب  تاريخ  )في  النجار:  عامر 
القاهرة ـــ مصر 1994م. 

• عبد العزيز بن عبد الله: )الطب واألطباء باملغرب(، املطبعة االقتصادية، الرباط ـــ املغرب، 	
1960م.

• عبد املنعم عبد احلميد: )مجلة جامعة املوصل(:العدد 15، السنة الثانية، ص 67.	
• عبد القادر عبد اجلبار: )جراحة اجلمجمة والدماغ عند األطباء العرب(، من أبحاث مؤمتر 	

الطب اإلسالمي ـــ دولة الكويت 1981م. 
• ـــ 	 بغداد  العراقية ج1،  الطبية  املهن  النفسي(، مجلة  الطب  العرب في  )مآثر  علي كمال: 

العراق 1964م.
• عفيفي، محمد الصادق: )تطور الفكر العلمي عند املسلمني(، مكتبة اخلاجني ـــ القاهرة ـــ 	

مصر 1977م. 
• األردن 	 ـــ  عمان  والتوزيع،  للنشر  الفكر  دار  الشام(،  بالد  في  )الزالزل  يوسف:  غوامنة 

1990م.

• فرات فائق خطاب: )علم الكحالة عند العرب(، منشورات وزارة اإلعالم، بغداد ـــ العراق 	
1975م. 

• جراحة 	 على  الزهراوي  القاسم  أبي  املسلم  األسباني  اجلراح  )فضل  أزكريدو:  فوسيه 
األعصاب(، من أبحاث مؤمتر الطب اإلسالمي ـــ الكويت 1981م. 

• حجازي، مراجعة: 	 فهمي  محمــــود  تعريب:  العربي(،  التراث  )تـــــــــاريخ  سيزكني:  فؤاد 
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