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الحضارة  بناء  يف  كبريا  دروا  اإلسالمية  العربية  الحضارة  لعبت 

خاصة  والصحية  عامة  العلوم  مجال  يف  خاصة  وبصورة  اإلنسانية 

فباإلضافة إىل كون العلامء املسلمون عملوا عىل ترجمة الرتاث العلمي 

املوجود آنذاك إىل اللغة العربية، فقد كانت بصمتهم واضحة يف إثراء 

وإغناء و تطوير كثري من العلوم، بل اإلبداع والتأليف يف العديد من 

ابتكر املسلمون  األدبية واإلنسانية. فقد  العلمية والطبية و  املجاالت 

علوماً جديدة مل تكن معروفة قبلهم كعلم الكيمياء وعلم الجرب وعلم 

املثلثات، كام متيز العلامء املسلمني بامتالكهم  النظر العلمي الثاقب 

وأساليب البحث التجريبي فضالً عن املواقف النظرية يف حقول املعرفة 

عامة، و غريها من األساليب الحديثة آنذاك و التي جعلت من الحضارة  

والرقي  والفكرية  العلمية  الحرية  بشمس  تسطع  اإلسالمية  العربية 

واإلبداع الفكري والعلمي. ففي الوقت الذي كانت فيه أوربا غارقة يف 

و  العلم  رجال  اضطهاد  و  الفكرية  الجهالة  وانتشار  الظالم  عصور 

التعصب والهوس الديني و الحروب والرصاعات، كانت شمس الحرية 

العلمية والفكرية والرقي واإلبداع الفكري والعلمي تسطع يف الدولة 

العلم  يشجعون  عامة  املسلمون  الحكام  كان  اذ  اإلسالمية،  العربية 

ويعملون عىل نرشه و تخصيص األموال الطائلة التي تنفق عىل العلامء 

الكتابة  وازدهرت  العلمية  واملعاهد  املدارس  فازدهرت  واملتعلمني 

و  والقاهرة  وبغداد  كدمشق  الكربى  الحوارض  مختلف  يف  والتأليف 

جامعة القريوان وقرطبة، وجامعة القرويني التي تعد أقدم الجامعات 

املوجودة يف العامل. 

و هكذا جاء إنشاء لجنة الرتاث بكلية الطب و الصيدلة بفاس من قبل 

مجلس الكلية يوم 24 أكتوبر 2013 كأحد الوسائل املساهمة يف التعريف 

بالرتاث التاريخي املحيل والدويل يف تنوعه و التقدم و التطور الذي عرفه 

ميدان العلوم الصحية يف الحضارة العربية اإلسالمية خالل عصورها.

لجنة التراث

أعضاء لجنة التراث

األستاذ سيدي عادل اإلبراهيمي )عميد كلية الطب و الصيدلة ـ 

بفاس(

األستاذ موالي حسن فريح )عميد سابق لكلية الطب و الصيدلة ـ 

لفاس و رئيس لجنة الرتاث(

األستاذ البشري بنجلون )الكاتب العام للجنة الرتاث(ـ 

األستاذ عبد النبي السباعي )الكاتب العام لكلية الطب بفاس(ـ 

األستاذ طارق الصقيل الحسيني )نائب عميد كلية الطب للشؤون ـ 

البيداغوجية(

األستاذ محمد األزمي اإلدرييس )نائب عميد كلية الطب - ـ 

البحث العلمي(

الدكتور املصطفى مالويل )مرشف عىل موقع لجنة الرتاث(ـ 

األستاذة زهور االدرييس )عضو  زائر بلجنة الرتاث(ـ 

األستاذ جامل بامي )عضو  زائر بلجنة الرتاث(ـ 

األستاذة كرمية الغازي )عضوة لجنة الرتاث(ـ 

األستاذ فيصل لخرض )عضو لجنة الرتاث(ـ 

األستاذ عبد الرزاق الحاجيوي )عضو لجنة الرتاث(ـ 

األستاذ أمني برحو )عضو لجنة الرتاث(ـ 

األستاذ فؤاد العبودي )عضو  زائر بلجنة الرتاث(ـ 

األستاذ جامل املحساين )عضو  زائر بلجنة الرتاث(ـ 

األستاذ محمد فوزي بلحسن )عضو لجنة الرتاث(ـ 

األستاذ محمد قادري )عضو لجنة الرتاث(ـ 

األستاذ زين العابدين الحسيني )عضو  زائر بلجنة الرتاث(ـ 

األستاذة نادية املنصوري )عضوة زائرة بلجنة الرتاث(ـ 
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تعتز جامعة سيدي محمد بن عبد الله بصدور هذا املؤلف الجامعي القيم، الذي جمع عددا من االعامل العلمية الراقية، املقدمة يف 

املؤمتر الدويل الرابع لفاس حول »تاريخ الطب يف الرتاث االسالمي« املنعقد تحت الرعاية السامية لصاحب الجاللة امللك محمد السادس 

حفظه الله ونرصه، بكلية الطب و الصيدلة بني  24 و 28  أكتوبر 2016. 

وأغتنم هذه املناسبة ليك أتقدم باسم جامعة سيدي محمد بن عبد الله بخالص الشكر واالمتنان إىل صاحب الجاللة امللك محمد السادس 

حفظه الله، عىل رعايته لفعاليات هذااملؤمترالهام الذي يهدف إىل تثمني تراث املسلمني يف مجال الطب، من أجل ربط املايض بالحارض، 

استرشافا لغد أفضل.

وأشكر كافة االساتذة األجالء، املشاركني يف هذا املؤمتر الهام، والذين سلطوا االضواء يف مختلف فصول هذا الكتاب، عىل قضايا  تراثية، 

فكرية وعلمية وتاريخية،ماأحوجنا يف هذاالوقت بالذات إلبرازها. خاصة وأن الحضارة اإلسالمية قدمت خدمات جليلة للبرشية يف مجاالت 

عديدة، من بينها مجال الطب.

وما أجمل أن تضطلع بهذه املهمة جامعتنا وكلية الطب والصيدلة،يف إطار تعاون علمي دويل، يعكس األهمية التي نوليها للموضوع، 

تنفيذا السرتاتيجية الجامعة يف البحث العلمي، الرامية إىل دعم االنفتاح واملبادرات الجادة.

انسجاما مع خصوصيات املغرب ومدينة فاس، حاضنة جامعة  للبحث والتكوين،  الحضارة محورا أساسيا  الرثات و  وقد جعلنا محور 

القرويني ومنارة الفكر و االشعاع عرب التاريخ. ونحن مؤمنون بأهمية البحث يف الرتاث االنساين بصفة عامة و الرتاث االسالمي و املغريب بشكل 

و  الحارض  التعايش يف  و  السلم  قيم  الشعوب و نرش  تقارب  الهام، ودوره يف  والتنموي  الفكري واالجتامعي  نظرا لجدواه ووقعه  خاص، 

املستقبل، ونحن عازمون إن شاء الله عىل تقوية التعاون يف هذا املوضوع مع املؤسسات املهتمة.

ويف الختام، أجدد الشكر لكل الذين ساهموا يف إنجازهذا العمل الجاد، ألنه سيتيح للقارئ متعة و فائدة.

االستاذ الدكتور رضوان مرابط

رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس

تقديم
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 تقديم الكتاب

يأيت هذا الكتاب يف محاولة جادة للجنة الرتاث بفاس لرصد منحنيات املسار الطبي يف الرتاث العريب االسالمي و ما أجاد فيه االطباء 

والعلامء املسلمون  كام هو جامع شامل لبحوث و مناظرات علمية تم تداولها خالل املؤمترالرابع لتاريخ الطب و الذي انعقد بالتزامن مع 

املؤمتر الدويل السابع للجمعية الدولية لتاريخ الطب االسالمي و الذي احتضنته كلية الطب و الصيدلة بفاس يف الفرتة ما بني 24 و 28 أكتوبر 

2016، هذه املناسبة الهامة التي جمعت بني كبار الباحثني و املهتمني وصل صداها ألزيد من 20 دولة. 

إن للمؤمتر الرابع لتاريخ الطب مكانة خاصة لعدة اعتبارات منها:

أوال: أنه حظيبالرعاية السامية لصاحب الجاللة امللك محمد السادس نرصه الله.

ثانيا: متيزه باقرتانه باملؤمتر السابع للجمعية الدولية لتاريخ الطب اإلسالمي.

 ثالثا:  مل يكن له موضوع خاص بل اجتمعت فيه مواضيع علمية شتى متميزة مام أعطى للمؤمتر خاصية االشعاع العلمي.

و نظرا الجتامع هذه الظروف الثالتة كان البد من جمع العزائم لجمع كل تلك البحوث و الدراسات يف كتاب مثل هذا، فهو مثرة ملجهود 

مجموعة من األشخاص أوجه لهم كل باسمه و صفته جزيل الشكر و االمتنان كام أريد أن أؤكد أن بهذا الكتاب أصبح للجنة الرتاث سنداً أو 

مرتكزا علميا كان هو من بني أهدافاجتامع و إنشاء لجنة الرتاث. 

نأمل أن يكون هذا الكتاب مرجعا لطالب كليات الطب و الصيدلة و علوم الصحة و جميع املهتمني ينهلون منه يف دراستهم أو أبحاثهم 

للمواد الوثيقة الصلة بفحواه. 

األستاذ موالي حسن فريح

رئيس لجنة الرتاث

تقديم



الجزء الثالث:
علماء الطب في التراث 

اإلسالمي
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داوود األنطاكي، الطبيب الضرير

ذ. فيصل عبد اللطيف الناصر
أستاذ طب األرسة، كلية الطب والعلوم الطبية، جامعة الخليج العريب، البحرين

األمني عام للجمعية الدولية لتاريخ الطب اإلسالمي العاملية

رئيس  ابن  الرضير( هو  بن عمر  )داوود  األنطايك  بن عمر  داوود 

الهجري  العارش  القرن  يف  بأنطاكيـة  ولد  النجار  حبيب  سيدي  قرية 

الوحيد.  قرأ كتب  الحاذق  الفريد، والطبيب  املاهر  بالحكيم  يلقبونه 

وجالينوس  وديسقوريدس  أبقراط  أمثال  من  اليونانيني  من  األقدمني 

وابن سيناء والرازي والزهراوي، وعني بدراسة الطب العالجي وتحضري 

األدوية ومع أنه كان رضيرا فقد قام بأسفار طويلة وفيها تعلم اللسان 

وقرأ  القرآن،  وحفظ  زمانه،  يف  األطباء  رياسة  إليه  انتهت  اليونانيز. 

اليونانية  اللغة  ودرس  الطبيعيات،  من  وشيئا  والرياضيات  املنطق 

فأحكمها.  وكان قوي البديهة يسأل عن اليشء من الفنون فيميل عىل 

السائل املعلومات املفصلة الطويلة.

وذكر عن فراسة داوود األنطايك يف كتاب املحبي “خالصة األثر يف 

األنطايك إىل  إنه دعي رشيف مكة داوود  الحادي عرش”  القرن  أعيان 

بأنه  يتظاهر  ليك  األشخاص  أحد  وقدم  نفسه  إخفاء  وحاول  مجلسه 

إنه  الذي يدعى  الرجل  الشيخ داوود وسلم عىل  رشيف مكة وملا أىت 

الرشيف فقال الشيخ إنها ليد خسيسة وليس من آل البيت.  وملا وصل 

إىل الرشيف وسلم عليه قبل يد الرشيف وقال هذه يد الرشيف.

للكشف عن زوجته  األنطايك  الحسن رشيف مكة دعي  الرشيف 

العليلة وطلب من أحدى الجواري مرافقة الشيخ األنطايك وملا كشف 

الشيخ عىل زوجة الرشيف ورجع مع الجارية سأله الرشيف عن حال 

الزوجة فقال للرشيف التشخيص والعالج إال أنه قال له: لقد الحظت 

شيئا عىل الجارية فقال الرشيف ما هو؟ قال: لقد صاحبتني الجارية 

الجارية  الرشيف  فدعى  ثيب  وهي  إليك  يب  ورجعت  عذراء  وهي 

القاين  األمرية  من  خارجة  وأنا  بنعم  وأجابت  فسألها  األمان  وأعطاها 

فدعى  الرشيف  يصدق  فلم  مضاجعته،  عىل  وأجربين  الحرس  رئيس 

رئيس الحرس وأعطاه األمان وأكد رئيس الحرس ذلك.

مدرسته:

امتاز األنطايك بدراسة وسائل العالج الطبي، ووصف الدواء الصالح 

لكل داء، وقد بحث يف العلوم الطبيعية وعالقة الطب بها.  وتعرض ملا 

يتحكم يف األفراد من قوانني، ومركبات، وما لها من أسامء ونفع ورضر.

يقول يف الحديث عن العلم: “كفى العلم رشفا أن كالً يدعيه، وكفى 

الجهل ضعة إن الكل يتربأ منه، واإلنسان إنسان بالقوة إذا ملّ العلم، فإذا 

علم كان أنسانا بالفعل”، ويقول عن علم الطب: “ انه كان من علم 

امللوك، يتوارث فيهم، ومل يخرج عنهم خوفا عىل مرتبته. وقد عوتب 

أبقراط يف بذلة الطب لألغراب فأجاب: رأيت حاجة الناس إليه عامة، 

والنظام متوقف عليه”.

اإلجالل  الصناعة  لهذه  ينبغي   “ الطب:  صناعة  عن  أيضا  ويقول 

عن  تنزيهه  وينبغي  بذلها.  يف  لينصح  ملتعاطيها  والخضوع  والتعظيم، 

األرذال، والضن به عىل ساقطي الهمة لئال تدركهم الرذالة عن واقع يف 

التلف فيمتنعون، أو فقري عاجز فيكلفونه ما ليس يف قدرته.”.

وبني  والفقه  والفلك،  الكيمياء،  علوم  حدود  األنطايك  رسم  وقد 

أغراض كل علم. وقال انه عندما انتقلت صناعة الطب إىل املسلمني برز 

وابن  سيناء،  وابن  الرازي  زكريا  كأمثال:  املجال  هذا  يف  كثريين  رواد 

وابن  البيطار،  وابن  الدولة،  وابن  الجزار،  وابن  والرشيف،  األشعث،  

الصوري وغريهم كثري.

خطته في البحث والعالج:

كانت خطته يف البحث والعالج تتكون من عرشة قواعد: االسم، املاهية، 

الحسن، الرديء، الدرجة، املنافع يف سائر أعضاء الجسم، كيفية الترصف فيه 
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منفردا أو مع غريه.  ما يصلحه، املقدار، ما يقوم مقامه إذا فقد. وهذا ما 

يتطابق مع العلم املعارص حيث أنه عندما يتم تدريس عن علم العقاقري يف 

كلية الطب فإنه يطلب من الطلبة معرفة 9 أمور خاصة بكل عقار وهي:

اسم العقار 1.

تركيبة العقار 2.

فعالية العقار وتأثريه 3.

التحذيرات 4.

املمنوعات 5.

الكمية 6.

املواعيد 7.

وسيلة إعطاء العقار 8.

املضاعفات وردة فعل الجسم 9.

ثم يعقب األنطايك بعد ذلك بذكر الفرتة التي يقطع بعدها الدواء، 

عليه.   الحصول  الدواء ومكان  ثم موطن ذلك  يفسد،  ويدخر حتى ال 

ولقد شايع داوود العامة يف بعض األحيان يف بعض وصفاتهم التي قد 

الحديث،  ولكن هذه  العلم  تتمىش مع  السليم، وال  الذوق  يقرها  ال 

املشايعة ميكن أن تغتفر له قياسا إىل ما أداه لعلم الطب العالجي من 

خدمات جليلة.

العلل  على  النفسية  والحاالت  الوقاية  أثر 
الجسدية عند داوود األنطاكي:

أعضاء جسم  من  عضو  أو  جزء  أي  عن  األنطايك  الشيخ  يغفل  مل 

اإلنسان إال وأن ذكر األمراض التي تصيبها ورسد سبل العالج لها فلقد 

واللسان واألنف  العني واألذن  التي تصيب  األمراض  ابتداء من  تطرق 

والحلق إىل أعضاء الجسم األخرى كام أنه تطرق كذلك ألجهزة الجسم 

والهضمي  والبويل  الدوري  والجهاز  التنفيس  الجهاز  ومنها 

والتناسيل)بالنسبة للذكر واألنثى( وعرض ما يصيبها من األمراض.  فذكر 

الوقاية  وسبل  اإلنسان   تصيب  التي  املتنوعة  األمراض  من  العديد 

والعالج منها.  

األنطايك  داوود  ألفها  التي  العديدة  الكتب  من  واضحا  كان  فلقد 

وأهمها تذكرة داوود األنطايك ومجمع املنافع البدنية املفيدة يف الطب 

واملمكن يف الطب بأن األنطايك اعتمد عىل املواد الطبيعية واألساسية 

املتواجدة يف البيئة يف ذلك الوقت كوسيلة للعالج. لذلك حاول معرفة 

خصائص األعشاب واألغذية الطبيعية ودورها يف الوقاية وعالج الكثري 

من األمراض التي يتعرض لها جسم اإلنسان. 

ومل يركز داوود فقط عىل املداواة والعالج ولكنه اهتم كثريا بالوقاية 

فكان إميانه بأن الوقاية هي أساس بناء الصحة الجيدة والوقاية خري من 

مراعاة  هي  الصحة  حفظ  بأن  البيطار  ابن  العالمة  قال  وكام  العالج 

حفظ البدن عند العافية » أي الوقاية« وأما رد الصحة املفقودة فهي 

معالجة األبدان باألدوية عند حدوث املرض » فالبد من أصل معرفة 

البدن  يجري  بها  بدنية  حالة  الصحة  أن  األنطايك  قال  ولقد  الطب«. 

وأفعاله عىل املجرى الطبيعي. وحيث قسم الصحة إىل قسمني؛ صحة 

ناقصة،  وصحة  والرتكيب  واألمزجة  األحوال  سائر  صحة  وهي  كاملة: 

وهي ما حطت عن األوىل. واملرض هو عكس الصحة، حيث أنه حالة 

بأن  ذكر  ولقد  الطبيعي.  املجرى  خالف  عىل  األفعال  معها  تجري 

والنوم  واملاء  الهواء  ستة:  يف  تنحرص  باإلنسان  الخاصة  الرضوريات 

واليقظة واملأكوالت واملرشوبات. وألن الرياضة هي إحدى سبل الوقاية 

من األمراض وبناء جسم قوي فلم يفت عىل الشيخ داوود هذا األمر 

فأهتم بفوائد مامرسة الرياضة حيث ذكر بأن » الرياضيات نفعاً للبدن 

الوقت الذي يصلح وعىل  إذا هي استعملت باملقدار الذي ينبغي يف 

الوجه النافع«.

املحافظة  تتم  األبدان  صحة  بأن  املعارص  العلم  أثبت  ولقد  هذا 

عليها مبامرسة الرياضة، ألنها تساعد عىل تقوية البدن ومن ثم مقاومة 

األمراض وتريح الجهاز النفيس لإلنسان فتبعده عن القلق والتوتر. 

الفوائد  الرياضة وأرسد  الشيخ داوود أهمية مامرسة  لذا فقد بني 

التي يجنيها اإلنسان من هذه العادة فذكر بأن الرياضة تقوي األعصاب 

وتحسن الهضم »وهذا صحيح حيث يصاب الشخص الخامل أي الذي 

ال ميارس الرياضة يصاب باإلمساك.

 كام ذكر األنطايك أن الرياضة تنفس عن البدن البخارات الغليظة 

والفضالت »أي عند التعرق تخرج بعض الفضالت من الجسم وبسبب 

زيادة عمل الجهاز التنفيس عند مامرسة الرياضة فإن الرئتني تعمالن 

عىل طرد الرواسب من الغازات«. 

وذكر كذلك بأن الرياضة تهيئ البدن لقبول الغذاء فنصح مبامرسة 
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الرياضة قبل األكل »أي أن الرياضة تفتح شهية اإلنسان للطعام ومن 

املعروف بأن الطعام هو املزود الرئييس لجسم اإلنسان بالطاقة واملناعة. 

ونوه كذلك بإن الرياضة تبسط املفاصل وتعني عىل خفة الحركة » 

أي أن الرياضة تساعد عىل تقوية عضالت الجسم وبالتايل تساعد عىل 

زيادة انسياب حركة املفاصل«.

ومل يغفل األنطايك عن ذكر أنواع الرياضة ومالها من أهمية وفائدة 

فرسد فوائد كل نوع من أنواع الرياضة. حيث ذكر أن ركوب البهائم 

الجزء  يساعدان  والركض  وامليش  الجسم.   من  األعىل  النصف  يساعد 

أقوى  األثقال هي من  ورفع  املصارعة  أن  وأعترب  الجسم.  من  األسفل 

تأثري  للرياضة من  للمهزول »وذلك ملا  الرياضة وأشدها تسمينا  أنواع 

وزن  وزيادة  الجسم  عضالت  بنـاء  وبالتايل  للغذاء  الشهية  فتح  عل 

الهزيل«.

النظافة واالستحمام:

ثم تطرق الشيخ إىل أهمية النظافة كنوع من أنواع الوقاية. وكذلك 

رشح أهمية السباحة واالستحامم وأنواعها ومالها وما عليها من رشوط. 

ورضورة االستحامم عند خلو املعدة. هذا وعندما نحاول تفسري ذلك 

نجد أن علامء الطب املعارص ذكروا بأنه عندما متتلئ املعدة فإن معظم 

هضم  عىل  للمساعدة  واألمعاء  املعدة  إىل  يتجه  الدموية  الدورة  دم 

الطعام وبالتايل فإن السباحة بعد امتالء املعدة تعمل عىل توجيه الدم 

إىل األطراف بدل من املعدة وذلك لتوفري الطاقة املساعدة عىل املجهود 

وبالتايل يصاب اإلنسان بعرس يف الهضم وأمل يف األمعاء0 وهذا مام فرسه 

األنطايك الذي قال أنه »يورث العلة يف الكبد«.

إرشاداته في الطعام:

كام حذر من األكل والرشب والنكاح يف الحامم ألنه »يورث ظلمة 

أو  أربع  بعد  باالستحامم  اإلنسان  يقوم  بأن  داوود  ونصح  البرص«.   

خمس ساعات من تناول الغذاء )وهي املدة الالزمة لهضم الغذاء(.

يف  يتسبب  )الذي  االستحامم  عقب  البارد  املاء  رشب  من  وحذر 

تولد  عىل  أعان  رمبا  إنه  الشيخ  ويقول  األمل(.  ثم  ومن  األمعاء  تقلص 

االستسقاء.

األسس  عن  وافيا  تفصيال  الشيخ  أعطى  فلقد  للغذاء  بالنسبة  أما 

الصحيحة يف التغذية السليمة. فقال: من أراد البقاء فليبكر بالغذاء وال 

فإمنا  االمتالء،  يأكل عىل  العشاء(. وال  يؤخر  )أي ال  العشاء  يتمىس يف 

يأكل املرء ليعيش ال إنه يعيش ليأكل.

ثم قال من اجتنب الننت والدخان والغبار ومل يأكل عند املنام ونقى 

الفضول يف معتدالت الفصول كان حريا بأن ال يطرق املرض إال إذا حل 

بعدم  فنصح  الطعام  وجبة  تناول  أثناء  اإلرشادات  أعطى  كام  األجل. 

تخفيف  عىل  يعمل  السوائل  رشب  )ألن  الهضم  حني  إىل  املاء  رشب 

عصارة املعدة الهضمية مام يؤدي إىل تأجيل الهضم ومن ثم تعرسه(.

وقال من مل يستطع االمتناع عن املاء أثناء الطعام فليأخذ القليل 

األمراض  من  للوقاية  الطعام  يف  إرشاداته  ومن  مصا.  البارد  املاء  من 

النوم  وعدم  اإلكثار  وعدم  واملعدة  للجسم  املناسب  الطعام  اختيار 

مبارشة بعد العشاء.

السمنة والهزال:

وأما بالنسبة للسمنة والتي تعاين منها مجتمعاتنا الحديثة فلقد أرسد 

الشيخ مشاكل السمنة وسبل الوقاية منها وهي ما تتطابق متاما مع العلم 

الحديث، فلقد ذكر: »إن للضعف منافع: خفة الحركة وقلة العقم )فكام هو 

معروف إن السمنة أحد أسباب العقم لدى النساء( ورسعة الهضم واألمن 

من املوت املفاجئ«.

وعىل السمني هجر الحلو واللحم وتكثري الحوامض وامليش والرشب 

عىل الريق وعىل املهزول عكس ذلك. ثم تطرق إىل الهزال وقال أن األبدان 

املهزولة مستعدة لقبول األمراض لتخلخلها.

المشاكل النفسية:

أما بالنسبة للمشاكل النفسية وتأثريها عىل جسم اإلنسان والوقاية منها 

فلقد أسهب الشيخ فيها فعرف الهم والغم فقال: »إن الهم هو إشغال النفس 

مبا ستلقاه من مكروه والغم انقباضها مبا مر كذلك وكل يجمع الغريزة إىل 

القلب فيغيل الدم لسبب ذلك ويتفرق عنه البخار املفسد للحواس«. وهذا 

مام أثبت علميا بأن املشاكل النفسية تؤثر عىل القلب والدورة الدموية. 

والجدير بالذكر بأن الحالة النفسية تؤثر تأثريا مبارشا عىل الحالة الصحية 
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لإلنسان فعند اختالل الحالة النفسية تتأثر مناعة الجسم وبالتايل يعتل 

اإلنسان.  وهذا ما ذكره الشيخ داود عندما نوه بأن األحداث النفسية مادتها 

الحرارة وفاعلها الطارئ املحرك وصورتها تحرك البدن وغايتها تلك األحوال 

الثالثة والفاعل قد يتحرك إىل خارج الجسم يف الفرح أو إىل الداخل يف الغم 

أو تدريجيا كالخوف أو دفعة كالغضب

الناس هام: من غزر عقله  ثم ذكر صفة املهمومني فقال إن أكرث 

وصح حدسه لتوفر نظره يف العواقب. وإذا نزل الهم بغتة عىل البدن 

ومل يتفتق له باب تدبري قتل لوقته وإال تسلسل سببا وفعال وأقل ما 

الشهوتني  وسقوط  والهزال  والهرم  الشيب  رسعة  البدن  يف  يوجبه 

والنسيان واختالل العقل. والهم عند تناول الطعام يتسبب يف مشاكل 

ثم  الدماغ  ثم  القلب  هو  الهم  يفسده  فأول عضو  ومتعددة  متنوعة 

الغذاء ترصفها األصيل. ومن  الخاصة فال تترصف يف  القوى  املعدة ثم 

املعروف حاليا بأن كرثة الهم قد يؤدي إىل الذبحة الصدرية أو تقرح 

الشيخ  املشاكل رشح  تلك  من  وللوقاية  الدماغية.  الصدمة  أو  املعدة 

عن  التخفيف  أو  السبب  بدفع  وذلك  املناسبني  والوقاية  العالج  داود 

النفس بقدر الطاقة وكذلك سامع األصوات واآلالت الحسنة.

الذي  الشديد  كالفرح  املفرطة  النفسية  املشاكل  وكذلك حذر من 

الذي يؤدي إىل املرض.  املفاجئ  الغضب  أو  املفاجئ  يؤدي إىل املوت 

القلب  عىل  يؤثران  الشديدين  والهم  الغضب  فإن  الحال  هو  وكام 

والرشايني ويؤديان إىل مشاكل جسمية غري حميدة. كام وصف الشيخ 

ولتحسني  القلب،  وابساط  النفس  تفريح  تساعد عىل  عديدة  أعشاب 

اإلنسان  الشيخ  نصح  األمراض  من  البدن  يتعرض  وما  والطباع  املزاج 

بالتنقل بني البلدان.  

لذا ومام رسد نجد أن داوود األنطايك ليس فقط طبيباٌ عاديا ولكنه 

حكيٌم شامل متخصص يف كل البدن وليس يف جزء منه وهو عىل علٌم 

كامل بجميع خواص وترشيح )تركيبة( جسم اإلنسان وكذلك وظائف 

والعميقة  الغزيرة  املعلومات  فتلك  الجسم.  أعضاء  من  عضو  كل 

األعضاء  تلك  منها  تشكو  قد  التي  العلل  يستنتج  بأن  الشيخ  ساعدت 

ويهتدي إىل حقيقة األدوية وتأثريها ومدى فعاليتها يف العلل املتنوعة 

وبالتايل اختيار العالج األمثـل لتلك العلل الصحيـة.

  هذا وليك يصل اإلنسان إىل هذه املرحلة من التعليل واالستنتاج 

فإنه البد أن يكون عىل مستوى عايل من الذكاء والحدس والفطنة مع 

اإلحاطة بعلم واسع وقدرة شاملة ورسيعة عىل تخزين املعلومة ومن 

ثم استخدامها يف الظروف املناسبة وكل هذه الصفات تعكس بالطبع 

والشاعر  الرضير  الطبيب  كان  بأنه  وخصوصا  األنطايك  داوود  صفات 

املرهـف.

أشهر مؤلفاتـه:

والجامع  األلباب  أويل  »تذكرة  الضخم  كتابه  مؤلفاته  أشهر  من 

للعجب العجاب« والذي عرف واشتهر باسم »تذكرة داوود« والتي ال 

هذا،  يومنا  حتى  والطب  الصيدلة  كليات  من  كثري  يف  تدرس  تزال 

خصوصا يف مجال العقاقري النباتية. 

إىل  داوود  وقد قسمه  نحو سبعامئة صفحة  املؤلَف يف  يقع هذا 

ثالثة أجزاء تتضمن مقدمة وأربعة أبواب، خص املقدمة بتعداد العلوم 

املذكورة ثم تكلم يف الباب األول عن كليات هذا العلم ومداخله، وأفرد 

الباب الثاين لقوانني اإلفراد والرتكيب وأعامله العامة، ثم تكلم يف الباب 

الثالث عن املفردات واملركبات وما يتعلق بها من اسم وماهية ومرتبة 

ونفع ورض، ثم أنه تكلم يف الباب الرابع عن األمراض وما يخصها من 

العالج.

ذكر داوود يف مقدمة كتابه قال: » عار عىل من وهب النطق املميز 

أن يطلب رتبة دون الرتبة القصوى«، وقال: »حني دخلت مرص ورأيت 

الفقيه الذي هو مرجع األمور الدينية مييش إىل أوضع يهودي للتطبب، 

عزمت عىل أن أجعله كسائر العلوم يدرس ليستفيد به املسلمون«.

والجدير بالذكر أن التذكرة حوت باإلضافة إىل الطب أمور أخرى 

كذلك منها منازل الكواكب والربوج والرقي والتعاويذ والفوائد واألدعية، 

يف  كتاب  التذكرة،  إىل  باإلضافة  ولداوود  والجغرافيا.  الفلك  يف  وكالم 

األدب أسامه »تزيني األسواق«، وله ذيل بقلم أحد تالميذه،

 وعىل هامشه رسالة يف معالجة األمراض عنوانها »النزهة املبهجة يف 

تشحيذ األذهان وتعديل األمزجة«، كام كتب أيضا رسالة يف حجر الفالسفة 

اسمها »رسالة يف الطائر والعقاب«، ورسالة يف إدخال أحكام النجوم يف 

علم الطب اسامها »أمنوذجي يف علم الفلك«، كام كان له »نزهة األذهان 

يف إصالح األبدان« و »زينة الطروس يف أحكام العقول والنفوس« و »ألفية 
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يف الطب« و »كفاية املحتاج يف علم العالج« و »رشح عينية ابن سينا« و 

»رسالة يف علم الهيئة«.

ومن مؤلفاته األخرى أيضا:
استقصاء امللل ومشايف األمراض والعلل، يف الطب 1.

ألفية يف الطب 2.

بغية املحتاج إىل معرفة أصول الطب والعالج 3.

بهجة الناظر 4.

تذكرة أويل األلباب 5.

تزيني األسواق بتفصيل أشواق العشاق، يف األدب 6.

تشحيذ األذهان، يف الطب 7.

الدرة املنتخبة فيام صح من األدوية املجربة 8.

رسالة يف الحامم 9.

رسالة فيام يتعلق بالسفر من املسائل الطبية 10.

رسالة يف علم الهيئة 11.

زينة الطروس يف أحكام العقول والنفوس 12.

رشح أبيات السهروردي 13.

رشح القانون يف الطب البن سينا 14.

رشح نظم القانونجك 15.

طبقات الحكامء 16.

غاية املرام يف تفاصيل السعادة بعد انحالل الظالم 17.

قواعد املشكالت 18.

يف  19. العينية  قصيدته  رشح  الرئيس،  عني  لجالء  النفيس  الكحل 

النفس والروح

كفاية املحتاج يف علم العالج 20.

لطائف املنهاج يف الطب 21.

مجمع املنافع البدنية 22.

مخترص القانون البن سينا 23.

النزهة املبهجة يف تشحيذ األذهان وتعديل األمزجة، يف الحكمة  24.

اإللهية

نظم القانونجية للجغميني 25.

التحفة البكرية 26.

رسالة فيام يتعلق بالشعر من املسائل الطبية 27.

وفــاتــه:

لقد كانت إقامته يف القاهرة، وتويف مبكة سنة 1008 هـ.

الخـاتمـة:

مام رسد سابقا نجد بأن اإلعاقة الجسدية مل متنع هذا الطبيب الفذ 

العرص  يف  حتى  املايض  العقد  يف  سواء  جمعاء  البرشية  خدمة  من 

الحديث.



الجزء الرابع:
تدريس الطب
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إسحاق الرهاوي

د. إدريس الشريف
أرئيس الجمعية التونسية لتاريخ الطب و الصيدلة

تونس

غري  أطباء  أحيانا  نجد  اإلسالمي  العريب  الطب  تاريخ  ندرس  عندما 

معروفني متاما او منسيني و لكن مؤلفاتهم كان لها تأثري عظيم عىل تطور 

الطب العريب اإلسالمي يف أوج عطائه و إزدهاره . ذلك ما حصل لطبيبنا 

إسحاق إبن عيل الرهاوي.

حياتــــــــــه :

لألسف ال نعرف شيئا يذكر أو ال نعرف إال القليل عن حياة إسحاق 

الرهاوي و أعامله و مؤلفاته.

كل ما ندري أنه عاش يف القرن التاسع  بعد امليالد مبدينة الرها التي 

 »Sanharfa« أو سانرفا »Urfa« أو أرفا »Edesse« تسمى أيضا إديسا

و هي مدينة توجد بالجنوب الرشقي لرتكيا.

يقال أنه ولد حوايل سنة 854 بعد امليالد و تويف سنة 931 بعد امليالد 

تقريـــــبــا1 2 3. و يذكر املؤرخ املعروف ابن أيب أصيبعة يف كتابه عيون 

األنباء يف طبقات األطباء يف عديد املناسبات كتاب أدب الطبيب إلسحاق 

الرهاوي ضمن املراجع التي يدونها عندما يتحدث عن حياة العديد من 

األطباء الرسيانيني اللذين عاشوا يف بداية ظهور دولة بني العباس و اللذين 

ينتمون خاصة إىل مدرسة الطب بجنديشابور و ببغداد . و لكن ملا يتدرج 

يف  و  كتابه  من  العارش  الباب  يف  الرهاوي  إسحاق  حياة  عن  الحديث 

الصفحة 342 يكتب ستة أسطر بالضبط و ال يتحدث بالتفصيل عن أهم 

كتاب ألّفة إسحاق الرهاوي و املسمى أدب الطبيب4 . كام يذكر إبن 

الله العمري إسم إسحاق الرهاوي ضمن فهرس األعالم يف كتابه  فضل 

طبقات الحكامء و األطباء و لكن ال يتحدث عن حياة إسحاق الرهاوي5. 

مؤلفاته :

نعرف أن إسحاق الرهاوي ألف بعض الكتب القيمة نذكر منها :

تجميع للكتب األربعة األوىل لقانون اإلسكندرية.

مقدمة يف الجدل للمبتدئني.

و فحوص األطباء.

و لكن أهم و أعظم مؤلفاته هو كتاب أدب الطبيب و هو أول مجلّد 

باللغة العربية يعني بآداب و أخالقيات مهنة الطب6 7 8 9 10 11 12 و توجد 

النسخة املخطوطة الوحيدة من هذا الكتاب مبكتبه السليامنية مبدينة 

أهديت هذه  قد  و  برتكيا و هي مسجلة تحت عدد 1658  إسطنبول 

النسخة للسلطان بيازيط و تشتمل عىل 112 صفحة تضم كل صفحة منها 

عىل 17 سطرا .

و لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو : من إكتشف هذا الكتاب ؟ 

لوفاي  مارتان  الدكتور  طرف  من  الكتاب  هذا  إكتشاف  وقع  لقد 

 1966 سنة  طبعه  و  اإلنقليزية  للغة  ترجمه  الذي   )Martin Levey(

مبدينة فيالدلفي )Philadelphie( بالواليات املتحدة األمريكية و لكنه 

زعم أن إسحاق الرهاوي كان نرصانيا13. و بعد ذلك نرش كامل السامرّايئ 

سنة 1992  الكتاب  هذا  من  العربية  باللغة  طبعة  عيل  سلامن  وداود 

ببغداد عن دار الشؤون الثقافية العامة » آفاق عربية « التابعة لوزارة 

الثقافة و اإلعالم العراقية. و يف نفس السنة 1992 أصدر مركز امللك فيصل 

للبحوث و الدراسات اإلسالمية بالرياض نسخة باللغة العربية من كتاب 

أدب الطبيب تحت إرشاف مريزن سعيد مريزن األصريي14 15 16 17 18.

و يحتوي هذا الكتاب عىل عرشين فصال تعني باملواضيع التالية :
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1. الوالء و األخالقيات الطبية من أجل تعزيز روح و أخالق الطبيب.

2. العناية بجسم الطبيب.

3. ما الذي يجب عىل الطبيب أن يتجنبه و ما يجب أن يحذر منه.

4. واجبات الطبيب تجاه املريض.

5. عالقة الطبيب مع عائلة املريض .

6. الوسائل التي ميكنها إنصاف الطبيب.

7. ما يجب أن يطلب الطبيب من املريض و من املمرضني.

8. ما ميكن أن يخفيه املريض عن الطبيب. 

9. واجبات الطبيب تجاه الطاقم الشبه الطبي.

10. أهمية الخربة بالنسبة ملسدي الخدمات الصحية.

11. العالقة بني املريض و الزوار اللذين يعودونه.

12. كرامة الطبيب.

13. إحرتام الطبيب.

14. الطبيب ووسائل العالج الطبي.

15. فن الطب و األخالق.

16. اإلعتامد و اإلمتحانات للطبيب.

17. الفساد و الرشوة عند األطباء.

18. مكافحة الدجالني.

19.  مالبس و أزياء الطبيب.

20. واجبات الطبيب نحو نفسه.

وقد كان إسحاق إبن عيل الرهاوي أول من إبتكر مفهوم إحــــــداث  

» لجنة الخرباء يف الطب «. إذ أن الطبيب كان ملزما بكتابة مذكرة بشان 

الحالة  تطور  حسب  بتحديثها  و  نظريين  يف  للمريض  الصحية  الحالة 

الصحية للمريض عند كل عيادة و عندما يتعاىف املريض أو ميوت يتم 

عرض هذه املذكرات و دراستها من طرف لجنة األطباء الخرباء للتثبت إن 

كانت الطرق املستعملة لعالج املريض مطابقة للقواعد الطبية املعمول 

بها آنذاك أم ال. و يف حالة عدم توافق العالج املقدم للمريض مع هذه 

القواعد يتم إحالة الطبيب عىل القضاء ملحاكمته.

و يف الختام أّود أن أتوجه برسالة واحدة للطلبة و األطباء  إن أول 

كتاب يعني بأخالقيات مهنة الطب ألّفه إسحاق إبن عيل الرهاوي يف 

القرن التاسع ميالدي و هو » أدب الطبيب «.  
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المراجع المعتمدة في حلقات الدرس الطبي بمدرسة 
الـزاوية العيـاشية األطلـسية

ذ. حميد لحمر
أستاذ التعليم العايل بجامعة سيدي محمد بن عبد الله

كلية اآلداب سايس فاس

يرسين يف افتتاحية هذه الكلمة، أن أرحب بكم جميعا يف رحاب العلم 

املغربية  للمملكة  العلمية  العاصمة  العاملة،  املحروسة  فاس  مبدينة  و 

ضيوفا مكرمني.

مرحبا بكم يف مدينة الطبيب الشهري، و العامل املوسوعي الكبري، لسان 

الدين و الدنيا ابن الخطيب – رحمه الله – 

مرحبا بكم يف مدينة تحمل جل مستشفياتها أسامء أطباء كبار، فنحن 

عىل مقربة من مستشفى الطبيب الشيخ قاسم بن محمد الغساين الشهري 

بالوزير ت 994ه و بجواره أيضا مستشفى ابن البيطار ضياء الدين عبد 

الله املالقي امللقب بالنبايت أو العشاب املتوىف 646ه و عىل مسافة من 

هذين، مستشفى عمر اإلدرييس و بالقرب منه مستشفى ابن الخطيب، 

طبيب مرىض فاس. و أستاذ أطبائها رحمه الله.و بالتايل فاختياركم لتنظيم 

مثل هذا النوع من املؤمترات يف مدينة فاس أصبتم فيه عني الصواب.

السادة الحضور األجالء:

يف البداية يرشفني أن أهنيء جامعة سيدي محمد بن عبد الله ومعها 

املؤمنني  أمري  بتكرم موالنا  الطب والصيدلة عىل ترشيف مؤمترهم  كلية 

صاحب الجاللة امللك محمد السادس نرصه الله بإضفاء رعايته املولوية 

والعلامء  للعلم  جاللته  منه  تقديرا  الرابعة  الدورة  هذه  عىل  السامية، 

املدارسة  هذه  موضوع  املوضوع  وأهمية  لقيمة  اعتبارا  ثانيا  عموما، 

الدولية. فأمتنى لكم التوفيق.

املؤمتر  بهذا  أشيد  أن  املداخلة،  هذه  مستهل  يف  أيضا  يل  واسمحوا 

الدويل السابع للجمعية الدولية لتاريخ الطب اإلسالمي، وهو يف الواقع – 

الكويت  بدولة  املنعقد  اإلسالمي  الطب  مؤمتر  لتوصيات  -تفعيل  مبثابة 

1982 و الذي شاركفيه العديد من العلامء املربزين و األطباء املرموقني، 

وقد صدرت فيه توصيات عدة، منها :

الدعوة إىل تشجيع دراسة الرتاث الطبي اإلسالمي.	 

يف 	  اإلسالمية  الطبية  العلوم  بإحياء  تعنى  إسالمية  منظمة  إنشاء 

مجال الرتاث و البحث العلمي. 

ففي تقديري أن الجمعية الدولية لتاريخ الطب اإلسالمي، ما هي إال 

العلوم  إليها املؤمتر إلحياء  التي دعا  الوجه الحقيقي للمنظمة اإلسالمية 

الطبية الرتاثية اإلسالمية.  

ثم إن ما أقدمت عليه كلية الطب و الصيدلة بفاس املحروسة، ما هو 

جانب  إىل  1982م  الكويت  دولة  مؤمتر  لتوصيات  تفعيل  و  تجسيد  إال 

الجمعية الدولية فمؤمترنا عبارة عن دراسات للرتاث الطبي اإلسالمي. و 

بالتايل فام عىل الجمعية الطبية الكويتية إال أن تتفاعل مع مؤمترنا هذا.

السادة الحضور :

اإلسالمي،  الطبي  الرتاث  تاريخ  دراسة  أن  الجميع،  لدى  املعلوم  من 

البيبليوغرافيا  املعلومات  و  الفهارس  توافر  قبل كل يشء  و  أوال  تتطلب 

الكافية لهذا النوع من العلم، و التي بدونها ال ميكن للباحث الجاد أن 

تتمهد له الطرق املؤدية إىل معرفة املظان، و التوصل إىل مصادر البحث 

يف تاريخ الطب يف الرتاث اإلسالمي دون كبري عناء. هذه مالحظة أوىل.

و يسعدين يف مستهل هذه املداخلة أن أقول بأن هذه الورقة ما هي إال 

نتاج مجهود عمل فهرسة ملحتوى خزانة الزاوية العياشية بجبال األطلس 
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املتوسط، أسفر يف األخري عن حرص مجموعة من مؤلفات كتب الطب يف 

غاية األهمية، متثل عيون كتب الطب، لعلامء من املرشق وكذا علامء الغرب 

اإلسالمي أو ما يعرب عنه مبصطلح العرص »أندلومغرب« مام تشتمل عليه 

الخزانة، و قد كانت هذه الخزانة يف وقت ما، تشكل مادة أساسية و مرجعا 

إىل جانب  التطبب  يرغب يف  العياشية ممن  الزاوية  لطلبة مدرسة  مهام 

قريب،  إىل وقت  الطبية  الكتب  كانت هذه  العلوم، كام  باقي  التفقه يف 

مجهولة لدى أغلب الباحثني يف الرتاث الطبي اإلسالمي.

الطبية،  ودروسها  األطلس،  بجبال  املفخرة  الخزانة  هذه  حول  و 

التي  و  الخفيفة  املقالة  هذه  محور  يدور  أهميتها  و  األساس  ومراجعها 

عنونتها ب: املراجع املعتمدة يف حلقات الدرس الطبي مبدرسة الـزاوية 

العيـاشية األطلـسية عـرض و تقـيـيم

أقدمها يف مبحثني اثنني ، و أختمها بتوصية:

الطبي ـ  الدرس  حلقات  وجود  دعـوى  يف  تحقيق  األول:  املبحث 

مبدرسة الزاوية العياشية باألطلس املتوسط.

الحمزاوية: ـ  الزاوية  بخزانة  الرتاثية  الطبية  الكتب  الثاين:  املبحث 

عددها ،مؤلفوها، أهميتها، و مميزاتها.

توصيات

وجود  دعوى  في  التحقيق  األول:  المبحث 
حلقات الدرس الطبي بالزاوية الحمزية ؟  

أيها الحضور الكرام: 

أجد نفيس يف مستهل هذا التحقيق مضطرا إىل تحديد املجال واملوقع 

الجغرايف ملكان هذه املكتبة املعلمة التي اشتهرت يف الزاوية العياشية و 

املسامة أيضا بالحمزية، فتتحدث كتب التاريخ، و كذا الجغرافيا املحلية و 

الدولية ،عىل أن مكتبة الزاوية العياشية تقع يف جنوب مدينة ميدلت من 

املتوسط عند  األطلس  بجبال  تبعد عنها ب 60 كلم   و  تافياللت  إقليم 

املتوسط، وهي  األطلس  أعىل قمة يف سلسلة جبال  العيايش  سفح جبل 

وكذا  العياشية،  بالزاوية  أيضا  عرفت  كام  حمزة،  سيدي  بزاوية  تعرف 

العيايش، و كذا زاوية سيدي محمد بن أيب بكر، و هذا  بزاوية أيب سامل 

األخري هو مؤسس الزاوية و الجد األعىل لكثري من سكانها...

و يعود تكوين هذه الزاوية إىل رجاال تها األوائل، و عىل الخصوص 

علامئها البناة و باألخص الشيخ أيب سامل العيايش الذي اشتهرت الزاوية و 

مكتبتها باسمه.

و معلوم  أن اإلمام أيب سامل العيايش هذا كانت له ثالث رحالت إىل 

املرشق، مر خاللها مبراكز ثقافية كثرية ببلدان متعددة و هو يف طريقه إىل 

الحجاز دونها يف كتابه :» ماء املوائد « و استطاع خالل رحالته الثالث هاته 

أن يقتني أنفس و أجود أمهات  الكتب يف مختلف العلوم اإلنسانية أوال، و 

هذه اهتم بها كثريا ألن هدف الزاوية باألساس كان هو تعليم عموم الناس 

و الطلبة عىل الخصوص اللغة العربية، أي علوم اآللة، ثم العلوم الدينية 

مبختلف فنونها، و الرتبية السلوكية األخالقية ، و هو إىل جانب هذا اهتم 

بكتب العلوم الدقيقة مثل كتب الرياضيات أي الحساب، و علم الفلك و 

علم الجغرافيا و التاريخ، و هذا كله له شواهد، وإىل جانب هذا، اهتم أيضا 

بالكتاب الطبي، و استطاع تكوين مجموعة من املتطببني، يتعاطون الطب 

دون إتقانه. و ميكن أن نقول أن هذه درجة ثانية بعد الطبيب.

و يف تقديري أن اهتامم هذه املدرسة بالكتاب الطبي سيكون أكرث من 

بعض العلوم يدل عىل ذلك كرثة عدد الكتب الطبية باملقارنة مع العلوم 

الدقيقة األخرى، هذا أوال .

ثانيا : كان إىل جانب هذه املدرسة باألطلس املتوسط، مدارس زوايا 

أخرى كبرية و عظيمة الشأن، مثل الزاوية الدالئية و غريها، مام كانت تشد 

إليها الرحال لطب العلم و التثقيف، لكنها اندثرت، و مل يبق لها وجود، 

هذا العامل مكن للزاوية العياشية يف أن تربز و تظهر جيدا عىل الساحة 

الثقافية، وتحل محل زوايا أخرى، و ستشد إليها الرحال لطالب العلم من 

جميع املناطق األطلسية بل حتى من بعض الحوارض املغربية كفاس و 

من  رصيدها  إمناء  محاولة  عىل  املدرسة  هذه  شجع  كله  هذا  و  غريها، 

أو  شكالن  اتخذت  العملية  هذه  و  عليها،  الوافدين  لطلبتها  املراجع 

طريقتان، األوىل و هي األصل ،تقوم عىل اقتناء األصول وجلبها للزاوية .

تالميذ  به  قام  الذي  هو  و  األصول،  لبعض  النسخ  عملية  الثانية:  و 

الزاوية داخل مكتبهم األم، و قام به الشيوخ أحيانا خارج الزاوية باملكتبات 

يف  كذا  أو  زاكورة،  يف  بتمكروت  النارصية  الزاوية  مكتبة  مثل  املجاورة، 

الزاوية الدالئية، و يف مكتبة القرويني بفاس املحروسة.

الطبي، و يف  الكتاب  الزاوية،  فكان من جملة ما اهتمت به مكتبة 
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تقديري، أن السبب الرئيس الذي نبه شيوخ الزاوية إىل هذا العلم، كون 

الله عليه و سلم يف  الرسول صىل  االهتامم بطب األبدان، مام نبه عليه 

العلم  يعترب  كان  كام  الداء«  بيت  املعدة   « منها حديث  كثرية  أحاديث 

الثاين بعد علم األديان مام دفع ببعض الفقهاء و املحدثني و الفالسفة أن 

يجمعوا بني عدة علوم من ضمنها الطب.

و قد شكلت مدرسة الزاوية مركزا طبيا يقصده أغلب ساكنة األطلس، 

والبعيدة، هو  القريبة  الساكنة  تقصده  ثقايف  إىل جانب كونه مركز  فهو 

كانت  حيث  الدواء،  عن  السؤال  و  االستشفاء  عن  للبحث  يقصد  مركز 

الساكنة األطلسية و قرص الزاوية يستطبون شيوخها، أي يطلبون وصف 

دواء أمراضهم، يدل عىل ذلك ما بقي من جذاذات وخروم أوراق بالزاوية 

لحد اآلن تحمل سطورها وصفات أدوية و عليها قيود منها قول املتطبب 

:» مجرب«. 

و إال فبام ميكننا تفسري كرثة املصادر و املراجع الطبية األمهات التي 

تحتوي عليها الزاوية و بقيت إىل اآلن، ناهيك عام يكون قد ضاع منها، و 

العلم يف  بالـتأكيد، و هذا شجع عىل املزيد من طلب هذا  هذا وارد و 

الطلبة  صفوف الطالب لألجوبة عىل شكاوى املرىض، حتى أصبح أغلب 

يلتمسون علم األبدان، إىل جانب علم األديان.

سليامن  موالي  السيد  هو  و  الحايل،  الخزانة  محافظ  حدثني  قد  و 

الحمزاوي، أن ممن اشتهر بالتطبيب، و اهتم بجلب أمهات كتب الطب، 

لتكون رهن إشارة الطلبة، الفقيه سيدي عبد الله بن محمد العيايش، و 

الفقيه عبد الرحمن بن أحمد العيايش، و هؤالء من أعيان الزاوية، وقد 

كانوا  الفلك، و  الطب، و علم  للزاوية كتب عديدة من مصنفات  جلبوا 

ممن يتقنون التطبيب، و علم الفلك ،إىل جانب مساهمة أيب سامل العيايش، 

و الذي يسجل يف رحلته بعض ما جلبه من املرشق من أصناف الكتب و 

الخصوص  والزاوية عىل  األطلسية عموما  الساكنة  أن  الطبية، حتى  منها 

كانوا يفزعون إليه يف التطبيب، كام يفزعون إليه يف الفتوى.

و يذكر السيد املحافظ أيضا أنه و إىل عهد قريب، كان يشاهد باملكتبة 

أطباء-  أقول  ال  و   – متطببة  كان  التي  الحادة  الحديدية  اآلالت  بعض 

قبل عملية  إىل جانب هذا،  كان  أنه  و  املرىض،  تستعملها يف يك  الزاوية 

إعادة ترتيب املكتبة و تهيئتها من جديدة، مجموعة أوراق وخروم بها 

قيود وصفات طبية.

بالفعل  الزاوية،  بأن هذه  العنارص مجتمعة تشهد إىل حد ما  فهذه 

كانت بها حلقات دروس طبية إىل جانب املواد األساسية األخرى، قد ال 

ترقى إىل مستوى حلقات الدرس الطبي بجامع القرويني مثال، و أن هناك 

مبا  و  فكيف  إال  و  طبية،  دروس  من حلقات  استفادت  قد  بالقطع  فئة 

و  األجزاء،  مبتور  آخر  و  تام،  بعضها  بالزاوية  طبية  كتب  وجود  نفرس 

البعض اآلخر مكرر النسخ، و كذا بعض األدوات التي لها ارتباط ببعض 

املهمة من كتب  الفائدة من وجود هذه األعداد  الطبية، فام  العمليات 

تحوي  التي  الخروم  من  مجموعة  وجود  كذا  و  إذن،  بالخزانة  الطب 

وصفات طبية.

و قد تبني يل من خالل كرثة هذه الخروم التي تحوي وصفات أدوية 

ألمراض متنوعة، أنها رمبا كانت جاهزة، و محررة قبل طلبها من طرف 

املرىض .-و الله أعلم -

من  مجموعة  نسخ  إعادة  عىل  الزاوية  طلبة  إقدام  نفرس  كيف  ثم 

كتب الطب ؟ كيف نفرس وجود املنظومات الطبية الكثرية بالزاوية، وهذا 

الطب،  يف  التفقه  بداية  يف  األساس  املعتمد  هو  كان  الكتب  من  النوع 

تأيت رشوح  بعدها  ثم  األراجيز،  و  املنظومات  بحفظ  أوال  يبدأ  فالطالب 

األراجيز. و هي الطريقة املعتمدة يف الرتبية و التكوين القدمية ، كانت 

هناك املزاوجة بني النظم و النرث.

بدروس   مساهمة  هناك  كانت  أنه  وبالقطع،  لدي  ترجح  لذلكم  و 

طبية يف حلقات مدرسة الزاوية الحمزية أو العياشية. ثم هذه املساهمة 

مل ترق إىل املستوى الذي عرفته مؤسسات تربوية أخرى كجامع القرويني 

فاس و جامع الكتبية مبراكش و الجامع الكبري مبكناس مثال، و أنها كانت 

مساهمة متواضعة . سيقف نشاطها. و تبقى آثارها شاهدة عىل حقبة 

تاريخية مهمة جدا من تاريخ هذه املعلمة الرتبوية التاريخية باألطلس 

املتوسط، يدل عىل ذلك مجموع ما بقي بها من مؤلفات علمية متنوعة 

و كثرية، منها الكتاب الطبي و هو الذي يعنينا يف مدارستنا هاته، و حول 

هذا يتمحور موضوع املبحث الثاين من هذه الورقة .

الزاوية  بخزانة  التراثية  الطبية  الكتب  الثاني:  المبحث 
العياشية: عددها، مؤلفوها، أهميتها، مميزاتها 

هذا املبحث يف تقديري هو املقصد الثاين األساس يف هذه املداخلة، و 
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الكتاب  عىل  األول  بالقصد  ينصب  ألنه  ذلكم   ، عمدتها  و  مدارها  عليه 

الطبي الرتايث اإلسالمي مبكتبة مدرسة الزاوية الحمزية، وهو الذي سيعطينا 

نظرة شاملة عن أهمية و قيمة هذه املكتبة الطبية و رجاالتها، و دورها 

يف تطبيب ساكنة املنطقة، و مصادرها املعتمدة.

كانت محتويات هذه  أنه منذ عهد قريب  إىل  التنبيه  هنا البد من 

إىل  األوقاف  هي  و  الوصية  الوزارة  بادرت  حتى  مجهولة،  شبه  املدرسة 

فهرسة بعض أمهاتها، كخطوة أوىل، ثم أعيدت فهرستها بالكامل يف إطار 

مرشوع شمل جميع مكتبات الزوايا .يف هذه املرحلة ستعرف ذخائرها.

الكتب  استفاذ من  الطبيب قد  الباحث  أن يكون  أستبعد من  أنا  و 

املرجع األساس لكتب  ، ألن  العقد األخري  املكتبة قبل هذا  لهذه  الطبية 

كارل  فهرس  هو  العامل  دول  مختلف  مبكتبات  يتتبعها  الذي  و  الطب 

بروكلامن األملاين » تاريخ األدب العريب« هو املرجع الوحيد الذي بني يدي 

الباحث الطبيب يف كتب الرتاث الطبي اإلسالمي، و هذا األخري مل يطلع 

عىل الكتب الطبية التي توجد بأغلب الزوايا املغربية و غريها، ومل يرحل 

بهذا  هو  و  املطبوعة  الفهارس  عىل  اعتمد  إمنا  و  فيها  ما  ملعاينة  إليها 

وبالتأكيد كل من اعتمد عليه سيفوت عليه فرصة االطالع عىل هذه. ثم 

من الصعب الحديث عن تاريخ الطب اإلسالمي أمام هذا النقص يف ضبط 

ما بني أيدينا من تراث مخطوط لهذا النوع من الـتأليف.

عىل  استدرك  الذي  و  الرتيك  سزكني  فؤاد  تلميذه  محاولة  حتى  و 

أستاذك مبا جاء يف فهرسه : » تاريخ الرتاث اإلسالمي « سوف ال يقف عىل 

هذه النسخ الرتاثية الطبية بالزاوية. و لذلكم أرى أنه حان الوقت و بعد 

توفر املعلومات من وضع فهرس جامع شامل يتتبع الكتاب الطبي الرتايث 

اإلسالمي بكل مكتبات الدنيا. يف هذه الحالة ميكننا الحديث عن تاريخ 

الطب يف الرتاث اإلسالمي.

و هنا تكمن أهمية هذا العمل و الذي يسعى إىل التنبيه عىل أهمية 

املحتوى الطبي بالخزانة املذكورة.

العياشية،  الزاوية  خزانة  ملخطوطات  الوصفي  الفهرس  خالل  فمن 

أمكننا الوقوف عىل أزيد من ثالثني كتابا من كتب الطب، هذه املجموعة 

التي وقفنا عليها وقد تم ضبطها، ليست بالعادية، وإمنا تتصف مبجموعة 

من املواصفات ترشح بعضها بأن تكون أصال يف تحقيق الكتاب، كاملقابلة 

و التصحيح ألغلبها، إىل جانب األصول األخرى .فمن مميزات هذه الكتب 

أنها لعلامء كبار متميزين اشتهرت مؤلفاتهم الطبية حتى انترشت رشقا 

وغربا، أغلبهم من علامء القرن الخامس والسادس والسابع و الثامن يعني 

وقت ازدهار الطب اإلسالمي. و من هؤالء :

- الطبيب أبو عيل الحسني بن عبد الله بن الحسن بن عيل بن سينا 

مؤلفاته  و  املسلمني،  األطباء  شيخ  يعترب  وهو  للهجرة   428 سنة  املتوىف 

عبارة عن مصادر أساسية لطالب الطب وقته و بعده لدى األطباء العرب 

و الغربيني و هذا مشهود له.

- ثم الطبيب أبو القاسم خلف بن عباس الزهراوي األندليس املغريب 

املتوىف سنة 427 للهجرة ومعلوم أن هذا أيضا كان من األطباء املعتمدين 

يف هذا املجال .و ترك لنا العديد من املؤلفات. 

الشافعي  الخويب  إسامعيل  بن  يوسف  األصويل  الفقيه  الطبيب  و   -

املعروف بابن الكتبي املتوىف سنة 754 للهجرة .أصله من أدربيجان اليوم 

و عاش يف بغداد .

طبيبها  و  املحروسة  فاس  دفني  الوزارتني  ذو  األديب  الطبيب  ثم   -

وأستاذ أطبتها أبو عبد الله بن الخطيب لسان الدين السلامين املتوىف سنة 

776 للهجرة و هو صاحب املؤلفات العديدة املتنوعة مكتشف طاعون 

ساكنة دول املتوسط.

الشهري  الغساين  إبراهيم  بن  محمد  بن  قاسم  الشيخ  الطبيب  ثم   -

بالوزير املتوىف سنة 994 للهجرة صاحب كتاب : حديقة األزهار يف رشح 

ماهية العشب و العقار.

- و الطبيب يوسف بن محمد بن طلموس أيب الحجاج املتوىف سنة 

620 للهجرة. 

ووجدنا أسامء أخرى إىل جانب هؤالء مثل : اإلمام عبد الرحيم بن نرص 

بن عبد الله الشريازي ت 590 ه و أبو الفضل محمد بن قاسم العجالين 

السالوي، و يوحنا بختشوع ت 940 للميالد و الشيخ داوود األنطايك املتوىف 

سنة 1002 ه. و عبد الرحمن جالل الدين السويدي، و اإلمام أبو بكر الرازي 

و غريهم من املغاربة املتأخرين. و بالتايل مدرسة يوجد يف مكتبتها مؤلفات 

هؤالء األعالم ليست بالعادية، كام أن وجود مؤلفاتهم باملكتبة ليس املراد 

منه التباهي كام هو مشهور و معروف اليوم.

و معلوم أن هذه األسامء الكربى كلهم خلف يف عامل املعرفة عموما، 
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و يف الطب عىل الخصوص أكرث من عنوان.

السادة الحضور الكرام :

بإلقاء نظرة خاطفة عىل عناوين الكتب الطبية بهذه املكتبة سنجد 

الذكر.  السالفي  األطباء  األعالم  كتب  وأعالق  أمهات  و  عيون  أنها حوت 

الطالب يف مجال  يتلقاه  الذي كان  الطبي  الدرس  وهي تعكس مستوى 

قروي ، و كذا املصدر املعتمد يف التطبيب.

و فيه درس آخر، و هو أن زاوية املايض، مل تعتكف عىل درس الرتبية 

الروحية السلوكية الصوفية كام يتصورها البعض، و إمنا كانت تهتم بكل 

ما يعمل عىل التكوين املتكامل للفرد و اإلملام مبختلف العلوم اإلنسانية 

معتدلة  مغربية وسطية  بهدف صناعة شخصية  العلمية،  و  الرياضية  و 

متكاملة ...

املنظومات  و  األراجيز  وجود  هي  تستوقفك  مالحظة  أول  لعل  و 

الطبية، و منها منظومة الطبيب الكبري ابن سينا، ثم رشوحها املتعددة. 

وهذا يعود إىل أن أول ما يلقن للطالب هو حفظ هذه املنظومات سواء 

يف الطب أو اللغة أو الفلك و هذا منهج عند املسلمني و الذي ينبني يف 

ضبطهم لهذه العلوم بالحفظ أوال و عىل الخصوص املنظومات ألنها سهلة 

يف التلقني. و أقدم منظومة بالخزانة هي منظومة ابن سينا األلفية. و هي 

تويف يف سنة 428 ه عدد  الطبية صاحبها  املنظومات  أمهات  تعترب من 

أوراقها 46 و هي منسوخة بخط مغريب، مبعنى أنها غري مجلوبة من خارج 

املغرب و هي تامة كاملة ساملة من العيوب، مشكولة األبيات حتى يسهل 

عىل الطلبة ضبطها.

مطلعها : الطب حفظ صحة ، برء مرض    ///    من سبب يف بدن 

منذ عرض

بآخرها :و قد فرغت من جميع العمل    ///    و اآلن أقطع بقول 

مكمل 

و إىل جانب هذه املنظومة، وقفت عىل منظومة أخرى مخترصة البن 

سينا أيضا سامها : التحفة العزيزة عدد أوراقها 15 بخط مغريب مبسوط 

مطلعها يختلف عىل مطلع األلفية و هي تامة ساملة من العيوب يف حالة 

جيدة خطها مغريب مبسوط مشكولة عدد أبياتها 596 بيتا أيضا مطلعها : 

الحمد لله املعايف املشايف    ///    سواه ال يشفي و ال يعايف 

آخرها : و البارد الحلو الصحيح البالغ    ///    يف قوة الصيف دواء 

سابغ 

و من هذه املنظومة نسخة بالخزانة امللكية بالرباط.

ثالثة منسوبة  املنظومتني، وقفت عىل منظومة  إىل جانب هذين  و 

البن سينا : يف ثالث ورقات فقط بخط مرشقي نسخي، عدد أبياتها 132 

بيتا و هي العارشة يف املجموع رقم 691 و هي تختلف عن السابقتني 

مطلعها :يقول راجي ربه ابن سينا    ///    و مل يزل بالله مستعينا 

ياسائيل عن صحة األجساد   ///اسمع صحيح الطب باإلسناد

ويف آخرها :  و الله يهدي من له هدانا   /// و يعطه من خوفه أمانا 

 ثم الصالة بعد حمد القادر    ///    عىل النبي الهاشمي الطاهر 

 ثم عىل أصحابه و األهل    ///    ما غردت قمرية يف أثل 

النسبة  صحيحة  هي  و  سينا،  البن  املنسوبة  األراجيز  هذه  فجل 

تختلف يف مطالعها و خوامتها.

و يف تقديري و حسب اطالعي أن هذه مام تنفرد به هذه الخزانة 

والخزانة امللكية فقط ،كام أنها مجلوبة من املرشق.

و بعد عملية الحفظ للمنظومة تأيت عملية الرشح، و قد وقفت عىل 

ثالثة رشوح ملنظومة ابن سينا : األوىل أليب زيد عبد الرحمن بن أيب جمعة 

و من هذا الرشح الجزء الثاين فقط عدد أوراقه 101 بخط أندليس و هي 

نسخة خزائنية أي ملوكية سلطانية بها قيد متليك يف اسم أيب العالء بن أيب 

جمعة بن القاسم الحكيم القرطبي القييس.

و الرشح الثاين لألرجوزة ليوسف بن محمد بن طلموس أيب الحجاج 

ت 620ه بخط مغريب مجوهر جميل عدد أوراقها 126 تحمل رقم 121 

و هي تامة كاملة و اعتبارا ألهميتها نسخت منها نسخة ثانية حتى يتيرس 

للطلبة االستفادة منها تحمل رقم 172 بالخزانة عدد أوراقها 101 خطها 

معتاد بخط طلبة الزاوية و هي تامة مقروءة. و منه أيضا نسخة أخرى 

الراجع أن تكون من نسخ  مبتورة األول و اآلخر بخط مغريب مرونق و 

طلبة الزاوية و بكرثة استعاملها برت أولها و آخرها وهي تحمل الرقم 152. 

بعد منظومة ابن سينا و رشوحها باملكتبة سنجد كتابا آخر يعترب من 

هذا  بوجود  نفرح  ما  بقدر  و  الطب،  يف  القانون  كتاب  هو  و  األمهات 

العياشية و هو موجود إىل عهد قريب، نأسف لفقدان  الكتاب بالزاوية 

تدريس الطب
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أكتوبر | 24-28-2016 | فاس . المغرب
المؤتمر الدولي الرابع لتاريخ الطب في التراث اإلسالمي  |  المؤتمر الدولي السابع للجمعية الدولية لتاريخ الطب اإلسالمي

جزأيه األول و الثاين ،و مل يبق منه إال الثالث فقط.

 و يف تقديري أن هذا سيكون بسبب اإلعارة الخارجية، و االستعامل 

خارج املكتبة، و هو دليل أيضا عىل أن الكتاب كان محل اهتامم من طرف 

الطالب أو املهتمني باملجال، و هو بخط مغريب عدد أوراقه 188 رقمه 51.

تقل  ال  بعناوين  املكتبة  تحتفظ  سينا  ابن  الرئيس  كتب  جانب  إىل 

أهمية عن سابقتها ألطباء عارصوا الطبيب ابن سينا منهم الطبيب الكبري 

أبو القاسم خلف الزهراوي األندليس املغريب املتوىف يف حدود 427 للهجرة، 

و ال يخفاكم و أنتم علامء و خرباء هذا الباب، أن هذا الطبيب له كتاب : 

»الترصيف ملن عجز عن التأليف« و هو كتاب نفيس و موسوعة يف الطب 

و الجراحة و الصيدلة و األغذية و حفظ الصحة، و يف الزينة و التجميل، 

يشتمل عىل  و هو  الصيدلية،  و  الطبية،  املكاييل  و  األوزان  أيضا  فيه  و 

ثالثني مقالة و قد كان املرجع األساس للجراحة الطبية يف املدرسة األوربية 

يف وقته منه نسخة بالخزانة تحمل رقم : 53. و منه نسخة أخرى تامة 

بالخزانة امللكية بالرباط رقم : 134.

عملية  بعد  الكتاب،  هذا  من  نسختني  عىل  تشتمل  كانت  املكتبة 

الفحص لهام تبني يل بأن إحداهام أصلها من سوق املرشق تحمل تاريخ 

النسخ عام 790ه عدد أوراقها 142 و هي متثل آخر الكتاب تبتدئ بباب 

الثالثني من  املوفية  املقالة  الثالثني » متت  املوفية  باملقالة  تنتهي  اليك و 

كتاب الزهراوي بتاممها تم جميع الديوان. و بقدر ما نفرح بوجود هذه 

آالت  من  عدد  برسوم  الكتاب  يتميز  و  الباقي.  لفقدان  نأسف  البقية 

الجراحة و اليك يبلغ عددها أزيد من أربعني رسام 

الزاوية   طلبة  قام  األصلية  النسخة  هذه  عىل  اعتامدا  أنه  وسيتبني 

بإعادة نسخه لتوفري نسخة ثانية، لكن لألسف مل يبق من الكتاب إال الجزء 

تاريخ  عن  عار  معتاد  مغريب  بخط  ورقة   166 يشتمل عىل  و هو  األول 

النسخ .

كام يوجد إىل جانب هذه الكتب كتيب مخترص لكتاب: » تقويم األدوية 

فيام اشتهر من األعشاب و العقاقري و األغذية« ليوحنا بن بختيشوع ت 940 

م هو يتكون من 8 أوراق ضمن مجموع يحمل رقم 844.

و يوجد أيضا كتاب :» الوصول لحفظ الصحة يف الفصول « أليب عبد 

الدين بن الخطيب ت 776ه نسخة تامة عدد  الله بن الخطيب لسان 

كتاب   و  مجموع.  ضمن   71  : رقمه  مجوهر  مغريب  بخط   58 أوراقها 

بن  قاسم  للشيخ  العقار«  و  العشب  ماهية  رشح  يف  األزهار  :»حديقة 

عدد  سليمة  تامة  نسخة  ه   994 ت  بالوزير  الشهري  الغساين  إبراهيم 

أوراقها 54 رقمه 2/71. 

بلغة  الطبية  املصطلحات  يذكر  كونه  الكتاب  هذا  مؤلف  يتميز  و 

ومصطلحات أهل فاس، و أحيانا باللغة األمازيغية، و هنا تكمن أهميته 

بالنسبة لطلبة و ساكنه الزاوية األطلسية.

و نظرا لكرثة العناوين سأختم بكتاب: »ما ال يسع الطبيب جهله« ليوسف 

بن إسامعيل الشافعي املعروف بابن الكتبي ت 754 ه ويسمى أيضا بجامع 

البغدادي و هو اختصار لكتاب الجامع البن البيطار يف األدوية و األغذية املفردة 

نسخة تامة عدد أوراقها 430 تحمل رقم 39. و كتاب املعاجني و الرشاب و 

السفوف يف اصطالح الطب أليب الفضل محمد بن قاسم العجالين السالوي تام 

صفحاته 32. كتاب اإليضاح يف أرسار النكاح للشريازي ت 590ه تام  نسختان. 

كتب الشيخ داود األنطايك يف الطب و غريها. 

مؤمتر  لتوصية  واستجابة  جدا  يسعدين  الكلمة  هذه  خامتة  يف  و 

الكويت 1982 الداعي إىل إحياء العلوم الطبية اإلسالمية و تراثها أن أخرب 

لسان  الكبري  الطبيب  مرقد  فـاس حيث  مدينة  من  و  املشاركني  السادة 

الخطيب  بن  الدين  لسان  مؤسسة  حيث  أيضا  و  الخطيب،  بن  الدين 

للدراسات و حوار الحضارات والتي يرشفني أن أكون أحد أعضائها، و هي 

وضعت خطة  مدة  منذ  أنني  الخطيب  ابن  برتاث  أيضا  معنية  مؤسسة 

لجمع نسخ كتاب نفيس من كتب الطب البن الخطيب و هو كتاب :» 

الوصول لحفظ الصحة يف الفصول « الذي أرشت إليه سابقا، للعمل عىل 

و  جيدا،  إخراجا  إخراجه  ميكن  حتى  نسخه  أجود  عىل  اعتامدا  تحقيقه 

لتعم فائدته بني الطالب و األساتذة، و باملناسبة  يرشفني إرشاك جمعية 

الرتاث الطبي املحدثة بكلية الطب إلخراج هذا  العمل حتى يرى النور 

الدين بن الخطيب، و هي معنية أكرث  الله و كذا مؤسسة لسان  بحول 

بهذا الرتاث، و الباب مفتوح ملن رغب يف دعم هذا العمل.

و الحمد لله الذي بفضله تتم الصالحات 

و تفضلوا بقبول احرتامي و تقديري عىل تتبعكم و إصغائكم 

و الســــالم
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تدريس الطب البيطري بجامعة القرويين

ذ. محمد زين العابدين الحسيني
أستاذ تاريخ، مختص يف التاريخ العسكري

املغرب

يجمع املؤرخون أن القرويني تعد أول جامعة يف العامل درست بها 

العديد من العلوم، منذ القرن التاسع امليالدي، سواء منها العلوم الدينية 

كالطب  البحتة  العلوم  أو  العلمية،  الكرايس  إطار  يف  اإلنسانية  أو 

والكيمياء والفلك والتنجيم والهندسة يف إطار الجلسات العلمية. 

وقد قدم أبو الحسن عيل ابن ميمون الغامري، وصفا لذلك بقوله: 

)القرويني( ومثل علامئها يف حفظ نصوص كل علم  » ما رأيت مثلها 

وسائر  والطب..  والتوحيد  واملنطق  والحساب  والفرائض  النحو  مثل 

العلوم العقلية وكانت أهم الكتب الطبية التي درسها علامء القرويني 

كتاب الكامل للرازي والقانون البن سينا وزبدة الطب للجرجاين وكليات 

ابن رشد وتذكرة األنطايك ومفردات ابن البيطار وغريها. ومن العلامء 

الحاج  بن  محمد  بن  واحمد  الفشتايل  سليامن  الطب  درسوا  الذين 

وغريهام «.1

واملالحظ أن مامرسة البيطرة كانت مواكبة للطب البرشي والصيدلة 

وضمنها  اإلسالمية  العربية  الحضارة  ظل  يف  تطورت  ثم  القديم،  منذ 

املغربية. ومن مثة كان الطب البيطري يدرس إىل جانب الطب البرشي 

الحروب  أثناء  األطباء  بها  يقوم  كان  التي  الوظيفة  باعتبار  والصيدلة 

والتي مل تكن تنحرص يف عالج املصابني من الجنود، ولكن عالج الدواب 

بجامعة  العلمية  للوضعية  وصفا  بدوره   Le Clerc قدم  وقد  كذلك. 

القرويني يف فرتة ما قبل القرن التاسع عرش، بقوله : “ كان الطلبة إىل 

حدود القرن التاسع عرش امليالدي ـ حيث كان التعليم الرسمي للطب 

يف القرويني ال يزال مستمرا ـ يعتنون بجملة من الكتب الطبية مثل: 

رشد،  ابن  وكليات  لألنطايك،  و«التذكرة«  للجرجاين  الطب«  »زبدة 

ومفردات ابن البيطار، وغريها، بيد أن تعليم علم الطب أخذ يرتاجع 

ابتداء من أواخر القرن التاسع عرش” 2

الكتب  من  العديد  تحبيس  عىل  املغاربة  السالطني  عمل  وقد 

املخطوطة يف هذا املجال عىل مكتبة هذه الجامعة، ومن بينها كتب 

الطب البيطري والبرشي واألعشاب الطبية وغريها. حيث كانت تتكامل 

مع الكيمياء. وكان التكوين يتم بشكل نظري وآخر تطبيقي، واعتامد 

التجارب  انطالقا من  املرضية  الحاالت  التعامل مع  العلمي يف  البحث 

واملامرسة. وقد منحت إجازات من هذه الجامعة يف مجال الطب الذي 

كان يشمل يف إطار منظومة ثالثية املكونات، الطب البرشي والبيطرة 

الصيدلة. 

إن هذا التقديم يحيل إىل تقسيم املوضوع إىل ثالثة محاور رئيسية: 

العلوم ومن 	  بها  كأول جامعة درست  »القرويني«  األول:  املحور 

بينها الطب.

املحور الثاين: املخطوطات املدرسة بالقرويني يف مجال البيطرة.	 

وضمنه 	  الطب،  مجال  يف  املمنوحة  اإلجازات   : الثالث  املحور 

البيطرة ) تقديم أول إجازة يف هذا املجال( .

جامعة  كأول  »القرويين«   : األول  المحور 
درست بها العلوم ومن بينها الطب:

أقــدم  إن   “ القرويني:  جامعة  عن  كريستوفيتش،  جوزي  يقول 

يف  بل  يظن،  كان  كام  أوربا  يف  ليس  أنشئت  العامل  يف  كلية  مدرسة/ 

يف  أسست  سابقا...وقد  املغرب  بالد  عاصمة  فاس،  مدينة  يف  إفريقيا 

الجيل التاسع للميالد، كان يتلقى فيها الطلبة العلوم السامية”.3 ويبني 

تدريس الطب
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من  للعديد  بالنسبة  كجامعة  القرويني  أسبقية  التايل  الزمني  الخط 

الجامعات، من خالل موضعتها الزمنية.

حيث  من  »القرويني«،  من  أسبق  »الزيتونة«  كانت  إذا  أنه  عىل 

الكرايس  إطار  يف  العلوم  بها  تدرس  كانت  األخرية  فإن  اإلنشاء،  تاريخ 

العلمية أو الجلسات العلمية، حيث يقدم الحسن الوزان وصفا لذلك 

كَراس  املرء  يشاهد  الجدران  طول  عىل  الجامع  داخل  »ويف  بالقول: 

مختلفة األشكال يدرس عليها العديد من العلامء األساتذة حيث يلقون 

الــــــــــــدروس  أما   ... والرشيعة  الدين  بأمور  تتعلق  دروســــــا 

هذه  من  متضلعني  رجال  إىل  إال  تسند  فال  البحتة(،  )العلوم  األخرى 

املواد، يتقاضون أجورا عالية حسنة وتقدم لهم الكتب واإلنارة.«4

وقد شمل التكوين بجامعة القرويني العديد من العلوم، يقول ابن 

ميمون الغامري بشأنها:» ما رأيت مثلها )القرويني( ومثل علامئها يف حفظ 

والتوحيد  واملنطق  والحساب  والفرائض  النحو  مثل  علم  كل  نصوص 

الطب  درسوا  الذين  العلامء  ومن   ... العقلية  العلوم  وسائر  والطب.. 

سليامن الفشتايل واحمد بن محمد بن الحاج وغريهام «.6 ويذكر لوسيان 

لوكلريك بأنه:“ كان الطلبة إىل حدود القرن التاسع عرش امليالدي، حيث 

كان التعليم الرسمي للطب يف القرويني ال يزال مستمرا، يعتنون بجملة 

لألنطايك  و»التذكرة«  للجرجاين  الطب«  »زبدة  مثل  الطبية  الكتب  من 

وكليات ابن رشد، ومفردات ابن البيطار، وغريها، بَيد أن تعليم علم الطب 

أخذ يرتاجع ابتداء من أواخر القرن التاسع عرش ”7.

المدرسة  المخطوطات   : الثاني  المحور 
بالقرويين في مجال البيطرة:

عىل  باالعتامد  يتم  كان  القرويني  جامعة  يف  البيطرة  تدريس  إن 

العديد من املخطوطات التي كان السالطني املغاربة يقومون بتحبيسها 

عىل جامعة القرويني يف العديد من العلوم ومنها البيطرة، إضافة إىل 

املخطوطات التي كان يجلبها العلامء بعد عودتهم من الديار املقدسة، 

اليشء الذي انعكس بشكل إيجايب عىل جامعة القرويني. حيث أصبحت 

العلمية  القيمة  وذات  النادرة،  املخطوطات  من  العديد  تضم  مكتبها 

التلمساين وصفا لتحبيس الكتب عىل عهد  العليا. ويقدم ابن مرزوق 

السلطان أيب الحسن املريني، حيث يقول:” وهذا ما يرشدك إىل قدر ما 

يُحتاج  إليه  يف كل مدرسة من هذه املدارس ، مع ما حبسه يف جلها 

من الكتب النفيسة واملصنفات املفيدة، فال جرم كرث بسبب ذلك طلب 

العلم وعدد أهله، وثواب املعلم واملتعلم يف ميزان حسناته “.8وما تزال 

العديد من املخطوطات مبكتبة القرويني أسامء السالطني الذين قاموا 

بتحبيسها، ومن بينها :

5
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ومن املخطوطات املعتمدة يف تدريس البيطرة كذلك، مخطوط: » 

تلخيص الجامن يف علم الحيوان« ملحمد ابن سعيد السويس.

وكتاب ”الجامع يف الطب“ البن البيطار:

ومخطوط ”تذكرة أويل األلباب يف الجامع للعجب العجاب“، لداود 

األنطايك املتوىف سنة 1080 هـ )1600م(.

أو  الخرافات  عن  بعيدا  كعلم  تدرس  كانت  البيطرة  أن  واملالحظ 

الشعوذة، وكانت الدعوة إىل معرفة الطب البيطري هاجسا أساسيا من 

أجل العناية بالدواب، ويف هذا الصدد كان أبو بكر عبد الله ابن البدر 

البيطار، يدعو إىل جعل البيطرة علام مُيتحن فيه البياطرة تجنبا إليذاء 

الصناعتني،  كتابه: »كامل  قتله حيث يقول يف  التسبب يف  أو  الحيوان 

اليطرة والزردقة« واملعروف بالنارصي، أو كاشف هم الويل يف معرفة 

أمراض الخيل:
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وقدم يف كتابه العديد من الوصايا يف هذا الشأن :

وقد كانت البيطرة كعلم تخضع بدورها للنهج العلمي املعتمد عىل 

الكبري«،  الخواص  كتابه:«  ابن حيان يف  أورده جابر  التجربة، عمال مبا 

حيث يقول:« وِمالك كامل هذه الصنعة العمل والتجربة؛ فمن مل يعمل 

ما  خواصَّ  الكتب  هذه  يف  نذكر  أبًدا...إننا  بيشء  يظفر  مل  يجرِّب  ومل 

بناه، فام صحَّ أوردناه،  رأيناه فقط دون ما سمعناه، بعد أن امتحنَّاه وجرَّ

وما بطل رفضناه، وما استخرجناه نحن أيًضا قايسناه عىل أحوال هؤالء 

القوم« .17

ملعرفة  رضوريا  كان  الدواب  مكونات  عىل  التعرف  أن  واملالحظ 

رسوما  تتضمن  التي  املخطوطات  من  االستفادة  كانت  حيث  العالج. 

وأشكاال للدواب مثل »كتاب يف علم سياسة الخيل« لوهب ابن منبه، 

الذي يحتوي عىل العديد من اللوحات ذات األهمية يف هذا املجال :

ولعل ما يسرتعي االنتباه يف هذا املجال أن تدريس الطب البيطري 

منها  سواء  األمراض  من  للعديد  عالجية  وصفات  وضع  يتطلب  كان 

الباطنية أو الخارجية، ومن بينها عالج أسنان الدواب.

16
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ويقدم هذا املخطوط وصفة لعالج تآكل األسنان :

و خصص أبو بكر عبد الله ابن البدر البيطار الباب السادس لعالج 

العلل التي تختص بالفم واألسنان وأسبابها وعالماتها: 

كام تضمنت املخطوطات املدرسة يف القرويني العديد من الوصفات 

العالجية الخاصة بالجروح التي تصيب الدواب :
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كام خصص مؤلِف »كتاب يف العناية بالخيل وسائر دواب الركوب« 

فصال للحديث عن الجروح التي تصيب الدواب وأنواعها حيث صنفها 

الحيوانات  فيها  تتسبب  وأخرى  الحادة،  اآلالت  تسببها  جروح  إىل 

املفرتسة، وأخرى ناتجة عن السقوط. وقدم وصفات عالجية لكل حالة 

من هذه الحاالت.

المحور الثالث : اإلجازات الممنوحة في مجال 
الطب، وضمنه البيطرة ) تقديم أول إجازة في 

هذا المجال( :

إن منظومة التدريس بجامعة القرويني كانت تتطلب رضورة تتويج 

الدراسة، بعد مرحلة دراسية معينة، بشهادة تخول لحاملها العمل يف 

الطب...حيث كان  أو  التدريس،  أو  التوقيت،  أو  إطار معني كالقضاء، 

التدريس وظيفيا، وهو األمر الذي يدفع إىل التساؤل عن اإلجازات التي 

منحت بجامعة القرويني يف مجال الطب، والفروع العلمية املرتبطة بها. 

حيث أن أول إجازة منحت بجامعة القرويني تعود إىل العهد املوحدي، 

أوىل  وأن  خصوصا  املجال،  هذا  يف  باألولوية  تحظى  يجعلها  ما  وهو 

كتابه  يف  بك  عيىس  أحمد  أوردها  التي  اإلسالمي  العامل  يف  اإلجازات 

»تاريخ البيامرستانات« مؤرخة يف القرن الحادي عرش الهجري، السابع 

الفصد  يف  متخصصا  األوىل  اإلجازة  حامل  كان  وقد  امليالدي،  عرش 

الثانية كان متخصصا يف الجراحة، وعالج  والحجامة، وصاحب اإلجازة 

وقلع األسنان.26

بن صالح  الله  لعبد  املمنوحة  اإلجازة  بهذه  املسجل  التاريخ  وإن 

فيام يخص موضعتها  أهم مؤرش  يعد  القرويني،  الكتامي، من جامعة 

الزمنية، إذ أنها مؤرخة يف العارش من شهر رجب سنة 603 هـ، أي يوم 

الجمعة  امليالدي  بالتاريخ  ويوافقه   ، هـ   603 سنة  الجمعة10رجب 

للسلطان  املعارصة  للفرتة  املوافق   ، 1207م  فرباير  شهر  من  التاسع 

املوحدي: أبو عبد الله محمد بن يعقوب بن يوسف بن عبد املومن 

الكومي، امللقب بالنارص لدين الله، الذي تويف سنة 610هـ ،28

مل  أنها  اإلجازة  لهذه  بالنسبة  البداية  منذ  ما ميكن مالحظته  وإن 
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متنح كشهادة بعد االنتهاء من سلك درايس أو مرحلة تعليمية، تخول 

لحاملها اإلذن مبامرسة مهنة أو عمل معني، مثلام الشأن بالنسبة لإلجازة 

التي منحت ملحمد بن أحمد الكحاك من جامعة القرويني يف 20 ربيع 

وفق  كان  منحها  أن  أو  م،   1832 سنة  املوافق  هـ   1248 سنة  األول 

شيوخه،  من  عليها  الحصول  يف  الراغب  طرف  من  طلب  أو  استدعاء 

العلامء طلبا يف  : » نص يرفع إىل مجموعة من  باعتبار أن االستدعاء 

إجازة منفردة، تستفيد منها األسامء  اإلجازة، فيكتب كل واحد منهم 

املسجلة يف االستدعاء، وتجمع هذه اإلجازات إىل بعضها يتصدرها نص 

االستدعاء، فتكون فهرسة، من ذلك استدعاء ابن رشيد »29، وإمنا تعترب 

مبثابة اعرتاف مبا قام به طبيب مغريب مارس الطب والصيدلة والبيطرة، 

الطب  العديد من طلبة  يده  لعدة سنوات مبدينة فاس، وتتلمذ عىل 

والبيطرة والصيدلة. خصوصا وأن علم الطب كان يتضمن الطب البرشي 

أثناء  الجيش  يرافقون  كانوا  األطباء  أن  باعتبار  والصيدلة،  والبيطري 

األدوية  ويصنعون  والدواب،  الجنود  من  املصابني  فيعالجون  املعارك، 

من  العديد  ويذكر  املكان.  عني  يف  الحاالت  من  حالة  لكل  املناسبة 

املؤرخني أن عددا من األطباء كانوا يرافقون الخلفاء أثناء املعارك، أو 

يخدمونهم، أو يعملون يف املارستانات، ومن بينهم طبيبا الخليفة عبد 

املومن بن عيل، أبو مروان عبد امللك بن زهر االيادي اإلشبييل، الذي 

ألف كتاب الرتياق السبعيني، وكتابا يف األغذية، وقد كان له بالغ األثر 

يف الطب بأوربا، بفضل ترجمة كتبه إىل العربية والالتينية.30 والطبيب 

أبو بكر محمد الحفيد، الذي ألف كتاب الرتياق الخمسيني، وقد كان 

ومحمد  املنصور  يعقوب  ثم  املومن،  عبد  بن  يوسف  خدمة  يف 

النارص.31 

أما الخليفة يوسف بن عبد املومن، فمن بني أطبائه، أبو مروان عبد 

امللك بن قاسم القرطبي الذي كان يف نفس الوقت وزيرا. والوزير أبو 

بكر ابن طفيل القييس الودايش، وأبو الوليد ابن رشد 32. وأبو جعفر 

كان  الذي  زهر،  بن  أبوبكر  »والوزير  اإلشبييل33،  الرتجايل  هارون  بن 

يتكرر عىل الحرضة فيقيم بها ويرجع إىل األندلس، ثم انتقل إىل مراكش 

أن كانت معركة  بها إىل  فأقام  بجملته، وأهله، وذلك يف سنة 578هـ 

شنرتين فحرضها، ثم اختص باملنصور، وكان من أهل املعرفة بالطب 

والحفظ للغة واألدب واملجالسة واملحارضة، مشاركا يف الفقه والحديث 

والتفسري«34 . ومن أطباء الخليفة يعقوب بن يوسف بن عبد املومن: 

عبد الله بن عيل بن عبد الله بن غلندة الرسقسطي، وأبو الحسني بن 

ألف  الذي  البلنيس،  القضاعي  حسان  بن  أحمد  جعفر  وأبو  أسدون، 

الخليفة  كان  الذي  املري،  غزال  ابن  جعفر  وأبو  الصحة،  تدبري  كتاب 

املنصور يعتمد عليه يف األدوية املركبة واملعاجني، ويتناولها منه، وابن 

الحالء املريس، وأحمد بن عتيق البلنيس، واملراكيش الذهبي، وأبو مروان 

عبد امللك بن قبالل الغرناطي، وأبو الحجاج يوسف بن أحمد بن عيل 

املربيطري .35

السعدية  الدولة  تاريخ   « كتابه  يف  املجهول  املؤرخ  ويقدم    

التكمدارتية« وصفا للفريق الطبي العسكري، املرافق للجيش السعدي، 

حيث يقول: ” كان يف محلة موالي محمد ... من املعلمني الجرائحيني 

والحجامني ما ينيف عن املائة رجل. وعنده من الطناجر املعدة للطبخ 

املجاريح،  بقصد  طنجريا،  ثالثني  من  أكرث  الدجاج  وأوالد  الورد  بدهن 

موضع  من  باملجاريح  يؤىت  ...وكان  والجبائر  للرباطات  الكتان  وأردية 

القتال إىل املحلة فتشد جراحهم ، ويصنع لهم الدواء يف الحني“36

ومام يؤكد ذلك ما ورد يف اإلجازة نفسها، حيث :« يشهد األطباء 

بأنه عارف مبيادين الطب والبيطرة والصيدلة، وأنهم يشهدون بإجازته 

يف ذلك كله إجازة تامة شاملة عامة، وذلك يف العارش من شهر رجب 

العباس  أبو  والطبيب  البيطار  ابن  الطبيب  بحضور  603هجرية  عام 

النبايت )النبطي( والطبيب ابن الحجاج اإلشبييل، كان الله لهم«.

وليك تكتسب هذه اإلجازة أهميتها وطابعها القانوين، فقد حرضها 

القايض إىل جانب عدلني موثقني. وتشري خامتتها إىل ذلك:« الحمد لله 

أشهد العبد الفقري العالمة األمثل قايض الجامعة بالحرضة العليا أعزها 

الله تعاىل بثبوت الرسم أعاله عنده الثبوت التام. قايض فاس محمد بن 

بها  يحظى  كان  التي  املكانة  عىل  يدل  ما  وهو  الحسيني.«  الله  عبد 

العلم من جهة، والرغبة يف جعل العلوم بعيدة عن الخرافات واألساطري 

التي كانت سائدة بالعديد من جهات العامل خالل هذه املرحلة.

أسود،  بحرب  الغزال،  رق  عىل  مكتوب  »مخطوط  الوثيقة  وهذه 

نباتية  مستخلصات  من  مكون  وهو  فاتح،  وبني  أزرق  أخرض،  احمر، 

ومعدنية نفيسة، مبقياس 25 / 22 سنتم، بخط مغريب تحمل حروفه 

اإلجازة ملون  الحركات. وعنوان هذه  التهجئة، مع وجود بعض  نقط 

باألحمر، ومزينة بإطار مكون من رشيط هنديس متقاطع، عىل شكل 

كانت  ملا  ورقية«37.ونظرا  وزخارف  بغصينات  منمق  سليامين،  خاتم 

تدريس الطب
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لعبد الله بن صالح من قيمة علمية فقد كان ابن البيطار يعتمد عىل 

تجاربه واكتشافاته يف مجال الطب. حيث يقول: ”قال شيخنا ومعلمنا...

عبد الله بن صالح: الفرق بني ذاقني ألسكندراين وبني خاما ذاقني، أن 

األول أعرض ورقا وورقه مع طول القضبان، وخاما ذاقني، أضيق ورقا 

وقضبانه عارية من الورق”

وتبني الخطاطة املرفقة بعض أسباب منح اإلجازة للطبيب عبد الله 

أو  أخالقية  أو  دينية  أو  أسباب وظيفية  إما  الكتامي. وهي  بن صالح 

شخصية.

يربز  القرويني،  بجامعة  كعلم  فروعه  بجميع  الطب  تدريس  إن 

يف  املغربية  الحضارة  مظاهر  يخص  فيام  أهمية  من  تخلو  ال  جوانب 

علمية  معلمة  القرويني  من  تجعل  والتي  والفكرية،  العلمية  جوانبها 

بكل املقاييس. اليشء الذي جعلها تلعب أدوارا ذات أهمية كربى عىل 

العديد من املستويات.

وتبني الخطاطة التالية بعض األدوار التي لعبتها جامعة القرويني يف 

املجال الطبي وضمنه الطب البيطري:

املستوى  عىل  جامعة  أقدم  تعد  القرويني  جامعة  فإن  وهكذا 

العاملي. وتعترب معلمة علمية درست بها العديد من العلوم، من بينها 

”الطب“ بفروعه، الطب البرشي، والبيطرة والصيدلة. كام ُمنحت بها 

أول إجازة يف هذا املجال ،وبالتايل لعبت أدوارا ال تخلو من أهمية يف 

جميع املجاالت العلمية، خدمت بها املغرب واإلنسانية.   
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حالة تدريس الطب: الدولة و الصحة والمجتمع في 
المغرب بين القرنين 18 و 20 

ذ. عالل ركوك
املعهد الجامعي للبحث العلمي - جامعة محمد الخامس الرباط

املغرب

تقديم

هذه الورقة تتناول طرق تدريس الطب أو بيداغوجيا العلوم الطبية 

و الصيدلية يف املغرب ابتداء من القرن 18م اىل غاية دخول الحامية. قبل 

القرن 18م نديل ببعض املالحظات: 

أوائل  ـ منذ  املغرب  يف  الطب  بيداغوجيا  أو  الطب  تدريس  خضع 

القرن الثامن، تحت حكم املرابطني، واملوحدين واملرينيني، لتأثري املدرسة 

الطبية األندلسية، تجىل ذلك يف تطوير املستشفيات واملدارس الطبية مع  

وجود أشهر األطباء.

خالل العهد السعدي، املالحظة األساسية أن تأثري الطب األندليس ال  ـ

زال واضح املعامل عىل الطب باملغرب بسبب هجرة األطباء األندلسيني، بعد 

فرتة من االضطراب يف القرن السادس عرش وأوائل القرن السابع عرش.

تدريس الطب من القرن 18 الى القرن 20

املوضوع: تدريس الطب أو قل املعارف و املهارات الطبية والصيدلية  �

فيام بني القرنني 18 و القرن 20.

ملاذا هذه الفرتة؟: �

 دخول العامل محطة العصور الحديثة. ـ

انتشار املعارف الطبية ـ

مرحلة الصدمة للمغرب مع الدول األوربية ـ

الفاعلون يف ميدان تدريس العلوم الطبية: �

نتناول االشكالية من خالل مداخل ثالث: 

الدولة: �

 القرويني ـ

البعثات التعليمية اىل الخارج ـ

املجتمع: الزوايا �

الطب األجنبي: املدرسة الطبية بطنجة �

املصادر املعتمدة �

املصادر:كانت من ثالثة أنواع:

املصادر التاريخية.	 

الدراسات و أرشيف الحامية  الفرنسية باملغرب.	 

املجالتوالدوريات.	 

الصعوبات : نالحظ قلة  املصادر التاريخية باستثناء ما وقفنا عليه آنفا.

الدولة وتدريس الطب

1. جامعة القرويين

o خالل فرتة األوج

بعد التدهور الطبي الذي عرفه املغرب نهاية العهد السعدي )بداية 

مع  بداية   1666 سنة  من  ابتداء  علمية  نهضة  هناك  كانت   ،)17 القرن 

السلطان املوىل الرشيد الذي كان يحرض الدروس يف جامع القرويني. املؤرخ 

موالنا عيل  أوالد  دولة  الخاميس يف  العرمرم  »الجيش  كتابه  يف  أكنسوس 

السجلاميس «نقل لنا أن السالطني كان لهم  اهتامم كبري بالعلامء واألطباء 

الذين كانوا يرافقونهم يف حلهم و ترحالهم. جامعة القرويني أصبحت بعد 

انهيار األندلس، الراعية الرسمية للرتاث األندليس وإشعاعه. 
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o  هيكلة الجامعة

بالنسبة لجامعة القرويني  كان هناك »قاض« مسؤول عنها،  يلعب 

دور »عميد« الجامعة، يقوم أيضا بتقسيم الوحدات التعليمية و يحرض 

الحداد يستمر سبعة  للتأكد من جودتها.عند وفاة االستاذ كان  الدروس 

يف  القانون  للرازي،  الحاوي  كتاب  يف  تتمثل  كانت  املدرسة  أيام.الكتب 

الطب البن سينا، زبدة الطب للجرجاين.

o :طريقة التدريس

أو »قارئ« كام كانت  للدروس يطلب  األستاذ  من طالب  بالنسبة 

التسمية بقراءة جملة من كتاب خاص بالطب، متبوعة برشح و تفسري 

من األستاذ يفصل بينها طلمة »زيد« مؤذنة مبواصلة الطالب قراءة املنت 

كانت  التعليم  أساليب  احدى  رينو.  عند  ورد  كام  الدرس  نهاية  حتى 

القصائد التعليمية املسامة »أرجوزة«،  حيث يقوم املؤلف بتأصيل املرض، 

و  عالجه  أساليب  تم   من  و  الرسيرية  وحاالته  ألعراضه  دقيق  وصف 

سنوات،  لعدة  االختيارية  املقررات  يدرس   الطالب  كان   منه.  الوقاية 

وعندما يشعر بأنه مدرب  مبا فيه الكفاية يحصل من أساتذته عىل شهادة 

للدروس. التدريس استمر عن طريق التلقني الشفوي و خص فقط مبادئ 

الصحة األولية وكان يدرس ضمن العلوم الدينية واألدبية. كانت الدراسات 

كان  موجودة.  تكن  مل  واالمتحانات  بالوقت  غري محدودة  القرويني  يف 

التقليد يف الدراسات الطبية وغريها من التخصصات اعطاء شهادات تثبت 

مبعنى  »اجازة«  تسمى  كانت  الشهادة  هذه  الطبية.  املعرفة  درجة 

»ترخيص« ملامرسة الطب. جامعة القرويني وخالل سنواتها الذهبية كانت 

تجمع بني وظيفة املدرسة والجامعة والفنادق للطالب، كام كانت تتوفر 

عىل مكتبة تحتوي عىل أمهات الكتب. تدريس الطب كان مقترصا عىل  

مفاهيم العالجات األولية، كام أن الدراسة كانت مجانية أي أن الدولة هي 

التي تتكفل بواجباتها. يف ذلك الوقت أبدى العديد من  العلامء اهتامما 

الكتب  عىل  بالرتكيز  سطحية  كانت  الدراسة  هذه  لكن  الطب،  بدراسة 

الكالسيكية، دون أي تجارب أو مامرسة رسيرية.

كانت الكتب املدروسة تتمثل يف :

»زبدة الطب« للجرجاين ـ

»التذكرة« للسويدي. ـ

»تذكرة داوود« لداوود األنطايك. ـ

»الكليات« البن رشد. ـ

»جامع مفردات األدوية و األغذية« البن البيطار. ـ

»كشف الرموز« البن حمدوش الجزائري ـ

عيل  أبو  فمثال  طبية،  ملتقيات  الفرتة  هذه  خالل  املغرب  احتضن 

لنايف محارضاته خرب  ملتقى طبي يف طنجة حرضه  اليويس نقل  الحسن 

الطبيب أبو عبد الله أدراق الفايس حيث قال »: كنت دخلت طنجة بقصد 

مالقاة األطباء ورؤية الشخص الذي صوروه لتعلم الترشيح معاينة , وكان 

بعض الروم هنالك يعجب من أكلنا للكسكس، ويقول إمنا تأكلون العجني 

يف بطونكم قال: فبينام نحن كذلك إذ دخلت عليه يوما فوجدته عند رأس 

مريض محموم شديد الحمى وهو يسقيه الخمر، فقلت له ما هذا الذي 

تصنع أنت، وأي مناسبة بني الخمر والحمى والكل يف غاية الحرارة فقال 

إنها لن ترضه العتياده لها،  فإنه قد كان يرضعها من ثدي أمه وهو طفل 

صغري، فقلت سبحان الله ونحن هكذا كنا نرضع ما تنكر من الكسكس 

من ثدي أمهاتنا ونحن صغار، فأي يشء يرضنا فقال: صدقت ومل يجد ما 

يقول...« كام ورد عند الكانوين. 

o :محتويات الدروس

البدين  الفحص  كذلك  و  الرسيري  للتدريس  تام  انعدام  هناك  كان 

البرشي  الكائن  بطبيعة  عارفا   بكونه   يوصف  الطبيب  كان  والترشيح. 

البول  عينات  وطبيعة  والجبائر  والكسور  الجروح  وخياطة  والجراحة 

والعروق والحجامة. 

o مالحظات حول طرق التدريس

اثار  له  كانت  الوسطى  القرون  عن  املوروثة  التدريس  أساليب  عتاقة 

وخيمة عىل التدريس عموما وعىل تدريس العلوم الطبية خصوصا. نبه 

التعليمي  النظام  ضعف  من   14 القرن  خالل  مقدمته  يف  خلدون  ابن 

املغريب:

املعتمد عىل الحفظ و االستظهار بدون بحث. 	

املخترصات كانت هي القاعدة مع  نزوح نحو القصور  	

والتقليد. 

ظلت  	 سينا   البن  القانون  أو  الطب  يف  الحاوي  كتب 

تدرس يف القرويني حتى نهاية القرن 19.

رغم الجهود االصالحية للسلطان سيدي محمد بن عبد الله )1757-

1792( يف امليدان السيايس و التعليمي فإنها مست التعليم الديني فقط، 

حيث أصدر منشورا ملكيا يف 1788/ 1789م من مجموعة فصول محددا:  

نظم الدراسة و حدد أيام العطل.	 

تدريس الطب
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اعترب الكتب املخترصة مضيعة للوقت، و خري اللجوء اىل 	 

أمهات الكتب الواضحة.

والكتب 	  التفسري،  كتب  الله،  كتاب  فقط  تهم  الدراسة 

التازي-  الهادي  عبد   ( والفلسفة.  املنطق  دون  الدينية 

تاريخ القرويني(

عوامل التدهور: �

عوامل سياسية: عدم االستقرار السيايس ـ

عوامل اجتامعية: األوبئة و املجاعات ـ

عوامل ثقافية و دينية مقاومة لإلصالح ـ

مظاهر التدهور �

النقص الحاد يف املوارد البرشية الطبية. فمثال طلب  السلطان موالي 

سليامن من امللك جورج الثالث ارسال الطبيب همبفي Humbuffy اىل 

جبل طارق حتى يكون قريبا منه  يف حالة االحتياج له. يف زمن السلطان 

محمد الرابع كان األطباء و الصيادلة األوربيون  يأتون اىل املغرب بصفة 

دورية لتقديم العالجات و األدوية بتمويل من السلطان )بداية الترسب 

املغربية  الوراقة  تاريخ  حول   كتابه  يف  املنوين  للمغرب(.محمد  األجنبي 

ترجع  كتب  فهي  كانت  ان  و  املطبوعة،  الطبية  الكتب  ندرة  لنا   ينقل 

للعهد املوحدي مثل »رشح ألفية الطب البن سينا« البن رشد يف املقابل 

الكتب املطبوعة كانت فقهية و تصوفية.

o :تدريس الطب يف القرن التاسع عرش

عاىن تدريس الطب يف املغرب خالل القرنني الثامن عرش والتاسع عرش 

إما  املدرسة  الكتب  كانت  كثريا،  تضاءل   الطبي  االنحطاط.التأليف  من 

طبعات ملخطوطات قدمية يف الرشق وخاصة يف مرص. مع ذلك، فإشعاع 

جامعة القرويني ظل مستمرا حيث كان الناس يكنون  احرتاما كبريا لألطباء 

الكحاك  أحمد  بن  محمد  اجازة  مثالها  االجازات  الدين.استمرت  ورجال 

ملامرسة الطب يف غشت  1832 واصفة اياه بالطبيب عارفا بالطب، عارفا 

االجازة   هذه  واملعادن.  واألشجار  والحبوب  واألعشاب  األدوية  بطبيعة  

هشام   بن   الرحمن  عبد  موالي  السلطان  عهد  إىل  تاريخها  يعود  التي 

عىل  الطب  ملامرسة  توثيقيا  شكلت   فاس،   يف  صادرة   ،)1859-1822(

رؤوس األشهاد املكونني من الرشفاء، الوجهاء، املعالجني واألطباء.

o تدريس الطب خالل مرحلة االصالحات

رحالت  العسكرية،  الهزائم  دفعت  عرش،  التاسع  القرن  منتصف  يف 

الحج، السفارات املغربية اىل أوروبا ، التجارة،  ووعي املخزن نفسه، اىل 

ظهور حركة االصالحات:

السلطان محمد بن 	  العسكرية : خصوصا يف عهد  اإلصالحات 

عبد الرحمن والسلطان الحسن األول مع البعثات يف الخارج.

اإلصالحات املالية: رضيبة الرتتيب  خصوصا يف عهد السلطان 	 

الحسن األول والسلطان موالي عبد العزيز.

ذات  كانت  عرش  التاسع  القرن  خالل  املغريب  السياق  يف  االصالحات 

دالالت دينية وتأثرت بشكل رئييس باإلصالحات التي عرفها الرشق يف  نفس 

الفرتة خصوصا اصالحات محمد عيل باشا يف مرص، حيث  أطلق عددا من 

اإلصالحات االقتصادية واالجتامعية الهامة مبا يف ذلك إنشاء املرافق الصحية 

من مستشفيات ومدارس ومختربات. أبرز اصالحاته التعليمية الطبية كان 

انشاء املدرسة الطبية القاهرة.كانت األرجوزة مثاال لطرق التعليم الجامدة 

والعقيمة املعتمدة عىل التخزين املفرط يف الذاكرة عوض اكتساب املعرفة 

العلمية و هي عبارة عن  قصيدة تعليمية مع تفسري تتكون محفورة يف 

ذاكرة الطلبة. وصف رينان الطالب بأنهم يلتهمون  ما كتبه السابقون دون 

هضم .عالج جميع أنواع األمراض كان ينبني عىل تعويذات، دعاء، وصالة مع 

و  العيون  ألمراض  العالجات  بعض  مع  األدوية  لبعض  تجريبي  استخدام 

األسنان. يف أوائل القرن العرشين، اختفى التعليم الطبي نهائيا من  املغرب. 

اإلسباين خوسيه بوادا ذ روميو خالل زيارته إىل املغرب نهاية القرن التاسع 

عرش، وصف جامعة القرويني متفاجئا. »ما ذا  تبقى من هذا الزمن املجيد؟ 

مبحتالني  الكبار  العلامء  استبدال  وتم  املكتبات،  اختفت  يشء،  ال 

العنارص  مع  اتصال  يف  األربعة  لألمزجة  الكالسيكية  ومعالجني...«.األفكار 

األربعة التي يعود تاريخها إىل زمن أبقراط  كانت ال زالت تالقي الرواج. آخر  

إجازة  طبية سلمت يف فاس كانت سنة 1893 .

2. البعثات التعليمية الى الخارج

كجزء من اإلصالحات التي بدأها السلطان موالي عبد الرحمن واستمر 

فيها السلطان موالي الحسن األول، تم إرسال عدة بعثات دراسة مغربية 

اىل الخارج.

اىل  مرص: عدة بعثات كانت أساسا عسكرية و صناعية. يف البعثة 	 

الخامسة، كان هناك الطبيب  عبد السالم العلمي، زمن السلطان 

موالي الحسن األول والخديوي محمد سعيد باشا.
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اىل  أوروبا: هناك فقط الطلبة املنتمني ملدرسة الطب بطنجة.	 

املجتمع و تدريس الطب

اىل جانب الدراسة يف القرويني كانت هناك الدراسة يف الزوايا والتي 

كانت تقترص عىل املعرفة النظرية وحفظ الدروس عن ظهر قلب  دون 

الطبية  الكتب  عىل  االعتامد  كان  الترشيح.  علم  وجود  دون  فحص، 

املطبوعة يف مرص واملخطوطات املغربية. الطالب كانوا يقيمون يف الزوايا 

أو يستأجرون غرفا مستقلة. كانوا يتلقون اعانة من الدولة  وقطعة خبز 

يتلقون  كاف،  تدريب  عىل  بحصولهم  الطالب   يشعر  عندما  اليوم.   يف 

شهادة للدروس تسمى »اجازة«.

سنة  املرغيثي  محمد  العالمة  أجازة  الدالئية:  للزاوية  بالنسبة  مثال 

1673م للحسن اليويس ... يف العلوم النقلية و العقلية... و يف كتب الطب 

كالقانون و منظومه. 

األجانب و تدريس الطب : مدرسة الطب بطنجة 

مدرسة الطب بطنجة  كانت مزيجا من التدريس، االخرتاق األجنبي 

التجربة مع تعيني  الفرنسيسكاين. برزت هذه  الديني  التسلل  االسباين و 

يف   1886 يونيو  يف  كاناليس  أوفيلو  فيليبي  االسباين  العسكري  الطبيب 

قبل  من  متويلها  تم  وقد  للطب،   كلية  عرصية  مدرسة  لتأسيس  طنجة 

الحكومة اإلسبانية لتدريس الطالب الطب الغريب الحديث، ضمن اإلطار 

العام إصالحات السلطان موالي الحسن األول.  عام 1890أصبحت املدرسة 

مكرسة أساسا  لتدريب األطباء العسكريني مثل املدارس العسكرية الطب 

وبدأ   1886 نوفمرب   23 رسميا يف  املدرسة  افتتاح  واسطنبول.تم  القاهرة 

و  ديسمرب 1886  بني  الفرتة  مغاربة  يف  لطالب  بدورتني  أوفيلو  الدكتور 

كان  املرموقة.  الطنجية  العائالت  من  الطالب  هؤالء  وكان   ،1887 يونيو 

للتدريب العميل يف مدرسة طنجة الطبية أهمية كبرية.كانت املواد التي 

وعلم  األعضاء  وظائف  علم  الترشيح،  مثل  األساسية  العلوم  هي  تدرس 

واملعادن  النباتات  الحديثة،  التعليمية   الوسائل  استخدام  مع  التداوي 

دمج  وتم  املختربات.،  معدات  و  الترشيح  أدوات  املجهر،  والحيوانات، 

يف  التدريب  الطالب  واصل  كام  الرسيرية.  املامرسة  يف  برسعة  الطالب 

يف  االسبانية  املبادرات  من  واالرتباك  املغربية،  الحكومة  اسبانيا.ضعف 

املغرب، القوة الصاعدة الفرنسية يف املغرب تسببت  يف توقف املدرسة 

الطبية يف طنجة بداية القرن 20.

ختام

املغرب  يف  الطب  لتدريس  التأريخ  يخص  ما  يف  الرئيسية  املشكلة 

العامل  هو  األول  املقام  يف  العامل  اعتربوا  املغاربة  املؤرخني  أن  يف  تكمن 

درجة  يف  فهو  الطبيب  أما  الفيلسوف  حتى  و  القايض،  األديب،  الفقيه، 

أواخر  ذروته  خالل  من  تطورا  عرف  املغرب  يف  الطب  ثانوية.تدريس 

السابع عرش وأوائل القرن الثامن عرشتليتها بعد فرتة من الرتاجع. أخريا 

فان سلطات الحامية مل تجد تعليام طبيا  حديثا أصال يف املغرب.

المراجع 
محمد بن أحمد الكانوين العبدي، تاريخ الطـب العـريب يف عصور دول . 1

املغرب.

القرنني 18 . 2 البزاز، تاريخ األوبئة واملجاعات باملغرب يف  محمد األمني 

و19.

عبد العزيز بنعبد الله، الطب واألطباء باملغرب.. 3

أحمد بن خالد النارصي، كتاب اإلستقصا ألخبار دول املغرب األقىص.. 4

إبراهيم حركات، املغرب عربالتاريخ. 5

بوجمعة رويان، الطب الكولونيايل باملغرب 1912- 1945.. 6

هشام السوباعي،  أطروحة الخطاب االصالحي عند اليويس ، 2014. 7

8. Mustapha Akhmisse, L’Histoire de la médecine au Maroc, 

des origines au Protectorat.

9. Abdelaziz  Benabdellah, Le millénaire de la médecine au 

Maroc.

10. Louis Raynaud, Étude sur l’hygiène et la médecine au 

Maroc.

11. Henri-Paul-Joseph Renaud,  Etat des connaissances sur la 

médecine ancienne au Maroc.

12. Hamid Triki et Bernard Rosenberger, Famines et 

épidémies au Maroc aux XVIème  et XVIIème  siècles.

13. Jean-Louis Miège , Le Maroc et l’Europe, 18301894-.

14. Michel Roux-Dessarps et  Driss Moussaoui,  L’Histoire de 

la médecine au Maroc et les pays arabes et musulmans.

15. Francisco Javier Martinez Antonio, The Tangiers School 

of Medicine and its Physicians: A Forgotten Initiative of 

Medical Education Reform in Morocco )18861904-(
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التعليم الطبي في العالم العربي: 
ابن رضوان كنموذج

ذ.جمال المحساني
أستاذ بكلية الطب والصيدلة،  جامعة محمد الخامس - الرباط

املغرب

ستنصب مداخلتي هذه حول شخصية طبية مرموقة وسمت تاريخ 

الطب العريب اإلسالمي يف العصور الوسطى، وكانت لها مساهمتها يف إثراء 

نقاشات حادة  زمانه  وأثار يف  العلوم،  أسمى  يعد من  الذي  املجال  هذا 

حول آراءه يف بعض الجوانب الطبية، خصوصا التعليم الطبي.

و تعود عالقتي بهذه الشخصية منذ زمن بعيد ما يقرب الثالثني سنة، 

وأنا يف بدايايت املهنية األوىل، عندما صادفت كتابا حول هذه الشخصية، 

يف  كبرية  وخربة  قيمة  معلومات  من  يتضمنه  ملا  إعجايب  وأثار  واقتنيته 

كتبه  مضامني  لقراءة  أعود  السنني  هذه  وبعد  لذلك  الطبي،  املجال 

الستخراج ما ميكن أن يكون إضافة علمية يستفيد منها الباحثون يف تاريخ 

الطب.

وعليه، ينحدر الطبيب أبو الحسن عيل بن رضوان بن عيل بن جعفر، 

من أرسة فقرية من منطقة الجيزة، كان والده يشتغل فرانا، عاش يف أواخر 

القرن العارش وبداية القرن الحادي عرش، )998م - 1067م(، وتحديدا خالل 

الخالفة الفاطمية، التي اشتهر فيها عدد قليل من األطباء اليهود والنصارى. 

غادر منشأه وسافر إىل القاهرة، حيث تعلم علم النجوم، وبدأ يف مرحلة 

الحقة يف متابعة تحصيل العلوم الطبية.

ستكسبه  التي  البداية  نصا حول هذه  رضوان  بن  لنا عيل  ترك  لقد 

شهرة طيلة حياته، فقال حولها : »ولدت بأرض مرص يف عرض ثالثني درجة 

أسلمت  السادسة  السنة  بلغت  فلام  درجة…  وخمسون  خمس  وطول 

نفيس يف التعليم، وملا بلغت السنة العارشة انتقلت إىل املدينة العظمى 

وأجهدت نفيس يف التعليم، وملا أقمت أربع عرشة سنة أخذت يف تعلم 

التعلم  أنفق منه فلذلك عرض يل يف  الطب والفلسفة، ومل يكن يل مال 

ومرة  بالنجوم،  القضايا  بصناعة  اتكسب  مرة  فكنت  ومشقة  صعوبة 

يف  االجتهاد  غاية  يف  وأنا  كذلك  أزل  ومل  بالتعليم،  ومرة  الطب،  بصناعة 

وكفاين  بالطب  فيها  اشتهرت  فإين  والثالثني،  الثانية  السنة  إىل  التعليم 

ماكنت اكسبه بالطب«.

واجتهاده  مبثابرته  الشهرة  طريق  شق  من  الطبيب  هذا  متكن  لقد 

ونهله من الثقافات األجنبية، بالرغم من ظروفه االجتامعية الصعبة، التي 

كانت سببا يف اعتامده عىل نفسه يف التعلم دون أستاذ، فرتك علم التنجيم 

واتجه إىل التخصص يف املجال الطبي، بعد اطالعه عىل مؤلفات أبقراط 

وجالينوس وأرسطوطاليس، وغريهم من كبار العلامء واألطباء، حيث قام 

العديد من  ألف  بل  فقط،  واملطالعة  بالقراءة  يكتف  ومل  كتبهم،  برشح 

الكتب، التي ساهمت يف إثراء وتطور الطب.

ويف هذا السياق، يقول عيل بن رضوان : »وكنت منذ السنة الثانية 

والثالثني إىل يومي هذا... أترصف يف كل يوم يف صناعتي مبقدار مايغني، 

ومن الرياضة التي تحفظ البدن، وأغتدي بعد االسرتاحة من الرياضة غذاء 

أقصد به حفظ الصحة، وأجتهد يف حال ترصيف بالتواضع وغياث امللهوف، 

ذلك  كل  يف  قصدي  وأجعل  املحتاج  وإسعاف  املكروب،  كربة  وكشف 

االلتذاذ باألفعال واالنفعاالت الجميلة، والبد أن يحصل مع ذلك، كسب 

ماينفق، فأنفق منه عىل صحة بدين، وعامرة منزيل نفقة التبلغ التبذير، 

التعقل يف كل  التقتري وتلزم الحال الوسطى بقدر مايوجبه  والتنحط إىل 

وقت وأتفقد آالت منزيل فام يحتاج إىل إصالح أصلحته، ومايحتاج إىل بدل 

بدلته، وأعد يف منزيل مايحتاج إليه من الطعام والرشاب والعسل والزيت 

الثياب فام فضل بعد ذلك كله رصفته يف  إليه من  والحطب، ومايحتاج 
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وجوه الجميل واملنافع مثل إعطاء األهل واإلخوان والجريان«.

كام سبقت اإلشارة إىل ذلك، فإن شخصية الطبيب عيل بن رضوان قد 

من  كثريت  له  سببت  والتي  الطب،  يف  التكوين  مجال  يف  اشتهرتبآراءها 

املناقشات الحادة فهو – وألنه تعلم الطب بنفسه ومل يتعلمه عىل معلم 

– كان من املدافعني عن فكرة تحصيل الطب من الكتب وله يف ذلك رسالة 

يدافع فيها عن هذه الفكرة ويرد عىل ابن بطالن عندما هاجم يف رسالة 

له آراء ابن رضوان يف الطب والتعليم الطبي.

فام هي آراء عيل بن رضوان يف مسألة التعليم الطبي ؟

التعليم في المجال الطبي في عصر علي بن 
رضوان

كبرية،  أهمية  رضوان  بن  عيل  الطبيب  عند  التعليم  مسألة  شكلت 

صناعة  تعليم  كيفية  يف  »النافع   : بـ  عنونه  كامال  سفرا  لها  كرس  لذلك 

الطبي  للتعليم  تأريخ  ضمنها  مستفيضة،  معلومات  فيه  قدم  الطب«، 

ومجمل آراءه الشخصية وخربته ونظرياته، فضال عن طريقة  التعليم يف 

املجال الطبي، والتي دافع فيها عن الفكرة القائلة بإمكانية تعليم الطب 

بدون معلم، اليشء الذي سبب لهانتقادات من قبل ابن بطالن البغدادي.

ويف هذا السياق يقول يف مقالته : »يف التطرق بالطب إىل السعادة«، 

كتب  يقرأ  ثم  التعاليم،  يف  ويرتاض  اآلداب  يف  أوال  )الطالب(  »فيتأدب 

صناعة  تعليم  ميكن  أنه  ذلك  من  والحاصل  معانيها...  ويفهم  أبقراط 

الطبفي ثالث سنني وقد اشرتط أبقراط يف تعليمها رشوطا منها ما ذكرته 

أوال من حال طبعه للتعليم ومنها أن يكون حديث السن وهو من كان 

عمره ما بني سن البلوغ وبني خمس وعرشين، ألن املزاج عن هذا السن 

أعدل منه يف سائر األسنان وقوى النفس تابعة ملزاج البدن«.

أما الصفات التي يجب أن يتحىل بها الطالب يف املجال الطبي، حسب 

عيل بن رضوان، فتظهر من خالل قوله : »املتعلم هو الذي فراسته تدل 

عىل أنه ذو طبع خري، ونفس ذكية، وأن يكون حريصا عىل التعليم، ذكيا 

ذكورا ملا تعلمه«.

بدون  ودراسته  الطب  تعلم  مسألة  يف  رضوان  بن  عيل  أراء  جلبت 

معلم، الكثري من الطعن واالنتقادات، سواء من ابن بطالن أو من ابن أيب 

اصبيعة. ومن خالل استقراء الظروف التي قال فيها بتلك اإلمكانية، يتضح 

املوجبة،  األسباب   : يف  نوردها  األسباب  من  مجموعة  نتيجة  جاءت  أنها 

والتي ذكرها بتفصيل يف كتاب »النافع«، الذي سبق ذكره، حيث جاء فيه 

: »ملا أردنا أن نتعلم هذه الصناعة، التمسنا يف مدينة مرص من رأينا أن 

الصناعة  يف  يحمدونه  املتعلمني  وغري  التعليم،  يف  يقصدونه  املتعلمني 

فقصدناه وسألناه التعليم فأجابنا إىل ذلك، ثم أمر أن نحفظ مدخل حنني 

)يقصد كتاب املسائل يف الطب للمتعلمني(، وكنا نشاهد تدريسه املتعلمني 

حرفا  يقرأ  من  قراءة  يسمع  أن  عىل  يزيد  وال  مستغلقا  يفرس  ال  قراءة 

واحدا. لكن يصغي لقراءة املتعلم فقط، فرمبا صحف املتعلم أو زيف، فال 

املدينة  هذه  أطباء  من  إليه  املنظور  رأينا  ثم  بذلك.  املعلم  هذا  يشعر 

يجري أمرهم يف تدريسهم هذا املجرى بعينه...«.

بسوء  املتسم  عرصه،  يف  الطب  تعليم  بحالة  رضوان  بن  عيل  اهتم 

التدريس وقلة االطالع، مرجعا ذلك إىل عدم فهم كتب أبقراط وجالينوس، 

غري  كراسات  وهي  والتفاسري،  والجوامع  الكنانيش  عىل  فقط  واالعتامد 

كافية للتعمق يف املجال الطبي. إن فهم كتب أبقراط مثال - حسب عيل 

بن رضوان- ال يتم إال بالتدرب يف مجال الهندسة واملنطق.

أن  »النافع«،  الذكر  السابق  كتابه  خالل  من  رضوان،  بن  عيل  يؤكد 

خاصة،  ولكن ضمن رشوط  ومفيد،  معقول  وحدها  الكتب  من  التعليم 

املعلم  مقام  جيدا  معلام  يجد  ال  ملن  تقوم  الطريقة  »هذه   : أن  بحيث 

الجيد«، ولكن ال يستطيع القيام بهذا، أي دراسة الطب بدون معلم إال 

»ذوي القرايح الجيدة والطبايع الفايقة«.

وتعليم الطب من كتب أبقراط وجالينوس، ممكن، من خالل الرشوط 

الثالث التالية : 

- أوال : أن يدرس الطالب الهندسة واملنطق ؛

- ثانيا : إذا انعدم املعلم الكفء الجيد ؛

- ثالثا : إذا كان الطالب موهوبا جدا وذا قريحة جيدة.

وإذا مل تتوفر هذه الرشوط، فيجب عىل املتعلم التوجه إىل املعلم، 

ويف هذا السياق يقول يف الباب األول من كتابه »النافع« : »إما أن يجد 

بذلك  فيرسع  أبقراط،  كتب  يف  ما  منه  يتفهم  فاضال  معلام  )املتعلم( 

تعليمه كام أرسع تعليم جالينوس، وإما أن يعدم املعلم الحاذق فيحتاج 

أن يتعلم لنفسه من كتب جالينوس، فيطول زمان تعليمه متى استعمل 

يف تعليمه قوانني املنطق. ألن صناعة الطب صناعة فاعلة ال ميكن تعليمها 

بعد  فيام  أرسطاليس  ذلك  بني  كام  الجزئية،  أعاملها  منازلة  من  خلوا 

الطبيعة. إن كل صناعة فاعلة إمنا تحصل وتكمن مبعرفة قوانينها الكلية 

تدريس الطب
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أكتوبر | 24-28-2016 | فاس . المغرب
المؤتمر الدولي الرابع لتاريخ الطب في التراث اإلسالمي  |  المؤتمر الدولي السابع للجمعية الدولية لتاريخ الطب اإلسالمي

أبقراط  قراءته كتب  الطب مع  املتعلم لصناعة   : فإذن  أعاملها.  ومنازلة 

مبعاينةهذه  يتم  وذلك  الجزئية،  أعاملها  بنفسه  ينازل  أن  رضورة  تلزمه 

األعامل الجزئية بني يدي أفضل متعلم عليه من أهلها«.

آخرين  رشطني  منه  نستشف  أن  ميكن  النص،  لهذا  متأنية  بقراءة 

نضيفهام إىل الثالثة السابقة، ويتعلق األمر هنا بـ : 

- أن دراسة الطب من الكتب تتطلب وقتا طويال ؛

أما  النظري منه،  الكتب ال تكون إال للقسم  - أن دراسة الطب من 

العميل فال بد من التدريب عل يدي معلم جيد.

إن استحضار هذه الرشوط التي وضعها عيل بن رضوان، رئيس أطباء 

جاءت  الطب،  تعليم  مسألة  يف  وآراءه  واملوهبة،  بالذكاء  املتسم  مرص، 

متناقضة مع تلك التي رسدها ابن بطالن البغدادي أو التي أوردها ابن أيب 

اصبيعة، بحيث تظل أسباب إثارة هذه املناقشات واهية لسببني اثنني : 

- أوال : إن الطبيب عيل بن رضوان، مل يعلن رصاحة أن الطب كله، 

ميكن تعلمه فقط من الكتب؛ 

- ثانيا : إن الطب ال ميكن تعلمه شفاهيا من املعلم فقط، بل تيجب 

الدراسة والقراءة والحفظ واالهتامم بالعلوم النظرية، كام يستوجب عىل 

الطالب بذل الجهد الشخيص للوصول إىل العلم الحقيقي.

بسنة  تبدأ  الطبي،  املجال  التكوين يف  برامج  فإن  الحارض  وقتنا  ويف 

تحضريية يدرس فيها الطالب الرياضيات والكيمياء والعلوم الحيوية، وهي 

علوم تساعد الطبيب عىل فهم العلوم الطبية األخرى، ويف هذا السياق 

نستحرض نصا بالغ الداللة، ورد يف كتاب »النافع« لعيل بن رضوان جاء 

يف  متعن  وال  املنطق  صناعة  يف  ثم  والهندسة  الحساب  يف  »ارتض  فيه: 

لكن  فيها.  كله  عمره  إفناء  يقصد  من  إمعان  الصنائع  هذه  من  واحدة 

امعن حتى تصري لك قوة يتهيأ لك بها أن تترصف فيام يتلقاك فيها َوتََوقَّ 

إذا تعلمت صناعة املنطق أن تقع يف الهذيانالعنادي أعني أن تتلقى كل 

يف  تلتمس  وال  أصولها  وصناعة  علم  كل  من  التزم  لكن  تعاند.  مبا  قوم 

مطلوبها ما يوجد يف مطلوبات علم آخر مثاله : إنه ميكن استقصاء علم 

الربهان من األمور الهندسية وال ميكن استقصاء ذلك من مصادر غريها«.

- كتب أبقراط، التي يجب عىل الطالب دراستها :

حددها عيل بن رضوان يف 12 كتابا : 

املعرفة  تقدمة   - والبلدان  األهوية   - اإلنسان  طبيعة   - األجنة   -

)اإلنذارات( - أوجاع النساء  األمراض الحارة - األخالط - الغذاء - كتاب 

حانوت الطبيب )قاطيطرون( - املفاصل - األدوية.

هي  عرش  الستة  الكتب  »إن   : رضوان  ابن  يقول  السياق  هذا  ويف 

منه  فيستزيد  جالينوس  كتب  إىل  الطالب  نفس  تشتاق  وليك  للدراسة 

قراءتها من تلقاء نفسه، ثم يقول بأن تدريس الكتب هذه كان عىل سبع 

مراتب : 

- املرتبة األوىل: يدرس فيها : كتاب الفرق، وهو يف مقالة واحدة - 

كتاب الصنعة الصغرية، قي مقالة واحدة ويتعرض ملجمل صناعة الطب 

النظري والعميل - كتاب النبض الصغري، وهو مقالة واحدة يتعرض للنبض 

- كتاب اغلوقن، وهو مقالتان ويستفاد منه كيفية التأين يف شفاء األمرض.

- املرتبة الثانية: تدرس فيها أربعة كتب وهي: األسطقسات )األخالط(، 

يف مقالة واحدة - كتاب »املزاج«، وهو يف ثالث مقاالت - كتاب »القوى 

خمس  وهو  الصغري،  الترشيح  كتاب   - مقاالت  ثالث  وهو  الطبيعية«، 

مقاالت وضعها جالينوس.

- املرتبة الثالثة: كتاب واحد يتضمن ستة مقاالت، وهو كتاب »العلل 

واألمراض«.

وهو ست  الباطنة«،  األعراض  علل  »تعرف  كتاب  الرابعة:  املرتبة   -

مقاالت - كتاب »النبض الكبري«، وميقسم إىل أربعة أجزاء، كل جزء يقع يف 

أربع مقاالت.  

- املرتبة الخامسة: كتاب » الحميات أو أصناف الحميات«، مؤلف من 

»أيام  كتاب   - ؛  مقاالت  ثالث  يف  ويقع  »البحران«،  كتاب   - ؛  مقالتني 

البحران«، ويقع يف ثالث مقاالت.

- املرتبة السادسة: كتاب »حيلة الربء«، ويقع يف أربع عرشة مقالة.

- املرتبة السابعة: كتاب »تدبري الصلحاء«، يقع يف ست مقاالت.

ولتعميق املفاهيم الطبية وصقل املدارك، يشدد عيل بن رضوان عىل 

رضورة قراءة كتب أخرى لجالينوس، منها : مقالة خصب البدن، ومقالته 

»األدوية  يف  وكتابه  املختلف،  املزاج  سوء  يف  ومقالة  الفاضلة،  الهيئة  يف 

املفردة« وكتابه يف »املني«، وكتابه يف »منافع األعضاء« وكتابه يف »عمل 

الصدر  »حركة  ويف  النبض«،  منفعة   « ويف  التنفس«،  و«سوء  الترشيح«، 

والرئة«، ويف »الصوت«، ويف الحركات »املعتاضة«، ويف »أدوار الحميات«، 
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ويف »أوقات األمراض«.

باإلضافة إىل تعلم الطب من كتب أبقراط وجالينوس، فقد أكد عيل 

عن  دياسقوريدس  كتاب  مراجعة  الطب  تعلم  طالب  عىل  رضوان  بن 

األعشاب. كام شدد عىل الطالب بالتدرب عىل »الجرب ورد الخلع والشق 

والخياطة واليك والبط والكحل وساير أعامل البدن«، فضال عن ذلك يجب 

بن  عيل  يقول  السياق  هذا  ويف  وطبخها،  وأنواعها  األغذية  تعلم  عليه 

رضوان : » وقد تحتاج أيضا أن تخرب املرض، فتمعن يف صناعة األطعمة 

وأنواع الطبيخ، فإنك ما أكرثت من هذه األشياء كان أمكن بفضلك وأحسن 

طويلة  أمراضهم  كانت  إذا  املرىض،  من  كثريا  فإن  سيام  ال  صناعتك  يف 

يخالفون األطباء ويصريون إىل ما يشتهون«. 

صفات أساتذة الطب 

مل تغب مسألة صفات األساتذة املتخصصني يف تعليم الطب وتدريسه 

من فكر عيل بن رضوان، حيث أفرد لهم نصوصا ضمن كتابه »النافع«، 

تقدم  قد  يكون  أن  ينبغي  الصناعة  هذه  »ومعلم   : فيهم  يقول  حيث 

فارتاض يف جميع ما ذكرته ويكون شعاره يف الناس اشتهاره بالحذق فيها 

وبالعفاف والصيانة والصدق واألمانة، ويكون يف زي الزهاد والنساك، أو 

زي امللوك والسالطني عىل ما كان عليه من تقدم عمره من األطباء«.

بصفة عامة ميكن تلخيص التعليم الطبي يف نظر عيل بن رضوان يف 

النقط التالية : 

- أن يكون عمر الطالب ما بني س البلوغ وسن الخامسة والعرشين ؛

وأخالق  متوازنة  نفسية  وخصال  جيدة  جسدية  بصحة  يكون  أن   -

حسنة ؛ 

- متتد مدة الدراسة لثالث سنوات ؛

- وتكون هذه الدراسة وفق املراحل التالية : 

والفلك  والهندسة  الرياضيات  دراسة  فيها  يتم   : إعدادية  مرحلة   -

وعلم املنطق ؛

- مرحلة طبية : يدرس خاللها اثنى عرش كتابا ألبقراط وتسعة كتب 

لجالينوس ؛

جالينوس  كتب  قراءة  الطالب  عىل  يستوجب  هذا  كل  عن  فضال 

ودياسقوريدس عن األعشاب، ويستكمل التكوين بالتدرب علميا، تحت 

إرشاف أستاذ خبري، عىل الجراحة واملداواة واألدوية واألعذية.

خاتمة

بالشعوذة وسفاهة، كالقفطي،  املؤرخني قد وصوفوه  إذا كان بعض 

الطريق ويرتزق  : »وكان أول أمره منجام يقعد عىل  الذي قال يف شأنه 

من  وشيئا  الطب  من  شيئا  قرأ  ثم  املنجمني،  كعادة  التحقيق  البطريق 

املنطق وكان من املغلقني ال املحققني، ومل يكن حسن املنظر ال الهيئة«، 

مؤلفه  يف  بردي  تغري  كابن  ومدحه  عليه  أثنى  قد  اآلخر  البعض  فإن 

»النجوم الزاهرة« :«كان من كبار الفالسفة يف االسالم وكان له دار مبدينة 

مرص عىل قرص الشمعة تعرف بدار ابن رضوان وقد تهدمت اآلن، كان 

إماما يف الطب والحكمة وكثري الرد عىل أرباب فنه، وكان فيه سعة خلق 

عند بحثه وله مصنفات كثرية«.

الطب  لخدمة  حياته  نذر  الذي  رضوان،  بن  عيل  الطبيب  هو  هذا 

وتعلمه، بحيث تبقى أعامله خالدة، بالرغم ما أحدثه آراءه من نقاشات 

حادة، لكنه تبقى شخصية طبية عربية رائدة ومتفردة يف زمانها، فلم يكن 

الكبار،  العلامء  ومن  وعاملاوفلكيا  فيلسوفا  أيضا  كان  بل  طبيبا فحسب، 

والصيدلة  والفالحة  واألعشاب  والرشع  واألدب  بالتاريخ  عارفا  ومثقفا 

القدماء  كتب  قد  »وكان   : يقول  السياق  هذا  ويف  العلوم،  من  وغريها 

والعارفون يف ذلك كتبا كثرية رأيت أن أقترص منها عىل ما أنصه من ذلك 

خمس كتب من كتب األدب، وعرشة كتب من كتب الرشع؛ وكتب أبقراط 

الحشائش  كتاب  مثل  جانسها  وما  الطب  صناعة  يف  وجالينوس 

لديسقوريدس، وكتب روفس، وأريباسيوس وبولس وكتاب الحاوي للرازي؛ 

ومن كتب الفالحة والصيدلة أربعة كتب؛ من كتب املجسطي ومداخله، 

وما أنتفع به فيه واملربعة لبطليموس ومن كتب العارفني كتب أفالطن 

وما  فيها.  به  ،تفع  وما  والفارايب،  وثامطيوس  واإلسكندر  وأرسطوطاليس 

وبيعه  أخزنه يف صناديق.  أن  وإما  اتفق،  بأي مثن  أبيعه  إما  ذلك  سوى 

أجود من خزنه«.

شكرا الحضور الكرام عىل حسن تتبعكم 

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته

تدريس الطب
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كتاب الفروسية و البيطرة

ذ. عادل السيد عبد الواحد
استاذ، و وكيل، كلية الطب البيطري، جامعة جنوب الوادي، قنا، مرص

رئيس الجمعية العربية لتاريخ الطب البيطري

يعترب كتاب الفروسية و البيطرة البن أخي خزًّام الُختَّيل، و املتوىف يف  اول 

النصف الثاين للقرن الثالث الهجري، الثامن امليالدي، األول من نوعه و الرائد 

يف مجال التخصص، فهو أول كتاب شامل جامع لعلوم الفروسية و البيطرة 

يصل الينا من الرتاث العريب االسالمي، و هذا ما أقر به مؤرخو العلوم ومن 

درسوا أعامل هذا العامل الفذ. فقد الف كتابه ليكون اماًما يف هذا الفن، 

وليكون كافيًا عن سواه يف التخصص، الفه لوجه الله تعاىل ليكون نافًعا لكل 

منطقي  واملوضوعات،  األبواب،  وايف  الفروسية،  و  الخيل  مع  يتعامل  من 

اىل  املوضوعية، قسمه  و  املصداقية  و  العلمية،  باألمانة  يتحىل  التسلسل، 

قسمني كبريين، وكل قسم اىل موضوعات و أبواب، فالجزء األول يحتوي عىل 

خطبة الكتاب و مقدمته التي تبني أسباب التأليف و دوافعه، و قيمة هذا 

الكبري  الصناعة  كتاب  يعادل  بانه  نفسه  املؤلف  يصفه  والذي  الكتاب 

لجالينوس يف الطب البرشي، و يتحدث فيه عن أهمية الخيل و فضل رعايتها، 

وصفاتها، والوانها، واصواتها، و أعامرها، و تأديبها و رياضتها، و ما يستحب 

و ما يكره فيها من صفات أعضائها، أو سلوكها، وعيوبها، املولودة بها أو 

الحادثة.

بينام خصص الجزء الثاين من الكتاب للنواحي الطبية البيطرية، ثم عاد 

مرة اخرى ليتكلم عن الفروسية و رشوطها و كيفية ادائها بشكل سليم، و يف 

الخيل و وصل عددها يف بعض  التي تصيب  األمراض  البيطرة رشح  جزء 

النسخ إىل ثالمثائة و عرشين مرًضا ،ذكر يف البداية تعريف وأسباب و أعراض 

و طرق التشخيص املختلفة لكل مرض، ثم عاد مرة أخرى يذكر هذه األمراض 

مرًضا، مرًضا، موضًحا كل الطرق و الوصفات املعروفة للعالج و يذكر املرجع 

أم ال،  إذا كان جربه  أم أجنبيًا، و يذكر رأيه يف كل دواء و ما  عربيا كان 

مستخدًما خربته يف تجربة األدوية أو القياس.

األمراض  و  املعدية.  و  الباطنة  األمراض  من  العديد  عن  تحدث  و 

املتعلقة بالوالدة و التناسليات، و أيًضا ما يتعلق بالجراحة البيطرية.

فكان بحق كتابًا وافيًا جامًعا، مرجًعا أساسيًا لكل من كتب بعده يف 

الفروسية و البيطرة يف الرتاث االسالمي. والكتاب نقوم بتحقيقه منذ فرتة 

طويلة ونأمل أن يرى النور قريبًا إن شاء الله، ليعرف املسلمون والعرب 

والعجم، ماذا قدم هذا الطبيب البيطري العبقري الفذ للحضارة اإلنسانية، 

من علم رفيع، و خلق كريم، و أسبقية يف العلم و املهنة البيطرية، شهد 

بها القايص و الداين، رحمه الله، و رحم كل علامءنا األجالء.

الكلامت املفتاحية: الحضارة االسالمية العربية، تاريخ الطب البيطري، 

تاريخ  اإلسالمية،  املخطوطات  اإلسالمي،  الرتاث  الختيل،  خزام  أخي  ابن 

العلوم العربية و االسالمي.

تمهيد- البيطرة العربية

نشأت البيطرة العربية يف رحاب الدولة و الحضارة االسالمية، فكانت 

واحدة من أهم منتجات تلك الحضارة، حيث ابىل االطباء البيطريون العرب 

بالًء رائًعا و حققوا انجازات ضخمة يف هذه املهنة العظيمة، فقد استفادوا 

لبيئتهم  كان  ما  الخيل و رعايتها و  الطويل يف حب  العريب  تاريخهم  من 

الصحراوية من اثر بالغ يف حياتهم و اهتامماتهم من صيد و رعي و تربية و 

عناية بالحيوان لحاجتهم الشديدة اليه، و عندما انفتحوا عىل العامل تفاعلوا 

مع حضاراته و كان لهم الدور االيجايب يف التعامل مع تراث من سبقهم من 

الهند و  االمم و االستفادة مبا ميكن االنتفاع به خاصة حضارات فارس و 

االغريق و الرومان و االرمن، و كل ما كان متاًحا يف عرصهم ترجموه للغتهم، 

و بهذا كان لهم الفضل يف الحفاظ عىل تراث هذه االمم و التي فقدت يف 

الصالح من  كثري من االحيان منتجها االصيل، و قيموا كل ذلك موضحني 

ينبهروا  ومل  موضوعيا،  علميا  تقيمهم  كان  و  املعلومات،  هذه  يف  الفاسد 

بأسامء ذائعة الصيت كأرسطو و غريه مثل حنة الهندي و الذي احتل مساحة 
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يف املنتج البيطري الهندي الذي ترجمه العرب، و مل يحقروا عماًل مفيًدا لعدم 

شهرة صاحبه، فكان و بحق لهم السبق يف هذا التخصص الهام، البيطرة.

الذي  و  العبقري  البيطري  الطبيب  هذا  كان  العبايس  العرص  يف  و 

ينتمي ألرسة كان لها الريادة يف مهنة الطب البيطري، حيث كان هو و 

ابوه من قبل رؤساء إلسطبالت الخلفاء العباسيني، كام كان لعمه الشهرة 

الواسعة فنسب اليه.  و يف مؤلفاته يف البيطرة، استفاد من خربات ارسته  

وممن سبقوه من علامء العرب و العجم، و للوقوف عىل ترجمة واسعة 

و دراسة متخصصة يف شأنه نحيل القارئ اىل بحثنا ابن أخي ُخزًّام الُختَّيل 

 – العربية  العلوم  لتاريخ  الثاين  )املؤمتر  اإلسالمية  العربية  البيطرة  رائد 

الشارقة 2014– امللخص فقط منشور و البحث كاماًل يف طريقه للنرش(.

المخطوطة

نسخ المخطوطة

البيطرة من قبل  )الفروسية و  العنوان  التي تحمل هذا  النسخة  ان 

الطب و أمور السلطنة( وان كان املفهرس اطلق عيها )الفروسية والبيطرة 

يف أمور السلطنة والطب( موجودة يف مكتبة آيا صوفيا تحت رقم )2898( 

البن اخي حزام، تاريخ النسخ غري معروف، و نحن صححنا اسم املؤلف 

ايًضا يف عنوان بحثنا هذا،  وهي التي تحوي عنوان )الفروسية و البيطرة 

من قبل الطب و أمور السلطنة( و عدد اللقطات )األوراق(: 130 ورقة، 

بها حوايل 256 صفحة بعيًدا عن صفحة  الغالف والتي تحوي تظهر عليها 

متلك واختام و خالفه، و يف كل صفحة 15 خمسة عرش سطرًا.

و هناك نسخة أخرى يف نفس املكتبة  تتكون من 54 ورقة اي ما يعدل 

108 صفحة و يف كل صفحة 15 خمسة عرش سطرًا ايًضا، ليس عليها عنوان، 

وضع لها املفهرس نفس العنوان بطريقته الخاطئة حيث اطلق عليها )أبواب 

العالج جزء من كتاب الفروسية والبيطرة يف أمور السلطنة والطب(.

و هذه ليست النسخة الوحيدة لهذا الكتاب الهام و الذي اخذ اسامء 

متعددة رمبا نتيجة للتصحيف و التحريف، و لكن معظمها تدور حول 

 18 األقل  عىل  يوجد  فايدنهوفر:  يقول:  البيطرة،  و  الفروسية،  او  الخيل 

والرتكية.  بالفارسية  نسخ  منهم  الكتاب  هذا  من  نسخة  عرش  مثانية 

.)WeidenhoferV،2005(

 وأنا أعتقد أن العدد أكرث من ذلك اذا أخذنا يف االعتبار التصحيف 

والتحريف وفقد صفحة العنوان و نسب مخطوطاته اىل غريه من املؤلفني 

و ما اكتشف، وهذا ال مينع أيًضا من أن هناك مخطوطات لغريه نسبت 

اليه خطأً. و كام وقع التصحيف و التحريف يف عنوان كتابه وقع ايًضا يف 

السابقة  دراستي  اليه يف  توصلت  الذي  الصحيح   اسمه  و  اسمه كذلك، 

محمد بن يعقوب بن غالب بن عيل بن أخي خزًّام الُختَّيل.

وتوزعت مخطوطات كتابه ما بني الرشق والغرب، وتعترب أقدم هذه 

املكتبة  يف  بريطانيا  يف  املحفوظة  تلك  اليوم  حتى  االطالق  عىل  النسخ 

الربيطانية وتعود اىل سنة 620هـ، يف املتحف الربيطاين، بينام فقدت ثالث 

نسخ  اىل  باإلضافة  والربسا،  والعراق  الهند  يف  عليها  يستدل  ومل  نسخ 

محفوظة يف ليدن واسطنبول وفيينا عىل األرجح ال تنسب البن أخي خزام 

وأيًضا النسخة املنسوبة لسيموس يف املكتبة الوطنية هي البن أخي خزام.  

.)Huart 1903، La Veterinaria Anticam2007.p 294(

كذلك املخطوط  املعنون بكتاب البيطرة واملجهول املؤلف، محتوياته 

تشبه محتويات كتاب الفروسية والبيطرة ملحمد ابن يعقوب أخي خزام. 

.)Gacek، 1991( و

التبس عليهام األمر يف تصنيف مخطوطتني يف  ان بيجورك وسيزكني 

مكتبة كوبركيل باسطنبول مؤرختني بتاريخ 674و 750 هجرية نسبوهام 

أخي خزام،  الفروسية البن  كتاب  تحويان  الحقيقة  لسيمينوس وهام يف 

اسحق.  بن  لحنني  البيطرة(  )كتاب  املخطوطات  إحدى  نسبت  كذلك 

.)Mccabe، 2007(

والفاتح  صوفيا  آيا  مكتبات  يف  للمخطوطة  نسًخا  بروكلامن  ويذكر 

برتكيا، وبنكيبور، وليدن، وباريس و فيينا. ) بروكلامن، 1993(.

وتوجد يف املكتبات العربية العديد من النسخ ففي دار الكتب املرصية 

عدة نسخ منها مخطوط الفروسية والبيطرة يف عالمات الخيل أليب حازم 

خزام بن يعقوب الحبيل – نسخت 1011هـ 1610 طب، 167 ورقة، خط 

1011هـ.كتب عليه : كتاب نفيس يف الخيل. )مخطوط 1610(، كذلك 1609، 

1219نسخ 686 هـ، نسخة من طب طلعت،1200، 1609 يف 746هـ..

وتوجد نسخة يف مكتبة املتحف العراقي، تحمل اسم  البيطرة الرومية 

)الختايب(.  الخطايب  اسحاق  بن  يعقوب  الصدر  للسيد  الخيل  امراض  يف 

)النقشبندي،1981،ص 45(. 

املخطوطات  معهد  يف  غريها  و  النسخ  لهذه  صور  عدة  توجد  كام 
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العربية بالقاهرة، و أيَضا العديد من صور لنسخ اخرى كثرية مبركز جمعه 

املاجد للرتاث و هو مركز حافل بصور العديد من املخطوطات.

الترجمات التي تمت على المخطوطة

بعض  اىل  حديثًا  و  قدميًا  ترجمته  تم  فقد  الكتاب  ألهمية  نظرًا  و 

اللغات، يقول عبد الله اوزن: وتوجد ترجمة تركية  تحمل اسم  ) كتاب 

بيطر نامه( بواسطة شخص غري معروف، اسمه محمد بن محمد بن حسن 

األزهري، ويبدو أن هذه ترجمت اىل الفارسية، وهناك جزء آخر من عمل 

بن اخي خزام يف الفروسية والشهامة والطب البيطري ) كتاب الفروسية 

الوطنية يف فرنسا  املكتبة  أن هناك نسخة محفوظة يف  (، كام  والبيطرة 

ترجمة اىل الفرنسية مدعمة ببعض الصور للويس مريسري يف سنة 1924م، 

يف  الرتكية  الطبعة  توجد  كام  ليدن،  يف  الفارسية  الرتجمة  حفظت  بينام 

.)Ozen ، and Yasar، 2006.P764( :املكتبة الشعبية

-بينام يذكر كارل بروكلامن انه: توجد نسخ من كتاب ابن أخي خزام 

بالفارسية والرتكية واألرمينية والجورجية والروسية معروفة جيد ًا كام تم 

 La Veterinaria Antica،2007( . اعادة الرتجمة من االرمينية للعربية

ص 304، بروكلامن، 1993(.

تاثيره على من جاء بعده من مؤلفات

ا- مصدر لتحديد اآليات القرآنية املستخدمة يف هذا الشأن.

ب - كمصدر للحديث الرشيف:

الحديث  � عنه  نقل  فمنهم من  الدينية:  و  االدبية  املؤلفات  اواًل يف   

راوية وهؤالء عىل صنفني، صنف  باعتباره  بالخيل  يتعلق  فيام  الرشيف 

مؤلفي الكتب الدينية واألدبية و التاريخية وغريها، مثل ما رواه عنه بن 

العديم )660 هـ(، يف كتابه بغية الطلب يف تاريخ حلب )ج4، ص351(، 

وهو ما رواه عن عمرو بن العاص والذي يقول فيه:رباط شهر أفضل من 

املنثور.  الدر  يف  911هـ(  )ت  السيوطي  عنه  رواه  دهر.وما  صيام 

)السيوطي،2003. ص 182(، و روى عنه الصالحي الشامي )ت 924هـ( يف 

وارتباط  الرجم  كحديث  األحاديث،  بعض  والرشاد،  الهدي  سبل  كتابه 

الخيل، وحديث السبق وما يجوز السبق فيه وحديث أعذق الخيل. 

ثانيًا مؤلفات الخيل والفروسية: فقد روى عنه الحافظ الدمياطي  �  

حديث  ذلك،  ومثال  أحاديث.  عدة  الخيل  فضل  كتابه  يف  )ت705هـ( 

السبق، يقول الدمياطي: وروى الختيل يف كتاب الفروسية من حديث عبد 

الله عليه  وسلم  سابق بني  النبى صىل  الله بن دينار عن ابن عمر ان 

الخيل وجعل بينهام مجاال وقال ال سبق اال ىف خف او نصل ،.) الدمياطي، 

يف  الجزائري  القادر  عبد  االمري  بن  محمد  عنه  رواه  70(.كام  1930.ص 

كتاب نخبة عقد االجياد يف الصافنات الجياد )الجزائري، 1985.ص 221(.

رسالن  بن  عمر  الدين  رساج  األحاديث  هذه  بعض  عنه  روى  كم 

البلقيني )ت 805هـ( يف كتابه قطر السيل يف أمر الخيل.

ج – مصدًرا ألبيات الشعر الواردة يف الجهاد و الخيل و الفروسية.

معلومات عن  التي تعنى بالخيل:  اللغوية  د – مصدًرا للمعلومات 

الخيل نقلها عن اللغويني العرب املعارصين له ورمبا السابقني عليه مثل 

و  اوصافها  و  والوانها  الخيل  انواع  من  غريه،  و  األصمعي  عن  أورده  ما 

اعامرها و محاسنها و عيوبها. 

الختيل   يعترب  والخيل:  والصيد  الفروسية  - مصدًرا ملعلومات يف  هـ 

املحور األسايس يف الفروسية اإلسالمية وكتب أقدم عمل موجود بني أيدينا 

يف  بارزة  عالمة  عمله  يعترب  لذا  الخيول  ورعاية  العسكري  التدريب  عن 

Daniel،2013.(.نشوء وظهور علم الفروسية العامل الفروسية التالية له

.)Scanlon، 2012.p9(.و هو املصدر الرئييس لكل أعامل الفروسية. )p59

و - مصدًرا للمعلومات البيطرية األجنبية:

و ذلك من خالل ما أورده من معلومات أوردها عن الفرس والروم 

والهند، وخاصة ما أورده عن املعلم األول، أو ما ذكره منسوبًا اىل حنة أو 

جنة الهندي، بل من نقلوا عن الختيل يقولون: ما ذكره العلامء الهنود، 

يعنون به ما قاله حنة الهندي هذا

و الختيل مل يكن ناقاًل و مقلًدا و لكنه كان ناقًدا مقياًم يقول: وهذا 

الهندي مل يقع عليه تجربتي وال قيايس وال اصوبه وامنا  الذي ذكر جنة 

اثبته محبة ان يكون يف كتايب هذا من فنون ما يف الكتب من العلوم وما 

حيك عن االوائل ورقة 53 مخطوط 1610

ز - مصدر ملعلومات البيطرة العربية الخاصة به هو و ما ذكره عن 

ارسته:

1. للمؤلفني االجانب يف البيطرة:

يعترب ابن أخي خزام أيًضا مصدًرا يف األرمينية حتى القرن الثالث عرش 
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يف طب الخيل. بينام يرى : فايدنهوفر أنه ال يوجد تأثري واضح للببيطرة 

 Jordanus( روفوس  امثال جوردانيوس  من  الغرب  بياطرة  العربية عىل 

 Johan( من سيسليا، وجوهان الفارس دي سالميال )Ruffus from Sicily

Alvarez de Salamiella from spain( من أسبانيا ويضيف أنه لو كان 

ذلك  فسيكون  البيطرة  يف  الغرب  اىل  الرشق  من  مرت  معلومات  هناك 

.)WeidenhoferV،2005،   Mccabe، A.، 2007( شفهيًا

و ان كنت ارى ان هذا الكالم يحتاج اىل تدقيق و دراسة وافية للقناعة 

بهذا الرأي.

2. للمؤلفني العرب و املسلمني:

العربية يف هذا  الكتابات  الختيل أثرت يف  ابن  يقول: اىل أن كتابات 

الدراسة.  نطاق  امليالدي  عرش  الرابع  القرن  نهاية  وحتى  املجال 

.)WeidenhoferV،2005-(

معلوماته  من  استفاد  بعده  من  البيطرة  يف  كتب  من  فمعظم  نعم 

سواء ذكر ذلك ام مل يذكره و خاصة اعالم من الف يف البيطرة من بعده.

رجع ابن العوام اىل الختيل كام استشهد بأقوال غريه من العرب كابن 

فمن  بالعجم  استعان  كام  نصري  بن  وموىس  جندب  بن  مسلم  و  قتيبة 

مصادره قسطوس و أرسطاطاليس و كسيموس و اسطهوريس وركسينوس 

وقسطس وكتاب البيطرة للفرس. )ابن العوام، ج2، ص481-478، 491(.

البيطرة البن األحنف )ت 605هـ(، و كتاب  و كذلك كتاب مخترص 

كامل الصناعتني البن البيطار )ت 741هـ(، و أيًضا كتاب البيطرة للصاحب 

تاج الدين )ت 705هـ(.

3. تقييم الكتاب

ا - رأي األقدمني يف مؤلفاته

بأدبهم  تأدب  ومن  القدماء  ورأي  784ه(ـ:  )ت  منكيل  بن  يقول 

ومعرفتهم ليس لهم حني الركوب سوى إمساك القربوس باليد اليمنى، ويف 

خزام  أيب  ابن  األستاذ  ذكرها  ذلك،  يعتمد  واململوك  كثرية،  فوائد  ذلك 

والرماية  الفروسية  علوم  يف  الجليلة  بالفوائد  املعروف  كتابه  يف  الختيل 

وأمراض الخيل ومداواتها، وال يجوز للجندي إذا كان يحسن املطالعة أن 

يعرج عىل غريه من الكتب، وكتابه الكبري جمع علوماً شتى، وأيب خزام هو 

بالخاء املنقوطة فوقها وبالزاي املنقوطة وتشديدها، وأكرث الناس يصفحونه 

املنقوطة  بالخاء  الختيل  هو  وإمنا  غلط.  وهو  والجبيل  الخييل  ويقولون 

 El( والتاء املثناة وتشديدها، ويقال إن ختل بلدة قرب بغداد، والله أعلم

.)Mangali، S.M.،1880

انه  البيطرة والبزدرة،  يذكر اإلنطايك )ت1008هـ(: يف تطور تعريف 

مل  حتى  االنسان  طب  يف  واإلفراط  االهتامم  كرث  التاريخ  يف  فرتة  جاءت 

يقول: ثم  االسقصاء،  بعد  االنطايك  يقول  الطب غريه،  يعرف عند اطالق 

تصدى بعد ذلك قوم، منهم ابن أيب حزام وقسطوس وأذربيجانس لجمع 

ما يتعلق باملوايش وسموه علم البيطرة، يقول االنطايك: وقد أثبتنا بحمد 

يتعلق  ما  لجمع  ثم متيزت رشذمت  هنا،  فيه  قيل  ما  ما  غاية  الله عىل 

بالطيور وسموه علم البزدرة،) االنطايك، 1996. ج2 ص 67(.

ب - تقييمه من خالل البحوث العلمية املعارص التي متت عىل 

مؤلفاته:

يرى فايدنهوفر أنه فيام يتعلق بأمراض األطراف فال يوجد تشابه بني 

تشابه يف  كان هناك  ، وان  كتابات قدمية  الختيل وما سبقه من  كتابات 

رؤوس املوضوعات التي تتعلق باألمراض الباطنة.

بن أخي خزام  الخصوص فقد حقق  األطراف عل وجه  أما يف عالج 

الخيول.  طب  يف  خبريًا  كان  أنه  يبني  وهذا  الشأن،  هذا  يف  انفراًدا 

.)WeidenhoferV،2005-(

ذكر يف دراسة لعثامن جاوجلو  حول مرض الرعام يف الخيول انه عرف 

قدميا عند أرسطو و فيجيتوس كام أن ابن أخي خزام وأبو بكر بن البدر 

 Osmanagaoglu( .البيطار يف الحضارة االسالمية قد قدما وصًفا لهذا املرض

.)S، Melikoglu Bg، 2006. p642

ويقول عنه الراك أن ابن اخي خزام قد امدنا مبعلومات عن الشكل 

بينام يستنتج فايدنهوفر ان هناك مرضني تحدث  الرعام.  الجلدي ملرض 

عنهام الختيل ليس لهام يف املايض مثيل وهام مرض السبل ومرض ضمور 

العريب  العيون  لطب  اثر  هناك  ان  الثالث   املستوى  اما  العني  مقلة 

واالغريقي فيام تالهام، ويظهر هذا واضًحا يف األثر الذي تركه بن اخي 

خزام يف طب العيون البيطري عىل بن العوام وبن املنذر وبن األحنف. 

.)p6812006 WeidenhoferV(

ج – رأي الختيل يف كتابه: 

خزام  أخي  ابن  أن   ،)Richter-Bernburg( برينبريج  ريشرت  يقول 
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الختيل، كان له طموح بيطري عرب عن نفسه بثقة مدعيًا أن كتابه حاالت 

Richter-( االدميني.  طب  يف  جالينوس  كتاب  مياثل  بوضع  يتمتع  الربء 

.)Bernburg،1996.p323

يقول الختيل عن كتابه : وهو يف بيطرة البهائم ، يوازن كتاب الصناعة 

الكبرية لجالينوس يف طب الناس ، وفيه فنون من علم الفروسية واملعرفة 

بأحوال الخيل ، وخواّصها وعيوبها وعللها واحوالها واملولود منها بعيٍب، 

والحادث بها من العيوب بعد الصحة ، وأسامء أعاللها وأدويتها ِعلًَّة ِعلًَّة 

ورياضتها وفنون معاناتها وتدريب الفارس عليها ، وتعليم الفروسية أوالً 

فأوالً ، وقد جمعت فيه ما يُستغنى به عن جميع الكتب ، وبالله التوفيق. 

أهم  و هو  الطب  كتاب جالينوس يف  يعادل  كتابه  أن  الختيل  يرى  نعم 

املؤرخني  لكن  نفسه  الختيل  أنصف  لقد  نعم،  زمنه.  الطب يف  كتاب يف 

والورثة للعلوم العربية واإلسالمية مل ينصفوه، رحمه الله عىل ما قدم لألمة 

و اإلنسانية جمعاء من علم عظيم الفائدة

4. امثلة و مناذج للمعلومات والقواعد واملهارات التي وردت يف كتابه:

يقول عبد الله اوزن: يعترب أبو يوسف يعقوب بن أخي خزام هو أول 

بيطار معروف يف الطب البيطري يف القرن التاسع امليالدي، وأن كتابه ) 

كتاب الفروسية وسياسة الخيل( منه عدة طبعات، احداها محفوظة يف آيا 

صوفيا، وتنتمي ملجموعة املكتبة السليامنية، تحمل اسم )جامع يف علم 

.))Ozen ، and Yasar، 2006.P764( البيطرة

معلومات هامة وردت بالكتاب:

واعلم ان الصناعة ال تكمل عىل الحذق بها اال باملبارشة لها ثم يصري 

بعد ذلك طبعا وطول االعتياد اىل العلم والتجربة ورقة ) مخطوط 1610 ص 

.)65

رشوط مزاولة املهنة عند الختيل:

اال لصالح، رفيًق  املهنة  الختيل من أن يسمح  مبامرسة هذه  وحذر 

بالحيوان، بل ووجه اللوم للمجتمع حني يرتكون حيواناتهم لغري متخصص 

ليعالجها.

امتحان  يعقد  أن  املهنة  ملامرسة  رشطًا  يكون  بأن  الختيل  وطالب 

لألطباء البيطريني، وأن يغرم من يزاول املهنة بدون ترخيص إن أخطأ. بل 

أن علامء الحسبة استندوا فيام أوجبوه من األمراض التي يجب أن يتقن 

تشخيصها وعالجها الطبيب البيطري اىل كتاب الختيل هذا.

يقول: وكل الحذر ان يعالج دابتك اال بيطار رفيق يشفق صالح فاين 

الطريق  مار  وعىل  به  ليهولوا  اليه  يحتاج  ال  ما  يعالجوا  البياطرة  رايت 

لتوفري االجر ويتعجب منه الناس ويعطب بذلك الدابة وال يبايل فقد رايت 

غري دابة قد اعطبه العالج فافهم ذلك ان شاء الله تعاىل واعلم ان البيطرة 

انه لو مات يعود عالج  الناس لالطباء و ذلك  اعتقاد  يعتقد فيها خالف 

متطبب له وان كان قد اصاب والصالح فيه نقص وقيل فالن قيل رجل 

ويحاماه الناس ويقتل البيطار ما ال يحىص من الدواب كرثة فال يذكر ذلك 

فيه وذلك لتهاون الناس بالدواب وقلة اكرتاثهم لعللها قد كان يجب ان 

ميتحن البيطار لو ال يعلم طبائع الدابة ضامن. ورقة 101 )مخطوط 1610 

ص 101(.

نتوء الرحم واما نتوء الرحم فبني ان نقف عليه واذا نتا ومل ميكن رده 

الدابة عىل ظهرها ورفع راسها ويصب عىل راسها ماء  فينبغي ان يلقي 

حارا ساعة طويلة ثم ينزع بابرة دقيقة ثم تاخذ زيتا وخمرا شديدا وقشور 

الرمان مسحوق فيطبخ ثم يفرغ عىل الرحم دفعا رفيقا حتى يدخل يف 

موضعه ثم يخيط حشاها ويدع منه ما يخرج منه البول ثم خذ من ورق 

الغار فاحرقه واخلطه بخمر عتيق وصبه عىل مكان الخياطة اثني عرش 

يوما متوالية ثم حل بعد ذلك الخياطة حتى يخرج الريح الذي فيه ويضم 

واعلفه علفا حسنا يف هذه االيام  ورقة  )مخطوط 1610ص 158(.

  للُفرس واليونان ، والروم : إذا أصاب الدابة ربو فعالجه أن التمس 

له قُتَّاً يابساً ، فقطعه صغاراً ثم انقعه ىف املاء ، فإذا ابتل فاعلفه فإن حرارة 

الفروسية  )مخطوطات  الله.  شاء  إن  الربو  عنه  تذهب  برزه  مع  الَقتَّّ 

والبيطرة للختيل 1609، 1610(.

  ولليونان أيضاً : إذا أصاب الدابة الَحْمُر فخذ خيطاً فشده أسفل من 

ركبتيه حتى يبلغ قريباً من الرسغ فإذا رأيت فوق األرساغ عرقاً قامئاً فخذ 

سفاًء فاغمزها يف العرق فإنه يسيل منه ماء مثل الخطمي ثم ُحل  الخيط  

حتى يخرج كل يشء فيه ، ثم ُخذ شيئاً من دقيق فاجعله عىل خرقة ثم 

ألزقه عىل املوضع الذى خرج منه املاء واعصبه بالخرقة حتى إذا عرب املاء 

مل يرضه شيئاً فإنه يربأ بإذن الله . )مخطوطات الفروسية والبيطرة للختيل 

.)1610 ،1609

عالج عوج العنق ومل اجربه تلقيها عىل االرض وتصري املنخفضة من 

عنقها عىل االرض وتصري الناحية – )مخطوط 1200طب ص 67(
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الخالصة

نعم يعترب كتاب الفروسية و البيطرة من قبل الطب و أمور السلطنة 

ملحمد بن يعقوب بن اخي خزام الختيل كتابًا رائًدا و اماًما يف تخصصه 

وخري و صف له ما وصفه به صاحبه من حيث انه مياثل كتاب جالينوس 

يف طب االدميني، نعم هو اتم و اكمل و افضل و اقدم كتاب وصل الينا يف 

هذا العلم و هذه املهنة، يكشف عن عبقرية املؤلف و عظمة الحضارة 

هذه  اعطوا  ممن  غريه  و  العامل  هذا  لكن  اليها  ينتمي  التي  االسالمية 

العطاءات املتميزة يف هذه املهنة تحتاج اىل جهد علم مكثف و منظم يك 

العلمي  بالعمل  حللها  ابهى  يف  لكن  و  النور  لرتى  الغطاء  عنها  يكشف 

الرتايث،   و  البيطري  التخصص  اهل  السطحية من غري  البعيد عن  السليم 

اىل   يحتاج  االمر  و  علمي،  عمل  كل  يفسد  الذي  االنحياز  او  والعصبية 

تعاون الجميع كل بتخصصه لهذا املرشوع الحضاري الضخم و الهام، رحم 

األمة  الله علامء هذه  العريب،  و رحم  البيطري  الطب  رائد  الختيل  الله 

الذين قدموا العلم لخدمة اإلنسانية جمعاء.
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الصور املرفقة

صورة عنوان غالف مخطوط كتاب الفروسية و البيطرة من قبل الطب و 

امور السلطنة املحفو يف مكتبة آيا صوفيا

صورة من مخطوط مخترص البيطرة للحسن بن االحنف تبني عالج نتوء 

الرحم و التي اعتمد فيها عىل ما ذكره الختيل يف طريقة عالج هذه الحالة
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الصيدلة عند المسلمين في العهد النبوي

ذ. إمام الشافعي محمد حمودي
أستاذ التاريخ والحضارة اإلسالمية،  قسم التاريخ والحضارة - جامعة األزهر

مرص

المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العاملني والصالة والسالم عىل أرشف الخلق وخاتم النبيني، 

محمد ابن عبد الله وعىل آله وصحبه أجمعني. 

وبعد

قواه،  تخور  وبدونها  اإلنسان،  عىل  الله  نعم  أعظم  من  الصحة  فإن 

وتفسد عليه دنياه، ومن أجل الحفاظ عىل هذه النعمة، يهتم البرش منذ 

األزل وحتى قيام الساعة باملحافظة عىل ما تبقى منها، أو اسرتجاع ما ذهب 

منها ، خاصة مع تقدم العمر، وهذا األمر ال يتأيت إال من خالل جهود األطباء 

والصيادلة.

ومن األمم التي اهتمت بعلم الطب والصيدلة، أمة العرب، والتي مل 

تعنت بيشء يف الجاهلية وصدر اإلسالم أكرث من اعتناءها بلغتها وبصناعة 

الطب والصيدلة، خاصة مع وجود الكثري من األحاديث النبوية الرشيفة التي 

تحث عىل تعلم الصيدلة، وتأمر بالتداوى من األمراض، ومن الخطأ أن نعتقد 

بأن النقلة الكربى التي أحدثها اإلسالم يف جزيرة العرب نقلة دينية فقط، 

ولكن كانت نقلة علمية يف شتى العلوم الرشعية والعملية التطبيقية، ومنها 

علم الصيدلة ، فقد اهتم بعلم الصيدلة العديد من صحابة النبي )صيل الله 

ىف  كبرية  جهود  للجميع  وكان  والنساء،  الرجال  منهم  فكان  وسلم(  عليه 

الصيدلة ، قياسا مع ظروف العرص الذي عاشوا فيه. 

عند  )الصيدلة  عن  للحديث  البحث  هذا  خصصت  فقد  هذا  لكل 

املسلمني ىف العهد النبوي(. وقد تحدثت فيه العوامل التي ساعدت املسلمني 

الكثري من  التي تحدثت عن  القرآنية  ، مثل اآليات  بالصيدلة  ىف االهتامم 

العقاقري واألعشاب النافعة،كعسل النحل وشجر اليقطني وغريها، واألحاديث 

النبوية الدالة عىل فضل الصيدلة ووجوب تعلمها، كام تناولت الحديث عن 

أشهر الصيادلة الرجال والنساء.

وذكرت فيه أيضا تعلم املسلمني للصيدلة يف داخل شبه الجزيرة العربية 

العهد  يف  عليها  الحصول  وظروف  والعقاقري  األدوية  عن  فضال  وخارجها، 

النبوي، مع عدم إغفال األدوية املستوردة من خارج شبه الجزيرة العربية، 

وذكر من تخصص ىف التجارة ىف العقاقري ىف العهد النبوي، وبينت فيه أيضا 

أفكار املسلمني ىف تركيب العقاقري واستشارتهم للنبى صيل الله عليه وسلم 

ىف تركيب بعضها، وطرقهم ىف عالج األمراض املختلفة. ثم جاءت الخامتة، 

وثبت املصادر واملراجع. 

وختاما ... أرجو من الله العىل القدير أن يستفيد من هذا البحث كل 

من يقرأه ، هو نعم املويل ونعم النصري.

العهد  فى  بالصيدلة  المسلمين  اهتمام  عوامل 
النبوي 

إن الصحة من أجل نعم الله عىل عبده ، وأجزل عطاياه، وأوفر منحه، 

بل إن العافية املطلقة أجل النعم عىل اإلطالق)1(، يقول ابن خلدون عن 

يف  إليها  محتاج  وأنه  الطب  صناعة  يف  فصل   «  : الطب)2(  صناعة  أهمية 

الحوارض واألمصار دون البادية ، ألن أمزجتهم أصلح وأبعد من األمراض، 

فتقل حاجتهم إىل الطب، ولهذا ال يوجد الطبيب يف البادية بوجه، وما ذاك 

إال لالستغناء عنه إذ لو احتيج إليه لوجد «. وقد توفرت عدة عوامل ساعدت 

املسلمني يف االهتامم بالصيدلة كانت عىل النحو اآليت: 

1. القرآن الكريم 

فقد وردت ىف القرآن الكريم الكثري من اآليات التى تتحدث عن األدوية 
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القرآن  حديث  مثل  األمراض،  بعض  من  تشفي  التي  العالجية  واملركبات 

النحل ىف قوله تعاىل )تكتب اآلية 68 و 69 من سورة  الكريم عن عسل 

النحل( وحديث القرآن الكريم عن شجر اليقطني – القرع – ىف قوله تعايل 

)تكتب اآلية 146 من سورة الصافات( وكذلك زيت الزيتون ىف قوله تعاىل 

)تكتب اآلية 20 من سورة املؤمنون(. وقد لفتت هذه اآليات الكرمية انتباه 

املهتمني بالصيدلة ىف العهد النبوي، وكانت دافعا لهم للبحث ىف فوائد هذه 

األشجار وغريها مام ورد ىف القرآن الكريم. 

2. الُسنة النبوية املطهرة 

هناك العديد من األحاديث الصحيحة التي تأمر بالتداوي، وأنه ال ينايف 

التوكل، كام ال ينافيه دفع داء الجوع والعطش والحر والربد بأضدادها، بل ال 

تتم حقيقة التوحيد إال مببارشة األسباب التي نصبها الله مقتضيات ملسبباتها 

قدراً ورشعاً)3(. عن ابن عباس ريض الله عنهام ، عن النبي )صيل الله عليه 

وسلم( قال :» الشفاء ىف ثالث : رشبة عسل ، ورشطة محجم ، وكيَة نار«)4(

ومن األحاديث الدالة أيضاً عىل مرشوعية تعلم الصيدلة، عن أيب هريرة 

ريض الله عنه، عن النبي صيل الله عليه وسلم قال :» ما أنزل الله داء إال أنزل 

له شفاء «  وىف رواية أخري :» تداووا عباد الله، فإن الله مل يضع داء إال وضع 

له شفاء، إال داء الهرم «)5(. ففي قولـه )صيل الله عليه وسلم( هذا، تقوية 

لنفس املريض والطبيب، وحث عىل طلب ذلك الدواء والتفتيش عليه، فإن 

فقهرت  روحه،  قويت  يزيله  دواء  لدائه  أن  نفسه  استشعرت  إذا  املريض 

الداء دواء، أمكنه طلبه  املرض ودفعته، وكذلك الطبيب إذا علم أن لهذا 

والتفتيش عليه.)6(

إثبات  تضمنت  قد  وغريها  الذكر  السالفة  األحاديث  هذه  أن  الشك 

األسباب واملسببات، وإبطال قول من أنكرها)7(، وأنها تحث عىل طلب تعلم 

الصيدلة للمحافظة عىل أغنى ممتلكات اإلنسان التي وهبها الله له وهي 

»الصحـة«. 

يف فجر اإلسالم وبداية دعوة محمد )صىل الله عليه وسلم( حدث يشء 

يف غاية األهمية بالنسبة للطب والصيدلة، ذلك أن رسول الله )صىل الله عليه 

وسلم( جاء أكرب داعية لصناعة الطب والصيدلة، فقد تحدث الرسول الكريم 

يف الطب، والصحة واملرض، والوقاية من العدوى، ويف األدوية والعقاقري، حتى 

للرواة عنه ثالمثائة من أحاديثه الرشيفة بهذا املوضوع سميت  تجمعت 

بعدئذ )بالطب النبوي()8(. وال شك أن هذه األحاديث الرشيفة كانت محط 

اهتامم املسلمني سواء من كان من األطباء والصيادلة يف األصل، أو ممن 

استهوته هذه األحاديث لتعلم فن الطب والصيدلة. 

3. الرتاث العريب القديم 

كانت العرب يف صدر اإلسالم ال تعن بيشء من العلم إال بلغتها ومعرفة 

أحكام رشيعتها، حاشا صناعة الطب، فإنها كانت موجودة عند أفراد من 

العرب غري منكرة عند جامهريهم لحاجة الناس طراً إليها، وملا كان عندهم 

من األثر عن النبي )صىل الله عليه وسلم( يف الحث عليها)9(، كام أن الوصايا 

الطبية لألطباء العرب قبل اإلسالم والتي أيدها محمد )صيل الله عليه وسلم( 

سنناً يعملون بها بإميان وعقيدة .)10( 

وهناك يشء آخر مرتبط بالرتاث العريب القديم، هو غني الجزيرة العربية 

بالعديد من األعشاب والنباتات الطبية التى ساعدت املتخصصني ىف الصيدلة 

ىف إجراء العديد من التجارب الستخدام هذه األعشاب ىف الرتكيبات الدوائية، 

مثل نبات )الغيض( بسيقانه القوية وزهور الشقائق)11(، وشقائق النعامن 

 Anemone زهرة برية حمراء جميلة وتسمي علميا باسم )الُشقار األكليىل

الجبلية،   العربية ىف املناطق  الجزيرة  coronaries( وتنبت ىف شامل شبه 

وهو مسكن لآلالم، وقاطع لنزيف الدم. 

4. تعلم الصيدلة 

استقوا  ولكنهم  اللحظة،  وليدة  الصيدلة،  ىف  املسلمني  جهود  تكن  مل 

معرفتهم فيها من أكرث من مصدر، مثل تعلم الصيدلة من األمم األكرث حضارة 

من العرب وقتذاك، أو من خالل التجربة الذاتية. لقد رحل الحارث بن كلدة 

إىل أرض فارس وأخذ الطب من أهل تلك الديار من أهل )جند يسابور( 

وغريها يف الجاهلية وجاد يف هذه الصناعة)12( ومترن هناك ، وعرف الداء 

والدواء)13(. 

وعروة بن الزبري بن العوام يقول لعائشة ريض الله عنها : أعجب من 

علمك بالطب، قالت : أي عريه إن رسول الله صيل الله عليه وسلم كان 

يسقم عند آخر عمره فكانت تقدم عليه وفود العرب من كل وجه، فتنعت 

له األنعات، فكنت أعالجها، فمن ثّم)14(، فكان عروة يقول : ما رأيت أحداً 

أعلم بفقه وال بطب وال بشعر من عائشة)15(. 

أشهر الصيادلة فى العهد النبوي 

لقد نبغ العديد من املسلمني يف الصيدلة ىف العهد النبوي وهم حسب 

األهمية عىل النحو اآليت : 
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1. الحارث بن كلدة :)16(

هو الحارث بن كلدة بن عمرو بن عالج بن أيب سلمة بن عبد العزى بن 

غرية بن عوف بن ثقيف)17( أصله من ثقيف من أهل الطائف)18( ملا ظهر 

اإلسالم قربه الرسول )صيل الله عليه وسلم( إليه، وظل محل ثقة العرب 

حتى مات يف سنة 33هـ)19(، وذكر ابن أيب أصيبعة بأن الحارث بن كلدة بقى 

أيام رسول الله )صيل الله عليه وسلم( وأيام أيب بكر وعمر وعثامن وعيل بن 

أيب طالب ومعاوية ريض الله عنهم)20( فقد اختلف أكرث املؤرخون يف تاريخ 

وفاته، ومل يرش أكرثهم إىل إسالمه ، وقسم منهم أنكـره)21(.

ذكر ابن عبد الرب، بأنه مات يف أول اإلسالم، ومل يصح إسالمه)22(، وشاركه 

يف هذا الرأي أيضاً القفطي)23(، يف حني ذكرت إحدى املراجع الحديثة الهامة 

، بأنه أسلم ومات مسلامً يف خالفة »عمر« وخرج مع النساء حينام حارص 

املسلمون الطائف سنة 9هـ)24(، وكان خروجه هذا بالطبع ملداواة الجرحـى. 

هذا ومتيل الدراسة إىل أن الحارث بن كلدة قد اعتنق اإلسالم، ومل ميت 

عىل وثنيته وذلك لألسباب اآلتيـة : 

أ ـ أن ابن أيب أصيبعة هو أشهر من صنف كتاباً لألطباء والصيادلة، مل 

يذكر أي ديانة للحارث بن كلدة مطلقاً، ال من قريب أو من بعيد)25(.

ب ـ أن الروايات التي ذكرها القفطي عن الحارث بن كلدة تكاد تكون 

متضاربة، فقد ذك بأنه مات يف أول اإلسالم ومل يصح إسالمه، يف حني يذكر يف 

موضع آخر من كتابه، أنه بقى إىل زمن معاوية ، فقاله له معاوية : ما الطب 

يا حارث : فقال : األزم يا معاوية، يعني الجـوع)26(.

ج ـ أنه ورد يف سنن أيب داود أن سعد بن أيب وقاص قال : مرضت مرضاً 

فأتاين رسول الله )صيل الله عليه وسلم( يعودين ، فوضع يده بني ثديي حتى 

وجدت بردها عىل فؤادي، فقال : إنك رجل مفؤود، ائت الحارث بن كلدة 

أخا ثقيف، فإنه رجل يتطبب)27(، فقد اعترب النبي)صىل الله عليه وسلم( 

الحارث بن كلدة يف هذا الحديث أخاً له، ولو كان عىل وثنيته ما كان ملحمد 

وبني مرشك يف  بينه  يجمع  أن  اإلسالم  نبي  عليه وسلم( وهو  الله  )صيل 

األخوة. 

د ـ أن ابن حجر العسقالين يقول يف ترجمة )أزدة )28( بنت الحارث بن 

كلدة الثقفية()29( : » مل يبق يف حجة الوداع أحد من قريش وثقيف إال أسلم 

وشهدها « ، ومبا أن الحارث بن كلدة والد )أزدة( هذه كان من أهل ثقيف 

وتوىف ـ حسن اختالف الروايات ـ عىل أقل تقدير يف خالفة أيب بكر الصديق 

ريض الله عنه أي ما بني 11هــ  13هـ ، بينام كانت حجة الوداع يف سنة 9هـ، 

فهذا يدل داللة قطعية عىل أنه اعتنق اإلسالم سنة 9هـ عىل أقل تقدير أيضاً. 

وقد ذكر ابن حجر العسقالين أيضاً ما يفيد إسالم الحارث بن كلدة، من 

خالل ترجمته أيضاً لشخصية أخرى لها عالقة بالحارث بن كلدة نفسه، وهي 

سمية موالة الحارث بن كلدة، يقول بن حجر عن ذلك)30( : » مل يرد ما يدل 

عىل أنها رأت النبي )صيل الله عليه وسلم( يف حال إسالمها، لكن ميكن أن 

تدخل يف عموم قولهم : إنه مل يبق يف حجة الوداع أحد من قريش وثقيف 

إال أسلم وشهدها «، فإذا كانت ابنة الحارث بن كلدة وموالته قد شهدتا 

حجة الوداع وأسلمتا، فمن باب أوىل أن يكون الحارث بن كلدة قد شهدها 

وأسلم ، خاصة وأنه كان من املقربني إىل النبي صيل الله عليه وسلم. هذا 

وإذا كان كل من رأي رسول الله )صيل الله عليه وسلم( وقد أدرك الُحلم 

فأسلم، فهو ممن صحب رسول الله )صيل الله عليه وسلم( ولو ساعة من 

النهار)31(، فيمكن القول بأن الحارث بن كلدة الثقفي كان من أعظم صحابة 

النبي )صيل الله عليه وسلم( وأكرثهم شهرة بني العرب والفرس. 

كان  فقد  والصيدلة،  الطب  علم  ىف  كلدة  بن  الحارث  جهود  عن  أما 

لتجربته الواسعة يف الطب وآرائه الحكيمة يلقب بـ » طبيب العرب «)32( 

فقد أدرك اإلسالم، وكان رسول الله )صيل الله عليه وسلم( يأمر من كانت به 

العرب)33(،  أطباء  أفاضل  من  طبيباً  كان  فقد  فيستوصفه،  يأتيه  أن  علة 

وللحارث بن كلدة الثقفي من الكتب كتاب » املحاورة » يف الطب ، بينه 

وبني كرسى أنو رشوان)34(، لكن مل يشريوا إىل مضمونه ومحتوياته وحجمـه)35(.

وقد شهد أهل بلد فارس ممن رآه بعلمه)36( وأصبح طبيب كرسى فارس، 

وقد تخصص الحارث يف علم الصحة، وأوىص بعدم اإلفراط يف الطعام، وعدم 

االستحامم بعد تناوله، كام أوىص بالحجامة والحقن)37(، كام كانت له معرفة 

مبا كانت العرب تعتاده وتحتاج إليه من املداواة، وله كالم مستحسن فيام 

يتعلق بالطب)38(.

2. شمردل النجراين :

هو شمردل بن قياث الكعبي النجراين، كان يف وفد نجران بني الحارث 

بن كعب، فنزل الشمردل بني يدي النبي صيل الله عليه وسلم، فقال : يا 

رسول الله، بأيب أنت وأمي، إين كنت كاهن قومي يف الجاهلية، وإين كنت 

أتطبب، فام يحل يل ؟ قال : فصد العرق ـ أي قطع العروق ـ ومحسمة 

الطعنة إن اضطررت ـ أي قطع العرق ثم كويه ـ وال تجعل يف دوائك ُشربماً 

ـ أن نبات يشبه الحمص يرشب ماؤه للتداوي ـ وعليك بالنسا- وهو نبت 
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يتداوي به مسهل للبلغمـ  وال تداوي أحداً حتى تعرف داءه » ، فقبّل ركبته، 

فقال : والذي بعثك بالحق ألنت أعلم بالطب مني « )39(.

وكان النساء يشهدن مع النبي صيل الله عليه وسلم املشاهد، ويسقني 

الرجل  األجنبية  املرأة  معالجة  جواز  هذا  وىف  الجرحى  ويداوين  املقاتلة، 

األجنبي للرضورة)40(، فإنهن كن يهينئ األدوية للجراح ويصلحنها، وال يلمسن 

من الرجل ماال يحل)41(. 

الشك أن مداواة النساء للجرحى يف القتال، مل يكن ملطلق النساء، بل كان 

ذلك للنساء املدربات عىل ذلك ممن لهن خربة يف هذا املجال وذلك لسببني: 

أ ـ أن بعض هذه الجراح كان غائراً وخطرياً، ومن املعروف عن النساء 

الضعف وعدم القدرة عىل مشاهدة ذلك، فلو مل تكن هذه املرأة مدربة ولها 

خربة يف ذلك، ما استطاعت حتى النظر إىل مثل هذه الجراح الخطرة، فضالً 

عن التعامل معها ومعالجتها. 

ب ـ أن هؤالء النساء لو مل تكن مدربات عىل ذلك، لكان باإلمكان أن 

تقوم إحداهن بفعل خاطئ رمبا يؤدي إىل إزهاق روح هذا الجريح أو ذاك. 

من  العديد  اهتم  فقد  النبوي،  العهد  بالصيدلة ىف  الرجال  اهتم  كام 

النساء أيضا بالصيدلة، وهن عىل النحو اآليت : 

- عائشة أم املؤمنني : هي عائشة بنت أيب بكر الصديق ريض الله عنهام، 

زوجة رسول الله وأم املؤمنني، املربأة من فوق سبع سموات، ماتت سنة 

57هـ ، يف خالفة معاوية)42(.

– فاطمة بنت محمد رسول الله: فاطمة بنت رسول الله صيل الله عليه 

وسلم، وأمها خديجة بنت خويلد، ولدتها وقريش تبني الحرم، وذلك قبل 

النبوة بخمس سنني)43(.

5. أسامء بنت عميس:

وبايعت،  قدميا،  مبكة  أسلمت  معد،  بن  عميس  بنت  أسامء  وهي 

وهاجرت إىل الحبشة مع زوجها جعفر بن أيب طالب)44(. 

6. الشفاء بنت عبد الله:

الشفاء بنت عبد الله بن عبد شمس القرشية العدوية، أسلمت قبل 

النساء وفضالئهن)45(،  الهجرة فهي من املهاجرات األول، كانت من عقالء 

عليها  وغلب  ليىل،  واسمها  الرأي،  يف  يقدمها  عنه  الله  ريض  عمر  وكان 

الشفاء)46(.

أما عن خربتها الطبية، فقد كانت متخصصة يف نوع معني من األمراض 

وهو مرض النملة، قال لها رسول الله صيل الله عليه وسلم : علمي حفصة 

رقية النملة كام علمتها الكتابة«، وكانت ترقى يف الجاهلية، فقدمت عىل 

النبي صيل الله عليه وسلم، فقالت : يا رسول الله، أين كنت أرقى برقى من 

، فعرضتها عليها،  : فاعرضيها  الجاهلية فقد أردت أن أعرضها عليك قال 

وكانت ترقى من النملة ، فقال : أرقى بها وعلميها حفصة)47(.

يف  وحرارة  وُحرقه  وحكة  قليل  ورم  مع  بثُور صغار  فهي:  النملة  أما 

اللمس ، ترسع إىل التقرح)48(، وهي تخرج يف الجنبني، ويقال : إنها تخرج 

أيضاً يف غري الجنب، ترقى فتذهب بإذن الله عز وجل)49(، أي أن الشفاء بنت 

عبد الله كانت مبثابة أخصائية يف األمراض الجلدية بلغة هذا العرص. 

العهد  في  األدوية  صناعة  في  المسلمين  جهود 
النبوي 

كان من املتوقع جدا أن يهتم األعراب مبعرفة طبيعة ما ينبت يف صحرائهم 

من الشجر واألعشاب، بعد أن أفادوا منها عن طريق الصدفة والتجربة )50(. 

وعندما ظهر اإلسالم مل يكن من هديه )صىل الله عليه وسلم( وال هدي أصحابه 

استعامل األدوية املركبة، بل كان غالب أدويتهم باملفردات، ورمبا أضافوا إيل 

املفرد ما يعاونه، وهذا غالب طب األمم عيل اختالف أجناسهم)51(. وهذا 

يتاميش مع القاعدة التي مازالت متبعة حتى اآلن، وهي العدول عن الدواء 

املركب، إذا كان الحصول عيل الشفاء ممكنا بالدواء املفرد)52(. 

األدوية املفردة إما أن تكون نباتية، وهي مثر أو بذور أو زهر أو ورق، 

إما معدنية وهي حجرية، وإما حيوانية كأعضاء الحيوانات وأحشائها)53(. 

كانت صناعة األدوية عيل عهد النبي )صىل الله عليه وسلم( يقوم بها 

بعض األطباء من صحابته ريض الله عنهم، عن عبد الرحمن بن عثامن : أن 

طبيبا سأل النبي )صىل الله عليه وسلم( عن ضفدع يجعلها يف دواء، فنهاه 

النبي )صىل الله عليه وسلم( عن قتلها)54(. ويستفاد من هذا الحديث أن 

صناعة األدوية كانت موجودة عيل عهده )صىل الله عليه وسلم(، وأنه كان 

يراعي فيها الحالل والحرام فيام يدخل يف مشتقاتها. 

بأدوية  يتعلق  فيام  خاصة  كبري  حد  إيل  متوفرة  األدوية  هذه  كانت 

تضميد الجراح، تقول أم زياد األشجعية : » خرجت مع النبي )صىل الله عليه 

وسلم(يف غزوة خيرب سادس ست نسوة، فبلغ النبي )صىل الله عليه وسلم( 

فبعث إليهن، فقال : بإذن من خرجنت ؟ ورأينا يف وجهه الغضب، فقلنا : 
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خرجنا ومعنا دواء نداوي الجرحى «)55(.  أي أن الدواء كان متوفرا مع ست 

من النساء وليس مع صحابية واحدة، وهذا يف حد ذاته خري دليل عيل توفره. 

إذا كانت بعض العقاقري أو األدوية تصَنع عيل أيدي الصحابة ريض الله 

عنهم يف العهد النبوي، وأن هذه األدوية كانت متوفرة إيل حد كبري، فكان 

من الطبيعي أن يكون هناك من يبيعها، فقد كان الصحايب الجليل أبو مويس 

األشعري)56( يبيع العقاقري)57(. لكن املصادر التاريخية مل متدنا بأي معلومات 

عن كيفية حصوله ريض الله عنه عىل هذه العقاقري، وعن أسعارها، أو طبيعة 

املكان الذي كانت تحفظ فيه هذه العقاقري. 

من  األطباء  بعض  ويد  بفكر  صناعتها  يتم  األدوية  هذه  كانت  وإذا 

املسلمني يف العهد النبوي، فقد وجدت بعض األدوية التي كانت تصَنع يف 

املدينة املنورة، وإن كانت فكرة تركيبها ومشتقاتها يتم استريادهام من خارج 

حدود الجزيرة العربية، وهو ما ميكن أن نتعرف عليه من خالل ما ورد يف 

قصة وفاته )صىل الله عليه وسلم(. 

عندما أغمي عيل رسول الله )صىل الله عليه وسلم( يف مرضه الذي تويف 

فيه، قالت أسامء بنت عميس: ما وجعه هذا إال من ذات الجنب)58(، فلَدوه، 

فلددناه، فلام أفاق، قال : من فعل ىب هذا ؟ قالوا : لَدتك أسامء بنت عميس، 

ظنت أن بك ذات الجنب، قال : أعوذ بالله أن يبتليني بذات الجنب، أنا أكرم 

عيل الله من ذلك)59(. 

إذ ملا أفاق النبي )صىل الله عليه وسلم( وجد خشونة الُلد فقال:» ما 

صنعتم يب ؟ قالوا : لددناك . قال : مباذا ؟ قلنا : بالعود الهندي ويشء من ورس 

وقطرات زيت، فقال : من أمركم بهذا ؟ قالوا : أسامء بنت عميس، قال : هذا 

هام  عميس  بنت  وأسامء  سلمه  أم  وكانت  الحبشة،  بأرض  أصابته  طب 

لَدتاه)60(. فقد أيت به بعض مهاجري الحبشة إيل الحجاز)61(. وهى أسامء بنت 

عميس ريض الله عنها، كام رصح بذلك رسول الله )صىل الله عليه وسلم(، 

كام يستفاد من ذلك أيضا جواز استرياد الدواء من خارج دولة اإلسالم، طاملا 

أن فيه فائدة لصحة اإلنسان. 

أما اللدود فهو دواء يصنع كالعجني كريه الطعم يحيش به جانب الفم 

يف الشدق، ويرتكه ليبتلعه املريض شيئا فشيئا، وال شك يف أن كراهة طعمه 

وطول بقاء هذا الطعم يف الفم هو الذي أعطاه هذا االسم، ألن اللدود هو 

الغريم الذي ال يفارقك، ومن هنا يقال عدو لدود)62(.

أما عن مكونات دواء اللدود – والذي  نقلت فكرة مكوناته وفائدته 

الصحية الصحابية أسامء بنت عميس ريض الله عنها – فهو كام ورد آنفا 

يتكون من شيئني أولهام : العود الهندي وهو نوعان أحدهام : يستعمل يف 

األدوية وهو الكست، ويقال له : القسط، والثاين : يستعمل يف الطيب، ويقال 

له : األلَوة، والقسط نوعان : أحدهام البيض الذي يقال له : البحري، واآلخر: 

الهندي وهو أشدهام حرَا، واألبيض ألينهام، ومنافعهام كثرية جدا)63( والعود 

الهندي عموما غني مبشتقات الحامض البنزوييك )AC. Benzoique( الذي 

يذيب البلغم، ويقتل الجراثيم وال زالت مشتقاته تدخل يف كثري من الرشابات 

املضادة للُسعال)64(. 

أما ثاين مشتقات اللدود وهو الورس فإنه يجلب من اليمن، وهو احمر 

بالزعفران  شبيه  وهو  ويجمع،  منها  ينحت  شجر  قشور  عيل  يوجد  قان 

املسحوق)65(، وأجوده األحمر اللني يف اليد ، القليل الُنخالة)66(. إىل جانب 

عالج  ىف  املتخصصة  العقاقري  وجدت  فقد  األمرض،  تعالج  التى  األدوية 

الجروح، فقد عالج األطباء – يف ذلك العرص – الجروح بوضع الخرق بعضها 

فوق بعض عىل الجراح و أي بتضميده بها، ولقطع نزيف الدم املنبعث من 

الجروح، استعملوا الرماد والزيوت املغلية لتَسكب عيل الجرح لقطع نزيف 

الدم)67(. وهذه الفكرة الطبية التي من شأنها أن تحافظ عىل حياة اإلنسان 

فعلها الصحابة ريض الله عنهم مع النبي )صىل الله عليه وسلم( يف غزوة 

أحد، عندما كرثت جراحه )صىل الله عليه وسلم( وكانت حياته الرشيفة 

معرضة لخطر املوت. 

ملا كان يوم أحد وانرصف املرشكون ، خرج النساء إيل الصحابة يعينونهم 

و فكانت فاطمة)68( فيمن خرج)69(. وخلص العدو إيل رسول الله )صىل الله 

عليه وسلم( فقذف بالحجارة حتى وقع لشقه ، وأصيبت رباعيته، وُشج يف 

وجنتيه، وكُلمت شفتاه)70(، فجعل الدم يسيل عىل وجهه، وجعل ميسح الدم 

عن وجهه، ويقول : كيف يُفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بالدم ؟)71(. 

سألوا سهل بن سعد الساعدي ريض الله عنه : بأي يشء دووي جرح 

رسول الله )صىل الله عليه وسلم( ؟ فقال : ما بقي أحد من الناس اعلم به 

مني ، كان عيل  يجيء باملاء يف ترسه ، وكانت فاطمة تغسل الدم عن وجهه 

)صىل الله عليه وسلم()72(، فلام رأت فاطمة الدم ال يزيد إال كرثة، أخذت 

قطعة حصري فأحرقتها، حتى إذا صارت رمادا، ألصقته بالجرح ، فأستمسك 

الدم برماد الحصري املعمول من  الربدي، وله فعل قوي يف حبس الدم، ألن 

فيه تجفيفا قويا، وقلَة لذع، فإن األدوية القوية التجفيف، إذا كان فيها لذع 

هيجت الدم وجلبته)73(. وزعم أهل الطب أن الُحرص كلها إذا أحرقت تبطل 

زيادة الدم، بل الرماد كله كذلك ، ألن الرماد من شأنه القبض)74(. 

هذا وميكن القول بأن ما فعلته السيدة فاطمة الزهراء ريض الله عنها، 
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من وقف لنزيف الدم السائل من جسد النبي )صيل الله عليه وسلم( مل يكن 

من قبيل الصدفة، وإمنا كان نابعا من معلومات طبية أصيلة ، وذلك لسببني: 

1 – أنها لو مل تكن متأكدة بأن رماد الحصري املصنوع من الربدي ، سيفيد 

يف وقف نزيف الدم، ما كانت أن تغامر بحياة أبيها رسول الله )صىل الله 

عليه وسلم(، فرمبا كان يف ذلك أذاه )صىل الله عليه وسلم(. 

2 – أنها عمدت إيل حرق الحصري املصنوع من الربدي، ومل تقم بحرق 

بعض أغصان الشجر أو حتى األعشاب املتواجدة بالتأكيد يف املكان، أو بعض 

وهذا  الرماد،  عىل  لتحصل  الجراح،  تضميد  يف  املستخدمة  الثياب  خرق 

بالتأكيد لتيقنها بأن حصري الربدي له نتائج ايجابية وفعالة ملنع نزيف مثل 

هذه الجراح. 

أما عن فكرة عالج مرض النملة اآلنف الذكر، فإن الصحابية الشفاء بنت 

عبد الله ريض الله عنها كانت تعالجها عن طريق الرُقية، فكانت ترقي بها 

عىل عود )كركم( سبع مرات، وتضعه مكانا نظيفا، ثم تدلَكه عىل حجر بخَل 

ثقيف – أي مصنوع يف ثقيف – وتطليه عىل النملة)75(. 

الصحايب  النبوي،  العهد  يف  األول  العرب  طبيب  وخربة  أفكار  عن  أما 

الحارث بن كلدة ريض الله عنه فكان أول طبيب عريب اطلع عىل الطب 

اليوناين ودرسه عىل أطبائه، وأول من مارسه منهم عىل القواعد العلمية، ال 

التقليدية)76(. ومن األمثلة عىل خربته العملية يف مجال الطب، أن معيقب بن 

له،  الله عنه وكاتبا  الخطاب ريض  األزدي كان خازنا لعمر بن  أيب فاطمة 

فأصابه الجذام فدعا له عمر، الحارث بن كلدة الثقفي وقال له: عالجه. قال: 

يا أمري املؤمنني أما أن يربأ فال، ولكني أداويه حتى يقف مرضه فال يزيد. قال 

عمر : فذاك. فكان يأمر بالحنظل الرطب فيدلَك به قدميه وال يزيده عىل 

ذلك فوقف مرضه حتى مات)77(.

وعىل الجملة فإن صيدلة  العرب يف فجر اإلسالم، صارت أساسا للمعارف 

العرب عىل  الذي تاله وحتى اطالع  القرن  العربية عىل مدى  الصيدلة  يف 

أيب جعفر  العبايس  الخليفة  زمن  يف   – واسع  بشكل   – اليونانية  الصيدلة 

املنصور )136 – 158 هجرية / -754 775 م()78(.

الخاتمة

من خالل ما تم ذكره عن )الصيدلة عند املسلمني ىف العهد النبوي( ميكن 

أن نخلص بالنتائج املهمة اآلتية : 

1 – ظهر من خالل البحث بأن هناك العديد من من العوامل التي 

الكريم  القرآن  مقدمتها  وىف  بالصيدلة  االهتامم  ىف  املسلمني  ساعدت 

واألحاديث النبوية الرشيفة التي تحث عىل تعلم الصيدلة، والعمل باألسباب، 

وأنه ال يتناىف مع التوكل عىل الله تعاىل. 

يف  األول  العرب  طبيب  و  صيديل  بأن  الدراسة  خالل  من  تبني   –  2

الجاهلية وصدر اإلسالم، وهو الحارث  بن كلدة الثقفي، كان مسلام، ومل ميت 

عىل الكفر كام هو شائع عنه يف الكثري من املصادر التاريخية، كام كانت له 

صحبة مع النبي )صىل الله عليه وسلم(، وأن النبي )صىل الله عليه وسلم( 

كان يأمر من كانت به علَة أن يذهب للعالج عنده. 

يف  املتخصصات  الصحابيات  النساء  عدد  بأن  البحث  من  وضح   –  3

الصيدلة يف العهد النبوي قد فاق عدد الرجال، وأنهن كن يعالجن يف الغالب 

الجرحى من الرجال يف الغزوات اإلسالمية املختلفة، وهذا األمر له مدلول 

آخر غري تفوقهن يف هذا العلم، وهو أن اإلسالم مل يأت للتضييق عىل املرأة 

والحد من حريتها كام يدعى أعداء اإلسالم، ولكنها رشيك حيوي وفعال يف 

املجتمع اإلسالمي. 

4 – أبانت الدراسة بأن معرفة الصحابة ريض الله عنهم بعلم الصيدلة، 

الشام  وبالد  فارس  بالد  يف  الشهرية  الطبية  املراكز  يف  التعلم  نتاج  كانت 

والحبشة، هذا فضال عن املوروث العريب يف علم الطب.

5 – كشفت الدراسة بأن صناعة األدوية كانت متوفرة يف العهد النبوي، 

وأن الصحابة األطباء كانوا يقومون برتكيبها، بل ووجد منهم من تخصص يف 

بيعها، كام كانت هناك بعض العقاقري املستوردة من خارج شبه الجزيرة 

العربية، سواء كان هذا االسترياد لفكرة تركيب هذا الدواء، أو للمواد الطبية 

املستخدمة فيه. 

وقابلة  عملية  كانت  الطبية  الصحابة  أفكار  بأن  البحث  أظهر   –  6

للتطبيق، ومل تكن نظرية وحبيسة العقول، خاصة يف التعامل مع الجروح، 

وأن جهودهم ىف الصيدلة كانت مبثابة النواة التي بنيت عليها الصيحة الطبية 

الكربى يف العصور اإلسالمية الالحقة. 
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تاريخ طب الفم و األسنان عند المسلمين

د. سعد الصقلي الحسيني
طبيب تقويم األسنان و الفكني، باحث يف تاريخ الطب و قضايا اإلعجاز العلمي

املغرب

المقدمة

فكان  بالصحة،  واالهتامم  النظافة  قواعد  اإلسالم  تعاليم  أرست  لقد 

النواة والنور الذي استنار به كل العلامء املسلمني. وملا كانت أول قواعده 

فلهذا  األركان،  من  ييل  ملا  املدخل  والوضوء  الطهارة  هي  وضعت  التي 

اعتنى األجداد بالصحة العامة والصحة الفموية بالخاصة. 

و ألن الوقاية خري من العالج فقد أخذت الوقاية حيزاً مهامً واستمدت 

تعاليمها من اإلسالم، وذلك ابتداًء من سنن الوضوء التي أكدت عىل ابتداء 

الوضوء بالسواك حيث يقدمه عىل أفعال الوضوء. ونرى ذلك من أحاديث 

فطيبوها  القرآن  أفواهكم طرق  »إن  بقوله:  وسلم  عليه  الله  النبي صىل 

بالسواك  وعن أيب هريرة رىض الله عنه أن رسول الله صىل الله عليه وسلم 

قال: »لوال أن أشق عىل أمتي ألمرتهم بالسواك عند كل صالة » متفق عليه. 

عند  األسنان  و  الفم  طب  لتاريخ  معمقة  دراسة  عن  عبارة  البحث 

املخطوطات  تحقيق  و  دراسة  عىل  األوىل  بالدرجة  اعتامدا  املسلمني، 

مرتباً  تاريخياً  جرداً  تاريخية.  عرب محطات  املسلمني  األطباء  عند  الطبية 

لعدد من إسهامات كبار األطباء حول طب األسنان، من أمثال ابن ربن 

الطربي )ت 247 ه / 861م( و ابن قرة )ت 288 ه / 901م( و الرازي   

)ت311 ه / م923(، وابن الجزار )ت 350 ه / 961م(، والزهراوي )ت 

427 ه / 1036م( وابن سينا )ت 428 ه / 1037م( وابن وافد )ت 460 ه 

/ 1068م( وأبو العالء بن زهر )ت 587 ه / 1162م( وابن رشد )ت 595 

ه / 1198م( و أيب مروان بن زهر )ت 595 ه / 1199م(، وابن البيطار )ت 

646ه / 1248م( وابن السويدي )ت 690ه / 1291م(، و السيوطـي )ت 

911 ه / 1505م( واألنطايك )ت 1008ه / 1600م(. 

يشمل البحث ثالثة فصول 

الطب النبوي. ـ 

إسهام األطباء املسلمني يف مجال تخصصات طب الفم و األسنان. ـ 

بالصور ـ  اليوم  و  األمس  بني  الطبية  اآلالت  لبعض  مقارنة  دراسة 

واملخطوطات.

وسوف أحاول ، من خالل دراسة بعض املخطوطات و الكتب، إبراز 

الفم  جراحة  مجال  يف  والعرب  املسلمون  األطباء  أحرزه  الذي  التقدم 

املعالجة  مطابقة  مدى  تظهر  فنية  مبعالجة  ذلك  نتبع  ثم  واألسنان، 

الجراحية القدمية مع الحديثة التي تبناها الطب الحديث. و أدعو من الله 

التوفيق. 

المراحل التاريخية لتطور طب األسنان عند المسلمين 

بعثة الرسول وقيام الدولة اإلسالمية 	 

املواسم والحج، ومبا أن اختالط عرب الجاهلية بالشعوب األخرى كان 

كانت مكة مركز التجارة واألدب ببالد الحجاز حيث كان العرب يجتمعون 

اليمن  إىل  والصيف  الشتاء  رحلتي  حدود  يف  وضيقاً  محدوداً  أيام  فيها 

والشام، فقد كانت معرفتهم بالطب جد محدودة ومل يستفيدوا من  تطور 

الطب يف بالد الرافدين ومرص واليونان والهند والصني. ومن أشهر أطباء 

عام  )تويف  اإلسالم  ظهور  إىل  عاش  الذي  كلدة  بن  الحارث  الجاهلية 

ومن  جديم،  وابن  جناب  بن  زهري  و  النرض،  ابنه  وكذلك  50ه/670م( 

مبهارة  تعالج  كانت  التي  األودية  وزينب  األنصارية  عطية  أم  النساء: 

العيون، ورفيدة األسلمية. 

خلق  خلق،  الذي  ربك  باسم  »إقرأ  هي:  نزلت  سورة  أول  كانت   
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اإلنسان من علق اقرأ وربك األكرم الذي علّم بالقلم علم اإلنسان ما مل 

العلم  أساس  الكلمة  هذه   » إقرأ   « هـي  للوحي  كلمة  أول  إن  يعلم«، 

واملعرفة والتحصيل، وهي دعوة ملسح الجاهلية والجهل من العقول وبناء 

حضارة أّسسها الرسول ووضع لبناتها وقواعدها، حضارة إسالمية شامخة 

لخالقه  ُمْمتِثالً  ذلك يف دعوته،  بعد  الرسول  أحدثه  األوضاع  وانقالب يف 

وباعثه، مبلِّغاً أمانته ودعوته بكل صرب وتجلّد ورحمة للعالـمـني، ويبدو 

أن أول درس أو ِعلْم هو خلق اإلنسان من علق: )الطب(. 

الدعوة اإلسالمية منذ  تاريخ اإلسالم ويتتبع مراحل  إن كل من يقرأ 

كانوا  الذين  األفراد  شخصيات  تتغري  كانت  كيف  ويرى  األوىل،  أيامها 

أن  يستطيع  وسلم،  عليه  الله  الرسول صىل  مدرسة  يف  اإلسالم  يتعلمون 

الكريم  القرآن  أحدثه  الذي  العظيم  التأثري  مدى  واضحاً  إدراكاً  يدرك 

وأخالق النبي املصطفى و سريته الزكية العطرة  ودعوة اإلسالم يف نفوسهم.

سورة  املتطهرين(  ويحب  التوابني  يحّب  الله  )إن  وجل  عز  يقول 

البقرة، اآلية220.

وقال  حبذا املتخللون من أمتي. قالوا وما املتخللون يارسول الله؟ 

الوضوء  تخليل  أما  الطعام.  من  واملتخللون  الوضوء  يف  »املتخللون  قال: 

فاملضمضة واالستنشاق وبني األصابع، وأما تخليل األسنان فمن الطعام، إنه 

ليس يشء أشّد عىل امللكني من أن يريا بني أسنان صاحبها طعاماً وهو قائم 

الله  ريض  األنصاري  أيوب  أيب  عن  بسنده  أحمد  اإلمام  أخرجه  يصيّل«. 

عنهام. 

يف ظاهر جلد اإلنسان توجد ماليني الجراثيم و ثبتت الدراسات أن 

الوضوء يؤدي للقضاء عىل الجراثيم بصورة واضحة. 

الفطريات  توجد  كام  امليكروبية   املستعمرات  مئات  بالفم  يوجد 

إزالة معظمها كام يؤدي  باملاء اىل  والطفيليات بكرثة و تؤدي املضمضة 

تتبعها بالسواك و استعامله بصورة صحيحة إىل نقص حاد يف الحموضة 

لضامن سالمة األسنان و اللثة ، وعن عائشة رىض الله عنها أن رسول الله 

 قال: » عليكم بالسواك فإنه مطهرة للفم ومرضاة للرب عز وجل « 

رواه أحمد والنسايئ والرتمذي. 

و من فوائد السواك:

السبحية  البكثرييا  الفموية و أهمها  الجراثيم  فتاكة عىل  له قدرة   -

املسببة للحمى الروماتيزمية.

فالسواك يحتوي عىل زيوت عطرة تساعد عىل إزالة الروائح الكريهة 

من الفم، وكذا عىل مواد كياموية تزيل اصفرار األسنان، وعىل ألياف تزيل 

الطعام العالق بني األسنان، وعىل مادة قابضة للثة مينع حدوث النزيف. 

وعلميا يحتوي السواك عىل الفلورين متنع تسوس األسنان وتستخدم يف 

تركيب معاجني األسنان .

للعفونة مطهرة قابضة  )العفص( بنسبة كبرية وهي مادة مضادة   -

تعمل عىل قطع نزيف اللثة وتقويتها.

رائحة حادة  السنجرين »sinnigirin« ذات  - مادة خردلية تسمى 

وطعم حراق تساعد عىل الفتك بالجراثيم.

- الكلورايد مع السليكا وهي مواد تزيد بياض األسنان ووجود مادة 

صمغية تغطي امليناء وتحمي األسنان من التسوس)23(.

- »3 ميثيل أمني« يعمل عىل التئام جروح اللثة ومنوها السليم 

من  باحثون  بها  قام  السواك  عىل  عديدة  دراسات  أجريت  علميا 

نتائج  وتتلخص  وباكستان.  والهند  والسعودية  وأوروبا  املتحدة  الواليات 

هذه األبحاث يف ان عصارة السواك تحتوي عىل مضادات طبيعية للبكترييا 

املسببة لتسوس األسنان وأمراض اللثة، وان الذين يستخدمون السواك أقل 

عرضة لإلصابة بتسوس األسنان وأمراض اللثة من الذين ال يستخدمونه. 

كذلك فان بعض مكونات عصارة السواك تضاهي يف تأثريها غسيل الفم 

املينا  طبقة  حامية  يف  تساهم  أخرى  مواد  وعىل  بالليستريين.  املعروف 

وإزالة جري وتلونات األسنان ومنع نزف اللثة. 

قامت منظمة الصحة العاملية بتشجيع استخدام السواك كوسيلة من 

يعترب  كونه  الفقري  العامل  دول  يف  وخاصة  واألسنان  الفم  تنظيف  وسائل 

معجون  ذاتيا  وتفرز  للجميع،  ومتوفرة  ورخيصة  طبيعية  أسنان  فرشاة 

الثمن.  الغالية  األسنان  معاجني  جميع  جودته  يف  يفوق  الذي  األسنان 

وأحدث ما تم عمله يف مجال أبحاث السواك هو صنع بعض مستحرضات 

األسنان من املواد املستخلصة من السواك مثل معاجني األسنان وغسول 

الفم والتي تعترب إضافة علمية هائلة لالستفادة من مواد السواك املفيدة. 

و للسواك دور فعال يف عالج التهابات الحنجرة والوقاية منها. 

الطب عند األمويني )661-750م(  	 

نقلت عاصمة الدولة اإلسالمية إىل دمشق بالشام، فاختلط املسلمون 

بالرومان واإلغريق، واشتغل املسلمون بالعلوم الطبية والسيام الكيمياء. 

وقد اهتموا مبختلف علوم الثقافة اليونانية يف مرص وسوريا وغريب آسيا .
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المؤتمر الدولي الرابع لتاريخ الطب في التراث اإلسالمي  |  المؤتمر الدولي السابع للجمعية الدولية لتاريخ الطب اإلسالمي

إن الفتوحات اإلسالمية وغريها قرَّبت بني البلدان املفتوحة مبا فيها 

ثم  الدخيلة  العلوم  تعريب  عىل  فعملوا  مختلفة،  مدنيات  من 

تطويرهاوتصحيحها. وهكذا بعد أن انتقل العرب من شظف العيش إىل 

الوعي  لديهم  وكَرُبَ  لألمراض  عرضة  أجسامهم  أصبحت  والتمدن،  الرتف 

برضورة الطب.

مع تطور الحضارة اإلسالمية العربية وازدهارها يف سائر املجاالت، كان 

للطب الحظ الوافر يف هذا التطور، فقد شهد تقدماً عظيامً عىل يد األطباء  

املسلمني الذين درسوا الكتب الطبية القدمية دراسة مستفيضة، ثم انتقلوا 

إىل اإلبداع واالكتشاف والتجريب ليقدموا تراثاً طبياً غنياً نهلت منه أوربا 

فيام بعد. 

الطب عند العباسيني:	 

العباسيون هم ساللة تولّت الحكم بعد األمويني )132-656ه / 750-

اإلمرباطورية  بلغت  سوداء،  راية  شعارهم  العباس،  إىل  ينتمون  1259م( 

اإلسالمية يف عهدهم أوج عزِّها. 

لقد قام املغول أربعني يوماً بقتل اآلالف من أهل بغداد ذهب خاللها 

بعض املؤرخني أن عدد ضحايا املغول  900 ألف ومنهم من ذكر أن املغول 

أمئة  وقتلوا  العلم،  ورجال  العلامء  وقتلوا  ألف،  ومثامنائة  مليونا  قتلوا 

العلمية  واملخطوطات  الكتب  نفائس  وأحرقوا  القرآن،  وحملة  املساجد 

بإعجاب  التاريخ  يذكرهم  الزال  فطاحل  عرب  أطباء  برز  قد  و  القدمية. 

وكتابه  870م  سنة  املتوىف  الطربي  ربن  بن  عيل  منهم  نذكر  وافتخار، 

املوسوعة » فردوس الحكمة «. الطبيب العظيم أيب بكر الرازي املتوىف سنة 

321ه وكتابه الفريد: » الّحاوى يف الطب « وهو مجلد ضخم من مثانية 

سينا  ابن  الرئيس  والطبيب  الجسد.  أمراض  جميع  يف  مجلدات 

)980م1037-م/370ه428-ه( وكتابه » القانون يف الطب « ظل يدرس يف 

الجامعات األوربية لحدود القرن 18ميالدي.

خالصة ألهم إبداعات األطباء املسلمني يف أمراض الفم واألسنان.

أوال: رشف املهنة.

وكان عىل الطبيب املسلم أن ميارس مهنته بعيدا عن التطرف الديني. 

ويف إشارة واضحة أمر الرسول صىل الله عليه وسلم باستدعاء » الحارث 

بن كلدة « وهو غري مسلم لعالج سعد بن أيب وقاص، وكان عليه الصالة 

والسالم يقول: »ادعوا  له الحارث بن كلدة فإنه رجل يتطبّب«.

ويف طب األسنان لنا يف تعبري الزهراوي عن الحجامني عربة ولكأين به 

طبيب األلفية الثالثة، فهو يقول »وإياك أن تصنع ما يصنع جّهال الحجامني 

يف إقدامهم عىل قلعه من غري أن يستعملوا ما ذكرنا، فكثريا ما يحدثون 

عىل الناس باليا هي أعظم، أيرسُها أن ينكرس الرضس، وتبقى أصولها كلها 

أو بعضها، وإما أن تقلعه ببعض عظام الفك كام شاهدنا ذلك مرارا «.

ثانيا: طب األسنان الوقايئ.

نفعها  عظيم  األسنان  إن   « فيقول  األسنان  دور  الجزار  ابن  يصف 

لجامل اإلنسان، والقيام مبضغ األغذية، وكذلك تقويم الكالم «. 

اللسان،  يجفف   « ألنه  السواك  استعامل  عىل  الرازي  بكر  أبو  وألح 

ويطيب النكهة، وينقي الدماغ، ويلطّف الحواس، ويجلو األسنان، ويشد 

م الرّازي السنونات واملضامض إىل سبعة أنواع. اللثة «.وقسَّ

 : األسنان  قلع  يف  الترسع  من  حّذر  فقد  الزهراوي،  القاسم  أبو  أما 

»ينبغي أن يعالج الرضس من وجعه بكل حيلة وترتيث عن قلعه فليس 

منه خلف إذا قلع ألنه جوهر رشيف «. كام ألح عىل رضورة التأكد من 

الرضس املريض: » ينبغي إذا عزم العليل عن قلعه أن تتثبت حتى تصح 

عندك الرضس الوجع: فكثريا ما يخدع العليل الوجع ويضن أنه يف الرضس 

الصحيح فيقلعها، ثم ال يذهب الوجع حتى يقلع الرضس املريضة «.

ثالثا: ترشيح األسنان.

ح ابن سينا األسنان ومحيطها، حيت يقول: »فمن األسنان ثنيتان  رشَّ

ورباعيتان من فوق ومثلهام  من أسفل للقطع، ونابان من فوق مثلها من 

زمان  وسط  األكرث  يف  تنبت  النواجد  و  للطحن«،  وأرضاس  للكرس  أسفل 

النمو وهو بعد سن البلوغ والوقوف يكون عند ثالثني سنة ولذلك تسمى 

أسنان الحلم.

كام وصف ابن سينا أصول األرضاس وعددها بدقة كبرية: » ولألسنان 

الفّكني،  من  لها  الحاملة  العظام  ثقب  يف  تركز  محّددة،  ورؤوس  أصول 

وتنبت عىل حافة كل ثقبة مستديرة عليها. وأما األرضاس املركوزة يف الفك 

كان  ورمبا  رأسان،  الرؤوس  من  منها  واحد  لكل  يكون  ما  فأقل  األسفل 

ما  فأقل  األعىل  الفك  يف  املركوزة  وأما  أرؤس،  ثالثة  للناجدين  وخصوصاً 

يكون لكل واحدة ثالثة أرؤس.

والحلقوم  األسفل  الفك  وعضل  الشفة  عضل  سينا  ابن  ح  رشَّ وقد 

وعضل اللسان. 
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رابعا: جراحة الفم واألسنان. 

وكتابه  اإلطالق،  عىل  عريب  جراح  أشهر  الزهراوي  القاسم  أبو  يعد 

»الترصيف ملن عجز عن التأليف « هو أرقى ما كتبه العرب يف الجراحة، 

ويف ميدان طب األسنان ومن خالل اطالعي عىل املخطوط املذكور انبهرُت 

لدقة التحليل الجراحي ووفرة اآلالت وتنوعها.

لقد تفّنن الزهراوي يف عملية قلع األسنان ويقول: »فإذا صح عندك 

الرضس الوجع نفسه فحينئذ ينبغي أن ترشط حول السن مبضع فيه قّوة 

حتى يحل اللثة من كل جهة، ثم تحركه بأصبعك أو بالكالليب اللطاف 

متكيناً  الكبار  الكالليب  فيها  حينئذ  متكن  ثم  تزعزعه،  حتى  قليال  قليال 

جيداً، ثم تجدب الرضس بعد ذلك عىل استقامة لئال تكرسه وضع الزهراوي 

.Davier à Racine! آالت متخصصة يف قلع الجذور املنكرسة

كام اهتم الزهراوي باملريض بعد القلع Soins post opératoire و 

.Freinectomie du frein ايضا بقطع الرباط تحت اللسان

Pédodontie خامسا: طب أسنان األطفال

تطرق أكرث من طبيب عريب ألسنان األطفال إذا حان وقت ظهورها، 

وتطرقوا إىل العوارض املصاحبة لظهور األسنان عند الطفل، كام مل يغفلوا 

الطرق الناجعة لعالج أمل ظهور األسنان. ويف ذلك يقول ابن سينا: » وقد 

نبات  يسهل  ومام  فيأملون،  أسنـانهم  نبات  يعرس  أن  للصبيان  يعرض 

األسنان الدلك «.

شيئاً  تعطه  فال  أسنانه  نبات  للطفل  حان  إذا   « فيقول:  الرازي  أما 

ميضغه، ولتدخل الداية أصبعها وتدلك لثة الصبي باألصبع كل ساعة دلكاً 

جيداً لتسيل الرطوبة الرديئة التي تكون مادة الوجع «. كام أملح الرازي إىل 

أن الطفل يصاب بلني البطن فيجب ضمده باملمسكات، وسقيه بالعصارات 

القابضة وتقليل الغذاء.

سادسا: العالج التحفظي لألسنان.

أجمع األطباء املسلمني عىل أن السن جوهر رشيف واملحافظة عليه 

وعدم قلعه. وقد تطرقوا ملشكل تثقب األسنان وتآكلها، ويف ذلك يقول ابن 

سينا: » يحدث ذلك من رطوبة رديئة تتعفن فيها، والعالج بتنقية الجوهر 

الفاسد«. 

أما الرازي فقد أعطى اهتامماً موسعاً لتآكل األسنان، ويف باب التآكل 

لِلَيْنها،  ذلك  بها  فيعرض  وتكرسها  األسنان  تفتت  »أما  يقول:  والتفتت 

فقّويها باألدوية القابضة«. 

وينصح الرازي اإلرساع يف عالج التآكل فيقول: »ينبغي أن تعالج منذ 

أّول وجعها بدفع املادة عنها وال يعنف الحشو ألنه يوجع ويرضه، وإن 

أفرط الوجع فليحىش باملخّدرة«.

وقد عالج الرازي التهابات اللب بالزرنيخ الذي ال يزال يستعمل ليومنا 

هذا )Arsenic( كام عالج الرازي األسنان التي تطول باإلمساك، وبردها 

مبربد.

سابعا:عالج أورام اللثة باليك

أجمع جل األطباء العرب عىل اليك يف معالجة أمراض اللثة خصوصاً 

وابن سينا  الزهراوي  أي مفعول، وأجمع  املستعملة  األدوية  تعط  إذا مل 

والرازي أن العالج باليك يكون كمرحلة ثانية بعد العالج باألدوية.

للعالج  تطرقه  بعد  الزهراوي  يقول  وتآكلها  اللثة  قروح  عالج  ويف 

باألدوية: »وقد ينفع اليك وهو ما يسقط التأكل وينبت اللحم الصحيح«.

ويف باب عالج تحرك األسنان يقول الرازي : »وإذا مل ينفع شد اللثة 

وبقي السن متحركاً فاكو أصله، وشده بسلسلة من ذهب«.

ومل يقترص العالج باليك عند الرازي بل أيضاً باملواد الكياموية فيقول: 

مثل  واألسنان  اللثة  فساد  عند  يستعمل  وهو  ويكوي  يحرق  ما  »وأما 

الفلتفيون«.

 ثامنا: جرد األسنان

فإزالتها  األسنان،  عن  الكلسية  الرواسب  بإزالة  العرب  األطباء  اهتم 

هذه  إزالة  عالج  من  األطباء  واللثة.ومن  األسنان  صحة  حفظ  تعني 

الرواسب باألدوية، حيث يقول ابن الجزار: »قد تخرض األسنان وتصفر أو 

تسود من قبل رطوبة عفنة رديئة » 

بكيفية  األسنان  جرد  عالج  من  أهم  الزهراوي  القاسم  أبو  ويبقى 

يف  يجتمع  »قد  بالحديد:  األسنان  جرد  باب  يف  ويقول  دقيقة،  جراحية 

سطوح األسنان من داخل ومن خارج بني اللثة قشور خشنة قبيحة وقد 

تسود وتصفر وتخرض حتى يصل جّر ذلك فساد إىل اللثة وتقبح األسنان 

لذلك«. وقّدم الزهراوي أربعة عرش مجردا.

املجارد  أغلب  أن  يل  تبني  املجارد  هذه  لرسوم  معاينتي  خالل  ومن 
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ألطباء  خطأ  منسوبة  هي  األسف  ولكامل  منها.  مستقاة  هي  الحالية 

غربيني.

تاسعا: عالج اللثة بالجراحة

الرتّسبات  تكون  جراء  من  يكون  األسنان  تحرك  أن  الزهراوي  بنيَّ 

الكلسية ويقول: »إذا عرض لألصول األمامية تزعزع وتحرك عن رضبة أو 

سقطة وال يستطيع العليل العّض عىل يشء، وإذا عالجتها باألدوية القابضة 

ومل ينفع فيها عالج بالجملة، فالعمل فيها أن تشد بخيط من ذهب أو 

فضة«. 

بخيوط  بتشبيكها  املتحركة  األرضاس  يعالج  الزهراوي  أن  ونالحظ 

الذهب والفضة، وهذا منوذج آخر ملا وصلت إليه جراحته من تقدم. ثم 

الخيط وتدخل رأسيه بني  تأخذ  التشبيك أن  الزهراوي: »وصورة  يضيف 

الرضسني الصحيحني ثم تنسج بطريف الخيط بني األرضاس املتحركة واحدة 

كانت أو أكرث حتى تصل بالنسج إىل الرضس الصحيح من الجهة األخرى«. 

فاكو  السن متحركاً  اللثة وبقي  ينفع شّد  »إذا مل  فيقول:  الرازي  أما 

أصله، وشّده بسلسلة من ذهب« مبعنى أن الرازي هو أيضاً كان يعالج 

تحرك األسنان بالتشبيك.

 Prothèse dentaire  عارشا: تعويض األسنان

أهم من اهتم بتعويض األسنان هو أبو القاسم الزهراوي حيث تطرق 

العظم:  داخل  موضعها  إىل  وإعادتها  املفقودة  األسنان  ملشكلة 

ترد  املتحركة: »وقد  réimplantation ويقول يف فصل تشبيك األرضاس 

الرضسني الواحد واالثنني بعد سقوطهام يف موضعهام، ويشد كام وصفنا 

وتنميا وإمنا يفعل ذلك صانع مدرب«.

كام اهتم الزهراوي بالتعويض الصناعي لألسنان ويقول: »وقد يقطع 

البقر فيصنع منه كهيئة الرضس، ويشّد كام قلنا،  عظم من بعض عظام 

ويبقى ويستمتع بعد ذلك إن شاء الله« وهذا سبق آخر يف ميدان زرع    

األسنان .

أحد عرش: التخدير

وذلك  جراحتهم،  أوائل  يف  العام  املخدر  وهو  املُرقد  العرب  عرف 

إلبطال أمل املريض خالل العملية الجراحية، وبعدها ابتكر العرب اإلسفنجة 

املخدرة.

األسنان  الرازي تخدير  استعمل  املوضعي لألسنان  فقد  التخدير  أما 

باليك أما الزهراوي فقد استعمل يكّ وجع الرضس لتخديرها مبكواة خاصة 

لذلك.

أما ابن الجزار فقد استعمل األدوية الخاصة لتخدير األسنان.

أما ابن سينا ويف باب األدوية املخدرة يقول: »ومن جملة ما يخّدر 

الفلونيا وكذلك املاء املربد بالثلج«.

اثنا عرش: األدوية املستعملة يف أمراض الفم واألسنان

تفّنن كل األطباء العرب يف وضع عدة وصفات لألدوية لعالج أمراض 

التي  الغراغر  أو  املريض  يتناولها  التي  األدوية  فهناك  واألسنان،  الفم 

أيضا  اللثة، وهناك  أو  السن  توضع عىل  التي  األدوية  أو  بها،  يتمضمض 

من  أساساً  فرتكيبها  األخرية  هذه  ذكر  وعىل  لألسنان،  خاصة  سنونات 

جزء،  )درهم،  مركزة  جد  فكانت  املقادير  أما  الفاعلة  الطبية  األعشاب 

أوقية...(.

والقابضة،  لألسنان،  والجالية  واملُسكنة،  املخّدرة  األدوية  هذه  ومن 

واملسهلة لقلع األسنان... وال عجب، فالدواء العريب ظل مرجعا للدواء يف 

الطب الحديث. ويعترب الرازي أكرث األطباء العرب غزارة يف االعتامد عىل 

الدواء والعقار.

ثالثة عرش: انتقال طب األسنان العريب إىل الغرب. 

1. باب إيطاليا وصقلية: إن ترسب الطب إىل إيطاليا يرجع منذ القرن 

سنة  األغلب  بن  إبراهيم  بن  الله  زياد  فتح  عندما  للميالد  التاسع 

)212ه/827م( جزيرة صقلية وقد اعتمدت عليه مدرسة الطب يف سارنو 

بجنوب إيطاليا التي ازدهرت عىل أسس عريضة من الطب اإلسالمي.

2. باب األندلس وفرنسا: لقد أّدت الحضارة اإلسالمية باألندلس إىل 

ازدهار الطب، وقد لعبت إسبانيا دور » املَْعرَب » للعلوم اإلسالمية لفرنسا 

والخارج، وكانت مؤلفات األطباء املسلمني كالقانون يف الطب البن سينا 

وكتاب الترصيف للزهراوي وكتب الرازي تدرّس يف كل الجامعات األوربية 

إىل حدود القرن التاسع عرش، وكتاب ابن سينا طبع يف أوربا خمسة عرش 

سنة  باريس  إىل  رجوعه  إثر  التاسع  لويس  أّسس  ولقد  للتدريس.  مرّة 

1260م مستشفى تقليداً ملستشفى سوري.

أربعة عرش: فضل طب األسنان العريب
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بالرغم من أن طب األسنان مل يظهر كتخصص يف الطب العريب، إال أن 

األطباء املسلمني خصصوا له أهمية بالغة وعالجات خاصة به، وإذا التفتنا 

لكتاب »الترصيف ملن عجز عن التأليف » للزهراوي نجده يعطي لطب 

األسنان خصوصيته، ولجراحة األسنان أهميتها. 

مام يدل أن األطباء املسلمني استوعبوا اإلرث العلمي القديم، ثم ما 

لبثوا أن صهروه قي بوتقة جديدة، وأضافوا عليه من تجاربهم وخرباتهم، 

تاركني مادة علمية غزيرة شكلت األرضية األساسية التي بنى عليها الطب 

الحديث بكل فروعه ونواحيه. 

فروع  لكل  األساسيات  وضع  من  أول  هم  املسلمون  األطباء  ويعترب 

طب األسنان، وهذه حقيقة تاريخية ثابتة. 

عد أن تواىل ظهور طبعات عديدة من الرتجمة الالتينية للجزء الخاص 

بالجراحة من كتاب الزهراوي: »الترصيف ملن عجز عن التأليف« ابتداء 

من عام 497 1 حتى عام 1778. 

باللغة   )1778( الكتاب  هذا  من  األخرية  الطبعة  هذه  صدرت  وقد 

العربية يف اكسفورد مع الرتجمة الالتينية للنص العريب وقد أرشف، عليها 

جون تشاننج. ومرة أخرى ترجم هذا الكتاب إىل اللغة الفرنسية يف سنة 

 .1861

وأخريا صدرت ترجمة إنجليزية مع النص العريب يف سنة«1973، اشرتك 

فيها عامل لغات مع طبيب متخصص يف علم األمراض هام سبنك ولويس. 

و لو تصفحنا أهم املراجع التي يرجع إليها الجراح العام وهو كتاب 

ديفيز كريستوفر  ورغم أنه يقدر إسهامات الحضارة االسالمية يف تطور 

الطب والجراحة إال أن املؤلفني يف تاريخ الطب نادرا ما يشريون إىل طبيب 

اسالمية  اكتشافات  ينسبون  ما  كثريا  بل  معني،  عريب  أو  مسلم  أو جراح 

وعربية هامة ألطباء أوربيني جاءوا بعدهم بقرون طويلة، بينام يذكرون 

بتفصيل واف ما حققه أطباء اإلغريق القدامى ثم يحيون أعظم عنايتهم 

لألطباء األوربيني ثم األمريكيني ابتداء من القرن السادس عرش حتى قرننا 

العرشين أما فرتة ازدهار الحضارة اإلسالمية بدءا من القرن التاسع حتى 

القرن الثالث عرش فهي ال تظفر إال بإشارات عابرة يف أغلب األحيان. 

الكثري  االسالمية  واملخطوطات  املراجع  عىل  الحصول  صعوبة  هناك 

بودليان  مكتبات  إىل  ونقل  االستعامرية  العصور  إبان  نهبه  تم  منها 

اإلنتاج  من  العظمى  الغالبية  أن  عن  فضال  وبرلني،  وباريس  وأكسفورد 

العلمي العريب قد ترجم إىل الالتينية وكثري من اللغات األوربية. 

إن الرتاث اإلسالمي عاىن ويعاين من تجاهل و نكران، لسبب واحٍد ال 

العلوم،  شتى  يف  الريادي  املسلمني  لدور  كربياء  بكل  التنكر  وهو  غري 

إلحباط الَعالِم واملثقف املسلم وإتالف ثقته بنفسه. وحني كان املسلمون 

التقدم والتفوق  متمسكون بأصول اإلسالم وبأخالقه وخصاله، استطاعوا 

واالزدهار واالنتشار. 

أن األطباء املسلمني وضعوا األساسيات األوىل ملختلف تخصصات طب 

الفم و األسنان. 

إن األمة العربية اإلسالمية بلغت من الحضارة والعلم والعمران ما مل 

تبلغه أمة قبلهم. 

وإن إحياء تراثنا الطبي من أهم الواجبات التي يجب أن تتضافر كل 

التفاخر باملايض فقط، بل  بالعمل عليه، ال من أجل  الجهود للمساهمة 

عليه  سار  الذي  النهج  عىل  للسري  و  طمسه،  عىل  الغرب  آثر  ما  لتبيان 

أجدادنا. 

وإن تدريس الطب اإلسالمي يف كليات الطب و طب األسنان والصيدلة 

و البيطرة بالدول اإلسالمية يبقى مطلبنا، و هي رضورة ملحة حتى يتمكن 

البيطري من روح اإلسالم و من أخالق  الطالب و الطبيب و الصيديل و 

الطب  إنجازات عاملقة  األمني ومن  الرسول  عالية، و من قدوة  إسالمية 

القوة  ماضينا  من  نستمد  و  الزهراوي،  و  الرازي  و  سينا  كابن  اإلسالمي 

والثقة، ونسلطه عىل مستقبلنا فنعيد الريادة الطبية بإذن الله تعاىل.



الجزء السادس:
تاريخ الطب في المغرب 

والمغرب العربي
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المراقبة الصحية للحجاج المغاربة خالل القرن 19م

ذ. فؤاد العبودي
أستاذ بكلية الطب والصيدلة،  جامعة محمد الخامس – الرباط

املغرب

بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العاملني والصالة والسالم عىل سيدنا  محمد  وعىل آله 

وصحبه أجمعني 

وبعد، 

مرسحا  املغرب  شؤون  كانت  20م،  القرن  وبداية  19م  القرن  خالل 

التي أفضت اىل تأسيسها مجلسا صحيا دوليا يف  القوى األجنبية،  لتدخالت 

طنجة عام 1840م، لدرء أخطار األوبئة الوافدة خصوصا من املرشق، والتي 

الواجهة  طريق   عن  الصحية  املغرب  سالمة  ترسبها،  حال  يف  تهدد  كانت 

البحرية. باإلضافة اىل ذلك، كانت هاته األوبئة الوافدة تهدد يف حال ترسبها، 

األوربية  املوانئ  بني  التجارية  العالقات  بحكم  و  املجاورة  أوربا  باكتساح 

واملوانئ املغربية. 

الوقاية  يف  يتدخلون  باملغرب  املعتمدون  األجنبية  القوى  قناصل  كان 

ميدان  التدخل يف  اىل  بهم  أفىض  البحرية مام  الواجهة  الصحية عن طريق 

الحج عن طريق وضع التنظيامت الصحية األوىل الخاصة بالحجاج املغاربة، 

والذي مارسضغوطا متواصلة  باملغرب  الدويل  الصحي  املجلس  واملتمثلة يف 

عىل املخزن خالل عهدي السلطانني عبد الرحمن بن هشام )1822-1859م( 

ومحمد بن عبد الرحمن )1859-1873م( الستحداث محجر صحي يف املغرب 

خاص بالحجاج يف حال عودتهم موبوئني من املشاعر املقدسة. من تم لعب 

املجلس الصحي الدويل دور الدريك باملرايس املغربية ومارس سلطة مستبدة 

تتحدى املخزن يف الكثري من األحيان وتفرض ترشيعاتها عىل املغاربة.

املصادر املعتمدة يف هذا العمل:

املصادر املعتمدة يف هذا العمل كانت من ثالثة أنواع:

املصادر التاريخية املغربية و األجنبية.

الدراسات و أرشيف الحامية  الفرنسية باملغرب.

املجالتوالدوريات املغربية و األجنبية.

الصعوبات :

التاريخية باستثناء ما  واجهنا مجموعة صعوبات أهمها  قلة  املصادر 

وقفنا عليه آنفا.

أخطار األوبئة املرتبطة بالحج:

خالل القرنني 18م و 19م تشكلت أخطار الحج الصحية أساسا من وبايئ 

الطاعون و الكولريا باعتبارها أوبئة وافدة من الخارج، حيث اجتاح الطاعون 

ظلت  فقد  الكولريا   أما   ،  1844 و   1783 بني  مرة  و عرشين  احدى  مرص 

محصورة يف شبه القارة الهندية حتى بداية القرن 19، لتظهر يف مكة املكرمة 

ابتداء من 1831 حتى 1865م ثالث عرشة مرة عن طريق رحالت الحجاج. 

اتخذ السلطان موالي سليامن يف تلك الفرتة قرارا جريئا مبنع رحالت الحج 

عقب طاعون 1818م و الذي كلف خسائر دميوغرافية  ومادية فادحة ، و مل 

يتمكن املغاربة من استئناف الحج اال بعد 1827م. كانت األخطار الوبائية 

التي تعرض لها املغرب بحكم عالقاته املنتظمة مع الرشق عن طريق رحالت 

الحجيج تتم بواسطة طريقني:

- الطرق الربية: الطرق الربية كانت تشكل حصانة كبرية  للمغرب، حيث 

اىل  االسكندرية  ميناء  من  للعودة  أشهر  أربعة  يقضون  كانوا  الحجاج  أن 

املغرب قسم كبري منها يف الصحراء حيث كانت القوافل تتخلص من جميع 

املوبوئني.

- الطرق البحرية: قلصت الطرق البحرية مدة الرحلة اىل حوايل ثالثني يوما، 

لكنها زادت من األخطار، فعن طريق الحجاج العائدين انتشار وباء الطاعون يف 

تونس سنة 1784م، و الجزائر  سنة 1817  م، و املغرب سنة 1818م. 
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التنظيامت الصحية  األوىل الخاصة بالحجاح

منذ نهاية القرن 18م وبالضبط  عام 1792م، قرر قناصل الدول األجنبية  

املعتمدون يف املغرب يف طنجة، االجتامع يف لقاءات دورية  ملناقشة القضايا 

املشتبه  السفن  املغرب ضد  الصحي يف  الحجر  اجراءات  الصحية وخصوصا 

 Junta de los القناصل«  مجلس   « اللقاء:  هذا  سمي   . لألوبئة  حملها 

Consules و عرف تحت اسم »الخونطة«.مجلس القناصل هذا تحول اىل 

املجلس الصحي الدويل باملغرب ابتداء من 1840م، والذي ضغط عىل املخزن 

املغريب لعدة سنوات إلقامة محجر صحي خاص بالحجاج.ابتداء من ظهور 

وباء الكولريا ألول مرة يف مكة املكرمة سنة 1831م، رأى القناصل األجانب 

باملغرب أن أفضل وسيلة لتحقيق غاياتهم املنشودة ومنها الوقاية، تكمن يف 

االسكندرية وطرابلس  القريبة ومن ضمنها  املوانئ  االتفاق مع زمالئهم يف 

حجر  بقضاء  االسكندرية،  من  للحجاج  الناقلة  السفن  قادة  إللزام  وتونس 

املغرب.عىل  اىل  التوجه  قبل  األوربية  الصحية  املحطات  احدى  يف  صحي 

صعيد تطبيق هذه التدابري هناك عدة حاالت، فمثال يف سبتمرب 1836م، تم 

حجر صحي للسفينة املالطية    Alceste والتي قدمت من االسكندرية. أما 

يف سبتمرب 1842م، فقد  تم حجر صحي للسفينة التونسية »املنصورة«. كام 

 22 قراره يف  بن هشام ساهم من خالل  الرحمن  عبد  موالي  السلطان  أن 

يوليوز 1843م  بوجوب عودة سفن الحجاج عن طريق ميناء طنجة فقط، يف 

ترسيخ هذه السياسة االحرتازية والتي جنبت املغرب خطر األوبئة الوافدة يف 

تلك الفرتة.

مؤمتر القسطنطينية 1866 م

عن  الحجاز  يف  الكولريا  وباء  تفىش  1865م  سنة  أبريل  شهر  نهاية  يف 

طريق الحجاج القادمني من جاوا ومن الهند و ارتفعت الخسائر الدميوغرافية. 

عودة الحجاج اىل بلدانهم فتحت أبواب البحر األبيض املتوسط أمام الوباء 

الحجاج  قاسية حمل  أزمة صحية   املتوسطي، حيث عاش   العامل  ليكتسح 

مسؤوليتها، حتى أن أوربا أصبحت تعترب الحاج املسلم أخطر عنرص ميكن أن 

يحمل معه جرثومة الوباء.

القسطنطينية  يف  مؤمتر  عقد  فرنسا  طلبت  ذلك   تداعيات  من 

اقرتاح  و  انطالقه  مراكز  و  الكولريا  وباء  دراسة  منه  الغرض  1866م،وكان 

التدابري الوقائية ضدهن حيث تقرر خالل املؤمتر:

خضوع الحجاج   ملراقبة صحية عند انطالقهم من الهند.ـ 

جميع ـ  شل  و  األحمر،  البحر  اىل  وصولهم  عند  مراقبة صحية  تنظيم 

املواصالت البحرية بني الساحل املرصي و الحجاز يف حالة ظهور الكولريا.

مراقبة صحية يف السويس عند وصول الحجاج، تقوم بها لجنة دولية.ـ 

تنظيم حجر صحي يف الوجه البحري عند وصول الحجاج.ـ 

بنفس املناسبة، أصدر مجلس مرص للحجر الصحي قانونا خاصا بتنظيم 

الحجر الصحي يف البحر األحمر خالل موسم الحج باعتبار مرص معربا لعدد 

كبري من الحجاج، حيث أوىص مبجموعة تدابري منها:

عند التوجه اىل الحج: 	 

العيش ـ  وسائل  عىل  توفرهم  تبتث  بشهادة  الحجاج  ادالء 

الكافية و متتعهم بصحة جيدة

تناسب عدد الركاب مع حجم السفن املقلة لهم.ـ 

تفتيش الزامي يف مكال تخضع له السفن القادمة من الرشق ـ 

األقىص، و الزام السفن املوبوءة بحجر صحي يف مصوع ملدة خمسة عرش 

يوما.

عند العودة من الحج:	 

يف ـ  وفردي  الزامي  لفحص  ابحارهم،  قبل  الحجاج،  خضوع 

جدة وينبع.

منع العودة يف حالة ظهور الكولريا يف الحجاز.ـ 

اخضاع الحجاج لفحص صحي يف الوجه  البحري ويف حالة ـ 

ظهور الوباء، اخضاعهم لحجر صحي ملدة خمسة عرش يوما.

اخضاع السفن القادمة من جدة و ينبع للحجر الصحي يف ـ 

الطور عند الشك يف حالتها الصحية، و اذا ظهرت الكولريا، ارجاعها لقضاء 

حجر صحي يف الوجه ملدة خمسة عرش يوما، عىل أن يجدد هذا الحجر 

عند ظهور كل عدوى جديدة.

اخضاع السفن، القادمة من البحر األحمر و من سواحل اسيا ـ 

و إفريقيا، للحجر الصحي قرب السويس ملدة خمسة أيام، وذلك طيلة 

موسم الحج وبغض النظر عن الحجر الذي قضته يف أماكن أخرى، حتى 

ولو كانت مزودة بشهادة صحية جيدة.

الصويرة محجر صحي باملغرب

كام أسلفنا فان الظروف الكارثية التي عمت موسم حج عام 1865م، و 

تاريخ  من  جديدة  مرحلة  أمام  الباب  فتحت  القسطنطينية   مؤمتر  تدابري 

املجلس الصحي الدويل باملغرب، حيث كرست قراراته الوقائية ضد الحجاج 

املغاربة كام أنها عجلت باستحداث محجر صحي يف املغرب.

التدابري الوقائية املتبعة يف ميناء طنجة، كانت تقوم عىل رفض رسو أو 

طرد السفن املوبوءة. غري أن هذا االجراء، مل يكن يعني سوى تعريض املئات 

ال  لهم،  املقلة  السفن  ظهر  عىل  املجهول  لغياهب  املغاربة  الحجاج  من 
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أو  بينهم فحسب، بل كذلك، ألن أي ميناء مغريب  الكولريا  انتشار  الحتامل 

أوريب مل يكن عىل استعداد يف ذلك الحني الستقبالهم، أو لتزويدهم مبا هم يف 

حاجة اليه من مؤونة. األدهى من ذلك، فان تطبيق قرار الطرد مل يكن حال 

كفيال بتحقيق وقاية فعالة، حيث كان من املمكن أن يؤدي اىل نتائج عكسية، 

ففي حالة انسداد االفاق أمام قادة السفن، فانهم كانوا يعمدون اىل محاولة 

فك الحصار املرضوب عليهم بإنزال ركابهم يف جهة من  الجهات املهجورة يف 

السواحل املغربية. ومام فاقم الوضع أن املجلس الصحي، بدال من أن يراجع 

قراراته اعتبارا لهذه االحتامالت، واعتبارا للجانب االنساين، استمر ارصاره عىل 

قرار الطرد من أمثلة ذلك طرد السفينة التجارية Christina التي وصلت اىل 

منهم  الكثريون  كان  مغربيا،  مقلة 412 حاجا  يونيو 1865  نهاية  طنجة يف 

مصابني بالكولريا، قبل التوصل اىل اتفاق يقيض بتوجيه السفينة اىل جزيرة 

الصويرة لقضاء حجرها الصحي، أو كحالة السفينة الرتكية Samanont التي 

وصلت وعىل متنها عدد كبري من الحجاج العائدين يف ظروف صحية كارثية، 

مل  مقلة 1800 شخص   سبتمرب 1865م  االسكندرية يف  من  انطلقت  حيث 

يصل منهم اىل طنجة، بعد مسرية استغرقت خمسني يوما، سوى 800 شخص، 

والتي تقرر طردها اىل الصويرة.

أخدا بعني االعتبار االحرتام و التقدير الذي يكنه املغاربة قدميا وحديثا 

األجنبة  القوى  يد  عىل  طردهم  خرب  أصداء  عن  نتساءل  فإننا   ، للحجاج 

كانت هزمية حرب  وقت  الدويل، يف  الصحي  املجلس  يف  متمثلة  املسيحية 

تطوان )1859-1860م( وجراحها مل تندمل بعد.

كشف أمثلة نجاح هذا الحجر عن الدور الذي ميكن أن تشكله جزيرة 

اثر  عىل  و  لذلك  املغرب.  يف  البحرية  الصحية  الوقاية  تدعيم  يف  الصويرة 

املقررات املتخذة يف مؤمتر القسطنطينية عام 1866م، طالب املجلس الصحي 

الدويل املخزن بتخصيص جزيرة الصويرة محجرا رسميا  للحجاج. لذلك أصدر 

السلطان محمد بن عبد الرحمن ظهريا خاصا يف 18 نوفمرب 1866م وافق فيه 

عىل اختيار جزيرة الصويرة للقيام بوظيفة محجر صحي للحجاج املغاربة يف 

حالة عودتهم موبوئني: »اىل أحباء جنابنا العايل بالله، العقالء، نواب األجناس 

الفخيمة بطنجة املحروسة. أما بعد، فقد وصلنا كتابكم يف شأن ما ظهر لكم 

من جعل الكرنطينة للحجاج بجزيرة الصويرة ان قدموا من املرشق وفيهم 

لخدمينا  االذن  قدمنا  فقد  ذلك.  عىل  موافقتنا  وطلبتم  الوبايئ  املرض  أثر 

املحل،  ذلك  هواء  لصحة  عليه  واملوافقة  ذلك،  يف  بركاش  محمد  الطالب 

وطيبه، وقربه، والتامم«

الحرتام  مستعدين  يكونوا  مل  بالحجاج  املحملني  السفن  ربابنة  أن  غري 

قوانني املجلس الصحي الدويل ، أي الذهاب اىل الصويرة، فمرة ميتنعون عن 

اذهاب اليها، ومرة  كان الركاب يتمردون و ينزلون حيثام ألرادوا.

 لذلك نجد أن الصويرة مل تستعمل كمحجر صحي من 1866 م حتى 

القرن 20 سوى 12 مرة، مام مكن من استمرار ترسب األوبئة عامة والكولريا 

خاصة اىل املغرب رغم عدد من القوانني و القرارات )1870، 1874، 1878(، 

مام كانت له نتائج وخيمة عىل املغرب.

يف الختام 

من  املغرب  سالمة  لتأمني  للحجاج  صحيا  محجرا  الصويرة  اختيار  جاء 

األوبئة الوافدة و من ثم لتقديم مزيد من الضامنات للقوى األجنبية األوربية  

الطامعة يف املغرب  و جالياتها املستقرة باملرايس املغربية التجارية.

غري أن هذا املحجر أصبح يشكل عبئا جديدا عىل الحجاج انضاف اىل 

و  الجوع  التنقل،  مشاكل  املسافة،  )بعد  قبل  من  يكابدونها  التي  األعباء 

ظروف  يف  املغرب  يف  صحي  حجر  بقضاء  مطالبني  أصبحوا  حيث  األوبئة( 

بالغة القساوة، باإلضافة اىل ما شكله املحجر خاصة و الصحة عامة كوسيلة 

من وسائل الترسب األجنبي للمغرب.

والسالم عليكم ورحمة الله.
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أطباء مغاربة منسيون خالل القرن التاسع عشر : 
عمر بن إدريس برادة

ذ. سمير بوزويتة 
أستاذ التعليم العايل، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية سايس – فاس 

املغرب

تحاول هذه املداخلة مواصلة البحث عن عرشات أطباء مغارب القرن 

التاسع عرش، والذين وجدوا أنفسهم يف خانة النسيان من طرف جامعة 

املؤرخني وحتى من طرف جامعة األطباء أنفسهم، بعدما كانوا يحملون 

مشعل الطب املغريب يف هذه الحقبة، وساهموا يف صناعة تاريخ املغرب.  

يعد التاريخ املغريب الطبي حافال بعدد من البصامت التي جعلت من 

املغرب قبلة للتعايش والتسامح استمر إشعاعه ليومنا هذا، وكان الطب 

تلك الوسيلة التي اجتمع حولها املجتمع املغريب، باعتبارها مهنة ال تؤمن  

بالهويات بل غايتها وجوهرها إسعاد اإلنسان عىل مختلف انتامءاته. 

تاريخ  سجلوا  مغاربة،  أطباء  عرش  التاسع  القرن  مبغرب  كان  لقد 

اململكة وأصالتها، ومن ضمنهم الطبيب  املغريب عمر بن إدريس برادة 

الذي اختار له القدر أن يكون من مدينة فاس. 

1. التعريف بشخصية الطبيب عمر بن إدريس برادة 

سنحاول يف هذه املداخلة أن نستجيل الشخصية امللتبسة للطبيب 

عمر بن إدريس برادة، والتي خلدت الوثائق املغربية عىل نذرتها ذكره، 

حيث اقترصت عىل نعت الرجل بأنه شخص غريب األطوار. ويف ضمن 

ذلك سنعرض عددا من اإلفادات التاريخية عنه. فمن هو؟ 

اعتمد مصطفى بوشعراء عىل ما قدمه جون لوي مييج: عمر ابن 

ادريس برادة الفايس أقام مدة طويلة بإشبيلية حتى تجنس وتزوج من 

إسبانية أنجبت له أوالدا سامهم بأسامء مسيحية: خوليو الذي كان طبيبا 

بتطوان، وسالبادور الذي هاجر إىل الربازيل، وألقونصو. ثم استوطن فاسا 

يف الربع األخري من القرن التاسع عرش، وأصبح ميثل إسبانيا بهذه املدينة.

بعض  له  كانت  أنه  إال  املعارشة  حسن  الذكاء،  حاد  مثقفا  وكان 

الخالفات مع السلطات املحلية، ومع ذلك تطلب مساعدته عندما يحل 

باملدينة أجانب ليرتجم عنهم ملعرفته بعض اللغات. وكانت له خلطة مع 

اإلسبانيني واألملانيني وغريهم. وملا صدرت جريدة ‹‹ املغرب ‹‹ بطنجة سنة 

1889 كان مراسال لها)1(.

أما جون لوي مييج فقد أشار عرضا لشخصية عمر بن إدريس برادة 

وقدمه كالتايل)2( :  عمر برادة من أصول فاسية، أقام طويال مبدينة إشبيلية، 

تزوج بإسبانية، وحصل عىل الجنسية اإلسبانية. وقد وصفه رئيس البعثة 

الفرنسية بأنه ‹‹ وقد وصفه رئيس البعثة العسكرية الفرنسية بأنه »مثقف 

حاد الذكاء و ذو طبع جيد و ممتاز‹‹. وكان له أبناء: خوليو وكان طبيبا 

بتطوان ، وسالبادور وقد هاجر إىل الربازيل، وكان ابنه ألفونصو ال يختلف 

يف يشء عن اإلسبانيني. 

يجدر التذكري بأن جون لوي مييج  اعتمد أساسا عىل املعلومات التي 

شخصية  حول   Baviera Julio Cervera بافيريا  سريفريا  خوليو  قدمها 

الطبيب عمر ابن إدريس برادة، وهي كالتايل: » أخذت بنصائح أحد رعايا 

فرنسا بفاس وهو مغريب لزيارة الطبيب سيدي عمر برادة، الذي سبق له 

أن سافر إىل إسبانيا والذي كنت أحمل له رسالة توصية. وقبل ثالثة أيام 

خرج زمييل وصديقي أحمد بن شقرون عىل صهوة جواده إىل أعايل جبل 

تغات ملراقبة جميع الطرق واملسالك املؤدية ملدينة فاس. وكان منرشحا 

ملالقايت... ومكنني من السكن بجوار منزله... وكان قد أخرب أقاربه بقدومي 
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إىل فاس )عمر( قال ألقاربه بأن أحد القياد دخل إىل فاس صحبة مجموعة 

من املغاربة من بينهم شاب أشقر عىل ما يبدو أجنبي فهرع أحمد بن 

وأخريا  إقامتي)3(.  محل  عن  سائال  املدينة  شوارع  يجوب  فرحا  شقرون 

التقيت بالشاب املغريب وكانت فرحة كبرية. وهو شاب درس بأكادميية 

وادي الحجارة. كان مساندة وحامية  أحمد ابن شقرون سندا يل إلقامتي 

داخل فاس، غري أنه مل يكن بإمكانه إسكاين مبنزله، لكن منذ وصويل إىل 

فاس مل يرتكن إال يف فرتات عمله كمهندس داخل القرص السلطاين. ويف يوم 

املوايل، قضيته يف زيارة رسمية لعائلتي ابن شقرون وبرادة استعدادا ملا 

جئت من أجله من مالحظة واستطالع بدون آليات وبعيدا عن االحتكاك 

باألوروبيني املقيمني بفاس«)4(.

حول  معلومات  من  مييج  أورده  ما  بني  املقارنة  خالل  من  يتضح 

الطبيب عمر بن إدريس برادة وما قدمه جوليو سريفريا أنه ال ذكر ألوالده 

 Garnier وال لزوجته. وما يؤكد بعضا من هذا هو ما أورده روين غارنيي

René من معلومات تهم مالمح شخصية عمر برادة دومنا الحديث عن 

مهنته كطبيب. 

يسهر عىل خدمة بيت الطبيب عمر برادة ثالث من اإلماء)5(. وله 

زوجة رشعية، محجبة وقد رمقنا وجودها وراء ستار أحد البيوت)6(. 

أما خويص بوعادا إي روميو José Boada y Romeo ، يقربنا أكرث من  

شخصية الطبيب عمر بن إدريس برادة حيث يقول: » ما وراء املضيق، 

املغرب يف القرن التاسع عرش بعيون إسبانية « من شخصية الطبيب عمر 

انتظارنا عمر برادة أحد األعيان  بن إدريس برادة كام ييل: »وجدنا يف 

الذين ينتمون إىل عائلة نصف مسيحية، نصف مسلمة، أفرادها موزعون 

بني إشبيلية وتطوان وفاس... ويف منزل هذا الرجل كان مقررا أن نحط 

رحالنا)7(. 

وعمر برادة مغريب يف حوايل األربعني، دو قوام رشيق ومالمح لطيفة، 

ولحية شهباء تؤطر وجها رقيق البرشة، وهو يقطن بالعاصمة اإلدريسية 

حيث ميارس الطب مبا تعلمه من مبادئ لهذا العلم يف إسبانيا، خالل 

زياراته املتكررة لها. ويعد هذا الرجل صديقا حميام لإلسبان، وله فيهم 

أقارب كام أرشنا إىل ذلك)8(. و دار برادة يف قلب فاس البايل وهي ذات 

الدور  باقي  مثل  العربية. وتشتمل  الزينة  تنقصنا  لكن  هندسة رشقية 

املغربية عىل فناء مركزي تحيط به الغرف)9(. 

أما وفاة الطبيب عمر بن إدريس برادة فقد تداولت الخرب املنابر 

الصحفية التالية: 

جريدة السعادة )10(

» فاس يف 23 فرباير 1928. انتقل إىل عامل الدميومة الفاضل املسن 

السيد عمر برادة عن سن يتجاوز التسعني. وقد شيع يف محفل حفيل 

يضم صفوة األهايل ملرقده األخري بروضة بنونة قرب مقربة أيب الحسن عيل 

املتنورة  الشبيبة  نخبة  من  كلهم  الذين  أنجاله  فيه  فنعزي  بوغالب. 

دوماس  املسيو  املحامي  األستاذ  لدى  الكاتب  إدريس  السيد  وباألخص 

والسيد محمد والسيد عبد القادر ونرجو لفقيدهم الرحمة والغفران«. 

  L’Echo d’Alger  )11(جريدة صدى الجزائر

يف ذكر خرب وفاة الطبيب عمر بن إدريس برادة أوردت الجريدة ما 

ييل: » الدار البيضاء 27 فرباير 1928. تويف يومه  عىل عمر يناهز الثامنة 

والتسعني أحد أعيان مدينة فاس، املشهود له مبكانته واملعروف بلقب:  

‹‹الفرنساوي‹‹. وقد لقب بهذا النعت لكونه انتخب ضمن الوفد الرسمي 

املخزين الذي شارك ضمن املعرض الدويل الرابع لباريس عام 1867. كام أن 

السيد عمر برادة أنقذ بعثة سيكونزاك مبنطقة زرهون حيث كانت البعثة 

مستهدفة، إذ أخربه بخطر الهجوم عىل البعثة. وأرشده عىل طريق آخر 

من أجل االنفالت من الهجوم املرتقب. وظل يحظى مبكانته املرموقة من 

لدن بلدنا وأحد املنارصين لقضيتنا«. 

2. الطبيب عمر بن إدريس المخبر أم الوكيل القنصلي 
إلسبانيا بفاس 

كانت عني املخزن عىل الطبيب عمر بن إدريس برادة، ومام عيب 

واألملانيني  اإلسبانيني  يضيف  فكان  والغرباء.  األجانب  مخالطته  عليه 

وغريهم. وبذلك واخذه الخليفة السلطاين سنة 1887 واتهمه بالجاسوسية. 

إذ كان أنزل بداره، الواقعة بسبع لويات، اثنني من الفرنسيني ثم نقلهام 

لعرسة ابن زاكور، ببني مسافر، بطرف حومة الكذان » ومقصودهم غري 

التجارة، ألنهام كلام وردا عليه، ال يتكلمون إال يف أمور املخزن والحرب 

يتعاطى  غنيا  كان  أنه  أيضا  نستشف  هذا  ومن  والسالح«.  والعسكر 

التجارة)12(.
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وعىل العموم كان عمر بن ادريس برادة شخصا ثريا ، يتعاطى للتجارة 

و له العديد من املعامالت مع أجناس مختلفة غري اإلسبان ، و كانت 

عالقته باملخزن عالقة مد و جزر بل كادت يف حاالت عديدة أن تخلق 

أزمات قوية بني الدولتني املغربية و اإلسبانية ، - قضية اليهودي الصبنيويل 

بعض  حنكة  لوال  األشخاص13-  من  مجموعة  يد  عىل  فاس  يف  الهالك 

األطراف ذو العقول الراجحة .

يشري خويص بوعادا إي روميو José Boada y Romeo إىل مسألة 

تطلع الطبيب عمر بن إدريس برادة  إىل أن يصبح عميال قنصليا إلسبانيا 

هذا  برادة  يستحق  هل   « بقوله:  ذلك  حول  تساؤالت  ويطرح  بفاس. 

املنصب أم ال فأمر ليس من اختصاصنا أن نبث فيه، بيد أن األمر الذي نراه 

أكلها  تؤيت  حتى  بفاس  قنصلية  وكالة  إلسبانيا  تكون  أن  هو  مناسبا 

املجهودات التي تتم منذ سنوات من أجل تطوير التجارة مع املغرب. 

مهمة  أسندت  وقد  بفاس،  لها  ممثلية  عىل  تتوفر  فرنسا  فإن  وللعلم 

االضطالع بها ألحد الجزائريني، والظاهر أنها تستخلص من ذلك منافع 

جمة)14(. 

ويشري روين غارنيي مهمة الوكالة القنصلية التي كان ميتهنها بفاس من 

سيتكلف  والذي  بفاس،  اإلسبانية  القنصلية  وكيل  وهو  اإلسبان،  لدن 

بإقامتنا باملدينة)15(. 

القنصيل  السلك  عن  الحديث  باب  يف  بوشعراء  مصطفى  أقحم 

وبعدها   1882 سنة  قبل  كان  والذي  برادة  عمر  اسم  بفاس،  لإلسبان 

وكيال إلسبانيا، وذكره يف تقييد ابن زيدان، حيث كان محميا منذ سنة 

السلطات  إىل  عليهم  الوصاية  صدرت  بعده  من  والذين  وهو   1876

املحلية سنة 1878 وهم: )16-17(

»الحمد لله وحده،

تقييد مضمن املكاتيب الواردة علينا من نائب سيدنا السيد محمد 

بركاش يف شأن املنبه عليهم من قبل جنس الصبانيول والنجليز، واملكاتيب 

الواردة من نواب الجنسني املذكورين يف شأن من ذكر. قيد يف تاريخ رجب 

عام 1297. 

) جنس الصبانيول(

بالقلم  ستة  أسطر  نصها  برادة،  عمر  بيد  التي  الورقة  من  نسخة 

الرومي، ثم بعدها بالعريب ما نصه.

الحمد لله. الواقف عىل هذا من جميع الوالة يعلم أن ما سكه املسلم 

السيد عمر برادة هو حامية اإلسبانيول بحيث ال يسام مبكروه أو شبهه.

باشادور  حرضة  يد  خط  ثم  هـ   1293 عام  الثاين  ربيع   4 يف  قيد 

اإلسبانيول وطابع أزرق.

السيد محمد بركاش معلام بأن محمد برادة القاطن بأرض إسبانيا هو 

السالم حرضان عىل لسان خليفة  املذكور، والسيد عبد  الجنس  حامية 

الباشدور باإليصاء عىل سيدي الغايل العراقي.

الطاهر  عىل  باإليصاء  الباشدور  لسان  عىل  بركاش  محمد  السيد 

بوشحوم بالزاوية اإلدريسية.

الباشدور بالوصية عىل محمد ولد قاسم، وحامن ولد حدا العامريني 

حامية  املذكور  قاسم  ولد  محمد  أن  عىل  بالتنبيه  الباشدور  وخليفة 

الباشدور معرفا بأن ما بيد برك بن عيل، وولد عمه بوجمعة من التجارة 

هو لتاجر الجنس املذكور.

السيد أحمد الخرض معلام بكون عبد الكريم بن أحمد اللبادي املتجر 

هنا حامية عىل لسان قنصو الجنس املذكور بتطوان«. 

سيتم تنصيص القنصلية العامة بطنجة عىل أن يحظى الطبيب عمر 

برادة باملكانة التي يستحقها وكالء القنصلية اإلسبانية باملغرب)18(:

ما عدا هذه النتف ال يكاد الباحث يجد مادة تشفي الغليل حول 

الطب واألطباء املغاربة، ولذلك نعترب أن هذه املحاولة هي مدخل أسايس 

ورضوري يف ميدان بكر مثل تاريخ الطب الوطني، وهذا البحث سيفتح 

املجال لدراسات جزئية مفصلة تلقى بعض الضوء عىل الجوانب الغامضة 

واملعتمة يف تراثنا الطبي. ونرجو أن تكون فاتحة سلسلة من األبحاث يف 

هذا الفرع الخصب من العلوم. 
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نظرات في المسؤولية الطبية في الفقه اإلسالمي

ذ. عبد الغني اليحياوي 
أستاذ بكلية أصول الدين جامعة عبد امللك السعدي - تطوان 

املغرب

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الحكيم العليم الذي وسعت رحمته كل يشء وعمت نعمه 

كل خلقه، فهو سبحانه الذي خلق اإلنسان يف أحسن تقويم وكرمه عىل 

باألخذ  وأمرهم  باملرض  عباده  من  بعضا  وابتىل  أجمعني،  الخلق  سائر 

باألسباب بحثا عن الدواء قصد الشفاء.

 والصالة والسالم عىل الرحمة املهداة والنعمة املسداة طب القلوب 

ودوائها وعافية األبدان وشفائها سيدنا محمد صىل الله عليه وسلم الذي 

عليه وسلم  الله  فقال صىل  بالتداوي،  الناس  وأمر  السالم  عليه  تداوى 

»تداووا عباد الله فإن الله سبحانه مل يضع داء إال وضع له شفاء إال الهرم«1 

وقال عليه الصالة والسالم :»ما أنزل الله داء إال أنزل له شفاء«2  وجعل 

الصدق  األطباء  عىل  واشرتط  املسلمني،  عىل  كفاية  فرض  الطب  تعلم 

واألمانة والنصح واإلخالص يف أعاملهم إحياء لألرواح وتخفيفا لألمراض 

ودفعا لألسقام، بل أمر بإتقان مهنة الطب من طرف أهلها تجنبا للخطأ، 

لحديث رسول الله صىل الله عليه وسلم: »إِنَّ اللََّه يُِحبُّ إِذَا َعِمَل أََحُدكُْم 

َعَماًل أَْن يُتِْقَنُه«3 وقوله يف التحذير من الغش »من غشنا فليس منا«4 

ولذلك جعل عىل مقرتف الخطأ إذا كان جاهال بالطب الضامن، فقال عليه 

السالم: »من تطبب وال يُعلم منه طب فهو ضامن«5 فصلوات ريب عليه 

وعىل آله األبرار وصحابته األخيار الذين حذوا حذوه يف هذا املضامر، 

وتبعهم يف ذلك علامء األمة أويل العقول واألبصار، الذين تركوا لنا تراثا 

أراد االدكار واالعتبار، حتى نبعد عن  باآلثار ومليئا باألخبار ملن  حافال 

املريض كل األرضار ونجنبه كل األخطار.

أما بعد :فلقد حظي موضوع األخالقيات الطبية باهتامم كبري وعناية 

منقطعة النظري سواء من قبل أهل الطب أو أهل الفقه أو القانون يف 

العرص الحارض، وهذا مجال واسع ال ميكن اإلحاطة به يف هذه السطور 

مسؤولية  موضوع  عىل  سأقترص  ولذلك  مجاالته،  وتنوع  لتشعبه  نظرا 

الطبيب، الذي يظن البعض أنه وليد العرص أو أنه أتانا من الغرب، لكنه 

قديم ومؤصل يف الرشيعة اإلسالمية، حيث أن مدونات الرتاث اإلسالمي 

زاخرة بكل ما يتعلق باملوضوع يف أدق جزئياته، تأصيال وتقعيدا وإعامال، 

وما علينا إال التنقيب والبحث يف تراثنا الفقهي لنتمكن من اإلجابة عن 

األسئلة الشائكة يف واقعنا املعارص يف شتى املجاالت.

لكنه  العلوم،  أقدم  الطب من  أن  اإلنسانية يجد  تاريخ  والناظر يف 

الغابرة بالشعوذة والخرافات، فلام جاء اإلسالم  امتزج يف بعض األزمنة 

اجتهد علامؤه يف تطوير الطب وتنقيته من كل الشوائب بل أبعدوا عنه 

كل ما يتناىف مع العقيدة اإلسالمية، فأعادوا له قيمته ومكانته عىل اعتبار 

اشتغال أصحابه عىل  أهميته يف  العلوم وأقدسها، وتأيت  أنه من أرشف 

النفس اإلنسانية التي كرمها الله عز وجل وأمر بحفظها، بل جعل حفظ 

النفس من كليات الرشع الحكيم، ومن ثم كانت مامرسة الطب أمانة 

ومسؤولية، حيث انكب علامء اإلسالم عىل بيان حدود مسؤولية الطبيب، 

بل نجد عندهم تصورا خاصا لهذا املوضوع منطلقني من أصول الرشيعة 

ومقاصدها، ومعتمدين عىل كلياتها وقواعدها، ولذلك فقد فصلوا القول 

الضامن،  من  يعفى  ومتى  يضمن  ومتى  الطبيب،  مسؤولية  حدود  يف 

وميزوا بني املخالفات الناتجة عن الخطأ والعمد وما حدود ما يجب أن 

يعلمه الطبيب.

وانطالقا مام ذكرته سابقا اخرتت الخوض يف هذا املوضوع فجعلته 

تحت عنوان: »نظرات يف املسؤولية الطبية يف الرتاث اإلسالمي«

خالل  من  متعلقاتها  وتوضيح  القضية  هذه  معالجة  وسأحاول 
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املحاور اآلتية:

املبحث األول: نظرات يف أخالق الطبيب يف اإلسالم.

الفقه  يف  ومرشوعيتها  تعريفها  الطبية  املسؤولية  الثاين:  املبحث 

اإلسالمي.

املبحث الثالث: موجبات املسؤولية الطبية وآثار ثبوتها.

المبحث األول: نظرات في أخالق الطبيب في اإلسالم.

لقد اعتنى اإلسالم بالطب أميا عناية، واهتم به أحسن اهتامم، وجعل 

حفظ النفس والنسل والعقل من كليات الرشيعة وقواعد امللة، وحفظ 

هذه الكليات املذكورة يرتبط ارتباطا وثيقا بالطب، وحاجة الطبيب إىل 

األخالق كحاجة اإلنسان إىل املاء، ألنه بدونها قد يهلك املريض أو يلحقه 

الرضر، وانعدامها كذلك يرض بالطبيب بنفسه البتعاده عن رشوط الصنعة 

الطيبة  الكلمة  إىل  الحاجة  أمس  واملريض يف  وآدابها وطرق مامرستها، 

أرساره  كشف  عدم  إىل  إضافة  الحسنة،  واملعاملة  الجميلة  واالبتسامة 

واحرتام خصوصياته، وعدم إعطائه الدواء الذي يؤدي إىل هالكه أو يزيد 

من تفاقم مرضه، وهذه أهم ما ينبغي توفره يف الطبيب:

الخربة بالطب وتحمل املسؤولية:

اهتم اإلسالم بالطب وأواله عناية خاصة، بل جعل الخربة رشطا أساسا 

ملامرسة هذه املهنة وإال كان ضامنا لحديث رسول الله صىل الله عليه 

وسلم الذي قال: » من تطبب ومل يُعلم منه طب فهو ضامن«6 

ومامرسة مهنة الطب بدون خربة له مفاسد كبرية وأرضار جسيمة 

عىل أبدان الناس، وقد كان الرازي يشكو من انتشار الدجل يف زمانه ومن 

الطب  لصناعة  تدنيسا  ذلك  ويعد  الطبيب،  صفة  وانتحال  استفحال 

الرشيفة واعتداء عىل أحوال الناس وتالعبا بصحتهم وأرواحهم، حيث قال 

يف كتابه أخالق الطبيب: »واعلم أن اللصوص وقطاع الطرق خري من أولئك 

الذين يدعون الطب وليسوا بأطباء، ألنهم يذهبون باملال ورمبا أتوا عىل 

األنفس...«7 

املراقبة  مهمة  أوكلت  فقد  انتحاله  وخطورة  الطب  ملكانة  ونظرا 

يف  توفرها  الواجب  الرشوط  عن  الشريزي  ويحدثنا  األطباء  ملحتسب 

الطبيب حيث قال: »وينبغي للمحتسب أن يأخذ عليهم عهد أبقراط 

الذي أخذه عىل سائر األطباء ويحلفهم أال يعطوا أحدا دواء مرضا وال 

يركبوا له سام، وال يصنعوا التامئم عند أحد من العامة وال يذكروا للنساء 

الدواء الذي يسقط األجنة وال للرجال الدواء الذي يقطع النسل، وليغضوا 

وال  األرسار  يفشوا  وال  املرىض  عىل  دخولهم  عند  املحارم  عن  أبصارهم 

يهتكوا األستار..«8

ويقول إسحاق بن عيل الرهاوي عن خطأ الطبيب »وذلك أن محنة 

الطبيب واجبة ألسباب ...رشف املوضوع لصناعة الطب واملوضوع هو 

إذا وقع  الطبيب  الغلط من  الطب، فإن  املحتاج إىل استعامل  اإلنسان 

باإلنسان كان أعظم كثريا من أغالط أصحاب الصنائع األخرى، ألن النجار 

والصائغ وغريهام من أهل الصنايع واملهن ال تبلغ مقادير أغالطهم مقدار 

يبلغ قدر موضوعاتهم قدر موضوعه وهو نفس  الطبيب كام ال  غلط 

الخاتم  الصائغ مثال متى غلط يف صناعة  فإن  اإلنسان وجسمه، وأيضا 

أمكنه كرسه وإعادته، وكذلك النجار فيعمل الرسير واإلسكايف يف عمل 

مهلكا  غلطه  كان  إذا  كذلك وخاصة  فليس  الطبيب  فأما غلط  الخف، 

فاليأس من الصالح واقع، فلذلك وجب متييز األطباء باملحنة وانتقادهم 

بالنظر والبحث ليظهر فضل األفاضل فتسلم إليهم النفوس ويظهر جهل 

املدعني لها فيحذر عىل النفوس منهم...«9 

تطمني املريض عىل صحته وبعث األمل يف نفسه:

الطبيب يبعث األمل يف نفس املريض ومينيه بالشفاء ويبعد عنه القنوط 

واليأس من رحمة الله ألن رسول الله صىل الله عليه وسلم يقول: »لكل داء 

دواء« ويف هذا يقول أبو بكر محمد بن زكريا الرازي: »ينبغي عىل الطبيب 

أن يوهم املريض أبداً الصحَة, ويرّجيَُه لها وإن كان غري واثٍق بذلك, فمزاُج 

الجسم تابٌع ألخالق النفس«. أما الزهراوي فقد حث الجراحني عىل إدخال 

الفرح والرسور عىل املريض قبل إجراء العملية الجراحية فقال:  »ثم فرحه 

ورسه بكل وجه ميكنك ذلك منه، ومبا يقبله بعقله...«10

ولقد حثت الرشيعة اإلسالمية عىل هذا املبدأ األصيل الذي هو بعث 

األمل بالنسبة للمريض وتطييب خاطره، وهذا ليس خاصا بآداب الطبيب 

املريض لحديث  الناس وخاصة زوار  ينبغي أن ميتثله جميعا  فقط بل 

رسول الله صىل الله عليه وسلم الذي قال فيه: »إذا حرضتم املريض، أو 

امليت، فقولوا خريا، فإن املالئكة يؤمنون عىل ما تقولون«11. 

عىل األطباء حفظ األرسار وغض األبصار:

من األخالق التي ينبغي أن يتحىل بها الطبيب حفظ األرسار وغض 

تاريخ الطب في المغرب والمغرب العربي
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أكتوبر | 24-28-2016 | فاس . المغرب
المؤتمر الدولي الرابع لتاريخ الطب في التراث اإلسالمي  |  المؤتمر الدولي السابع للجمعية الدولية لتاريخ الطب اإلسالمي

عند  املحارم  عن  أبصارهم  وليغضوا  بسام  ابن  يقول  هذا  ويف  األبصار، 

دخولهم إىل املرىض، وال يفشون األرسار، ويهتكون األستار«12 ويوضح ابن 

الحاج هذا األمر أكرث حيث قال: »وينبغي أن يكون الطبيب أمينا عىل 

أرسار املرىض فال يُطلع أحدا عىل ما ذكره املريض إذ إنه مل يأذن له يف 

اطالع غريه عىل ذلك، ولو أذن فينبغي أن ال يفعل ذلك معه، اللهم إال أن 

يتربك  اإلخوان ومن  استجالب خواطر  بذلك  أمره  املريض يف  يعلم من 

بدعائه له بظهر الغيب فهذا مستثنى مام تقدم.«13

أما عند معالجة النساء فريى الطبيب األندليس أبو القاسم الزهراوي 

برضورة وجود طبيبة للنساء متدربة عىل األعامل الجراحية وهذا نصه 

طبيبة  امرأة  تتخذ  أن  فينبغي  ذلك  إىل  الرضورة  دعت  ...فإن  كالمه:« 

محسنة، وقليال ما توجد، فإن عدمتها فاطلب طبيبا عفيفا رقيقا، ويحرض 

معه امرأة قابلة محسنة يف أمور النساء وامرأة تشري يف هذه الصناعة 

بعض اإلشارة.«14

الرفق والرحمة باملريض والشفقة عليه والعناية به:

من أخالق الطبيب الرحمة والشفقة عىل املرىض، وقد كان يف القديم 

يسمى بالحكيم، وهي تسمية تتضمن معان سامية وصفات خاصة، ونظرا 

ألوضاع املريض الصحية والنفسية فعىل الطبيب أن يعامله معاملة خاصة 

تسهم يف ترسيع عالجه ورفع معنوياته ، حتى أن ابن القيم جعل التلطف 

باملريض، والرفق به، كالتلطف بالصبي.15 ويحث ابن الحاج  األطباء عىل 

إيناس املرىض ببشاشة الوجه فيقول: » وينبغي للطبيب بل يتعني عليه أنه 

إذا جلس عند املريض أن يؤنسه ببشاشة الوجه وطالقته ويهون عليه ما 

هو فيه من املرض ...«16

ونختم هذه النظرات يف األخالقيات الطبية بوصية جامعة تضمنت 

حكام عديدة ونصائح مفيدة فيام يتعلق بخلق الطبيب، أال وهي وصية 

الطبيب املسلم صالح الدين بن يوسف الكحال الحموي لتلميذه الذي 

يأخذ عنه الطب قال فيها: »واعلم أن هذه الصناعة منحة من الله تعاىل 

يعطيها ملستحقها، حتى تجري العافية عىل يديه، فيحصل له الثناء من 

الناس، ويشار إليه يف صناعته ويطأمن إليه فيام يعتمده، ويف اآلخرة األجر 

واملجازاة من رب العاملني، ألن النفع لخلق الله عظيم خصوصاً الفقراء 

والعاجزين، مع ما يحصل لنفسك من كامل األخالق، وهو خلق الكرم 

والنقاء  والعفة  الطهارة  ثوب  تلبس  أن  حينئذ  عليك  فيجب  والرحمة 

والرأفة ومراقبة الله تعاىل ، وخاصة يف عبورك عىل حريم الناس، كتوماً 

عىل أرسارهم ، محباً للخري والدين ، مكباً عىل األشتغال يف العلوم ، تاركاً 

الشهوات البدنية، معارشاً للعلامء مواظباً للمرىض، حريصاً عىل مداواتهم، 

مالك  من  الضعفاء  تؤثر  أن  أمكنك  وإن  لهم  العافية  يف جلب  متحلياً 

فافعل«17. 

من خالل ما سبق يتبني بجالء حضور األخالقيات الطبية عند املسلمني، 

وأن حرمة املريض يجب أال تنتهك، وروحه يجب أن تحفظ من الهالك 

وأن تُيرس له كل سبل العالج، وأن مسؤولية الطبيب تجاه مرضاه جسيمة، 

قد يضمن يف حال ثبوت رشوط املسؤولية، فام املقصود باملسؤولية وأين 

تتجىل مرشوعيتها يف الفقه اإلسالمي؟

تعريفها  الطبية  المسؤولية  الثاني:  المبحث 
ومشروعيتها. 

أوال: املسؤولية الطبية لغة واصطالحا.

لفظ املسؤولية الطبية مل يكن متداوال قدميا بل هو وليد هذا العرص 

وإمنا الذي كان سائدا هي بعض املصطلحات املشابهة سنتعرض لها الحقا، 

ولذلك سنحاول فك هذا املركب الوصفي للتعريف بكل كلمة عىل حدة.

املسؤولية لغة واصطالحا:

لغة: املسؤولية: من سأل، فهو مسؤول، واالسم مسؤولية. املسؤولية: 

التبعة. وتطلق أيضا عىل رعاية اليشء.18

واصطالحا: إلزام شخص بضامن الرضر الواقع بالغري نتيجة لترصف 

قام به.19

تعريف الطب لغة واصطالحا:

الطب لغة: مشتق من )طب( الطاء والباء أصالن صحيحان، أحدهام 

يدل عىل علم باليشء ومهارة فيه. واآلخر عىل امتداد يف اليشء واستطالة.

فاألول الطب، وهو العلم باليشء. يقال: رجل طب وطبيب، أي عامل 

حاذق.

بالطب؛  عامل  وطبيب:  طب  رجل  والنفس.  الجسم  عالج  والطب: 

تقول: ما كنت طبيبا، ولقد طببت، بالكرس  واملتطبب: الذي يتعاطى علم 
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الطب. والطب، والطب، لغتان يف الطب. وقد طب يطب ويطب، وتطبب. 

وقالوا تطبب له: سأل له األطباء. وجمع القليل: أطبة، والكثري: أطباء.20

الطب اصطالحا: 

للطب إطالقات كثرية نقترص عىل ذكر بعضها، فقد عرفه ابن سينا 

بقوله: »الطب علم يتعرف منه أحوال بدن اإلنسان من جهة ما يصح 

ويزول عن الصحة ليحفظ الصحة حاصلة، ويسرتدها زائلة«21

وعرفه ابن خلدون بقوله: » الطب حفظ الصحة لإلنسان ودفع املرض 

عنه ويتفرع عن علم الطبيعة، وموضوعه مع ذلك بدن اإلنسان«22

املسؤولية الطبية اصطالحا:

قبل تعريف املسؤولية الطبية البد من اإلشارة إىل مصطلح قريب 

الفقهاء  الذي يسميه  باملسؤولية يف جميع املجاالت، وهو  يتعلق  منها 

بالضامن، ويف هذا يقول وهبة الزحييل »املسؤولية لها معنى ضيق هو 

الضامن أي التعويض عن الرضر يف النفس أو املال بسبب التعمد أو الخطأ 

الجزائية،  أو  الجنائية  واملسؤولية  املدنية  املسؤولية  وهي  التقصري،  أو 

واملسؤولية يف اإلسالم دنيوية وأخروية«23 وبالتأمل يف تعاريف الفقهاء 

أو  أو جهال  عمدا  إما  ويكون  املال  أو  بالنفس  تتعلق  نجدها  للضامن 

تقصريا. 

وقد عرف قيس مبارك آل الشيخ املسؤولية الطبية بقوله: »املسؤولية 

الطبية هي أثر جناية الطبيب من قصاص أو تعزير أو ضامن«24

ومدار املسؤولية الطبية يتعلق بوقوع الرضر أو سببه عىل املريض من 

الطبيب وما يستلزمه ذلك من عقوبات محددة.

ثانيا: مرشوعية املسؤولية الطبية:

هناك مجموعة من األدلة تدل عىل مرشوعية املسؤولية الطبية سواء 

من املنقول أو املعقول نوردها كاآليت:

من القرآن الكريم: يقول الله تعاىل: »فمن اعتدى عليكم فاعتدوا 

عليه مبثل ما اعتدى عليكم« سورة البقرة:194. وقوله تعاىل: »وإن عاقبتم 

يف  ممنوع  فاالعتداء  النحل:126.  سورة  به«  عوقبتم  ما  مبثل  فعاقبوا 

الرشيعة اإلسالمية ولذلك رشع القصاص أو الضامن لجرب الرضر.

من السنة النبوية: قال رَُسوَل اللَِّه صىل الله عليه وسلم قَاَل: »َمْن 

، فَُهَو َضاِمٌن« َرَواُه أَبُو َداُوَد َوالنََّسايِئ1ُّ. ويف  تطبَّب َولَْم يُعلم ِمْنُه ِطبٌّ

رواية أخرى: »َمْن تَطَبََّب َولَْم يَُكْن ِبالطِّبِّ َمْعرُوفًا فَأََصاَب نَْفًسا فاََم ُدونََها 

فَُهَو َضاِمٌن«. وهذا يدل رصاحة عىل تضمني الطبيب الجاهل.

ومن أحاديث رسول الله صىل الله عليه وسلم: »الرضر وال رضار« 

فدل عىل أن إلحاق الرضر ممنوع وكذلك اإلرضار، مام يجعل الجميع 

يتحمل مسؤولية فعله.

من  واملقرصين  الجهلة  تضمني  عىل  الفقهاء  أجمع  اإلجامع:  ومن 

األطباء ملا جنته أيديهم، ويف هذا يقول اإلمام ابن رشد: »وال خالف أنه إذا 

مل يكن من أهل الطب أنه يضمن ألنه متعد.«25 وقال ابن القيم: »إذا 

تعاطى علم الطب وعمله ومل يتقدم له به معرفة فقد هجم عىل إتالف 

األنفس وأقدم بالتهور عىل مامل يعلمه فيكون قد غرر بالعليل  فيلزمه 

الضامن لذلك. »26

يتحمل  فإنه  الطبيب  جانب  من  التقصري  ثبت  متى  العقل:  ومن 

مسؤولية الخطأ ويلزمه الضامن، فال يُعقل أن تبقى أفعال الطبيب دون 

رقيب أو حسيب، بل البد من محاسبته ورسم حدود مسؤوليته حفظا 

ألبدان الناس وأرواحهم. 

ومن القواعد:

- املفرط ضامن.

- ما يُضمن بالعمد يُضمن بالخطأ.

الطبية حفظا  املسؤولية  تدل عىل مرشوعية  أدلة  مجموعة  فهذه 

لألنفس جلبا للمصالح ودفعا للمقابح.

وآثار  الطبية  المسؤولية  موجبات  الثالث:  المبحث 
ثبوتها في الفقه اإلسالمي:

قبل الحديث عن موجبات املسؤولية وآثار ثبوتها يف الفقه اإلسالمي، 

البد من بيان أنواع املسؤولية الطبية حيث نجد أغلب العلامء يقسمونها 

إىل قسمني أخالقي ومهني فأما األول فيتعلق بآداب وسلوك الطبيب يف 

التعامل مع مرضاه، وهو ما يسمى بأخالقيات الطبيب وقد فصلنا فيه 

القول مبا فيه الكفاية، أما الثاين فهو »القسم املهني املتعلق مبهنة الطب، 

معناه أن الطبيب يجب أن يلتزم العقد الذي أبرمه مع املريض موفيا 

تاريخ الطب في المغرب والمغرب العربي
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مهنة  ألصول  موافقا  الطبي  العالج  يكون  بأن  كاملة،  وأركانه  لرشوطه 

الطب، وأن اليقع من الطبيب خطأ أو تقصري أو إهامل، وأن أي مخالفة 

لهذه األمور من جانب الطبيب أو مساعده أو املمرض أو غريهم يُعرضهم 

للمساءلة واملُحاسبة«27

تتحدد مسؤولية الطبيب مبجموعة من املوجبات اختلف العلامء يف 

تحديدها بني مكرث ومقل، فمنها ما يتعلق بالطبيب من حيث إتقانه 

وقصده ومنها ما يتعلق باملريض من حيث إذنه وموافقته، فنجد مثال عبد 

القادر عودة رحمه الله وهو يتحدث عن رشوط انتفاء املسؤولية جعلها 

أربعا28:

1 - أن يكون الفاعل طبيباً.

2 - أن يأيت الفعل بقصد العالج وبحسن نية.

3 - أن يعمل طبقاً لألصول الطبية.

4 - أن يأذن له املريض أو من يقوم مقامه كالويل.

وهذه الرشوط التي ذكر عبد القادر عودة مقابلها هو الجهل والعمد 

والخطأ وتخلف إذن املريض أو من يقوم مقامه، وقد ذكرها قيس بن 

محمد آل الشيخ مبارك لكنه أضاف إليها حتى أوصلها إىل العرشة فزاد 

الطبية وتخلف إذن ويل األمر والغرور  عىل ذلك مخالفة أصول املهنة 

ورفض الطبيب للعالج يف حاالت الرضورة واملعالجات املحرمة وإفشاء رس 

املريض...29

لكن عند التأمل فيام أضافه قيس بن محمد آل الشيخ مبارك من 

ميكن  أو  املذكورة  األربعة  الرشوط  ضمن  متضمنة  إما  نجدها  رشوط 

إدراجها ضمن أخالقيات الطبيب أو ما يسمى باملسؤولية األخالقية، وبناء 

هذا سنفصل يف هذه املوجبات األربعة التي ذكرنا سابقا من منظور الفقه 

اإلسالمي.

1. الجهل: 

الجهل مبهنة  نتج عن  املهنة، وكل رضر  بأصول  الجهل  به  ويقصد 

املسؤولية، رغم حسن  املعالج  فيه  الضامن ويتحمل  فيه  الطب يجب 

القصد والنية وانتفاء تعمد إيذاء املريض، ويستدل هنا بحديث رسول الله 

ضامن«  فهو  طب  منه  يعلم  ومل  تطبب  »من  وسلم:  عليه  الله  صىل 

والقاعدة تقول: )املبارش ضامن وإن مل يتعمد(، ومبا أنه انتحل مهنة ال 

علم له بها فهو يضمن، قال اإلمام ابن رشد رحمه الله: »وال خالف أنه إذا 

عىل  تعد  فالجهل  متعد«30،  ألنه  يضمن  أنه  الطب  أهل  من  يكن  مل 

املريض نظرا ملا يسببه  ذلك من إتالف لألبدان أو األرواح، ألن من مقاصد 

الرشيعة حفظ النفس وتيسري كل السبل التي تحفظها وتقليل املفاسد 

التي تلحق بالجسد ودفعها، ويف هذا السياق يقول ابن القيم: » وأما األمر 

الرشعي، فإيجاب الضامن عىل الطبيب الجاهل، فإذا تعاطى علم الطب 

وعمله، ومل يتقدم له به معرفة، فقد هجم بجهله عىل إتالف األنفس، 

وأقدم بالتهور عىل ما مل يعلمه، فيكون قد غرر بالعليل، فيلزمه الضامن 

لذلك.«31

أما ابن حبيب فريى أن الجاهل يعاقب حيث قال: »وإن كان الخاتن 

غر من نفسه وهو ال يحسن فهو ضامن لجميع ذلك يف ماله وكذلك 

الطبيب وقالع الرضس والبيطار ويعاقبون«32

مسؤولية  عن  يتحدث  وهو  رأى  فقد  الله  رحمه  فرحون  ابن  أما 

الحجام والبيطار الجاهل أن عليه التأديب حيث قال: » أما إذا كان جاهال 

أو فعل غري ما أذن له فيه خطأ أو تجاوز الحد فيام أذن له فيه أو قرص 

عن املقدار املطلوب ضمن ما تولد عن ذلك، قال ابن عبد السالم وينفرد 

ابن فرحون مل  أن  املالحظ  املخطئ«33 لكن  باألدب وال يؤدب  الجاهل 

يوضح حدود األدب، وننتقل إىل رأي آخر هو أن بعض العلامء مل يقترصوا 

عىل التأديب بل قالوا بالحجر عىل الطبيب الجاهل فهذا ابن نجيم رحمه 

الله ميثل لقاعدة :) يُتحمل الرضر الخاص ألجل دفع الرضر العام( حيث 

قال: » جواز الحجر عىل البالغ العاقل الحر عند أيب حنيفة رحمه الله يف 

ثالث: املفتي املاجن، والطبيب الجاهل، واملكاري املفلس؛ دفعا للرضر 

العام«34

ونخلص فيام يتعلق بالطبيب الجاهل أنه يتحمل مسؤولية الجناية 

التي قام بها والفقهاء عىل ثالثة آراء فمنهم من قال بالضامن ومنهم من 

قال بالحجر ومنهم من قال بالتأديب، لكن الذي ينبغي التنبيه عليه هو 

أنه يف حال إلحاق الطبيب الجاهل األذى باملريض وقد أذن له هذا األخري 

وهو عىل علم بجهله فقد قال بعض العلامء بعدم الضامن، لكني أرى 

والله أعلم أن عليه الضامن والتأديب حتى ال ينتحل الطب وهو جاهل 

به، وليك تقطع الطريق عىل كل من سولت له نفسه الولوج لهذا املجال 

دون علم فالطب له قواعده وأصوله التي ينبغي إدراكها ومعرفتها لكل 

طبيب.
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2. الخطأ:

يتعدد  والخطأ  قصد«  فيه  لإلنسان  ليس  ما  »هو  بالخطأ  املقصود 

بحسب نوع الفعل، فمنه ما يكون عرب الجراحة الطبية، أو بنسيان آلة أو 

منديل، أو سوء تشخيص للمرض مام يرتتب عنه مناولة املريض دواء يتناىف 

مع علته، أو ناتج عن عدم التحقق من تحمل املريض للتخذير، وقد يكون 

يتحمل  والطبيب  املتخصصني،  من  العديد  فيه  يشرتك  جامعيا  الخطأ 

مسؤولية خطئه يف حال عدم توفر الرشوط35 اآلتية عند املامرسة:

- مرشوعية الفعل.

- إتقان مهنة الطب.

- إذن املريض أو وليه.

- عدم التعدي.

- عدم وقوع الخطأ الفاحش من الطبيب الذي ال تقره األصول الطبية 

وال يقره أهل الفن والعلم.

فهذه الرشوط يف حال توفرها تسقط املسؤولية عن الطبيب، لكن ال 

بد من ذكر أقوال الفقهاء يف املسألة، فمن كان عاملا بالطب حاذقا فيه 

وبذل جهده يف ذلك العمل املرشوع املأذون له به، وقام مبا ينبغي القيام 

محرتما آداب املهنة، ومل يكن الخطأ فاحشا مام ال ينبغي أن يقع فيه 

الحذاق فال ضامن عليه، والقاعدة الفقهية تقول: »ما ال ميكن االحرتاز عنه 

أو  الحفظ.«  يف  املبالغ  »ال ضامن عىل  أخرى:  وبصيغة  فيه«  ال ضامن 

بصيغة أخرى: »ما ال ميكن االحرتاز منه معفو عنه« ويف هذا السياق يقول 

القرايف رحمه الله: »وأصل مذهب مالك أن الصناع يضمنون كل ما أىت 

عىل أيديهم من خرق أو كرس يف املصنوع أو قطع إذا عمله يف حانوته.....

وأما الطبيب وما أشبهه إذا أخطأ يف فعله، وكان من أهل املعرفة فال يشء 

عليه يف النفس، والدية عىل العاقلة فيام فوق الثلث، ويف ماله فيام دون 

الثلث، وإن مل يكن من أهل املعرفة فعليه الرضب والسجن والدية قيل يف 

ماله، وقيل عىل العاقلة« 36

ويف نفس السياق يقول الشاطبي رحمه الله: »أال ترى أنهم يضمنون 

الطبيب والحجام والطباخ وغريه من الصناع إذا ثبت التفريط من أحدهم؛ 

إما بكونه غر من نفسه وليس بصانع، وإما بتفريط، بخالف ما إذا مل 

)املفرط  الفقهية:  للقاعدة  امتثال  ضامن  مفرط  فكل  ولذلك   37 يفرط« 

ضامن(، وقد أورد ابن رشد الحفيد قولني يف خطأ الطبيب األول الضامن 

والثاين ال يشء عليه، وهذا قوله رحمه الله:  »وأجمعوا عىل أن الطبيب إذا 

أخطأ لزمته الدية، مثل أن يقطع الحشفة يف الختان، وما أشبه ذلك؛ ألنه 

يف معنى الجاين خطأ. وعن مالك رواية: أنه ليس عليه يشء، وذلك عنده 

إذا كان من أهل الطب. وال خالف أنه إذا مل يكن من أهل الطب أنه 

يضمن؛ ألنه متعد. وقد ورد يف ذلك مع اإلجامع حديث عمرو بن شعيب 

عن أبيه عن جده أن رسول الله  قال: »من تطبب، ومل يعلم منه قبل 

ذلك الطب - فهو ضامن«38. 

أما إذا قام الطبيب بعمل غري مرشوع أو دون إذن املريض أو وليه 

فإنه يضمن للقاعدة التي تقول »الجواز الرشعي ينايف الضامن« وقاعدة 

»ال یجوز ألحد ّ أن یترصف يف حق غیره بغیر إذنه«، وبناء عىل هاتني 

القاعدتني إذا فعل الطبيب ما يجوز له فعله فال يسأل عن الرضر الحادث 

ولو كان سبباً له؛ ألن املرء ال يؤاخذ عىل فعل ميلك أن يفعله،فإذا أجريت 

بكل  الطبيب  هذا  وأخذ  ماهر،  طبيب  قبل  من  بإذنه  ملريض  عملية 

اإلجراءات الالزمة، وبذل قصارى جهده دون تقصري، فتلف املريض، فال 

ضامن عىل الطبيب؛ ألنه مأذون له رشعا.

وتجدر اإلشارة إىل أن الطبيب يجب أن ال يُخالف أصول املهنة الطبية، 

ألن غاية الطب حفظ األنفس ودفع األرضار واألسقام عنها ، مام يجعل 

مهمة الطبيب ترشف برشف موضوعها، والتقصري والتفريط يف القيام بها 

له مآل خطري جدا، فعمل الطبيب هو إزالة الرضر كام نص حديث رسول 

الله : »ال رضر وال رضار« وكذلك قاعدة »الرضر يزال« فكم من طبيب 

أراد إزالته فزاده تفاقام أو أضاف إليه رضرا وأملا مل يكن من قبل، وكم 

مريض دخل ليعالج من مرض بسيط فخرج وهو معاق أو أصيب بعاهة 

مستدامة،  وكم من سقيم دخل مييش عىل قدميه وخرج جثة هامدة، 

ومن املعلوم عندنا أن القاعدة تقول: »الرضر اليزال مبثله وال مبا هو أكرب 

منه« ولذلك فمقابلة الرضر برضر مثله أو مبا هو أشد منه ممنوع رشعا.

وال بد من تحديد املسؤوليات ومعرفة مسببات األرضار التي تنجم عن 

العمل الطبي، ويف الحقيقة قد ال يسلم الطبيب من الوقوع يف األخطاء لكنها 

تكون بسيطة خاصة إذا كان حاذقا يف مهنته، ولو شدد عىل أهل الطب يف 

األخطاء البسيطة التي يقعون فيها وعوقبوا عليها وزجروا ملا وجد عندنا 

طبيب، خوفا من الوقوع يف الخطأ وما يؤول إليه من عقاب.

3.  العمد:

القصد  أن  أي  املريض  إذاية  الطبيب  يتعمد  أن  بالعمد  واملقصود 

تاريخ الطب في المغرب والمغرب العربي



78 | ar

أكتوبر | 24-28-2016 | فاس . المغرب
المؤتمر الدولي الرابع لتاريخ الطب في التراث اإلسالمي  |  المؤتمر الدولي السابع للجمعية الدولية لتاريخ الطب اإلسالمي

الجنايئ حارض يف فعله، مام قد ينتج عنه برت عضو أو قتل نفس أو ما إىل 

ذلك، وهذا مرفوض يف الرشيعة اإلسالمية ومخالف ملقاصدها ومعارض 

بأرواح اآلدميني وأبدانهم، ألن الرشيعة إمنا  لقواعدها، بل هو استهتار 

جاءت لحفظ األنفس وإحيائها، ودفع كل ما يؤذيها ويرضها، وهذا الفعل 

أيضا متعارض مع مهنة الطب وأخالقياتها ومجانب للصواب وبعيد عن 

وانتهاك  السليمة  للفطرة  املريض عمدا مخالف  إيذاء  إن  بل  الحكمة، 

لحقوق اإلنسان وامتهان لكرامته، ولهذا جاءت الرشيعة اإلسالمية لتحد 

من هذه الظاهرة بل لتقطع دابرها والرضب عىل أيدي كل من سولت له 

نفسه اإلقدام عىل هذا الفعل املشني املستقبح، فالله تعاىل يقول »ولكم 

يف القصاص حياة يا أويل األلباب«39 

وقد اتفق العلامء عىل أن الرضر العمد باملريض جناية وترسي عليه 

أحكام الجنايات، قال اإلمام القرايف رحمه الله وهو يتحدث عن الطبيب: 

»إن تعمد الرضر اقتص منه«40، بل إن إقبال الطبيب عىل معالجة املريض 

دون إذنه وكان سببا لوفاته أو برت عضو من أعضائه أو إذايته بأي نوع من 

اإليذاء فاعتربه بعض الفقهاء جناية تقتيض القصاص، يقول النووي رحمه 

الله: »ولو قطع السلعة، أو العضو املتآكل من املستقل قاطع بغري إذنه، 

فامت، لزمه القصاص، سواء فيه اإلمام وغريه؛ ألنه متعد.«41

القادر  وعليه فالقصد الجنايئ للطبيب جزاؤه القصاص، يقول عبد 

عودة: »واملفروض يف الطبيب أنه يؤدي عمله بقصد نفع املريض وبحسن 

نية، فإذا قصد قتل املريض أو كان سيئ النية يف عمله فهو مسئول عن 

فعله جنائياً ومدنياً، ولو مل يؤد فعله إىل الوفاة أو إحداث عاهة، بل ولو 

أدى فعله إىل إصالح املريض؛ ألن فعل الطبيب يف هذه الحالة يقع فعالً 

محرماً معاقباً عليه.«42 ويف نفس السياق يقول وهبة الزحييل: »إذا تعمد 

الطبيب الجناية بدافع أو تحريض من أحد مثال فامت املريض وجب عليه 

القصاص ويُحرم من املرياث ولو ُعفي عن الطبيب«43.

إن القصد الجنايئ عند الطبيب قليل جدا، إال يف حال ما إذا تجرد هذا 

الطبيب من إنسانيته فأقدم عىل هذا الفعل عدوانا أو طلبا لتحصيل مال 

ومكاسب ممن دفعه للقيام بهذا الفعل، لكن وحتى إن حصل هذا فإثباته 

صعب جدا وقد يدعي الطبيب بأن ما فعله ناتج عن الخطأ وليس عمدا.

4. إذن املريض أو وليه:

قبل قيام الطبيب بأي عمل طبي البد له من إذن املريض إن كان 

راشدا أو إذن وليه إن كان قارصا، فموافقته الزمة إال يف حالة ما إذا  كانت 

وضعيته خطرية جدا بحيث ال يقوى عىل بيان موقفه من العالج أو يف 

ما ميكن  إلنقاذ  عاجال  تدخال  تستدعي  حالته  وكانت  وليه  غياب  حال 

إنقاذه، وهذه حاالت خاصة ال يقاس عليها عىل اعتبار أن التداوي يف حد 

ذاته غري واجب كام بني ذلك الفقهاء وهناك من قال بكراهته، لكن الذي 

يُعد من فروض  املجتمع  األطباء يف  أن حضور  إليه هو  اإلشارة  ينبغي 

الكفاية وال ميكن االستغناء عنهم.

وقد تحدث الفقهاء كثريا عن رضورة إذن املريض أو وليه واملجال ال 

بهذا  القادر عودة  عبد  قاله  ما  هنا  ولكن سنذكر  أقوالهم  لذكر  يتسع 

الصدد وهذا نصه :«ويشرتط لرفع املسئولية عن الطبيب أن يأيت الفعل 

بإذن املريض أو بإذن وليه أو وصيه، فإن مل يكن للمريض ويل أو ويص 

إجراء  الحاكم يف  له، وإذن  باعتباره ويل من ال ويل  الحاكم  إذن  وجب 

مبارشة  للطبيب يف  الحاكم  إذن  يختلف عن  له  جراحة ملريض ال ويل 

التطبيب بصفة عامة.«44

وعليه فالطبيب  الذي مل يأذن له املريض أو وليه بالعالج يتحمل 

املسؤولية يف حال وقوع رضر للمريض حتى ولو كان هذا الطبيب حاذقا 

متمكنا من صنعته، وكان قصده هو فعل الخري فيلزمه الضامن. فاملريض 

ال ميكن إكراهه عىل العالج إال يف حاالت محددة خاصة إذا كان مرضه 

معدي وقد يهلك اآلخرين أو يؤثر عىل الوضع الصحي العام.

ابن  الطبيب أختمها مبا ذكره  هذه وقفات مع موجبات مسؤولية 

القيم بخصوص أقسام األطباء من جهة إتالف األنفس أو األعضاء، حيث 

جعلهم خمسة هم كاآليت 45:

1. طبيب حاذق أعطى الصنعة حقها ومل تجِن يده، فتولد من فعله 

املأذون فيه من جهة الشارع ومن جهة من يُطبه تلف العضو أو النفس 

أو ذهاب صفة، فهذا ال ضامن عليه اتفاقاً. 

علم  إن  فهذا  به،  فتلف  يُطبّه  يده من  بارشت  2. متطبب جاهل 

املجني عليه أنه جاهل وأذن له فال يضمن، وإن ظن املريض أنه طبيب 

وأذن له يف طبه ألجل معرفته ضمن الطبيب ما جنت يده. 

3. طبيب حاذق أُذن له وأعطى الصنعة حقها لكنه أخطأت يده، 

وتعدت إىل عضو صحيح فأتلفه، مثل أن سبقت يد الخاتن إىل الكمرة 

فهذا يضمن ألنها جناية خطأ. 
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دواًء  للمريض  فوصف  اجتهد  بصناعته  املاهر  الحاذق  الطبيب   .4

فأخطأ فقتله، فذكر ابن قيم الجوزية أن الدية  إما عىل بيت املال أو عاقلة 

الطبيب، ومفهوم هذا أنه يضمن ألنه يؤول إىل موجب الخطأ. 

5. طبيب حاذق أعطى الصنعة حقها فقطع سلعة من رجل أو صبي 

أو مجنون بغري إذنه أو إذن وليه، أو خنت صبياً بغري إذن وليه فتلف، فقال 

أصحابنا: يضمن ألنه تولد من فعل غري مأذون فيه.

مع  تتامىش  لحلول  وبحثا  املعارصة  الطبية  للمستجدات  ومسايرة 

يتعلق  فيام  املعارصين  العلامء  من  الكثري  أفتى  فقد  واملكان  الزمان 

باملسؤولية الطبية لكني اخرتت فتوى أختم بها هذا البحث وهي صادرة 

املؤمتر  منظمة  عن  املنبثق  الدويل  اإلسالمي  الفقه  مجمع  مجلس  عن 

اإلسالمي املنعقد يف دورته الخامسة عرشة مبسقط ) سلطنة ُعامن ( 14 

– 19 املحرم 1425هـ، املوافق 6 – 11 آذار ) مارس ( 2004م وهذا بيانه:

بعد اطالعه عىل البحوث الواردة إىل املجمع بخصوص موضوع ضامن 

الطبيب، وبعد استامعه إىل املناقشات التي دارت حوله، قرر ما ييل:

ضامن الطبيب: الطب علم وفن متطور لنفع البرشية، وعىل الطبيب 

أن يستشعر مراقبة الله تعاىل يف أداء عمله، وأن يؤدي واجبه بإخالص 

ترتب رضر  إذا  ضامناً  الطبيب  يكون  والعلمية.  الفنية  األصول  حسب 

باملريض يف الحاالت اآلتية:

أ- إذا تعمد إحداث الرضر.

ب- إذا كان جاهالً بالطب، أو بالفرع الذي أقدم عىل العمل الطبي فيه.

ج- إذا كان غري مأذون له من قبل الجهة الرسمية املختصة.

د- إذا أقدم عىل العمل دون إذن املريض أو َمن يقوم مقامه ” كام 

ورد يف قرار املجمع رقم 7/5-67 

ه- إذا غرر باملريض.

و- إذا ارتكب خطأ ال يقع فيه أمثاله وال تقره أصول املهنة، أو وقع 

منه إهامل أو تقصري.

ز- إذا أفىش رس املريض بدون مقتىض معترب  حسب قرار املجمع رقم 

8/10_79

ح- إذا امتنع عن أداء الواجب الطبي يف الحاالت اإلسعافية )حاالت 

الرضورة(.

يكون الطبيب – وَمن يف حكمه – مسؤوالً جزائياً يف الحاالت السابق 

ذكرها إذا توافرت رشوط املسؤولية الجزائية فيام عدا حالة الخطأ فال 

يُسأل جزائياً إال إذا كان الخطأ جسيامً.

إذا قام بالعمل الطبي الواحد فريق طبي متكامل، فيُسأل كل واحد 

منهم عن خطئه تطبيقاً للقاعدة »إذا اجتمعت مبارشة الرضر مع التسبب 

فيه فاملسؤول هو املبارش، ما مل يكن املتسبب أوىل باملسؤولية منه ». 

ويكون رئيس الفريق مسؤوالً مسؤولية تضامنيا عن فعل معاونيه إذا 

أخطأ يف توجيههم أو قرص يف الرقابة عليهم.

تكون املؤسسة الصحية )عامة أو خاصة( مسؤولة عن األرضار إذا 

قرّصت يف التزاماتها، أو صدرت عنها تعليامت ترتب عليها رضر باملرىض 

دون مسوغ.

خاتمة:

بعد هذه النظرات الرسيعة مع مسؤولية الطبيب وموجباتها وطرق 

إثباتها خلصت إىل النتائج  التالية:

مهنة الطب من أرشف املهن وأفضل الصنائع التي ينبغي االهتامم بها 	 

العيش  مبستوى  واالرتقاء  راشدة  حضارة  بناء  أجل  من  أكرث  وبأهلها 

االنساين.

اإلسالمية 	  الرشيعة  بها  جاءت  كام  الطبيب  أخالقيات  عىل  التأكيد 

حفظا ملقاصد الرشع الحكيم.

التحذير من خطورة الجهل مبهنة الطب والرضب بيد من حديد عىل 	 

كل منتحل لهذه املهنة حفظا ألبدان الناس وأرواحهم.

تشديد الرقابة عىل األطباء وتفعيل نظام الحسبة تجنبا لألرضار التي 	 

تلحق املرىض وحفظا ملهنة الطب من االمتهان.

لحل 	  العلمي  البحث  ودعم  الطب  مستوى  من  التحسني  رضورة 

إشكاالته وتجاوز األخطاء الخارجة عن إرادة الطبيب.

زجر كل من سولت له نفسه االعتداء عىل األنفس البرشية ليكون 	 

عربة لآلخرين.

رضورة الرجوع إىل الرتاث اإلسالمي لالستفادة مام تركه الفقهاء فيام 	 

واقعنا  مع  تتناسب  قوانني  صياغة  أجل  من  الطبية  باملسؤولية  يتعلق 

املعارص.

رضورة تدريس الجانب الفقهي الخاص باملسؤولية الطبية لطلبة كلية 	 

تاريخ الطب في المغرب والمغرب العربي
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أكتوبر | 24-28-2016 | فاس . المغرب
المؤتمر الدولي الرابع لتاريخ الطب في التراث اإلسالمي  |  المؤتمر الدولي السابع للجمعية الدولية لتاريخ الطب اإلسالمي

الطب من أجل معرفة حد مسؤولياتهم.

إقامة ندوات ومؤمترات وإصدار مطويات تعنى باملسؤولية الطبية يف 	 

الفقه اإلسالمي.

 وصىل الله وسلم عىل سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعني.

المصادر والمراجع:
1  سنن أيب داود،كتاب الطب، باب يف الرجل يتداوى، رقم الحديث: 3855.

2  صحيح البخاري، كتاب الطب، باب ما أنزل الله داء إال أنزل له شفاء، رقم الحديث: 

.5678

3   أخرجه أبو يعىل يف مسنده.

4   أخرجه أبو داود يف سننه بهذه الصيغة، وأخرجه مسلم بصيغة »من غش فليس مني«

5   أخرجه أبو داود وابن ماجة يف سننيهام.

6   أخرجه أبو داود .

7   أخالق الطبيب، أبو بكر محمد بن زكري الرازي، تقديم وتحقيق: عبد اللطيف محمد 

العبد، الطبعة األوىل: 1397هـ/1977م، دار الرتاث القاهرة. 

8  نهاية الرتبة يف طلب الحسبة عبدالرحمن بن نارص الشيزري طبعة 1365 ه/ 1946م 

مطبعة لجنة التأليف والرتجمة والنرش القاهرة ص:98

9   أدب الطبيب، إسحاق بن داود الرهاوي، الطبعة األوىل، ص:166.

10  كتاب الترصيف ملن عجز عن التأليف أليب القاسم الزهراوي، الفصل األول من الباب 

الثالث.

11   صحيح مسلم )2/ 633(

12  نهاية الرتبة يف طلب الحسبة، ابن بسام، ص: 340.

13  املدخل البن الحاج، 135/4.

14  كتاب الترصيف ملن عجز عن التأليف، 61/1  .

15   زاد املعاد يف هدي خري العباد، ابن القيم الجوزية، 132/4.

16   املدخل البن الحاج، 134/4.

17  نور العيون وجامع الفنون، صالح الدين بن يوسف الكحال الحموي تحقيق وتعليق: 

للبحوث  فيصل  امللك  مركز  قلعجي،  رواس  محمد  مراجعة:  الوفايئ،  ظافر  محمد 

والدراسات اإلسالمية.

18  معجم لغة الفقهاء )ص: 425(

19  القاموس الفقهي )ص: 162(

20   ينظر  مقاييس اللغة، 407/3، ولسان العرب 553/1.

الحوايش: محمد أمني  القانون يف الطب أليب عيل الحسني بن عيل بن سينا، وضع     21

الضناوي، 13/1، الطبعة األوىل: 1420ه/1999م، دار الكتب العلمية بريوت لبنان.

22  مقدمة ابن خلدون لعبدالرحمن بن محمد بن خلدون، تقديم وتحقيق: إيهاب محمد 

إبراهيم، ص:425، طبعة: 2009، مكتبة ابن سينا للنرش والتوزيع القاهرة .

23   قضايا الفقه والفكر املعارص، وهبة الزحييل، الطبعة الثانية: 1428هـ/2007م،  دار 

الفكر دمشق، 231/3.

24   التداوي واملسؤولية الطبية يف الرشيعة اإلسالمية، قيس بن محمد آل الشيخ مبارك، 

ص:30، الطبعة الثالثة: 1427هـ/2006م دار الفارايب للمعارف دمشق.

25   بداية املجتهد ونهاية املقتصد، محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، 

بريوت،  والتوزيع  والنرش  للطباعة  حزم،  ابن  دار  1420هـ/1999م،  األوىل:  الطبعة 

ص:734.

26  زاد املعاد يف خري العباد، ابن القيم الجوزية، 127/4.

27   التداوي واملسؤولية الطبية يف الرشيعة اإلسالمية، قيس بن محمد آل الشيخ مبارك، ص: 

.32

28  الترشيع الجنايئ مقارنا بالقانون الوضعي، عبد القادر عودة، دار الكتاب العريب بريوت، 

.523/1

29   ينظر: التداوي واملسؤولية الطبية يف الرشيعة اإلسالمية، ص: 299 وما بعدها.

30  بداية املجتهد ونهاية املقتصد، محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، 

بريوت،  والتوزيع  والنرش  للطباعة  حزم،  ابن  دار  1420هـ/1999م،  األوىل:  الطبعة 

ص:734.

31   زاد املعاد يف خري العباد، ابن القيم الجوزية، 127/4.

32   النوادر والزيادات عىل ما يف املدونة من غريها من األمهات 7/ 74.

33  تبرصة الحكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام، ابن فرحون، 2/ 340.

34  األشباه والنظائر البن نجيم، ص: 75. 

35   ينظر التداوي واملسؤولية الطبية، ص: 255 وما بعدها.

36  أنوار الربوق يف أنواء الفروق، القرايف، 4/ 29.

37  املوافقات، الشاطبي، 367/1.

38  بداية املجتهد ونهاية املقتصد، محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، 

بريوت،  والتوزيع  والنرش  للطباعة  حزم،  ابن  دار  1420هـ/1999م،  األوىل:  الطبعة 

ص:734.

39   سورة البقرة، اآلية:179.

40   الفروق للقرايف، 166/2.

41   روضة الطالبني وعمدة املفتني، 10/ 179.

42  الترشيع الجنايئ، عبد القادر عودة، 522/1.

43   قضايا الفقه والفكر املعارص، 236/3.

44  الترشيع الجنايئ، عبد القادر عودة، 522/1.

45   زاد املعاد يف هدي خري العباد )4/ 129(



81 | ar

جوانب من التاريخ الطبي للمغرب 
خالل القرن التاسع عشر

د. رضوان شعايبي 
باحث يف التاريخ املعارص وحاصل عىل الدكتوراه من جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس

املغرب

تقديم

يعد البحث يف موضوع الطب خالل القرن التاسع عرش من املواضيع 

التي تحتاج التعمق والدراسة، ألنها الزالت مل تحظ بالعديد من الكتابات 

واألبحاث، وكل ما وصل إلينا هو عبارة يف أغلبه عن مقاالت. وتربز أهمية 

البحث يف هذا املوضوع، وخاصة إبان هذا القرن، كون املغرب عرف يف 

هذه األثناء تدخال أجنبيا سافرا يف شؤونه الداخلية؛ فقد متكنت الدول 

األوربية من تثبيت نظام االمتيازات بواسطة اتفاقيات ثنائية ال متكافئة 

يف  األجانب  أصبح  االتفاقيات  هذه  من  وانطالقا  املغربية،  الدولة  مع 

واقتصادية،  بامتيازات سياسية وقضائية  تتمتع  املغرب يشكلون جالية 

سخرتها للتغلغل يف معظم نواحي الحياة اليومية للشعب املغريب.

ولقد ساهمت إذن تلك الوضعية يف نسج خيوط أزمة عامة أصبح 

املغاربة يعيشونها يوميا، حكاما ومحكومني. ومن أهم مظاهر تلك األزمة، 

عجز السلطة الحاكمة وتفكك يف الهياكل اإلدارية واالجتامعية وعرس هام، 

ساهم يف خنق كل بادرة نحو اإلصالح والنهوض. لكن بالرغم من ذلك، 

واجه املغاربة االستغالل االقتصادي املادي، والضغط الدبلومايس والتأثري 

السيايس، بثبات وصرب ودهاء، فلم ييأسوا ومل يتخلوا عن تحمل املسؤولية 

حتى يف أحلك الظروف1.

ويف هذا املقام، ماذا كان مصري مجال جد حيوي/ الطب؟ لقد كان 

إذن محركنا األساس يف هذه املقالة، الكشف عن بعض الجوانب التي 

ميكن من خاللها إغناء التاريخ االجتامعي املرتبط بالجانب الطبي، وذلك 

عرب إلقاء بعض الضوء عىل الطب واألطباء باملغرب يف هذا الظرف )القرن 

والضغوطات  والعسكرية  السياسية  باملستجدات  امليلء  عرش(  التاسع 

العديدة واملتوالية عىل الدولة املغربية.

1. بعض مشاهير الطب المغربي خالل القرن 19

برزت مبغرب القرن التاسع عرش مواهب وشخصيات مهمة يف مجال 

الطب، أمثال شاكر السالوي، أحمد التمسامين2، عبد السالم العلمي...3،والتي 

توفرت عىل مؤهالت وخربات كبرية، ترجمتها يف مؤلفات عديدة ومهمة، 

تندرج يف إطار حل رموز الكتب املرتجمة وتفسري املصطلحات الفنية يف 

العلوم العرصية.

فعبد السالم العلمي لوحده ألف زخام مهام من املؤلفات يف هذا 

املجال، نذكر من بينهاعىل سبيل املثال ال الحرص:

هذا  جاء  فاس«4؛  بلغة  األنطايك  مفردات  حل  يف  النرباس  »ضياء 

التأليف الذي طبع مبدينة فاس سنة 1900، لحل رموز الكتب املرتجمة 

ولتفسري املصطلحات الفنية والطبية يف العلوم العرصية مبا يقابلها عند 

الفاسيني. واعترب بذلك مرجعا مهام يف ذلك العرص، خصوصا وأنه نهل 

معلوماته ومضاميينه من حوايل خمسني مصدرا5. 

كتب،  عدة  من  معلوماته  استقى  اليواسري«:  املنري يف عالج  »البدر 

وضمنه ما راكمه من تجارب خالل إقامته مبرص. وقد تناول فيه العالمات 

الغذائية  الحمية  ونظام  البواسري، وطرق عالجه،  مرض  بها  يتميز  التي 

املرتبط به.
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»مفتاح الترشيح«: منظومة يف علم الترشيح واملعالجة، تقع يف مثانية 

وسبعني بيتا. تطرق فيها ملكونات الهيكل الجسدي لإلنسان، واستعرض 

أيضا جردا ألسامء العظام وأنواعها6.

ووفق ذلك، اعتربت تلك املؤلفات نقطة تحول مهمة يف تاريخ الطب 

املغريب، وذلك لغزارة وأهمية املعلومات الطبية التي تضمنتها. وعليه، 

كانت هذه الشخصيات مفخرة يف مجال الطب؛ إذ ملع نجمها ساطعا يف 

سامء مغرب القرن التاسع عرش. لكن، ما ميكن تسجيله هنا، أن معظمها 

تلقى تكوينا طبيا خارج أرض املغرب، مام يدفعنا إىل التساؤل عن وضعية 

الطب دراسة ومامرسة بالدولة املغربية يف تلك الفرتة.

2. الوضع الطبي المغربي خالل القرن 19

التاسع عرش،  القرن  القرويني أواخر  استمر تدريس الطب بجامعة 

وكانت جملة من الكتب الطبية مصدرا لهذا التدريس، نذكر منها: الحاوي 

التذكرة  للجرجاين،  الطب  زبدة  سينا،  البن  املنظومة  للرازي،  الطب  يف 

للسويدي، الكليات البن رشد، املفردات البن البيطار، وتذكرة األنطايك7.

وكانت تسلم بهذه الجامعة شواهد مامرسة الطب من طرف مجموعة 

من األطباء، وتدعى إجازة الطب؛ حيث يَشهدوا للطالب بعد امتحانه، 

بتضلعه ومعرفته للطب وقوانينه وتطبيقاته، وكذا معرفته برتكيب األدوية 

أنواع  العظام، ومتييزه بني  وتقاسيم الرشايني ووظائفها وعددها، وعدد 

العصب والعضالت يف الجسم ومعرفة النباتات واألعشاب الطبية وخواصها 

وأسامئها وطرق استعامالتها8. لقد كانت تخضع إذن، مهنة مزاولة الطب 

لضوابط وأحكام متينة. وال أدل عىل ذلك، اإلجازة الطبية التي سلمت 

بفاس إىل الطبيب محمد بن أحمد الكحاك9. يقول فيها من سلموه إياها 

يف ربيع األول من سنة 1248هـ/ 17 غشت 1832م »تصدر ملداواة الناس 

ومعالجتهم بالحرضة اإلدريسية، وكانت فيه أهلية لفهم كالم الناس يف 

دواوينهم الطبية، وطلب من أناس خالطوه وجربوه غري ما مرة أن يشهدوا 

أخذ  األقدمني يف  األطباء  عادة  الطب، عىل  علم صناعة  باإلجازة يف  له 

معرفة  عىل  الكحاك  أحمد  كان  فقد  لهم«10.  املعارصين  من  اإلجازة 

من  ذلك  وغري  التكسري  جبائر  وشد  اللحم  وغرز  البدنية  »بالجراحات 

املامرسات الطبية«11.

ويف ذات السياق، تحدث رينو عن اهتامم األطباء املغاربة بالترشيح 

والعمليات الجراحية، واعرتف بكفاءتهم ومهارتهم يف هذا الباب12؛ حيث 

كللت عمليات خطرية بالنجاح. وترَبز أيضا هذه الرباعة الطبية للمغاربة 

يف قدرة أطباء العيون عىل اتباع أساليب مفيدة ملعالجة أنواع الرمد مبهارة 

كبرية؛ إذ استطاعوا أن يزيلوا بحذق غشاوة العني املانعة من اإلبصار، بل 

أتقنوا عمليات أصعب من هذه13، موظفني فيها تقنية تخدير املريض، 

حيث توصلوا إىل تركيب دواء من األعشاب يكون البخار املتصاعد من 

طبخه مبثابة مخدر يستمر تأثريه أربعا وعرشين ساعة14. 

وهكذا، نجد أن عملية منح اإلجازات الطبية ظلت قامئة حتى أواخر 

القرن التاسع عرش، لكن بكيفية محدودة ومتقطعة15. هذا وقد أضحى 

اهتامم الطلبة األطباء منصبا عىل األسلوب األديب يف التعرف عىل معلومات 

عامة يف الطب16؛ إذ انصب تدريس الطب، يف املجمل، عىل رشح محتويات 

كتب الطب العربية التي ذكرنا سلفا17. ووفق ذلك، سجل يف نهاية هذا 

القرن، حصول عدد محدود من املتعلمني املغاربة عىل إجازات يف الطب18، 

ومحدودية حركة التأليف أيضا يف هذا املجال خالل السنوات األخرية من 

هذه الفرتة املدروسة، بحيث حرص املنوين19 قامئة املؤلفني الطبيني يف أحد 

عرش فردا فقط.

ولعل هذا ما دفع املوىل الحسن األول إىل إرسال طلبة مغاربة إىل 

الطب وأساليب  لدراسة طرق  األوربية،  الدول  إىل  أو  اإلسالمي  املرشق 

عالجه الحديثة. وقد توجت هذه البعثات بالحصول عىل إجازات وتأليف 

مؤلفات طبية، ترجمت تجاربهم وخرباتهم حول تشخيص الداء والدواء. 

استفاد من هذه البعثات كل من شاكر السالوي الذي حصل عىل تكوين 

طبي بالكلية العثامنية، وأحمد الطنجي التمسامين أرسل إىل أوربا. وتلقى 

وكانت  بطنجة.  اإلسباين  املستتشفى  يف  تداريب  آخرين،  أطباء  ستة 

إنتاجات أحمد بن محمد بن حمدون تشكل أهم قاعدة يف هذا املضامر، 

وخاصة مصنف »الدرر الطبية املهداة للحرضة الحسنية«20. فقد كان بن 

حمدون أول من أعطى تقسيام لألدوية يف املغرب، وألف يف ذلك كتابا 

والثاين  والطبائع،  الطب  مبادئ  عن  للحديث  منه  األول  الجزء  خصص 

لألمراض وطرق عالجها، والثالث يف الخواص الطبية لبعض األسامء21.

بيد أن هذه املحاولة الحسنية ظلت جد متواضعة، كام ظل مسعاها 

لتكوين أطباء يف إطار بعثات طالبية إىل الخارج دون مستوى طموحات 

رائدها. فمن بني ستة أفراد أرسلوا إىل أوربا ضمن بعثة لهذا الغرض، اثنان 

أن نعترب أن تدريس  النجاح22. ووفق ذلك، ميكن  فقط منها متكنا من 
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الطب العريب باملغرب قد انتهى منذ النصف الثاين من القرن التاسع عرش، 

وأهمل رغم ما قدمه خالل ازدهاره من تأليف ونرش23. ولتوضيح أكرث هذا 

املعطى، اضطررنا إىل النبش يف املايض الصحي للمغاربة خالل هذا القرن، 

ألنه متت عالقة وطيدة بني الطب واملرض.

3. الوضع الصحي للمغرب خالل القرن 19 

تناولت أقالم األطباء الفرنسيني24 املايض الصحي للمغرب، واختص 

بعضها يف تحليل وتركيب صورة عن الحالة الصحية بهذا البلد خالل القرن 

19م؛ صورة اختزلت املغرب وكأنه كان مرتعا لألمراض الوبائية الخطرية.

رينو  الطبيب  مؤلَف  الحرص؛  ال  املثال  سبيل  عىل  ذلك،  من  نذكر 

Raynaud25، الصادر يف الجزائر عام 1902، حيث تطرق فيه إىل مختلف 

مواجهة  كيفية  أيضا  عرض  كام  املغرب،  يف  املنترشة  واألوبئة  األمراض 

املغاربة لها )تناول أعشاب، عقاقري، وإىل غري ذلك(، بحيث سجل »ضعف 

)...(، وبعض  الالئق  والسكن غري  التغذية،  السكان، وسوء  عند  الوقاية 

األمراض املمكن اجتنابها كالجذري والزهري والسل«26. وأشار أيضا إىل 

الكولريا والتيفوس اللذين عاثا باملغرب، مبعية مجاعات كربى، حيث »كان 

الناس يتغذون عىل جثت الحيوانات، الخنازير ولحم البرش أيضا«27. ويف 

تجد  كانت  الجراد...(،  )املجاعة،  الخطرية  االجتامعية  اآلفات  ظل هذه 

األمراض واألوبئة ظرفية مواتية لالستفحال واملكوث ملدة طويلة. فقد 

استمر وباء الكولريا سنة 1878 ستة أشهر، كتب عن وقعه الطبيب رينو: 

»تُدفن إىل حدود عرشين شخصا يوميا. ففي موكادور، قدر عددهم بـ 

مقفرة  املدن  ضواحي  أصبحت  حيث  ونواحيها،  املدينة  بني  ما   4000

ومهجورة. كانت كالب الدواوير تترضع جوعا، فقصدت مدينة موكادور، 

وكانت تنقض برشاهة لتلتهم الجثت املتارمية )بدون مدفن( عىل جنبات 

الطرقات والحقول. كانت تتبع الحيوانات املواكَب البرشية، لتنقض عىل 

املتأخرين واملنهكني منهم، فتنهش أحشاءهم«28.

كان الطبيب رينو Raynaud، واحد من بني الكثريين الذين جندوا 

أقالمهم لرسم صورة شديدة السواد عن املغرب يف جانبه الصحي والطبي. 

وقد جاء ذلك، يف إطار اإلديولوجية االستعامرية الهادفة إىل تربير الغزو 

 ،Weisgerber االستعامري وتعبيد الطريق أمامه. ولعل حالة وايسجربر

أكرب دليل عىل هذه اإليديولوجية؛ إذ ألف عن الشاوية وجوارها كتابا 

مهام سنة 190729. وقد تضمن هذا الكتاب، املعزز بخريطة للمنطقة، 

تفاصيل دقيقة عن ثرواتها الطبيعية والبرشية واالقتصادية. وبذلك، كان 

يعترب هذا الكتاب يف ذلك الوقت، دليال مهام لضباط الحمالت العسكرية 

باملغرب. فبعد أسابيع من إصداره، قامت القوات الفرنسية باحتالل الدار 

البيضاء، ثم االمتداد إىل الشاوية30، والمراء أنها استفادت من املعلومات 

البيضاء  للدار  الكتاب خالل غزوها  التي وفرها هذا  واملفصلة  الغزيرة 

والشاوية. 

وهكذا، قدم الكتاب األطباء الفرنسيون املغرب يف وضعية احتضار، 

عتبة  كتابه : »عىل  ذلك رصاحة يف  وايسجربر عن  الطبيب  عرب  حيث 

املغرب الحديث«31، بتضمينه فصال بهذا الخصوص، عنونه بـ : احتضار 

املخزن32، وآخر تحت عنوان: إغاثة فاس33. إذ جندت الدولة الفرنسية 

لها  تكون  أن  بغية  الصورة  هذه  ترويج  أجل  من  الطبية  األطر  هذه 

املرشوعية، يف إنقاذ املغرب والتدخل فيه. كام كان ترويج هذه الصورة 

مرتبطا أساسا برتويج صورة أخرى؛ وهي صورة الحامية الفرنسية.

ووفق ذلك، انطوت تلك الكتابات عىل كثري من الغلو، وهي توهم بأن 

الوقاية ومكافحة األوبئة مل تكن أساليبها معروفة لدى املغاربة؛ والحقيقة 

كام رصح بها النارصي: أنها ظاهرة قدمية اعتمدها املخزن املغريب منذ عهود 

بعيدة34. ويف هذا السياق، عرب الطبيب الفرنيس رينو عن اندهاشه من كون 

املغرب منذ القدم كانت له خربة علمية كبرية باألساليب الوقائية؛ فقد كان 

يعرف أن عزل املريض هو أنجع وسيلة لدرء الخطر35.

أما ما قيل عن جمود املخزن يف القرن التاسع عرش، وتنكره ألبسط 

القواعد الصحية، ليس باألمر الصحيح. وهذه الحقيقة يعرتف بها حتى 

أولئك الذين حاولوا طمسها؛ فالطبيب رينو Raynaud، الذي تحدث عن 

بأن  آخر،  موضع  يف  االعرتاف،  إال  يسعه  مل  املغربية36،  العزمية  ضعف 

»اإلصالحات ذات الطابع الصحي هي وحدها تقريبا التي يكون املخزن 

مستعدا للموافقة عليها إن هو اقتنع بجدواها«37.

لكن ما تجدر اإلشارة إليه هنا، أن الضعف يكمن يف بنية املغرب 

العتيقة التي كانت تفتقر إىل أجهزة وطنية يف هذا املجال الحيوي. ولعل 

ما يدعم ذلك، شهادة محمد األمني البزاز؛ إذ قال فيها: »والحقيقة أن 

فيها  أحدثت  والتي  القرن 19م،  بداية  يف  بالدنا  اجتاحت  التي  األوبئة 

هزات عنيفة، ساهمت بنصيب وافر يف تزكية التدخل األجنبي يف ميدان 

ظل املخزن متغافال عن اإلرشاف عليه بنفسه«38.

تاريخ الطب في المغرب والمغرب العربي
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4. البديل الطبي بالمغرب خالل القرن التاسع عشر

الطب األوريب	 

تثري تلك الوضعية الصحية الصعبة، مسألة البديل الطبي الذي اعتمده 

املغرب خالل القرن التاسع عرش ملواجهة تلك الهزات الوبائية. وقد متثل هذا 

البديل يف االعتامد عىل الخدمات الطبية األوربية؛ حيث استغل األوربيون 

هذه الثغرة، فرتدد مجموعة من األطباء عىل املغرب39. نخص بالذكر هنا 

األطباء  بني  من  يعترب  كان  فقد   ،Linaresليناريس الفرنيس  الطبيب 

الدبلوماسيني الذين كانوا يعملون إىل جانب السلطان موالي الحسن لتقديم 

الخدمات الطبية يف املغرب40، لفرتة دامت حوايل عرشين سنة، حيث أضحى 

واحدا من أهم املخربين النابهني للمفوضية الفرنسية يف املغرب41. 

باملوازاة مع كرثة تردد األطباء األوربيني عىل املغرب، أضحى املخزن 

تطبيق  بشأن  األوربية  الدول  قناصل  لضغط  تدريجيا  يخضع  املغريب 

إجراءات الحجر الصحي يف بعض املرايس املغربية، السيام خالل فرتات 

تفيش األوبئة42. ويف هذا اإلطار، أسس »املجلس الصحي« مبدينة طنجة 

بشكل رسمي سنة 1840، فتحكمت الهيئة القنصلية يف مراقبة التدابري 

الظهور،  الصحية يف  املرافق  املغرب وتوجيهها43. كام بدأت  الصحية يف 

حيث أسس الفرنسيسكان مصحات يف طنجة، آسفي، العرائش والصويرة. 

كام أسست البعثات الربوتستانتية أواسط القرن التاسع عرش مستشفيات 

باملغرب؛ منها اثنان يف الدار البيضاء ومراكش44. 

وهكذا، أخذت الرعاية الطبية مكانة مهمة يف العالقات بني فرنسا 

عامة  األوريب  التأثري  لتطوير  ضامنا  العوامل  أكرث  اعتربت  إذ  واملغرب؛ 

معاهدة  توقيع  سبقت  التي  الفرتة  يف  املغرب،  عىل  خاصة  والفرنيس 

 ،Alix الحامية )30 مارس 1912(. وهو ما أفصحت عنه الدكتورة أليكس

مبوجبه  أنشئت  -1912الذي  أكتوبر   21 قانون  يكن  »مل  قالت:  حيث 

مصلحة الرعاية الطبية لألهايل- سوى تتويجا لربنامج طويل من الجهود 

بلد املغرب إىل  الخارجية. هدف إىل ضم  الشؤون  املبذولة،... من قبل 

حضارتنا، عرب كسب ثقته من خالل حمل منافع الطب إليه«45.

الطب الشعبي	 

النظر  ووجهات  األفكار  جميع  أنه  عىل  الشعبي؛  الطب  يعرف 

التقليدية حول املرض والعالج، وما يتصل بذلك من سلوك ومامرسات 

تتعلق بالوقاية من املرض ومعالجته. ويعرف أيضا، بأنه مجموعة من 

العالجات التي استفادت من تجارب ومعارف الشعوب. كام ميكن تعريفه 

كذلك؛ عىل أنه مجموعة من املامرسات واألساليب املادية واملعتقدات 

التي تعارف عليها الناس بالتجربة، والتي تشفي أو تساعد يف شفاء املرىض، 

بالجوانب  ومرتبطة  الطبية  األعشاب  من  املحيل  املتوافر  مستخدمة 

الروحية والثقافية للمجتمع46. ووفق ذلك، تعددت طرائقه العالجية؛ ما 

بني التداوي باألعشاب واملساحيق47، التداوي بالكتابة القرآنية وتعاليم 

السنة النبوية48، االستشفاء باألولياء49 واملارستانات50، االستشفاء بالحامات 

املشكالت  بعض  لحل  سحرية  طرق  اتباع  الجلدية51،  األمراض  لعالج 

الصحية والنفسية52...وإىل غري ذلك.

هذه  يفرض  واستيالبه  انقياده  يف  الشعبي  اإلنسان  ظل  وعليه، 

املامرسات كأداة للعالج، ويؤمن بقدرتها عىل تحقيق الشفاء. ويرجع ذلك 

إىل فكرة انتشار األمراض الوهمية لدى املغاربة؛ إذ  يعتقد البعض أن أصل 

مرضهم التوكال )التسمم( أو السحر، وآخرون يرجعونه إىل »العني« )العني 

الرشيرة(. ويتذمر البعض اآلخر من »الشيطان« أو »الجن« مبعنى األرواح 

الرشيرة53. وإىل جانب الخرافة، هناك أيضا الوازع الديني؛ االعتقاد بأن 

األمراض مردها إىل القدر املحتوم54.

تسوية  عن  يبحثون  كانوا  املغاربة،  من  الكثري  أن  عىل  فضال،  هذا 

توفيقية بني مامرستهم التقليدية والطب الحديث. فاملغاربة، يستخدمون 

بشكل متوازي الويل والطبيب؛ ألنه ليس مثة حد ثقايف مييز بشكل قاطع 

العلم عن الشعوذة، والعقل عن الذهنية البدائية، يف عامل ذهني مكتنف55.

ظل إذن التطبيب الشعبي، يحتل هو اآلخر مكانته يف مداواة أمراض 

املغاربة خالل القرن التاسع عرش. لكن إذا ما استحرضنا العرص والظرفية 

الشعبي  التطبيب  بأن  القول  املامرسات، ميكن  فيها هذه  التي روجت 

عبارة عن مجموعة من العالجات تكمن خلف تجارب ومعارف الشعوب 

استطاعت أن تجد مكانها زمن اإلخفاق؛ حيث وجد اإلنسان فيها بلسام 

آلالمه.

خــالصة

إن تقدم الطب أو تأخره عند األمم اإلسالمية عامة واملغرب خاصة، 

معيار ملا عليه الحالة املدنية من ازدهار وانحطاط؛ فالتربيز يف العلوم ومن 
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ذلك الطب ال يتأىت إال مع االستقرار السيايس والتقدم يف كل مناحي الحياة 

االجتامعية واالقتصادية. وعىل أي، لقد واكبت هذه الفرتة مستجدات 

أدت إىل بداية خلخلة الثقافة الطبية السائدة، وإىل ترسيخ اإلرهاصات 

األوىل إلعادة النظر يف الكثري من املعايري والقيم املرتبطة بها. خصوصا وأن 

الحديث يف  الطب  انطالق  القرن، شهد مرحلة  الثاين من هذا  النصف 

أوربا، بالبحث يف امليكروبات وظهور أساليب عالج جديدة56.

 ووفق ذلك، حاولت الدول األوربية استغالل هذه الظرفية؛ إذ روجت 

اإلدارة العسكرية الفرنسية فكرة أنه: ‹‹ينبغي ألسباب إنسانية فرض الطب 

الغريب املتقدم عىل شعوب املستعمرات املتخلفة التي يرى الغرب أن فقرها 

وجهلها هام السبب الوحيد الذي جعلها تصبح مرتعا لألمراض...‹‹. وهكذا، 

يف ظل هذه الظرفية العصيبة، تنامى باملقابل دور الطب األوريب كوسيلة 

مركزية الكتساب املعرفة من أجل توسيع السيطرة؛ إذ أصبح إحدى الطرائق 

التي التمست بها اإلمربيالية أن تعرف الشعوب وأن ترسخ سلطتها عليها، 

وذلك من خالل الكم الهائل من املعلومات عن األمراض والصحة التي بدأت 

جميعها يف شكل إحصايئ وعلمى، ومن خالل إنشاء هيئات عمل طبية كثريا 

ما كانت هي نفسها فروعا من بنية الدولة ذاتها.
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المصطلحات الطبية المعرَّفة في 
“القانون في الطب” البن سينا 

د. محمد بوحمدي
أستاذ بجامعة سيدي محمد بن عبد الله، كلية اآلداب ظهر املهراز فاس

املغرب

هذا العرض مساهمة متواضعة يف الكشف عن منظومة مصطلحية 

طبية تراثية، مأخوذة من مصدر طبي ترايث معروف، وأعني به: القانون يف 

الطب1 للشيخ الرئيس ابن سينا رحمه الله.

عموما،  الرتايث  الطبي  للمصطلح  ضخم  خزان  الطب  يف  والقانون 

واملصطلح املعرف منه خصوصاً، املصوغ بلغة علمية بسيطة أنيقة. فكثري 

من مصطلحاته الطبية شارحة نفسها. وهنا مكمن قوتها االصطالحية، 

املعرفة  له  اجتمعت  ملن  إال  تتأىت  ال  وعبقرية،  ومتيز  نبوغ  والبساطة 

العلمية الدقيقة باليشء املراد تسميته: علة أو معلوالً، داًء أو دواًء. وامللكة 

اللغوية التي تسعف يف إيجاد املصطلح املناسب ببساطة ووضوح، ودون 

تقعر أو تكلف. 

ومل أشغل نفيس بالحديث عن حياة املؤلف، أو ثقافته أو شيوخه، أو 

مصادره العلمية، أو إنتاجاته الغزيرة التي تقدر بحوايل 276 بني رسالة 

اقترصت، فقط، عىل رصد  بل  والفارسية2.  العربية  اللغتني  وكتاب، ويف 

املصطلح الطبي املعرف، وَجرْده، واستخراجه. فعميل يف هذا العرض عمل 

ويُعلم  لتُعرف،  املعرفة،  الطبية  للمصطلحات  تجميعي  انتقايئ.  تقني، 

بوجودها، وتكون رهن إشارة أهل الصنعة وذوي االختصاص، ويستفاد 

منها تأليفا وترجمة. وال ميكن أن تتحقق اإلستفادة منها إال برشوط:3

1. رشط العلم بوجودها.

 2. رشط الفهم ملرادها.

3. رشط إعاملها ال إهاملها.

واملقصود باملصطلحات الطبية املَعرَّفة تلك األلفاظ أو العبارات التي 

أو  باألسباب،  ا،  مَّ تعريفا  وعرفها  االصطالحية،  داللتها  سينا  ابن  رشح 

بالعوارض والخصائص، أو باملكونات، أو بالوظائف، أو بالضد، وما شاكل 

ذلك.

فاملصطلح الطبي املعرف إذن، هو اللفظ، أو العبارة، أو الرمز الذي 

يعني مفهوما مجرداً، أو محسوسا داخل مجال العلوم الصحية4.

وقد وجد ابن سينا يف االشتقاق عونا كبريا مكنه من إيجاد املصطلح 

املناسب، فهو يولّد مصطلحاته الطبية بشكل سلس ومستساغ، ينضبط 

فيه لقواعد اللغة العربية، ونادراً ما يلجأ إىل استعامل املعرَّب أو الدخيل، 

ستة  سوى  أجد  مل  تقريبا،  معرّفا،  طبيا  مصطلحا   170 مجموع  فمن 

مصطلحات طبية معرّفة معّربة أو دخيلة. وهذه ظاهرة تلفت االنتباه، 

ولها داللتها؛ فندرة املصطلح املعرّب أو الدخيل عند ابن سينا دليل عىل 

أن اللغة العربية استطاعت الوفاء بحاجات الطبيب العلمية الطبية يف 

القرنني الرابع والخامس الهجريني، فيام يتعلق بإيجاد املصطلح الصحي 

املناسب.

واستخدام ابن سينا للمصطلح الطبي املعرّب أو الدخيل يف املرات 

الست تعبري عن اقتناعه بأن هذه املصطلحات الطبية ال ميكن التعبري عنها 

بدقة باللغة العربية، وهي: املالنخوليا5، واملانيا6، وإيالوس7،  وديانيطس8. 

ومصطلحان عربيان آخران، وضع إزاءهام املقابل األعجمي رفعاً للبس 

باليونانية(9. والجوع املسمى  انيوسيام  السالق )ويسمى  الداليل وهام: 

بوليموس10، ويعرف أيضا بالجوع البقري.

ولقد وجد ابن سينا يف االشتقاق، كام سلف القول، آلية مهمة لتوليد 

املصطلح الطبي العريب األصيل. وتتكرر عنده، عىل نحو خاص، الصيغتان 

الرصفيتان اللتان أجمع اللغويون العرب عىل استعاملهام للعلل واالدواء، 
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هام: فََعٌل، وفُعال.

ومن أمثلة فََعٌل:11 َخَدر، َسبَل، َحَول، َغرب، رََمد...

ومن أمثلة فُعال:12 قاُلع، ُسالق، ُعطاس، ُدوار، فُواق، ُخناق، ُجناب...

واستعمل صيغة رصفية أخرى، بشكل أقل،هي: فَاعول، 

مثل: كابوس، خانوق )ُخناق(، جاثوم..

ونص اللغويون عىل أنها تستعمل اسامً كام تستعمل صفًة كذلك، 

مثلام نجد عند ابن سينا. 

ويولد اسم الفاعل13 من الثاليث، ومن الرباعي لتسمية األدوية، فنجد 

ونجد:  والقابض.  والقارش،  والكاوي،  والالذع،  والجايل،  الجاذب،  عنده 

املخدر، واملغلظ، واملجفف، واملرطب، واملّدر، واملسهل، واملعرّف...

واملالحظ أن املصطلحات الطبية املعرفة التي وضعت لألدوية قريبة 

جداً من داللتها اللغوية العادية، فاملفتت14 »هو الدواء الذي إذا صادف 

ه، مثل مفتت الحصاة من حجر اليهودي  ِخلْطا متحّجراً صّغر أجزاءه، ورَضَّ

وغريه.

والكاوي15 هو الدواء الذي يأكل اللحم، ويحرق الجلد إحراقاً مجففاً، 

ويصلّبه. ويستعمل يف حبس الدم من الرشايني ونحوها مثل الزاج.

واملحمر16 هو الدواء الذي من شأنه أن يسخن العضو الذي يالقيه 

تسخينا قويا، حتى يجذب قُوى الدم إليه جذبا قويا يبلغ ظاهره فيحمّر...

وهكذا الشأن يف كل املصطلحات الطبية املعرّفة التي وضعها لألدوية، 

فهو ال يرهق نفسه، وال يجهد فكره يف البحث عن املصطلح، إذ يستمده 

من تأثري الدواء ووظيفته.

ويطبق هذه اآللية أو هذه التقنية فيام يخص املصطلحات الطبية 

للمرىض، فهو يستعمل صيغة اسم املفعول من الثاليث: فاملريض بالبواسري17 

مسكوت،  بالسكتة20  واملريض  مفتوق،  بالَفتْق19  واملصاب  مبسور18، 

واملصاب بذات الجنب21 مجنوب ومعلول املعدة َمْمعود... وسار عىل هذا 

النحو يف كثري من األدواء والعلل.

والجميل يف املصطلحات الطبية املعرّفة التي ينحتها ابن سينا بآلية 

النمط  هو  هذا  غري،  ال  فقط  واحدة  لفظة  من  تتكون  أنها  االشتقاق، 

الغالب. غري أنه يلجأ، أيضا، إىل أسلوب آخر، إىل جانب االشتقاق، يف توليد 

عنده  فنجد  إليه(،  )مضاف+ مضاف  اإلضايف  الرتكيب  املصطلحات هو 

مصطلحات طبية معرّفة تعتمد عىل عالقة التضايف، مثل ذات الجْنب22، 

ذات الرئة23، داء الَكلَب24،  داء الفيل25...

وقلام يستعمل املركب الوصفي مثل:

26، النََّفس الصغري27، أو الضيق، النَّفس العظيم28. الجوع املَغيشِّ

والبن سينا، يف تعريف املصطلح الطبي، أدوات منهجية أخرى تتمثل 

يف االعتامد كثرياً عىل األسباب، والعوارض، واللوازم الذاتية، كام يشري إىل 

ذلك يف سياق تعريفه لعلم الطب: »الطب علم يتعرف منه أحوال بدن 

اإلنسان... ملا كان الطب ينظر يف بدن اإلنسان من جهة ما يصح ويزول 

عن الصحة، والعلم بكل يشء إمنا يحصل ويتم إذا كان له أسباب، فيجب 

أن يعرف يف الطب أسباب الصحة واملرض. والصحة واملرض قد يكونان 

من  باالستدالل  بل  بالحس،  يناالن  ال  خفيني،  يكونان  وقد  ظاهرين، 

العوارض...«29.

بأسبابه  العلم  جهة  من  يحصل  إمنا  باليشء  »العلم  أيضا:  ويقول 

ومباديه إن كانت، وإن مل تكن، فإمنا يتم من جهة العلم بعوارضه، ولوازمه 

الذاتية.«30.

الثالثة:  العوامل  التعريف، يف األغلب األعم، عىل هذه  فعينه عند 

األسباب، والعوارض31،  واللوازم الذاتية32.

ومن أمثلة التعريف باألسباب، تعريفه للرعشة، وتعريفه للُقمور:

1. الرعشة33: علة آلية تحدث لعجز القوة املحركة عن تحريك العضل 

عىل االتصال.. فتختلط حركات إرادية بحركات غري إرادية، وهي آفة يف 

القوة املحركة. كام أن الخدر آفة يف الحّساسة.

كام  الغالب،  والبياض  الغالب،  الضوء  من  يحدث  قد  القمور34:   .2

يغلب إذا أديم النظر يف الثلج، فال يرى األشياء، أو يراها من قريب، وال 

يراها من بعيد.

ومن أمثلة التعريف بالعوارض تعريفه للَّْقوة، وتعريفه للامنيا:

1. اللقوة35: علة آلية يف الوجه، ينجذب لها شق من الوجه إىل جهة 

غري طبيعية، فتتغري هيئته الطبيعية، وتزول جودة التقاء الشفتني والجفنني 

من شق.. والجانب املريض هو الذي يرى سليام.

وعيث  وتوثب،  اضطراب،  كله  السبعي،  الجنون  هو  املانيا36:   .2



90 | ar

أكتوبر | 24-28-2016 | فاس . المغرب
المؤتمر الدولي الرابع لتاريخ الطب في التراث اإلسالمي  |  المؤتمر الدولي السابع للجمعية الدولية لتاريخ الطب اإلسالمي

وسبعية، ونظر ال يشبه نظر الناس، بل أشبه يشء به نظر السباع.

ويعمد، أحيانا إىل تعريف املعرّف باللوازم الذاتية، أو الخصائص37، 

بأن يذكر الشكل، أو اللون أو الحجم، أو ما شابه ذلك.

ومن أمثلة هذا الصنف تعريفه للطّرفة، وتعريفه لِلرَْبَدة: 

الطّرفة38: نقطة من دم طري أحمر، أو عتيق مائت، أكَْهب أسود، قد 

سال عن بعض العروف املتضجرة يف العني برضبة مثال، أو لسبب آخر 

مفجر للعروف.

الرَبَدة39: رطوبة تْغلُظ، وتتحجر يف الجفن، وتكون إىل البياض، تشبه 

الرَبَد.

كام يعرف باملكونات، بأن يصف املفهوم من خالل الرتكيز عىل تعداد 

أهم مكوناته40.

ومن أمثلته: تعريفه لقصبة الرئة، وتعريفه للكبد:

قصبة الرئة41: عضو مؤلف من غضاريف كثرية، دوائر وأجزاء دوائر، 

فّضد بعضها عىل بعض.

الكبد42:  هو العضو الذي يتمم تكوين الدم، لحم أحمر، كأنه دم، 

ولكنه جامد، وهي حالته عن ليف العصب منبثة فيها العروق التي هي 

أصول ملا ينبّث منه متفرقة فيه كاللّيف.

ويعرف أحيانا بالقسمة43،  ومل يعرف بالضد االَّمرة واحدة، يف معرض 

تعريفه للصحة واملرض؛ فعندما يعرض الصحة »بأنها هيئة يكون فيها 

بدن اإلنسان يف مزاجه وتركيبه، بحيث يصدر عنه األفعال كلها صحيحة 

سليمة.«44،  يعرج عىل املرض معرفا، ويقول:

»املرض هيئة يف بدن اإلنسان مضادة لهذه الحالة«45. 

املصطلح  بها  يتميز  التي  العامة  الخصائص  أو  السامت  تلك بعض 

الطبي عند ابن سينا صياغًة وتعريفا.

التي  املعرفة  الطبية  للمصطلحات  العرض مبرسد  أرفقت هذا  وقد 

عرفها الشيخ الرئيس يف كتابه القانون يف الطب، ومل أهمل إال التعريفات 

الطويلة جداً التي يستغرق بعضها ما يقارب صفحة الكتاب، كتعريفه 

للسان، عىل سبيل املثال. ولكنها عىل كل حال قليلة جداً وال تقلل من 

قيمة هذا املرسد وأهميته.

الرتاثية،  الطبية  الذاكرة  تنشيط  يف  ساهمت  قد  أكون  أن  وأميل 

واستحضار جزء صغري جداً من إنجاز شخصية عظيمة يف تاريخ الطب 

العريب اإلسالمي، ومل يكن ابن سينا عظيام يف الطب البدين فقط، بل ويف 

الطب النفيس كذلك.

-أ-

األبنة: علة تحدث ملن اعتاد أن تطأه الرجال، وبه شهوة كثرية وهمية، 

ومني كثري غري متحرك، وقلبه ضعيف، وانتشاره ضعيف يف األصل.

االختالج: حركة عضالنية، وقد يتحرك معها ما يلتصق بها من الجلد.

االنتفاخ: ورم بارد مع حكة.

االختناق46: امتناع نفوذ النفس إىل الرئة والقلب. 

اختناق الرحم: علة شبيهة بالرصع والغيْش47، ويكون مبدؤها من 

الحجاب  القلب والدماغ بتوسط  الرحم، وتتأدى إىل مشاركة قوية من 

والشبكة والعروق الضاربة48 والساكنة49.

اختالط الذهن: آفة يف األفعال الفكرية، والسبب املحدث لها يقع يف 

البطن األوسط من الدماغ.

من  ينقص  أن  وتقريحه  تحليله  يبلغ من  الذي  الدواء  األكال: هو 

جوهر اللحم مثل الزنجاد.

األمراض املركبة: هي األمراض التي إذا اجتمعت حدث من جملتها 

الورم، فإن  الورم والبثور50 من جنس  يشء هو مرض واحد، وهذا مثل 

البثور أورام صغار، كام أن األورام بثور كبار.

انتصاب النفس: هو التنفس الذي ال يتأىت لصاحبه إال أن ينتصب 

ويستوي، وميد رقبته مداً إىل فوق فينفتح بسببه املجرى، وال يستطيع أن 

يُحني العنق، ألنه يضيق عليه النفس. 

اإلنثيان51: عضوان رئيسيان يتولد فيهام املني من الرطوبة املتحلبة 

إليهام يف العروق، كأنها فضل من الغذاء الرابع يف البدن كله، وهو أنضج 

الدم وألطفه.
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إيالوس: مثل القولنج إذا عرض يف املعي الدقاق. 

االنتشار: أن تصري الثُّقبة الِعَنِبيَّة52 أوسع مام هي بالطبع.

-ب-

البثور املعروفة بالُبطْم53: هذه بثور قد تظهر يف الساق سوداوية 

كأنها مثرة الطرفاء، والحبة الخرضاء الكبرية. 

الرَبَدة: رطوبة تغلظ وتتحجر يف الجفن، وتكون إىل البياض تشبه الربد.

الربص  الربص األسود: جنس مخالف يف املعنى للربص األبيض، ألن 

مع  للجلد  يعرض  تخزف  وهو  املتقرش،  الُقوباء54  املسمى  هو  األسود 

خشونة شديدة وتفليس55، كام يكون للسمك مع حكة.

البهقني  بني  الفرق  واألسود:  األبيض  والربَص  والَوَضح57،  البهق56، 

والربص األبيض الحقيقي أن البهقني يف الجلد، وإن كان َغوَّر58 فقليل جداً، 

والربص نافذ يف الجلد واللحم إىل العظم.

البهق األسود: فال يشكل أمره، وأما املشكل فهو الفرق بني الوضح الذي 

هو البهق األبيض. وبني الربص الرديء، ومن الفرق بينهام أن الشعر ينبت 

عىل الوضح بلون الشعر أسود أو أشقر. وينبت عىل الربص أبيض ال غري. 

بنات الليل: َحكَّة وخشونة وبرَْثٌ صغار تعرض للجلد يف الربْد، ويف الليل 

لضيق املسام.

لونه وصحته،  الروح  عىل  يحفظ  أن  شأنه  من  دواء  كل  الباذزهر: 

ليدفع بها رضر السم عن نفسه. واسم الباذزهر باملفردات الواقعة عن 

الطبيعة أوىل. ويشبه أن تكون املعدنيات أحق باسم الباذزهر. 

الباذشنام والحمرة املفرطة: الباذشنام حمرة منكرة تشبه حمرة من 

يبتدئ به الجذام، يظهر عىل الوجه، وعىل األطراف خصوصا يف الشتاء 

والربد. ورمبا كان معها قروح.

البواسري59: تنقسم برضب من القسمة املشهورة إىل: 

ثُْؤلولية، وهي أردؤها، تشبه التآليل الصغار.

ِعَنِبيَّة، وهي مستعرضة مدّورة أرجوانية اللون.

توتِيَّة، وهي رخوة دموية.

وقد تكون منقسمة إىل ناتئة، وإىل غائرة، وهي أردؤها وخصوصا التي 

تيل ناحية القضيب، فرمبا َحبَست البول.

بواسري األنف: لحوم زائدة تنبت، فرمبا كانت لحوما رخوة بيضاء، وال 

شديدة  وكمدة60  حمراء،  كانت  ورمبا  عالجاً.  أسهل  وهذه  منها،  وجع 

الوجع، وهذه أصعب عالجاَ.

-ت-

الرتقوة: عظم موضوع عىل كل واحد من جانبي أعىل القفص.

ياق: كل دواء من شأنه أن يحفظ عىل الروح لونه وصحته ليدفع  الرتِّ

بها رضر السم عن نفسه، وكأن اسم الرتياق باملصنوعات أوىل. ويشبه أن 

تكون النباتيات من املصنوعات أحق باسم الرتياق.

يف  فتعىص  مباديها  إىل  العضل  لها  تتحرك  عصبية  علّة  التشنج: 

االنبساط. فمنها ما تبقى عىل حالها فال تنبسط، ومنها ما يسهل عوده إىل 

البساط كالتثاؤب والفواق61.

التمدد: مرض آيل مينع القوة املحركة عن قبض األعضاء التي من شأنها 

أن تنقبض آلفة يف العضل والعصب. 

التوتة: لحم رخو يحدث يف باطن الجفن، فال يزال يسيل منه دم 

أحمر وأسود وأخرض.

-ج-

الجحوظ: شدة انتفاخ املقلة لِِثقٍل بها وامتالئها، أو شدة انضغاطها إىل 

الخارج.

الُجذام: علة رديئة يحدث من انتشار الـِمرَّة السوداء62 يف البدن كله، 

فيفسد مزاج األعضاء وهيئتها، وشكلها، ورمبا فسد يف آخره اتصالها، حتى 

تتآكل كل األعضاء، وتسقط سقوطا عن تقرح، وهو كرسطان عام للبدن كله.

الجراحة اللحمية: شق بسيط مستقيم، أو مدور، أو ذو أضالع. أو شق 

مع نقصان يشء من اللحم وقد يكون غائراً نافذاً، وقد يكون مكشوفا. 

ولكل واحد تدبري. ويشرتك الجميع يف حبس الدم السائل. 

َجَسا األجفان63: هو أن يعرض لألجفان عرس حركة إىل التغميض عن 

انفتاحه، وإىل االنفتاح عن تغميضه، مع وجع وحمرة بال رطوبة يف األكرث.
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الجاذب: هو الدواء الذي من شأنه أن يحرك الرطوبات إىل املوضع 

الذي يالقيه، وذلك للطافته وحرارته. والدواء الشديد الجذب هو الذي 

يجذب من العمق نافع جداً لِعرِْق النَّسا64 وأوجاع املفاصل الغائرة ضامداً.

اللزجة  الرطوبات  يَْحرِف65  أن  شأنه  من  الذي  الدواء  هو  الجايل: 

والجامدة من فوهات املسام يف سطح العضو حتى يبعدها عنه مثل ماء 

العسل، وكل دواٍء جاٍل فإنه بجالئه يلني الطبيعة.

الجوع املسمى بوليموس، ويعرف أيضا بالجوع البقري، وهو يف 

األكرث، يتقدمه جوع كيل، وتبطل الشهوة بعده وقد ال يكون بعده. بل 

تبطل الشهوة أصال ابتداًء. وهو جوع األعضاء مع شبع املعدة، فتكون 

األعضاء جائعة جداً. مفتقرة إىل الغذاء، واملعدة عائقة له كارهة. 

الجوع املغيش: وهو أن يكون صاحب هذا الجوع ال ميلك نفسه إذا 

جاع. وإذا تأخر عنه الطعام ُغيِشَ عليه، وسقطت قوته

-ح-

الحدبة: زوال الفقرات، إما إىل داخل الظهر، أو إىل قدام. وهو َحَدبة 

املقدم. وقوم يسمونه التقصيع66. وإذا وقع برشكة مع عظام القص67 سمي 

الَقَعس68 والتقصع، وإما إىل خارج الظهر، وإىل خلْف، وهو حدبَة املؤخر، 

وإما إىل جانب، ويقال له االلتواء.

الحّمى: حرارة غريبة تشتعل يف القلب، وتنبت منه بتوسط الروح 

والدم يف الرشايني والعروق يف جميع البدن، فتشتعل فيه اشتعاال ال يرض 

باألفعال الطبيعية. 

الحنجرة: عضو غرضويف خلق آلة للصوت.

الَحَول: اسرتخاء بعض العضل املحركة للمقلة، فتميل عن تلك الجهة 

إىل الجهة املضادة لها.

-خ-

الخَدر: علة آلية تحدث للحس اللميس آفة، إما بطالنا، وإما نقصانا 

مع رعشة إن كان ضعيفا، واسرتخاء إن استحكم.

الخفقان: حركة اختالجية تعرض القلب. 

الِخلْط69: جسم رطب سيال يستحيل إليه الغذاء أوالً، فمنه خلط 

محمود، وخلط رديء.

الَخلْع: خروج العظم عن موضعه ووضعه الذي له بالطبع عندما يجاوره 

خروجا تاما، فإن مل يخرج تاماً سمي زوال املفصل إىل جهة غائصة أو بارزة 

يعرف بالجس، ويكون زواال غري تام، وقوم يسمونه الَويْث70َ، وإذا كان أذى مل 

يحرك العظم لكنه رَضَّ ما يحيط به فهو الَوَهن، وليس من الَويث.

له  من  ومنهم  النساء.  عضو  وال  له،  الرجال  عضو  ال  من  الخنثى: 

كالهام. لكن أحدهام أخفىوأضعف.

الخاتم: هو الدواء املجّفف الذي يجفف سطح الجراحة حتى يصري 

خشكريشة.

الخياالت: ألوان تحس أمام البرص كأنها مبثوثة يف الجو. والسبب فيها 

وقوف يشء غري شفاف ما بني الجليدية وبني املبرصَات.

-د-

الدمعة71: علة تكون معها العني دامئا رطبة برطوبة مائية.

داء الفيل: هو زيادة يف القدم وسائر الرجل عىل نحو ما يعرض يف 

عروض الدوايل. فيغلظ القدم ويكثفه.

داء الكَلَب: نوع من الجنون السبعي. يكون مع غضب مختلط بلعب 

وعبث وإيذاء مختلط باستعطاف كام هو من طبع الكالب.

الداحس: هو ورم حار يعرض عند األظفار مع شدة أمل، ورضبات. ورمبا 

يبلغ أمله اإلبط، ورمبا اشتدت معه الحمى. فإذا عرض يف أصل الظفر عرض 

منه انقالع الظفر، وأكرث ما يعرض يف اليدين. وكثرياً ما يتقرح، ورمبا تأدى 

التقرح إىل التآكل، وإفساد األصبع، وذلك عندما يسيل منه مادة منتنة.

وار: أن يتخيل لصاحبه أن األشياء تدور عليه، وأن دماغه وبدنه  الدُّ

يدور، فال ميلك أن يثبت بل يسقط. وكثريا ما يكره األصوات، ويعرض له 

من تلقاء نفسه مثل ما يعرض ملن دار عىل نفسه كثرياً بالرسعة، فلم ميلك 

أن يثبت قامئا أو قاعداً، وأن يفتح برصه.

الّدوايل: هو اتساع من عروق الساقني والقدم لكرثة ما ينزل إليهام من 

الدم، وأكرثه الدم السوداوي.
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ديانيطس72: هو أن يخرج املاء كام يرشب يف زمن قصري. ونسبة هذا 

املرض إىل املرشوب وإىل أعضائه نسبة زَلْق املعدة واألمعاء إىل املطعومات.

-ذ-

ذات الجنب73: ورم حار يف نواحي الصدر، فقد يعرض يف الحجب 

دموية  أورام  واألضالع  ونواحيها  الصدر  يف  التي  والعضل  والصفاقات 

موجعة جداً تسمى َشْوَصة، وبرساما، وذات الجنب.

ذات الرئة: ورم حار يف الرئة، وقد يقع ابتداء، وقد يتبع حدوث نوازل 

نزلت إىل الرئة، أو خوانيق انحلت إىل الرئة، أو ذات جنب استحال ذات 

الرئة.

-ر-

الربو: علة رئية ال يحد الوادع معها بداً من تنفس متواتر، مثل النفس 

الذي يحاوله املخنوق أو املكدود. وهذه العلة إذا عرضت للمشايخ ال 

تكاد تربأ، وكيف وهي يف الشباب عسرية الربء أيضا.

الرّضفة74: هي فلْكة75 الركبة.

الرعشة: علة آلية تحدث لعجز القوة املحركة عن تحريك العضل عىل 

االتصال. فتختلط حركات إرادية بحركات غري إرادية. وهي آفة يف القوة 

املحركة، كام أن الخدر آفة يف الحّساسة.

الّرعاف: قد يكون قطرات، وقد يكون هائجاً لحقن شديد وسبب 

غلبة من الدم العايل بقوة. ورمبا كان االنفجار عن شبكة عروق الدماغ 

ورشايينه، وهو غري قابل، يف األكرث، للعالج.

الرعونة والحمق: آفة من آفات العقل بحسب النقصان، أو البطالن.

الرمد: ورم حار يعرض للطبقة امللتحمة، وقد يكون سببه حر الشمس 

والغبار والدخان، وقد يكون من أسباب أخرى.

الرادع: هو مضاد الجاذب، وهو الدواء الذي من شأنه لربده أن يحدث 

يف العضو برداً، فيكثفه، ويضيق مسامه، ويكرس حرارته الجاذبة. ويجمد 

السائل إليه أو يخرثه، فيمنعه من السيالن إىل العضو، مثل عنب الثعلب 

يف األورام.

الزكام والّنزلة: هاتان العلتان تشرتكان يف أن كل واحد منهام سيالن 

املادة من الدماغ، لكن من الناس من يخص باسم النزلة ما نزل وحده إىل 

الحلق، وباسم الزكام ما نزل عن طريق األنف، ومن الناس من يسمي 

جميع ذلك نَزْلة. ويسمي الزكام ما كان نازال من طريق األنف رقيقا ملّحا 

الوجه، والنزلة قد  العينني، وجلدة  الشم، منصبا إىل  من  متواتراً، مانعاً 

تنتفض إىل الحلق، والرئة وإىل املريء واملعدة، فرمّبا قرحتها.

-س-

الّسبل76: غشاوة تعرض للعني من انتفاخ عروقها الظاهرة يف سطح 

امللتحمة والقرنية، وانبساجيشء فيام بينها كالدخان.

بات: النوم املفرط الثقيل يف املدة والكيفية، مدته أطول، وهيئته  السُّ

أقوى، فيصعب االنتباه منه وهو عرض مرض يف بعض األعضاء.

ة77 يف الخيشوم: هي اليشء املحتبس يف داخله حتى مينع اليشء  دَّ السُّ

النافذ من الحلق إىل األنف. أو من األنف إىل الحلق. وقد يكون خلطا 

لزجاً. وقد يكون لحامً ناتئاً، وقد يكون خشكريشة.

دية: هي لحيمة برْثِيّة تزيد يف املقلة. السُّ

الّسسام78: كلمة فارسية مكونة من الرس، وهو الرأس، والسام وهو 

الورم، واملرض من عالماته: حمى الزمة، وهذيان واختالط عقل، وعبث 

األطراف، واختالج األعضاء، ووجع من خلف الرأس عند القفا، وصياح، 

وتخيل أشباح ال وجود لها، واضطراب النوم، وبعض الشعاع.

الّسْعفة79: من جملة البثور القرحية، تبتدئ بثوراً خفيفة متفرقة يف 

ورمبا  حمرة،  إىل  وتكون  خشكريشية،  قروحا  تتقرح  ثم  مواضع،  عدة 

بََسلت80 صديدا. وتسمى شريبنجا، وسعفة رطبة.

الّسعال: من الحركات التي تدفع بها الطبيعة أذًى عن عضو ما، وهذا 

العضو يف السعال هو الرئة، واألعضاء التي تتصل بها الرئة أو فيام يشاركها. 

والسعال للصدر كالُعطاس81 للدماغ.

الّسكتة82: تعطل األعضاء عن الحس والحركة، النسداٍد واقع يف بطون 

الدماغ، ويف مجاري الروح الحساس واملتحرك.

غليظة  مادة  عن  األجفان،  ِغلٌَظ يف  باليونانية(:  )انيوسيام  الق:  السُّ

رديئة أكّالة بورقيَّة تحمرُّ لها األجفان، وينترث الهدب، ويؤدي إىل تقرح 
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أشفار الجفن، ويتبعه فساد العني.

م: هو الذي يفسد املزاج بخاصية فيه كالبيش. السُّ

من املفرط قيد للبدن عن الحركة والنهوض والترصف،  َمن: السِّ السِّ

ضاغط للعروق ضغطاً مضيقا لها، فينسدُّ عىل الروح مجاله.

-ش-

الدم دسام تخينا لزجاً، فإن الشعر يكون  الشباب والشيب: مادام 

أسود، فإذا أخذ إىل املائية مال الشعر إىل الشيب.

رتة83: هي انقالب الجفن، قد يكون من أثر قرحة، وقد يكون من  الشُّ

أثر زيادة اللحم.

ناق84: زيادة من مادة شحمية تحدث يف الجفن األعىل، فتثقل  الرشُّ

للصبيان  يعرض  ما  وأكرث  كاملسرتخي..  وتجعله  االنفتاح،  عن  الجفن 

واملرطوبني، والذين تكرث بهم الدمعة والرّمد. 

واألخرى   ، ِغبٌّ إحداهام  يَنْي:  حمَّ من  مركبة  حمى  الِغّب85:  شطر 

بلغمية، فيكون يف يوم واحد للِغّب والبلغمية معا، إّما عىل سبيل املشابكة 

 . والتَّوايف، وإما عىل سبيل املبادلة والجوار، وإما عىل سبيل املداخلة والطُّرُوِّ

الشعري يف  يشبه  الجفن،  َحرْف  يظهر عىل  عرية: ورم مستطيل  الشَّ

شكله، ومادته يف األكرث، دم غالب.

-ص-

بحيث  وتركيبه،  مزاجه  يف  اإلنسان  بدن  فيها  يكون  هيئة  الصحة: 

يصدر عنه األفعال كلها صحيحة سليمة.

والحركة  الحس  أفعال  عن  التنفسية  األعضاء  متنع  علة  ع:  ْ الرصَّ

واالنتصاب منعا غري تام لسّدة تقع، وأكرثه لتشنج كيّل86 يعرض من آفة 

تصيب البطن املقدم من الدماغ، فتحدث سّدة غري كاملة، فيمنع نفوذ 

قوة الحس والحركة فيه.

عنه  املتخلف  املني  آثار  بقايا  من  َنان  الصُّ أن  قوم  زعم  نان87:  الصُّ

اإلنسان، وقد وقعت إىل نواحي اإلبط، ونفذت يف مساّم الجلد، وهذا ليس 

مام يجب أن يعتمد.

-ض-

ضعف املعدة: اسم لحال املعدة إذا كانت ال تهضم هضامً جيداً، 

ويكون الطعام يَُكّربُها إكراباً شديداً من غري سبب يف الطعام. 

ْفدع: شبه غدة صلبة تحت اللسان شبيهة اللون املؤتلف من لون  الضِّ

سطح اللسان والعروق التي فيه بالضفدع.

كان ذلك  فإن  املعتاد،  أضيق من  الِعَنِبيَّة  الثُّقبة  تكون  أن  الضيق: 

طبيعيا فهو محمود، وإن كان مرضيا فهو رديء أردأ من االنتشار، ورمبا 

أدى إىل االنسداد.

ضيق النفس: هو أن ال يجد الهواء املترصف فيه بالنفس منفذاً إىل 

جهة حركته إال ضيقا ال يترسب فيه إال قليال قليال.

-ط-

 الطّرفة: نقطة من دم طري أحمر أو عتيق مائت88 أكهب89 أسود، قد 

سال عن بعض العروق املتفجرة يف العني برضبة مثالً أو لسبب آخر مفّجر 

للعروق، من امتالء، وورم.

-ظ-

الظّْفرة: زيادة من امللتحمة أو من الحجاب املعني بالعني، يبتدئ يف 

أكرث األمر من املُوق90. ويجري دامئا عىل امللتحمة.

-ع-

العروق الضوارب، وهي الرشايني.

لنفسه  اإلنسان  يجلبه  باملالنخوليا91  شبيه  وسوايس  مرض  العشق: 

بتسليط فكرته عىل استحسان بعض الصور والشامئل التي له، ثم أعانته 

عىل ذلك شهوته أو مل تُِعن.

الَعَشاء: أن يتعطل البرص ليال، ويبرص نهاراً، أو يضعف يف آخره.

الُعطاس: حركة حامية من الدماغ لدفع خلط أو مؤٍذ آخر باستعانة 

من الهواء املستنشق دفعا من طريق األنف والفم.

أن  األجزاء إىل  تقبيضه وجمعه  يبلغ من  الذي  الدواء  العارص: هو 
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تضطر الرطوبات الرقيقة املقيمة يف خللها إىل االنضغاط واالنفصال.

ال: هو كل دواء من شأنه أن يَْحلَُو ال بقوة فاعلة فيه، بل بقوة  الَغسَّ

بالحركة  الرطوبة، وأعني  املنفعلة  بالقوة  أعني  الحركة،  تعينها  منفعلة 

السيالن، فإن السائل اللطيف إذا جرى عىل فوهات العروق أالن برطوبته 

الفضول فأزالها بسيالنه مثل ماء الشعري، واملاء الَقراح92، وغري ذلك.

الفتق93: انحالل الغشاء عن فردتيه، ووقوع شق فيه ينفذه جسم 

أو  مجاريه،  يف  ضيق  التساع  أو  الشق،  قبل  فيه  محصوراً  كان  غريب 

انحالل. 

الفسخ: انفصال ظاهر يعرض للعضل يف أوساطها. 

الَفْصد: استفراغ كيل يستفرغ الكرثة، والكرثة هي تزايد األخالط عىل 

تساويها يف العروق. 

الفقرة: عظم يف وسطه ثقب ينفذ منه النخاع.

الُفواق: حركة مختلفة مركبة كتشنج انقبايض مع متدد انبساطي كان 

يف فم املعدة، أو يف جميع جرمها، أو املريء.

-ق-

القروح: تتولد عن الجراحات، وعن الُخرَّاجات املتفجرة، وعن البثور. 

فإن تفرق االتصال يف اللحم إذا امتد وفاح يسمى قرحة تتقيح.

قصبة الرئة: عضو مؤلف من غضاريف كثرية، دوائر وأجزاء دوائر، 

نّضد بعضها عىل بعض.

القُّطرب: نوع من املالنخوليا أكرث ما يعرض يف شهر شباط، ويجعل 

اإلنسان فرَّاراً من الناس األحياء، محبا ملجاورة املوىت واملقابر، مع سوء قد 

نهارا. كل ذلك حبا  ليال، وتواريه  يغافُصه94، ويكون بروز صاحبه  ملن 

للخلوة، وبعداً عن الناس ال يسكن يف موضع واحد أكرث من ساعة.

الُقالع: قرحة تكون يف جلدة الفم واللسان مع انتشار واتساع.

الُقُمور95: قد يحدث من الضوء الغالب، والبياض الغالب كام يغلب، 

إذا أديم النظر يف الثلج، فال يرى األشياء، أو يراها من قريب، وال يراها من 

بعيد. 

إىل  أجزاء  حركة  فرط  العضو  يف  يحدث  الذي  الدواء  هو  القابض: 

االجتامع لتتكاثف يف موضعها، وتنسد املجاري.

القارش: هو الدواء الذي من شأنه لفرط جالئه أن يجلو أجزاء الجلد 

الفاسدة مثل الُقسط96 والرواند وكل ما ينفع البََهق والَكلَف ونحوهام.

ْعفة اليابسة أخبث وأردأ وآكل، وأبعد غوراً.  الُقوباء97: هي السَّ

القولنج98: مرض معوي مؤمل يتعرس معه خروج ما يخرج بالطبع. 

والقولنج، بالحقيقة، هو اسم ملا كان السبب فيه يف األمعاء الغالظ قولون 

بحسب  به  املخصوص  فاالسم  الدقاق  األمعاء  يف  كان  فإن  يليها،  فام 

التعارف الصحيح هو إيالوس.

ولكن رمبا سمي إيالوس يف بعض املواضع قولنجاً لشدة مشابهته له. 

لقيح: القيح يف كالم األطباء يأيت عىل معنيني، أحدهام: ما يستعمل يف 

كل موضع وهو جمع الورم ملدة. والثاين: ما يستعمل خاصة يف أمراض 

الصدر والرئة من قيح انفجر إليه إما يف الجانبني معا، وإما يف جانب واحد.

-ك-

الكبد: هو العضو الذي يتمم تكوين الدم، لحم أحمر كأنه دم، ولكنه 

جامد وهي حالته عن ليف العصب منبثة فيها العروق التي هي أصول 

ملا ينبث منه متفرقة فيه كالليف.

الكُزَاز )أو الكُزّاز(: يستعمل ملعان مختلفة: 

أ-ما كان مبتدئا من عضالت للرتقوة فيمددها إىل قدام، وإىل خلف، 

وإّما يف الجهتني جميعاٌ. 

ب- كل متدد.

ج- التشنج نفسه.

ك- تشنج العنق خاصة. 

ه- التمدد هو يف الحقيقة، ضد التشنج.

متفرقا،  منه  يقع  وقد  بالعظم.  الخاص  االتصال  تفرق  هو  الكس: 

ويسمى إذا صغرت أجزاؤه جدا رّضاً.

الكُلْية: عضٌو آلة لتنقية الدم من املائية.

الكابوس: ويسمى الخانق، وقد يسمى بالعربية الجاثوم، والتيدالن:
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مرض يحس فيه اإلنسان عند دخوله يف النوم خياال ثقيال يقع عليه 

ويعرصه ويضيق نفسه فينقطع صوته وحركته، ويكاد يختنق النسداد 

املسام. وإذا انقىض عنه انتبه دفعة. 

كارس الرياح: هو الدواء الذي من شأنه أن يجعل قوام الريح رقيقا 

هوائيا بحرارته وتجفيفه مثل ِبْزر الذاب. 

اللحم ويحرق الجلد إحراقا مجففا  الدواء الذي يأكل  الكاوي: هو 

ويصلّبه. ويستعمل يف حبس الدم من الرشايني ونحوها. مثل الزاج99.

يراد  الذي  العضو  ولتقوية  الفساد،  انتشار  ملنع  نافع  عالج  اليك: 

النزف.  ولحبس  بالعضو،  املتشبتة  الفاسدة  املواد  ولتحليل  مزاجه100، 

وأفضل ما يكوى به الذهب.

-ل-

اللقوة101: علة آلية يف الوجه ينجذب إليها شق من الوجه إىل جهة غري 

طبيعية، فتتغري هيئته الطبيعية، وتزول جودة التقاء الشفتني والجفنني 

من شق. وسببها إما اسرتخاء، وإما تشنج لعضل األجفان. والجانب املريض 

هو الذي يرى سليام.

الالذع: هو الدواء الذي له كيفية نفاذة جداً لطيفة تحدث يف االتصال 

تفرقا كثري العدد، مثل ضامد الخردل بالخل، أو الخل نفسه.

-م-

املربد: معروف.

املبسور: املريض بالبواسري.

املجفف: هو الدواء الذي يفني الرطوبات بتحليله ولطفه.

املحكك: هو الدواء الذي من شأنه بجذبه وتسخينه أن يخدب إىل 

املسام أخالطاً لّذاعة حاكَّة. 

يالقيه  الذي  العضو  يسخن  أن  شأنه  من  الذي  الدواء  املحمر: هو 

تسخينا قوياً حتى يجذب قوى الدم إليه جذباً قويا يبلغ ظاهره فيحمر. 

وهذا الدواء مثل الخردل والتني واألدوية املحمرة تفعل فعال مقاربا لليك.

املخدر: هو الدواء البارد الذي يبلغ من تربيده للعضو إىل أن يحيل 

جوهر الروح الحاملة إليه قوة الحركة والحس بارداً يف مزاجه102، غليظا 

يف جوهره، مثل األفيون والبنج.

ُن: هو الدواء الذي يجعل سطح العضو مختلف األجزاء يف  الـُمَخشِّ

كثافة جوهره، وإما لشدة  تقبيضه مع  إما لشدة  االرتفاع واالنخفاض، 

حرافته مع لطافة جوهره.

املدمِّل: هو الدواء الذي يجّفف ويكيف الرطوبة الواقعة بني سطحي 

الجراحة املتجاورين حتى يصريا إىل التغرية واللزوجة، فيلصق أحدهام 

باآلخر مثل دم األخوين والصرب.

املرِْخي: هو الدواء الذي من شأنه أن يجعل قوام األعضاء الكثيفة 

املساّم ألني بحرارته ورطوبته، فيعرض من ذلك أن تصري املساّم أوسع، 

واندفاع ما فيها من الفضول أسهل مثل ِبْزر الكتان.

املرض: هيئة يف بدن اإلنسان مضادة لهذه الحالة )نقيض الصحة(

املرطب: معروف.

املرارة: كيس معلق من الكبد إىل ناحية املعدة، من طبقة واحدة 

عصبانية. ولها فم إىل الكبد ومجرى فيه يجذب الخلط الرقيق املوافق لها.

أو  ويبوسته  لكثافته  يحتبس  الذي  اليابس  الدواء  هو  املسّدد: 

لتغريته103 يف املنافذ فيحدث فيها السدد104.

املسّهل واملّدر واملعرّق، فهي معروفة، وكل دواء يجتمع فيه اإلسهال 

ورَنْجان105 فإنه نافع يف أوجاع املفاصل. مع القبض كام يف السُّ

املغلِّظ: هو مضاد امللطف، وهو الدواء الذي من شأنه أن يصري قوام 

الرطوبة أغلظ إما بإجامده، أو بإخثاره. 

أجزاءه  ر  صغَّ متحجراً  خلطا  صادف  إذا  الذي  الدواء  هو  املفتِّت: 

ه106، مثل مفتت الحصاة من حجر اليهودي وغريه. ورَضَّ

املفّتح: هو الدواء الذي من شأنه أن يحرك املادة الواقعة يف داخل 

تجويف املنافذ إىل خارج لتبقى املجاري مفتوحة، وهذا أقوى من الجايل.

املقرِّح: هو الدواء الذي من شأنه أن يفنـَِي ويحلل الرطوبات الواصلة 

مثل  قرحة  يصري  حتى  إليه  الرديئة  املادة  ويجذب  الجلد.  أجزاء  بني 

الباَلَذُر107.



97 | ar

تاريخ المصطلحات الطبية

املقطّع: هو الدواء الذي من شأنه أن ينفذ بلطافته فيام بني سطح 

العضو والِخلط اللزج الذي التزق به فيَرْبيه عنه مثل الخردل والسكنجبني108.

املقّوي: هو الدواء الذي من شأنه أن يعدل قوام العضو ومزاجه حتى 

ميتنع من قبول الفضول املنصبة إليه. 

املكبود: هو الذي يف أفعاله ضعف من غري أمر ظاهر من ورم أو 

ُدبَيْلٍَة109.

امللطف: هو الدواء الذي من شأنه أن يجعل قوام الِخلط أرق بحرارة 

معتدلة مثل البابونج.

اململّس: هو الدواء اللزج الذي من شأنه أن ينبسط عىل سطح عضو 

خشن انبساطاً أملس السطح فيصري ظاهر ذلك الجسم به أملس مستور 

الخشونة.

املنبت للحم: هو الدواء الذي من شأنه أن يحيل الدم الوارد عىل 

الجراحة لحامً لتعديله مزاجه وعقده إياه بالتجفيف.

املنضج: هو الدواء الذي من شأنه أن يفيد الِخلط نضجاً ألنه مسخن 

باعتدال، وفيه قوة قابضة تحبس الِخلط إىل أن ينضج وال يتحلل بعنف، 

فيفرتق رطبه من يابسه وهو االحرتاق.

املنّي: هو فضلة الهضم الرابع الذي يكون عند توزع الغذاء يف األعضاء 

راشحة عن العروق وقد استوفت الهضم الثالث.

املالَْنُخوليا110: تغري الظنون والِفَكر عن املجرى الطبيعي إىل الفساد 

وإىل الخوف مع سكون وال يكون فيه اضطراب شديد كاملَانِيَا.

املانيا: هو الجنون السبعي، كله اضطراب وتوثب وعبث وسبعية، 

ونظر ال يشبه نظر الناس، بل أشبه يشء به نظر السباع.

القروح  رطوبات  يخالط  الذي  الرطب  الدواء  هو  للقروح:  املوّسخ 

فيصريها أكرث، ومينع التجفيف واإلدمال.

-ن-

النبض: حركة من أوعية الروح مؤلفة من انبساط وانقباض لتربيد 

الروح بالنسيم.

نزول املاء: مرض سّدي، وهو رطوبة غريبة تقف يف الثقبة العنبية بني 

الرطوبة البيضية والصفاق القرين، فتمنع نفوذ االشباح إىل البرص.

نفث الدم: الدم قد يخرج ثَْفالً فيكون من أجزاء الفم، وقد يخرج 

تنخام فيكون من ناحية الحلق، وقد يخرج تنحنحاً فيكون من القصبة. 

وقد يخرج قيئاً فيكون من املريء وفم املعدة أو من املعدة ومن الكبد. 

وقد يخرج سعاال فيكون من نواحي الصدر والرئة.

النََّفس الصغري الضيق يكون حاله يف ذلك بالضد فيصغر ما يستنشق 

وكذلك يف جانب اإلخراج.

النََّفس العظيم: هو النفس الذي ينال هواء كثرياً جداً فوق املعتدل، 

فهو الذي تنبسط منه أعضاء النفس يف الجهات كلها انبساطا.

مبدأ  إىل  والحركة  الحس  آالت  عن  النفساين  الروح  رجوع  النوم: 

تتعطل معه آالتها عن الرجوع بالفعل منها إال ما البد منه يف بقاء الحياة، 

وذلك يف مثل آالت النفس.

-ه-

الهْتك: انفصال ظاهر يعرض للعضل يف أطرافها.

الهاضم: هو الدواء الذي من شأنه أن يفيد الغذاء هضامً. 

الهواء الجيد يف الجوهر: هو الهواء الذي ليس يخالطه من األبخرة 

للجدران  محقون  غري  للسامء  مكشوف  وهو  غريب،  يشء  واألدخنة 

والسقوف، اللهم إال يف حال ما يصيب الهواء فساد عام.

الهواء: عنرص ألبداننا وأرواحنا يكون علة إلصالحها ال كالعنرص فقط، 

لكن كالفاعل أعني املعّدل.

-و-

الَوْثُ: أن يكون قد زال العضو من مفصله زواال غري تام وال ظاهر بني 

فيكون خلعاً، والوهن دون الويث وكأنه أذى من متدد يلحق الرباطات يف 

املفصل وما يحيط به من اللحم لو كان معه زوال كان وثْياً.

الوخز والخزق: متقاربان من حيث إن كل واحد منهام نفوذه من 

جسم صلب يف البدن، وإمنا يختلفان يف حجم الجسم النافذ. فيشبه أن 
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يكون الوخز لاِم دق وصغر، والخزق بالزاي معجمة ملا عظم وحجم.

-ي-

الريقان: تغري فاحش من لون البدن إىل صفرة أو سواد لجريان الخلط 

األصفر أو األسود إىل الجلد وما يليه.
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ِغبٌّ عىل النعت.

- يف القانون: كلبي, وهو تصحيف.  86
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- اللَّقوة: شلل الوجه.  101

- يرتدد مصطلح املزاج كثرياَ يف القانون, ويقصد به قدرة العضو عىل أداء وظيفته, وسوء   102
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الشذور الذهبية في األلفاظ الطبية لمحمد بن عمر 
بنسليمان التونسي )1204هـ - 1274هـ( 

تقديم وتعريف

ذ. مصطفى الزكاف
أستاذ بجامعة عبد املالك السعدي كلية اآلداب تطوان

املغرب

الحمد لله رب العاملني والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني وعىل آله 

وصحبه والتابعني ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين وبعد:

الطبية  األلفاظ  يف  الذهبية  )الشذور  بـ  املعنون  البحث  هذا  فإن 

ملحمد بن عمر التونيس تقديم وتعريف( يروم الكشف عن إحدى املآثر 

املهمة، يف تاريخ األمة؛ إذ األمة عرب تاريخها تسعى لبناء ذاتها من داخلها 

وتحمي هويتها بلسانها، لتكون أنبه األمم ولتحقق الشهادة عىل غريها، 

وكانت  سامتها،  من  سمة  واملتخصصة  العامة  املعاجم  تصنيف  فكان 

معاجم الطب ومفردات األدوية والنبات والحيوان شائعة بني أبناء األمة 

يرجعون إليها ويضيفون ويحررون ويستدركون، حتى أىت عىل األمة حني 

من الدهر خبت فيه جذوتها يف العلوم املادية، وتوىل قيادة ركب البحث 

أرادت أن تنهض من جديد وجدت األمم سبقتها  العلمي غريها، فلام 

مبسافات يف مجاالت العلوم، وألفت معاجم بغري لسانها، فكان أول الرشط 

أن تستوعب ما عند اآلخر بلسانها، فجاء هذا املعجم يف تخصص علم 

الطيب يرتجم األلفاظ الطبية من اللغة األجنبية إىل العربية ويضيف إليه 

القديم  بني  وليزاوج  أشمل  فجاء  العربية  املصنفات  يف  مكنوز  هو  ما 

والحديث يف وقته.  

وسعيا للتعريف بهذا املعجم كلفت من قبل اللجنة املنظمة لهذا 

املؤمتر املنيف بتقديم تعريف عن هذا املعجم، فوقفت عىل النسخة 

الخطية، وما طبعه أحمد عيىس بك من الكتاب، وحاولت أن أقدم تعريفا 

يجيل الرؤية، ويبعث الهمة إلعداده إعدادا علميا، ونرشه يف األمة. هذ 

وقد انتظم سلكه يف النقاط اآلتية:

أوال: بطاقة تعريفية تقنية باملخطوط.

ثانيا: التعريف بصاحب املعجم.

ثالثا: نسبة املخطوط والسياق التاريخي لتأليفه.

رابعا: أهمية املخطوط.

خامسا: مصادر املخطوط.

سادسا: منهج املعجم وخصائه.

سابعا: مقرتحات يف خدمة املخطوط.

أوال: بطاقة تعريفية تقنية.

اسمه: الشذور الذهبية يف األلفاظ1 الطبية ملحمد بن عمر بنسليامن 

التونيس)1872م(.

مكان وجوده:  املكتبة األهلية يف باريرسقم الحفظ: 4641.

 خطه: خط نسخي واضح.

السطر: 26

أوراقه: 599.

ترقيمه: اتبع فيه نظام التعقيبة، التي تعني:  أن يثبت الناسخ يف نهاية 

الصفحة تحت آخر كلمة من السطر األخري أول كلمة يف الصفحة املوالية.

بدايته: بعد البسملة والصالة عىل الرسول رسول صىل الله عليه وسلم  

قال: يامن علم آدم اللغات واألسامء وألهم محمدا املسميات...
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خامتته:يوهيا هو: الّسامر كذا يف املنهج.

ناسخه: عمر بن خطاب.

تاريخ نسخه: 10 شعبان 1265هـ

منزلة نسخته: نسخة أصلية بخط صاحبها  بحسب الظاهر، وهي 

أشبه ما تكون مبسودة؛ إذ فيها معامل املسودات من رضب وكشط وطرر 

ولََحَقات وهوامش وتصحيحات وغريها.

ويغلب عىل الظن أنها كانت ستبيض يف إبرازة أخرية، لكن األمر مل يتم 

ألسباب ال نعلمها، أو أنه تم تبييض نسخة أخرى ومل نعرف موطنها بعد.

ثانيا: التعريف بصاحب المعجم2:

اسمه: محمد بن عمر بنسليامن التونيس افندي.

ميالده ونشأته: ُولِد يف تونس سنة )1204هـ = 1789م(،ألٍب تونىس 

وأم مرصية، ونشأ يف مرص، وتلقى تعليمه يف الجامع األزهر، ثم رحل إىل 

أملَّ  نحو سبع سنوات،  وأقام معه  بأبيه،  التقى  بالسودان؛ حيث  دافور 

خاللها بأحوال البالد السياسية واالجتامعية، ثم رحل إىل تونس وتعلم يف 

جامع الزيتونة ،ثم عاد مرة أخرى إىل القاهرة3.

وظيفته: عمل مصححاً لغويًا يف مجلة »الوقائع املرصية« ثم متكن أن 

يكون واعظا يف خدمة إبراهيم باشا بحملته إىل بالد املُوره )1827م(، وملا 

عاد من تلك الحملة كانت قد أنشئت مدرسة أيب زعبل وأخذوا يف نقل 

الكتب الطبية فتعني فيها مصححا للكتب وامتاز عن سائر أقرانه املصححني 

يف  إليه  يرجعون  فكانوا  العربية  باللغة  العلمية  املصطلحات  مبعرفة 

تحقيقها.

وكان ماهرا يف صياغة األلفاظ واملعاين يف قالب عريب وهكذا نقح 

كتاب: الدررالغوايل يف علم أمراض األطفال، وكنوز الصحة للدكتور كلوت 

بك درس عليه عدد من املسترشقني ومنهم: الحكيم بريون الفرنساوي 

معلم الكيمياء بأيب زعبل، وقد قرأ عليه كتاب كليلة ودمنة باللغة العربية 

وهو الذي حمله عىل تدوين ماعاينه يف أسفاره من العجائب.

عمل مصححاً لغويًا يف مجلة »الوقائع املرصية«، ثم عمل واعظا دينيا 

بالجيش املرصي، كامُعنّي كبريًا للمراجعني يف مدرسة الطب بالقرص العيني 

عام1839م4.

شعره: نظم عىل املوزون املقفى، والتزم أغراضه: من مدح وابتهال 

وشكوى الزمان ونسيب، ولغته سلسة، وتراكيبه حسنة، ومعانيه واضحة، 

ويف خياله طرافة تجعله مقبوالً حسًنا.

ومنه قوله يف شكواه من الزمن5:

ماحيلتي ولذا الزمان متاعٌب   يؤذي الرشيف وللوضيع يصوُن

زمٌن لهحر بٌعىل أهال تّقىب   إزائ هحر بالبسوس يهون

ٍب ويُهني فرتاه يرفع كّل غمر جاهٍل   وييسء كلَّ مهذَّ

وفاته: يف أخريات حياته كان يلقى دروساً ىف الحديث مبسجد السيدة 

زينب ،حتى تُوىفِّ بالقاهرة سنة )1274هـ = 1857م(

آثاره:

1. تشحيذ األذهان بسرية بالد العرب والسودان طبع حجر باعتناء 

الكتاب عىل حدة  الدكتور برون باريس 1851ص316 وطبعت ترجمة 

باعتناء الدكتور املذكور سنة 1850 وبها خرط و رسوم وسمي الكتاب

Voyage au Darfour6

2. الدر الالمع يف النبات وما فيه من الخواص واملنافع – تأليف االستاذ 

أنطون فيجر يتعريب محمد عمر التونيس7.

3. رحلة واداى ترجمه الدكتور بريون Dr Perron إىل الفرنسية باسم

Voyage au Ouaday وطبع بها، وضاعت نسخته العربية8.

4. الدر الالمع يف النبات وما فيه من الخواص واملنافع تأليف األستاذ 

أنطون فيجري تعريب محمد عمر التونيس طبع ببوالق القاهرة1257 هـ9

5. الشذور الذهبية يف األلفاظ الطبية – وهو موضع بحثنا. مخطوطة 

باملكتبة األهلية بباريس رقم4641 – طبع منه الجزء األول.

ثالثا: نسبة المخطوط والسياق التاريخي لتأليفه.

بحجتني:   املذكور  ملؤلفه  املخطوط  نسبة  تأكدت  املخطوط:  نسبة 

أصلية وتبعية. فأما األصلية فهو ما يُعلم عنه األثر بنفسه من إثبات السم 

الكتاب وصاحبه يف مقدمة الكتاب، حيث قال بعد الديباجة: فيقول راجي 

عفوه املنان أسري ذنبه محمد بن عمر التونيس ابن سليامن... وقال يف 

خامتة املقدمة إثباتا السم الكتاب:  وسميته الشذور الذهبية يف األلفاظ 
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الطبية. وأما التبعية فقد تضافرت كتب الرتاجم التي عرفت به، والفهارس 

والببيوغرافيا عىل نسبة الكتاب له، باسمه وعنوانه.

الدهر  من  حني  األمة  عىل  أىت  املعجم:  لتأليف  التاريخي  السياق 

العلم،  الخرافة محل  الحضاري فحلت  العمران  تخلفت فيه عن ركب 

والسيام يف الجانب الطبي حتى جاء أطباء الغرب يقودون األمة يف أعز 

عىل  املهيمنة  هي  االجنبية  باللغة  الطبية  املعاجم  فكانت  عواصمها، 

املفاهيم  بلغتهم، ويسمون  ينتجونها  إذ كان أصحابها  العلمي  الجانب 

مبصطلحات لسانهم، وإمنا يسمي من ولد كام يقال.

ثم إن األمة وهي تتحسس مواقعها بني األمم أقبلت عىل ذاتها فكانت 

إقامة ذاتها بلسانها هي الرشط االول للحصول عىل شهادة امليالد، فأخذت 

األمة تصحو من سباتها الطويل، وتبني املدارس العلمية، وتحاول أن تجعل 

لسانها هو أداة التواصل بني العاملني فيها.

ويف الفرتة التي عاش فيها املؤلف كرثت الكتب الطبية التي ترجمت 

كانت تتطلب إيجاد معجم طبي للمصطلحات أو ترجمته.  وقد  بدأت 

املدرسة الطبية برتجمة قاموس صغري أحرضه الدكتور كلوت من فرنسا 

 Dictionnaire des dictionnaires de الطبية  املعاجم  معجم 

médecine وهو من تأليف فابر Fabre وهو يف مثانية أجزاء. ويشتمل 

والحيوان  والنبات  الطب  يف  والفنية  العلمية  االصطالحات  جميع  عىل 

والعلوم األخرى املتصلة بالعلوم الطبية. 

وتعاونت مدرسة الطب بكل هيئاتها عىل ترجمة هذا املعجم إىل 

وترتيبه  بتحريره  التونيس  بن عمر  الشيخ محمد  العربية وكلف  اللغة 

واإلرشاف عليه؛ ألنه كان من أشهر الذين لهم فضل يف ترجمة الكتب 

الطبية  العلوم  مبصطلحات  وأعلمهم  وتصحيحها،  وتحريرها  العلمية 

واملواليد وامتاز عن سائر أقرانه املصححني مبعرفة املصطلحات العلمية 

باللغة العربية، فكانوا يرجعون إليه يف تحقيقها ويسمونه : مصحح كتب 

الطب ومحررها.  ودليل هذا ما قاله يف مقدمة الكتاب : 

جامعاً  قاموساً  أؤلف  أن  رأيت  الطبية  الكتب  ترجامت  كرثت  »ملا 

للمصطلحات، وكان كلوت بك قد أىت بكتاب فرنيس يف املصطلحات الطبية 

والعلمية، وأوعز إىل مهرة املعلمني برتجمته، فرتجم كل منهم الجزء الذي 

أعطيه، واجتهد يف توقيع لفظه عىل املعنى حتى شكرت مساعيه، فأوعز 

إيل الدكتور برون ناظر املدرسة أن آخذ من الكتاب كل لفظ يدل عىل 

مرض أوعرض، أو نبات أو معدن أو حيوان، أو غري ذلك من االصطالحات، 

التعاريف، وما يف تذكرة داود من كل  القانون من  وأن أستخرج ما يف 

معنى لطيف، وزدت عىل ذلك ما يف فقه اللغة ومخترص الصحاح، ورتبته 

عىل حروف املعجم، وراجعته مراجعة دقيقة، ومل آل جهداً يف تصحيح 

وكيل  معي  قابله  كله،  هذا  من  انتهيت  وملا  عباراته،  وتهذيب  كلامته 

مدرسة الطب محمد شافعي أفندي، وسميته يف النهاية » الشذورالذهبية 

يف األلفاظ الطبية » ومل أقرصه عىل األلفاظ العربية، بل ضمنته أسامء 

الطينية، وأخرى فرنساوية، وأخرى فارسية، سواء استعملتها العرب، أو 

كانت محدثة ودخلت األلفاظ الطبية ألدىن سبب... «10

لكن هذا الجهد بقي رهني األوراق، ونقلت نسخته  األصل إىل املكتبة 

األهلية يف باريس، واكتفت دارالكتب املرصية، بصورتني شمسيتني للكتاب 

صورتا يف باريس.

ويف هذا داللة عىل أن النهضة قد أخذت مسارها إىل اتجاه املجهول؛ 

ليكون  أهله؛  أن يحقق غايته وينترش بني  املعجم  لهذا  يقدر  حيث مل 

مرجعا أساسيا يبني عليه من جاء بعده، وليصبح مع تراكم الزمن بنكا 

شامال للمصطلحات الطبية، لكن الغاية ابترست ومل يقدر للمعجم أن 

ينرش، فيام عدا مائة صفحة منه، نرشها الدكتور أحمد عيىس بك مرتجمة 

إىل اللغتني اإلنجليزية والفرنسية.

 والكتاب مع ذلك يبقى مظهـرا من مظاهر االقرتاض الثقايف الذي 

واكبه اقرتاض معجمي مهم للتعبري عن املفاهيم واألشياء املستحدثة فـي 

الثقافة األخرى، ولكن باإلسناد إىل األصول واملصادر العربية اإلسالمية11.

رابعا: أهمية المخطوط:

تجلت أهمية املخطوط فيام ييل:

يعد أول معجم للمصطلحات الطبية باللغة العربية يف فرتة النهضة.	 

الكيمياء 	  ومصطلحات  األمراض  أسامء  جميع  استقصاء  محاولة 

الطب  أعالم  وتراجم  واألقاليم  واملواليد  واألعشاب  الطبية  واألدوات 

املشهورين.

تضمينه الكتاب مصطلحات بالالتنية، والفرنساوية، والفارسية، سواء 	 

استعملتها العرب، أو كانت محدثة ودخلت األلفاظ الطبية ألدىن سبب.

ذكره ملصطلحات تتناسب مع هوية األمة مثل قوله: )استحيايئ: 	 
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بالياء يف آخره نسبة إىل االستحياء وهو فن الترشيح(12. 

يف 	  تسميتها  بحسب  أسامء،  بعدة   املصطلحات  من  لكثري  ذكره 

البلدان العربية، أفاده ذلك أنه كان رحالة وخاصة يف بالد السودان ومرص.

عند 	  بها  النطق  طريقة  وتبيينه  بالحروف،  للمصطلحات  ضبطه 

أهلها.

استعانته باملعاجم اللغوية لرشح املصطلحات وضبطها.	 

او 	  اللفظ  التي نقل عنها، وعند االختالف يف  الكتب  اإلحالة عىل 

الشك  يتبعه بقوله: كذا يف القاموس... كذا يف املنهج وهكذا...

يستعان باملعجم يف معرفة التطور التاريخي، للمصطلحات الطبية، 	 

من حيث األلفاظ واملعاين.

ومع أهمية الكتاب فإن الكتاب مل يطبع، ويرجع  السبب يف عدم 	 

نرشه إىل يومنا هذا إىل أمرين:

واقع األمة يف تبيعته وإمعيته لآلخر، فالجهد يبذل يف الذوبان ال يف 	 

إثبات الذات، وما تحتاجه األمة من بناء طبيعي لذاتها  يناسب تاريخها 

وحضارتها.

النهضة ظهرت 	  املنهجية يف حركة نرشالرتاث؛ فمنذ بداية  انعدام 

حركة بعث الرتاث، لكنها مل تأخذ وضعها الطبيعي من ذات األمة فبقيت 

املسألة عند املسؤولني »تراثية« فحسب، اليخصص لها مثل ما يخصص 

عىل األقل للهو واللعب، فبقيت القضية تتناولها يد األفراد مبنطق التجارة 

ربحا وخسارة، وهي تخضع للعرض والطلب بحسب السوق، فقد ينرش 

النارش أتفه يشء وهو ليس مؤمنا بأهميته وآثره يف أمته، لكن ضغط الخبز 

أقوى منه.

خامسا: مصادر المخطوط:

مصادر الكتاب يف الجملة صنفان: مصادر مكتوبة. ومصادر مروية 

ومرئية. 

ومصادر  قدمية  عربية  مصادر  نوعني:  فعىل  املكتوبة  املصادر  فأما 

حديثة عربيـة وغري عربية. وهذه املصادر باعتبار موضوعها عىل ثالثة 

أنواع :

أولهـا: طبي وصيديل، وأول املصادر هو كتاب: معجم املعاجم الذي 

أحرضه كلوت من فرنسا.

وقد ذكرالتونيس – يف املقدمة – بعض مصادره فمن القدامى الشيخ 

داود األنطايك صـاحب » تـذكرة أولـي األلباب » وابن سينا صاحب « 

يف  الجواهر  بحر  كـتاب:  الهروي صاحب  يوسف  بن  ومحمد  القانون، 

تحقيق املصطلحات الطبية13.

ونقل من كتاب: قانون الصحة ملحمد باشا الدري وهو من معارصيه14.

وثانيها: لغوي وقد ذكر املؤلف يف املقدمة الفريوزآبادي يف القاموس 

املحيط وأبا منصور الثعالبي يف فقه اللغة ومخترص)كذا( الصحاح15.

ثالثها: كتب الحيوان فقد نقل كثريا عن كتاب الحيوان للجاحظ وحياة 

الحيوان للدمريي16.

رواها  التي  أي  واملرئية،  املروية  املصادر  فهو  الثاين:  الصنف  وأما 

باملشافهة، أو رآها باملعاينة، وقد نص يف املقدمة عىل هذا املصدر فقال: 

»وضمنت لذلك أسامء األطباء املشهورين وأسامء عقاقري كنت أريتها يف 

بالد السوادين17« ومعلوم أن رؤية املسمى تستلزم تلقائيا تلقي االسم 

مشافهة. 

سادسا: منهج المعجم وخصائصه:

معامل  إبراز  ميكن  املخطوط  يف  النظر  إجالة  من خالل  منهجه:   .1

منهجه فيام ييل: 

الرتتيب املعجمي: ويف هذا االختيار يقول :)ورتبت جميـع ذلـك ـ 

علـى حروف املعجم ليكون أسهل للمراجعة و أقوم وسلكت يف ذلك 

مسلك صاحب املصـباح، لسـهولته مـن مسلك القاموس والصحاح(18

اختيار املداخل: اختار املداخل من وحدات كربى مكتوبة باللون ـ 

األسود الداكن مختلفا عن الرشح ليتبني نطقها وكتابتها.

ترتيب املداخل.ـ 

رتب التونيس معجمه )الشذور( عىل تتابع حروف املعجم من 	 

األلف إىل الياء، مراعيا ترتيب مـواد كل حرف من الحروف أوائل الكلامت 

ولكن باعتبار هيئتها القامئة أي الرتتيب النطقـي، دون ردهـا إلـى أصولها 

اللغوية.

جعل كتابه أبوابا مرتبة عىل حروف الهجاء ابتدأ بالهمزة وانتهى 	 
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بالياء، وقسم كل حرف من الحروف إىل فصول، بدءا من فصل األلف مع 

الهمزة وانتهاء بفصل األلف مع الياء، مراعيـا أوال لكلمـة وثانيها، دون 

الرجوع إىل أصول اشتقاقها. فمصطلح الباب عنده يعني الحرف األول من 

الكلمة عىل حالها دون رد إىل األصول. والفصل عنده يعني الحرف الثاين 

التايل من الكلمة، ويغلب أن يلتزم بهذا التسلسل الهجايئ يف الحروف 

التالية، الثالث فالرابع فالخـامس.

الفرق عنده إن كان اللفظ فعال مزيدا أو مجردا واويا أو يائيا19 	 

أو مصدرا أواسام للفاعل أو ظرفا أو لفظا اصطلح عليه باللفظ العريب أو 

األجنبي فيورده كام ينطق به يف لسانه مكتوبا بالحرف العريب.

2. خصائصه: ميكن رصد خصائص البناء املعجمي يف هذا الكتاب فيام 

يأيت:

البناء اللغوي:و ويلخصه د إبراهيم بن مراد يف أربع مستويات20: ـ

املعاجم 	  من  مأخوذ  هذا  وجّل   ، الفصيح  مستوى  هو  األول 

اللغوية العامة ، وخاصة مـا دل عىل أسامء املواليد من حيوان ونبات 

ومعادن« ، خاصة أن املعاجم التي اعتمدها هي املعـاجم القدميـة التي 

تعتد بالكلامت الفصيحة بالدرجة األوىل .

و ثاين املستويات هو املولد : وهو نوعان : قـديم وحـديث، 	 

فأما القديم فهو ما نقل من املصادر الطبية والصيدلية العربية اإلسالمية 

)...( فـإن املصـطلحات الطبيـة القدمية التي نقلتها إلينا كتب األدوية 

كتـاب  أو  للـرازي  الحـاوي  كتاب  مثل  الطبية  املوسوعات  أو  املفردة 

القانون البن سينا، يعد جلها من املولد الذي ال يعرتف له بالفصاحة وال 

يحظى لذلك بحـق التـدوين فـي املعجم اللغوي العام  ، ولكنها حظيت 

بحق التدوين يف املعاجم العلمية املختصة وهو املكان األنسب لها .

و ثالث املستويات هو العامي : » هو مام يستعمله العامة من 	 

العرب يف لهجاتهم استعامال سـاذجا عفويـا21

واملستوى اللغوي الرابع هو األعجمي ، واألعجمي يف املعاجم 	 

وأوزانها  العربية  ألقيسه  أخضع  ما  وهو  املعرب.  هام  نوعان  القدميـة 

فألحق بأبنيتها، والدخيل وهو مـا استعصـى عىل اإللحاق فبقي حامال 

لقليل أو كثري من عنارص عجمته، واألعجمي يف الشذور الذهبية نوعان: 

قـديم  وحديث. القديم: ما وجد من لغات يف املعاجم والكتب الطبية 

والصيدلية العربية القدمية، وحديث قـد أدخـل العربية يف عرص املؤلف 

لغـات مختلفة  التاسع عرش... وهو مـن  القرن  الرتجمة يف  إبان حركة 

التينية ، فرنسية وفارسية ، وأكرثه من اليونانية .

أما تصنيف املستويات اللغوية بحسب التعميم والتخصيص فنجد 

الوحدات العجمية املختصـة هـي الغالبة يف هذا املعجم وقد أخذت صور 

وهيئات متعددة ، بسيطة ومركبة تركيبا إضافيا أوإسـناديا ، حتـى تصل 

يف بعض األحيان إىل مصطلحات سداسية العنارص(22

بناء التعريف: من خالل النظر يف جملة من التعريفات تبني أن  ـ

التونيس سلك طرائق يف تقديم التعريف:

أغلب التعريفات لغوية مصوغة بألفاظ عربية فصيحة أخذت 	 

من املظان اللغوية، سواء كان ترجمة للمصطلح األجنبي أم رشحا ملصطلح 

عريب أصيل.

ومن التعريفات ما هو موسوعي قد نقل من الفرنسية أو نقل 	 

من املصـادر العلميـة العربية الطبية القدمية.23

األدوات 	  أو  للنباتات  مبارش  وصف  هو  ما  التعريفات  ومن 

الطبية أو خوا ص كيميائية.

ومن التعريفات ما يقترص عىل بيان املرادف له فقط أو ذكر 	 

اسم آخر يف التداول العريب، أو ما هو مختص ببلد من البلدان.

سابعا: مقترحات في خدمة المخطوط:

العمل  الدكتور أحمد عيىس بدأ بدراسة هذا  قد ذكر من قبل أن 

جانب  إىل  أللفاظه  اإلنكليزية  الرتجمة  تقديم  عىل  وعمل  الضخم، 

يسري  جزء  تحقيق  يف  1914م   1910- سنوات  أربع  وأمىض  الفرنسية، 

بحدود مئة صفحة، طبع يف القاهرة عىل نفقة دار الكتب املرصية يف 

مطبعة املقتطف عام1914. ثم توقف األمر عند هذا الحد، لكن القضية 

يجب أن تأخذ مسارا آخر مبا ييل:

أوال: إعداد  املخطوط إعدادا علميا: ـ

التحقيق: ويتطلب إثبات صحة منت ما وثق، كام صدر عن   )1

صاحبه، طبقا لقواعد وآداب معينة، وذلك لضبط األحكام، واالستفادة من 

النصوص »انطالقا من حدود عبارتها؛ ليال يَُقوَّل قائل مامل يقل، فيقوَّل 

بتقويله عرص، أو اتجاه، أوغري ذلك، وليال يبنَي بَانٍبناءه عىل مامل يصح، 

بسبب تصحيف، أو تحريف، أوبرت، أو غري ذلك، فيفسد التاريخ والواقع 

معا«24
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اىل  املنقولة  النصوص  نسبة  صحة  إثبات  ويوجب  التوثيق:   )2

أصحابها، وضبط املصطلحات الشفهية.

التكشيف: ويستلزم إعداد كشافات ملحتويات ماحقق، أسامء،   )3

وللمصطلحات  العربية  باللغة  ومصطلحات،  وموضوعات،  ونقوال، 

املرتجمة.

4(  الرتجمة: وتكون للغات العاملية تيرسا للتقابل, وتقريبا للفهم، إذ 

إن أغلب املتخصصني يفهمون املصطلحات بلغات أجنبية، كل باللسان 

الذي درس به، وال تخرج الرتجمة عن ما هو مشهور من األلسن اليوم.

ثانيا: الطباعة والنرش. ـ

الطباعة: بوسيلتني:  )1

- الطباعة الورقية: ويستلزم طبع الكتاب موثِّقا محققا مكشفا، طبعا 

، ويغنى بالوسائط البيانية من الصور الدقيقة الواضحة. اليُفسد ما أُعدَّ

املتنوعة  البحث  بخيارات  إغناءه  وتتطلب  اإللكرتونية:  الربمجة   -

النطق  إضافة طريقة  مع  الورقية،  من  أكرث  املبينة  الصور  مع  املفيدة، 

من  متخصصني  إرشاك  هذا  ويتطلب  أصحابها،  بألسنة  للمصطلحات 

مختلف البلدان التي يرد ذكر املصطلح بلسانها.

2( النرش والتوزيع: وفق رؤية واضحة ومنهجية دقيقة من أجل أن 

التخصص حيثام كانوا،  العامة، ويصل إىل أصحاب  الفائدة  تحصل منه 

ليستفيدوا ويستدركوا ويضيفوا ويجمعوا أمرهم عىل توحيد مصطلحاتهم 

بلسانهم العريب املبني.              

والحمد لله رب العاملني.

المصادر
ذكرته عدد من البحوث والدراسات باسم: املصطلحات الطبية. وهو خالف ما أثبته   1

مؤلف الكتاب، ومن هذه البحوث:نحو منهجية موحدة لوضع املصطلح العريب الحديث 

اللغة  ملجمع  عرش  الثاين  الثقايف  املوسم  محارضات  ضمن  الخياط)منشور  دهيثم  لـ 

ن 1414 هـ- 1994 م، ص93-120( قال وهو يعدد الكتب التي  العربية األردين، عامَّ

استعملت لفظ املصطلح يف عنوانها:  )ومن كتبنا التي استعملت لفظ املصطلح: )...(

وكتاب: الشذور الذهـبية يف املصطلحات الطبية(.

للوقوف عىل بيان ترجمته أكرث ينظر:   2

املعجم العريب املختص إبراهيم بنمراد: - دارالغرب اإلسالمي - بريوت 1996.

حصاد العمر أبوالقاسم محمد كّرو: - داراملغرب األقىص - تونس 1998.

األعالم خريالدين الزركيل: - دارالعلم للماليني - بريوت 1992.

معجم املؤلفني عمر رضا كحالة: - مؤسسة الرسالة - بريوت 1993.

يوسف رسكيس معجم املطبوعات العربية واملعربة مطبعة رسكيس القاهرة 1928.

األعالم للزركيل 318/6   3

معجم املؤلفني عمر رضا كحالة 1684/2  4

بالعنوان  الشابكة  عىل  خاص  موقع  ضمن  منشور  للشعراء  البابطني  معجم  ينظر:    5

املذكور، تحت مدخل: محمد بن عمر التونيس.

معجم املطبوعات لرسكيس1684/2  6

معجم املطبوعات لرسكيس1684/2  7

األعالم للزركيل 318/6  8

معجم املطبوعات لرسكيس 1684/2  9

الشذور الذهبية ق 1  10

ينظر: مسائل يف املعجم إبراهيم بن مراد ص: 134  11

الشذور الذهبية ق22  12

الشذور الذهبية ق 2  13

الشذور الذهبية ق 597  14

الشذور الذهبية ق 2  15

الشذور الذهبية ق 596  16

الشذور الذهبية ق 2  17

الشذور الذهبية ق 2  18

19  ويف ذلك يقول: )وأعترب األفعال املزيدة كاملجردة والواوي كاليايئ خالفا ملن أفـرده ، ألين 

ال أعترب إال أوائل الكلامت واعتبار أواخرها يف هذا الكتاب من املرتوكات( الشذور ق 2.

مسائل يف املعجم إلبراهيم بن مراد ص:-134 137  20

نفسه ص:134  21

املصدر السابق ص:137  22

نفسه ص: . 138  23

البحث العلمي يف الرتاث و معضلة النص للشاهد البوشيخي:4.  24








