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لِ  یَُّة ِفي الِعَراِق ِخَالَل الَعْصِر الَعبَّاِسيِّ اَألوَّ حِّ   الرَِّعاَیُة الصِّ

  ) م847- 750/ه232- 132(

  دراسة تاریخیة

  :مفهوم الرعایة الصحیة: أوًال 

یحوطها ویحفظها، : رعى یرعى رعًیا، والراعي یرعى الماشیة أي: الرعایة لغةً 

لصحة، صحح یصح أي ضد السقم، وهو ذهاب المرض، فتأتي من ا: أما الصحیة

  .)1(وقد صح فالن من علته

عالج النفس والجسم، : وقد اقترن الطب دائًما بالرعایة الصحیة، والطب لغةً 

  .)2(ورجل طبیب أي عالم بالطب، وقد طب یطب تطبب في الطب

 تقدیم الرعایة واالهتمام والعنایة الصحیة: أما التعریف االصطالحي فهو

والطبیة الشاملة بأبعادها النفسیة واالجتماعیة والعضویة، بما یكفل للفرد والجماعة 

حالة صحیة جیدة، وكان هذا دأب الحضارة اإلسالمیة وغیرها من الحضارات 

األخرى، فقد اهتمت الحضارة اإلسالمیة بأخالق اإلنسان بجانب اهتمامها بصحته 

ایة واالهتمام باإلنسان دیًنا وجسًدا؛ لذلك وجسده، فكان هدفها ودیدنها أن تقدم الرع

دأب المسلمون على بناء األخالق الحسنة والجسم السلیم لإلنسان، فكان علیهم أن 

  .)3(یهتموا بصحته

وال یستطیع أحد أن ینكر فضل الحضارة اإلسالمیة في بناء وتكوین 

لرعایة الصحیة الشخصیة المكتملة بدنی�ا وعقلی�ا لذلك تعد قضیة الصحة العامة وا

بمشتمالتها في العصر اإلسالمي جانًبا حضاری�ا مهم�ا، ألن الحضارة اإلسالمیة 

حضارة واعیة وشاملة بشقیها المادي والمعنوي، السیما وأنها استمدت شرعیتها من 

القرآن والسنة حیث اهتمت باإلنسان كشخص نافع فاعل مع الحیاة یتعامل معها، إذ 

وصلت إلیه من فهم ووعي وٕادراك حول القضایا المتعلقة بالرعایة یقاس رقي األمم بما 

  .واالحتواء والصحة ألفراد المجتمع
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وقد ارتبط العالج والطب عند اإلنسان منذ القدم بوجود األلم، ومحاولته معرفَة 

سببه وكیفیة التخفیف من آثاره أو إزالته، وذلك عن طریق دراسته ومعرفة أعراضه، 

لطب قدیم ِقدم اإلنسان ذاته، ففي البدایة استعان اإلنسان بأسالیب وبعبارة أخرى فا

متعددة لمواجهة آالمه وأمراضه، فاتجه إلى السََّحَرة والمشعوذین واستعان باألرواح 

الشریرة لمحاربة تلك األمراض، وعندما وجد أنها لم تحل إشكاالته أخذ یتفحص 

شرات، فأخذ یأكل من هذه ویصنع الطبیعة بما فیها من حشائش وأعشاب، وهوام، وح

تلك ویخلط ذاك بتلك؛ فتوصل في نهایة المطاف من خالل الخطأ والصواب لمجموعة 

من العقاقیر المستخلصة من الطبیعة لمعالجة بعض أمراضه والتخفیف من 

؛ لذا كانت هناك جهود لعدد غیر قلیل من األمم القدیمة في خدمة المجال )4(أوجاعه

ن العلوم والخبرات ال تتم إال من خالل تراكمیة معرفیة قائمة على الصحي ورعایته أل

  .)5(األخذ والعطاء والتبادل الثقافي

من األمم القدیمة الذین أعطوا للصحة ) قدماء المصریین(وكان الفراعنة 

والرعایة الصحیة ومعالجة األمراض أهمیة قصوى، وحرص األطباء المصریون 

عدم تساهلهم مع أي طبیب یخطئ في حق أي مریض، القدماء على الصحة العامة و 

، وكان هرمس الثالث )6(وٕانزال أقصى العقوبة به من خالل القوانین التي سنوها

من أشهر أطباء مصر، حیث كان طبیًبا ) الحیوان ذوات السموم(صاحب كتاب 

ة والتجوال فیلسوًفا وعالًما بطبائع األدویة القاتلة، والحیوانات المؤذیة حیث كانت التجرب

والتعرف على األقالیم ومعرفة طبائع السكان؛ المعین الذي ینهل منه في أبحاثه الطبیة 

  .)7(ووصفاته العالجیة

أما الرعایة الصحیة والطبیة في بالد العراق قدیًما فقد كانت من أهم مظاهر 

حضارة بابل، حیث استفاد البابلیون واآلشوریون من الطب المصري في عالج 

، ومن أهم إبداعاتهم لالستفادة من خبرات األمم السابقة الصحیة حیث كانوا مرضاهم

یضعون مرضاهم في الساحات العامة خارج مدنهم لغرض عرضهم على المارة، حتى 
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یتصلوا بهم لالستفسار عن معضلتهم؛ فمن كان منهم قد أصیب بمثل هذا الداء، 

، )8(ل واألدویة التي شفتهوشفي منه أرشد هذا المصاب إلى استعمال نفس الوسائ

وكانت قوانین حمورابي قد حددت أجور األطباء، ووضعت قوانین صارمة تجاه 

األطباء حال وقوعهم في الخطأ، أو تسببوا في أذى أو وفاة أي مریض، كما ذكرت 

  .)9(قوانین حمورابي المرضعات وفرضت علیهن عقوبات صارمة إذا أهملن الرضیع

قسم واقعي : لصحیة والطبیة تنقسم إلى قسمینوقدیًما كانت الرعایة ا

، وشملت )10(موضوعي قائم على المعرفة، وقسم أسطوري یرتبط بقوة الخرافة والشعوذة

هذه الرعایة بقسمیها الخیل واإلبل أیًضا، فقد برع البیاطرة بمعرفتهم خاصة بالخیل 

  .)11(واإلبل ألنها أثمن أموال العرب وعنایتهم بها كبیرة

اإلنسان منذ فجر تاریخه؛ التعرف على األمراض التي ُتؤلمه وتفتك كما حاول 

به في أحیان كثیرة، وحاول التصدي لها تارة بالسحر والشعوذة والكهانة، وتارة بالتجربة 

والبحث، فأبدع وأتقن علوم الطب وتعرض ألسالیب عدیدة لمعالجة األمراض بالعقاقیر 

سان في مختلف أرجاء المعمورة، فاستفاد والجراحة، مستفیًدا من تجارب أخیه اإلن

الصیني من الهندي، والفارسي من الیوناني، والهندي والعربي منهم جمیًعا، ولكن رغم 

كل هذه اإلنجازات بقي الطب والرعایة الصحیة عند األمم القدیمة حبیس األسطورة 

لهم الید  والشعوذة؛ بل نجد أن الكهان والعرافین كانوا في معظم الحضارات القدیمة

الطولى في الطب إلى أن تقدمت الحضارات وجاء اإلسالم وحرر العقل من األسطورة 

والخیال، وشجع العلم التجریبي وفتحه أمام الجمیع، لتخطو الرعایة الصحیة والطبیة 

خطوات واسعة لخدمة صحة اإلنسان، وتثري معارفه في مختلف المجاالت 

  .)12(العلمیة

م أحدث انقالًبا في الفكر الطبي والصحي في أن اإلسال: خالصة القول

العالم، فنقله من الشعوذة واألسطورة والسحر إلى العلم والتجربة، وجاء عصر الرسول 

ومن بعده الخلفاء الراشدون ثم خلفاء الدولة األمویة، لیحمل  - علیه الصالة والسالم–
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تمام بالصحة، فأدى ذلك بین طیاته التوجیهات واإلرشادات بشأن النظافة والوقایة وااله

إلى تطور الرعایة الصحیة في القرن األول الهجري، حیث شهد هذا القرن تأسیس 

البیمارستانات والمصحات بمختلف أنواعها، ویعد ذلك نقطًة مضیئًة في تاریخ الرعایة 

  .الصحیة في ظل الحضارة اإلسالمیة

صارت  ووصلت الرعایة الصحیة إلى النضوج في العصر العباسي، حیث

بغداد العباسیة ِقبلًة لعشاق الطب والمعرفة، إذ نشر العباسیون العلوم الطبیة وأسسوا 

المدارس الطبیة والبیمارستانات، حتى غدت بغداد في الشرق وقرطبة في الغرب من 

، وستحاول هذه الدراسة )13(أهم المراكز الطبیة والعلمیة والثقافیة في العالم اإلسالمي

  .جاهدة تبیان ذلك

وقد ارتقى الطب وحسنت الرعایة الصحیة بسبب عدة آلیات وٕاجراءات قامت 

بها الدولة العباسیة منذ قیامها، وأضحى الرقي واضًحا بسبب اهتمام خلفاء هذه الدولة 

بالطب، وقد جاء االهتمام عند بعض خلفاء العباسیین نتیجة االهتمام العام بالحركة 

وعند البعض اآلخر نتیجة مرضهم واستقدامهم العلمیة بما حوته من نقل وترجمة، 

  .)14(األطباء لعالجهم واإلشراف على الشؤون الصحیة في البالد

  :األولاإلجراءات الصحیة والتدابیر الوقائیة خالل العصر العباسي : ثانًیا

 :رعایة العلم والعلماء في المجاالت الطبیة - 1

یم على ضرورة التعلم، دعا اإلسالم إلى العلم بصفة عامة، وحض القرآن الكر 

َرْأ بِاْسِم رَبَِّك الَِّذي َخَلَق ": وكانت أول سور القرآن نزوًال تدعو آیاتها إلى ذلك  ﴾١﴿اقـْ

نَساَن ِمْن َعَلٍق  َعلََّم  ﴾٤﴿الَِّذي َعلََّم بِاْلَقَلِم  ﴾٣﴿اقْـَرْأ َورَبَُّك اْألَْكَرُم  ﴾٢﴿َخَلَق اْإلِ

نَساَن َما َلْم يـَْعَلْم    .)15("﴾٥﴿اْإلِ

كذلك حضت آیات أخرى على العلم والتعلم وأعلت مكانة المتعلمین ومن 

َوُقل "، )16("﴾٧٦﴿ َنرَفُع َدرَجاٍت َمن َنشاُء َوَفوَق ُكلِّ ذي ِعلٍم َعليمٌ : "بینها قوله تعالى
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ـَه َعزِيٌز َغُفوٌر ِإنََّما َيْخَشى اللَّـَه ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماُء أن اللَّ "، )17("﴾١١٤﴿َربِّ زِدني ِعلًما 

نَسانَ  ﴾٢﴿َعلََّم اْلُقْرآَن  ﴾١﴿الرَّْحَمـُن "، )18("﴾٢٨﴿ َعلََّمُه  ﴾٣﴿َخَلَق اْإلِ

َيانَ  يـَْرَفِع اللَّـُه الَِّذيَن آَمُنوا ِمنُكْم َوالَِّذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم َدرََجاٍت َواللَّـُه ِبَما "، )19("﴾٤﴿اْلبـَ

ْل َهْل َيْسَتِوي الَِّذيَن يـَْعَلُموَن َوالَِّذيَن َال يـَْعَلُموَن ِإنََّما قُ "، )20("﴾١١﴿تـَْعَمُلوَن َخِبيرٌ 

، وهذا یبرهن بما ال یدع مجاًال للشك على تأصیل )21("﴾٩﴿يـََتذَكَُّر ُأوُلو اْألَْلَباِب 

  .رعایة العلم والعلماء وأن  ذلك مستمد من التشریع نفسه

علم فقال فیما یخص الرعایة على طلب ال - صلى اهللا علیه وسلم–وحث النبي 

 للبحث صریح توجیه وهو ،)22("ما أنزل اهللا داء إال أنزل له شفاء: "الصحیة والطبیة

 الصحیة الرعایة ربط وبالتالي عالجها، وطرق أسبابها ومعرفة لألمراض، والتقصي

  .)23(آنذاك العالمي الصحي الفكر في نوعیة نقلة یعد والذي بالعلم، والطبیة

 عدیًدا النبویة األحادیث قدمت فقد العالج، من خیر الوقایة أن منطلق ومن

-  ذلك ومن الصحة، على والمحافظة األمراض، من للوقایة والتوجیهات النصائح من

 ما: "قالت - وسلم علیه اهللا صلى اهللا رسول خادمة سلمى عن -المثال سبیل على

 إال رجلیه في وجًعا وال تجم،اح: قال إال رأسه في وجًعا اهللا رسول إلى یشتكي أحد كان

  .)24("اخضبهما: قال

 حیث - وسلم علیه اهللا صلى النبي مسجد اإلسالم في مستشفى أول وكانت

 والصحابة الكریم الرسول وكان والجرحى، المرضى فیه یعالج موضًعا بالمسجد وجد

تحریر نحو عملیة خطوة یعد والذي ،)25(هناك الجرحى یتفقدون - علیهم اهللا رضوان 

 لیكونا العلماء وتقریب العلم وٕابدال فاعلیته، تشل التي والخرافات األسطورة من الطب

 بشكلٍ  علیهم االعتماد ویتم الصحیة، الوقائیة والتدابیر اإلجراءات في األساس هما

 عنه اللثامَ  یمیط وبما صحیحٍة، علمیةٍ  بطریقةٍ  األمراض ومعالجة الوقایة في رئیسٍ 

  .الطب علمُ 
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 وقائیةٍ  إجراءاتٍ  منها كثیرٍ  في یجد الشریفة، النبویة األحادیث في والمتأمل

 بالحمیة بالتداوي البعض اهللا سول أمر المثال سبیل فعلى طبیٍة؛ ونصائح وتوجیهاتٍ 

 تأكل ال: رمد قد وكان - عنه اهللا رضي-  لعلي�  وقال آخر، وَكيِّ  عرًقا، لبعضهم وقطع

 أو بدقیقٍ  طبخ قد سلًقا یعنى( لك أوفق فإنه هذا من وكل ،)الرطب یعني( هذا من

  .)26()شعیرٍ 

 الدینیة العلوم على مقصورة اإلسالم صدر في المسلمین عنایة وكانت

 واإلرشادات والتوجیهات النصائح من عدیًدا قدمت ما بین من قدمت والتي والشریعة،

 العلم طلب على النبویة األحادیث وكذلك الكریم القرآن وحث األمراض، من للوقایة

 وقد األخرى، بالعلوم االهتمام أخذ األمویة الدولة قیام ومع المتعددة، بفروعه وتحصیله

  .)27(العباسي العصر في والعقلي النقلي المجالین في ذروتها العلمیة الحركة بلغت

 على بن محمد بن اهللا عبد العباس أبو األول العباسي الخلیفة وجاء

 بمدینة مقیم وهو الفةبالخ وبویع ،)م753- 749/ه132-136(

 بهاشمیة ُعرف منها قریب مكان في فنزل ألهلها، مطمئن�ا یكن لم أنه ویبدو الكوفة،

 یمكث لم أنه غیر ،)م749/ه132( عام ولحاشیته له مقّراً  واتخذها الكوفة،

 على الكوفة شمالي األنبار مدینة إلى) م751/ه134( عام وانتقل طویًال،

 بهاشمیة ُعِرَفت لنفسه مدینة بجوارها بنى إذ أعجبته المدینة ههذ أن ویبدو الفرات، نهر

 الحروب وكذلك الداخلیة، والثورات الفتن، كثرة من عهده میز ما ورغم األنبار،

 وظل كثیرة، بعطایا األطباء وخص برعایته، والعلماء العلم شمل أنه إال الخارجیة،

  .)28()م753/ه136( عام وفاته حتى الحال هذه على

- 136( المنصور جعفر أبو العباسي الخلیفة اأم 

 ورعایة بالعلم، اهتمامه عنه اشتهر الذي ،)م775- 754/ه158

 وراجت المنجمین، إلیه وقرب بالتنجیم، واهتم والترجمة، النقل حركة وتشجیع العلماء،
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 الكبیر" السندهند: "كتاب یترجم أن الفزاري إبراهیم وأمر عهده، في النجوم صناعة

  .)29(المأمون أیام حتى الكواكب حركات في أصًال  يبق الذي

 عصرهم في العباسیین الخلفاء من خلفه ومن المنصور، جعفر أبو ودأب

 البعثات أهم ومن البیزنطیین، األباطرة من الكتب لطلب البعثات إیفاد على األول

 رأسها التي تلك الكتب، عن للبحث البیزنطیة البالد إلى بغداد من ذهبت التي العلمیة

 تصانیفهم من وحصل الروم، بالد ودخل النصراني، الشامي الفیلسوف لوقا بن قسًطا

 والعلوم الطب، وصناعة الطبیة، والعلوم والمنطق، والنجوم، الهندسة، في الكثیر على

  .)30(منها لالستفادة ترجمتها على وعكفوا الطبیعیة،

 وصارت العلمیة، الخلفاء اهتمامات خالل من الصحیة الرعایة تحسنت هكذا

 مع جنب إلى جنًبا العباسیین الخلفاء قبل من مؤسسي إشراف تحت الرعایة هذه

 قد حضارة توجد ال ألنه األخرى؛ الحضارات عن النقل بجانب هذا والمهتمین، العلماء

 سبقها بما وتأثرت حضارات، من سبقها من مع تفاعلت بل بمقوماتها، تماًما استقلت

 وتحسین بالعلم، االرتقاء بهدف والمقاصد السبل كل الجمیع فاغتنم ثقافات، من

  .الصحیة األوضاع

 بالطب یهتم أخذ معدته في بمرض المنصور جعفر أبو الخلیفة أصیب ولما

 جندیسابور، أطباء رئیس السریاني بختیشوع بن جورجیوس فاستدعى كتبه، وترجمة

 الطبیة الكتب من عدًدا له فنقل والعربیة، والفارسیة والسریانیة الیونانیة یعرف وكان

  .)31(العربیة إلى

، وموسى )م785-775/ه169- 158(لم یتفرغ الخلیفة محمد المهدي  

، للترجمة وٕان استمرت حركة النقل )م785/ه169(الهادي الذي حكم لعام تقریًبا 

 تسیر سیًرا طبیعی�ا بما یقوم به األطباء من تعریب، وفي حجر المهدي نشأ ابنه إبراهیم

أدیًبا شاعًرا موسیقی�ا، وشارك في التألیف فألف كتاًبا في الغناء، وكتاًبا في الطبخ، 

، )م809-786/ه193- 170(وآخر في الطب، فلما جاء عهد الخلیفة هارون الرشید 
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غدت بغداد مركز العالم المتمدن، ومجمع العلماء من مختلف الشعوب، فتقدمت 

واألدب، وكان الرشید والبرامكة یبذلون من وقتهم الترجمة، واهتم العرب بكتب الفلسفة 

ومالهم الكثیر في سبیل دفع حركة النقل إلى األمام، إذ عثر الرشید في حروبه في 

أنقرة وعموریة وغیرها من بالد الروم على كتب كثیرة حملها إلى بغداد، وأمر طبیبه 

كثیر من الكتب الفارسیة یوحنا بن ماسویه بترجمتها، كما أمر البرامكة المترجمین بنقل 

والیونانیة والهندیة، فنقلت كتب كثیرة إلى اللغة العربیة خاصًة في مجال الطب ككتب 

  .)32(جالینوس

بتلك ) م833-813/ه218- 198(واقترن اسم الخلیفة العباسي المأمون 

النهضة الفكریة التي ازدهرت في العصر العباسي األول بوجه عام وفي عهد المأمون 

ص، وذلك ألنه شارك فیها بنفسه حتى قیل أنه أعلم الخلفاء بالفقه وعلم بوجه خا

الكالم، وأنه فیلسوف الخلفاء وحكیم بني العباس، إذ اهتم المأمون بجمع تراث األمم 

القدیمة، وخاصة التراث الیوناني، فأرسل بعثات من العلماء إلى القسطنطینیة، وجزیرة 

نیة، ونقلها إلى بیت الحكمة في بغداد ثم قبرص؛ للبحث عن نفائس الكتب الیونا

ترجمتها، وقد عاش الناس في عهده حالة من الرغد والسعة، وتحسنت أحوالهم بما 

  .)33(وصلت إلیه العلوم الطبیة من تقدم، ومهارة أطباء تلك الحقبة

-218( باهللا المعتصم محمد إسحاق أبو الخلیفة وسار

ندما آلت إلیه الخالفة، درب أخیه المأمون ع على) م842-833/ه227

 الواثق ابنه بعده من تولى ثم ،)34(فقام بتنفیذ السیاسات العلمیة التي رسمها لدولته

 الخالفة، بناصیة األتراك فأمسك ،)م847- 842/ه227-232(

 داخل الوزراء سیطرة عصر وبدأ السلطان، مسلوب األیدي، مكتوف الخلیفة وصار

 عام الخالفة تولى بعدما كلالمتو  حاول ولما العباسیة، الخالفة

 من ویحد التركي، النفوذ وجه في یقف أن ألخیه خلًفا) م847/ه232(
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 عام في منهم یتمكن أن قبل لیًال  به فتكوا الوزراء، سلطان

  .)35()م861/ه247(

  :نشر التوعیة الصحیة عن أفضل األغذیة - 2

 الناس، بین التوعیة نشر العباسیة الدولة خلفاء ورائهم ومن األطباء، حاول

 بعض نوعیة أهمیة إلى االنتباه فوجهوا مرتفع، صحيّ  مستوى إلى الوصول بهدف

 في ورد بعضها أن سیما وال المناعة، وتقویة األمراض، من الوقایة توفیر في األغذیة

 فقال والطبیة، الصحیة أهمیتها على یؤكد مما النبویة، واألحادیث القرآنیة اآلیات

ونِها َشراٌب ُمخَتِلٌف َألوانُُه فيِه ِشفاٌء ِللّناِس أن في ذِلَك َآليًَة ِلَقوٍم َيخُرُج ِمن بُط: "تعالى

 یشتكي أخي: فقال أتاه رجًال  أن وسلم علیه اهللا صلى وعنه ،)36("﴾٦٩﴿ يـَتَـَفكَّرونَ 

 اسقه: فقال الثالثة أتاه ثم عسًال، اسقه: فقال الثانیة أتى ثم عسًال، اسقه: فقال بطنه

 فسقاه عسًال، اسقه أخیك، بطن وكذب اهللا صدق: فقال فعلت، قد: فقال عسًال،

 من تقي التي األطعمة مقدمة في ویجعله العسل أهمیة على یؤكد وهذا ،)37(فبرأ

 ضمن من كان معدته في بمرض المنصور العباسي الخلیفة أصیب وعندما األمراض،

 مع بالعسل لیهع أن جندیسابور، أطباء رئیس بختیشوع بن جورجیوس الطبیب نصائح

  .)38(الدواء

 أن المعروف من ألنه الطعام تناول في االعتدال على األطباء حث كذلك

 الشعور إلى یؤدي منه اإلكثار ولكن اإلنسان، حیاة في كبیرة أهمیة یشكل الغذاء

 إلى دعوة اإلسالم تعالیم حملت لهذا النوم؛ في الشدیدة والرغبة والخمول، بالكسل

وَُكلوا َواشَربوا َوال ُتسرِفوا ِإنَُّه ال ُيِحبُّ : "تعالى قال سراف،اال وعدم االعتدال

 حسب بطنه، من شر�ا وعاء آدمي مأل ما: "وسلم علیه اهللا صلى وقال ،)39("لُمسرِفينَ ا

 وثلث شراب، وثلث طعام، فثلث محالة ال كان فإن صلبه، یقمن أكالت ثالث آدم ابن

 أمراض من المعافین األصحاء من مجتمًعا ینتج المأكل في فاالعتدال ،)40("لَنَفِسه

 للتعالیم مطابقة جاءت الصحیة والتوعیة اإلرشادات أن األمر وخالصة ،)41(كثیرة
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 توصل وحدیثًا اإلنسان، تصیب قد أضرار من ذلك في لما النبویة؛ والسنة السماویة

 حیاة تهدد تيال األمراض من العدید عنه ینشأ الطعام تناول في اإلفراط أن إلى العلم

 وتصلب الدم، ضغط وارتفاع السكرى، أمراض: مثل للهالك؛ وتعرضه اإلنسان،

  .األمراض من وغیرها الشرایین،

 في ضروریة الصناعة هذه: "واألغذیة الطب صناعة عن خلدون ابن أورد وقد

 ودفع لألصحاء الصحة حفظ ثمرتها فإن فائدتها من عرف لما واألمصار المدن

 أصل أن واعلم أمراضهم من البرء لهم یحصل حتى بالمداواة ضىالمر  عن المرض

  .)42("األغذیة من هو إنما كلها األمراض

: مثل والسریان؛ النساطرة األطباء من الطب علماء ذكره ما أبرز من ولعل

 الطیبة األطعمة بعض أهمیة على تأكیدهم إسحق؛ وآل ماسویه، وآل بختیشوع، بیت

 الغنیة األطعمة من وهو والتمر العسل،: المثال سبیل على منها والتي والصحیة،

 زیت: "كتابه في البغدادي ذكر الذي والزیتون ،)43(للبدن المفیدة واأللیاف بالفیتامینات

 وشربه الشیب، ویبطئ واألعضاء، الشعر تقوى أدهان به مباركة شجرة من الزیتون

 على خفیف تأثیر لها يالت السوداء الحبة وهناك ،)44("البطن ویطلق المسموم ینفع

 ضربات وعدد الجسم، ضغط خفض في تأثیر لها: فمثًال  الجسم؛ أجهزة من كثیر

 ،)45(أعراضه وتخفیف التنفسي للجهاز منبه وتأثیر الدم، سكر خفض في تأثیر القلب،

 هناك أیًضا اإلبل، ألبان وخاصةً  عظیمة فوائد من فیه لما باللبن أوصوا وكذلك

 بالبروتینات غنیة وهى البطاطس تشبه وهى والكمأة ألترج،وا والخل، التلبینة،

 للجسم الالزمة األمینیة األحماض بعض مع والدهون والسكریات والنشویات

 في ویكثر األرض، في النابت الحشیش وهو النبوي، الحدیث في ورد كما )46(واإلذخر

 ماء: "وسلم علیه اهللا صلى عنه قال زمزم ماء أیًضا وهناك مكة، تین ویسمى مكة،

 طعام وفیه زمزم ماء األرض وجه على ماء خیر: "أیًضا وقال ،)47("له ُشِرب لما زمزم

  .)48("السقم من وشفاء الطعم، من
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 على أكد فعندما النبویة والسنة القرآن عنها یغفل لم واإلرشادات التوعیة وهذه

 لذا فوائدها، واألصحاء المرضى والحظ نشأتها، منذ اإلسالمیة الدولة أطباء أهمیتها

 هذه في الطب ألن العباسیة الدولة أطباء لتوجیهات سریعة استجابات لدیهم كانت

 والنفسیة، البدنیة الصحة على اإلیجابیة آثاره لذلك وكان واضًحا، ُرِقی�ا ارتقى الدولة

  .التوعیة نشر في كبیًرا دوًرا والمالحظة للتجربة وكان الصحیة، األوضاع وتحسنت

 صحیة، وبطریقة الصحي الغذاء تناول أهمیة عن نصائح طباءاأل قدم وقد

 یشرب أو یأكل أال مرضه في الرشید هارون بنصح بختیشوع بن جبرائیل الطبیب فقام

 الرشید وقال لدیه، ویزداد یقوى جبرائیل محل كان الرشید برأ فلما به، أوصى ما خالف

  .)49(مني ویطلبه فیه، یسألني ما كل أفعل إني: ألصحابه

 ألف وكذلك والمشرب، المطعم في المأمون إلى رسالة: الكتب من ولجبرائیل

 وكتاب األشربة، في وكتاًبا األغذیة، في كتاًبا ماسویه بن یوحنا زكریا أبو الطبیب

 األطباء وحاول كافة، المجتمع الصحیة والنصائح اإلرشادات فشملت المعدة،

  .)50(التوجیهات هذه تحمل مؤلفات تخصیص

 رأسها على ویأتي األطعمة، بعض من التحذیر الطبیة التوجیهات غفلت ولم

: ومنها والنفسیة؛ البدنیة الصحة على سلبیة آثار لها والتي شرًعا، المحرمة األطعمة

 حرام، مسكر وكل خمر، مسكر كل: - وسلم عیه اهللا صلى الرسول ویقول الخمر،

 أهل وما ،)52(الخنزیر لحم وحرم ،)51("حرام فقلیله كثیره أسكر ما: "السالم علیه وقال

 وجل عز اهللا اسم یذكر لم أو اهللا لغیر ذبح ما كل أكل اإلسالم ویحرم به اهللا لغیر

 األمر وهذا ،)53("َوال تَأُكلوا ِمّما َلم يُذَكِر اسُم اللَّـِه َعَليهِ : "وتعالى تبارك بقوله علیه

 وجل، عز هللا العبودیة مةمنظو  من جزء وأنه بعقیدته، اإلنسان غذاء ارتباط یؤكد

 بحبل خنًقا ماتت التي الحیوانات وهي المنخنقة: المحرمة األطعمة من أیًضا وهناك

 التي وهي والموقوذة ،)54(لحمها على یؤثر ذلك ألن بها؛ خنقت طریقة بأي أو الصائد،

 ،)56(فتموت األسفل إلى العلو من تتردى التي وهي والمتردیة ،)55(ماتت حتى ضربت
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 ناب علیه یقع ما فهو السبع أكل ما أما لها، غیرها نطح بسبب ماتت التي حةوالنطی

 حرم وكذلك شابه، ما أو السباع من تبقى ما أكل لإلنسان یجوز فال المفترس، الحیوان

  .)57(والجارحة المفترسة الحیوانات أكل

 بل واألصحاء؛ المرضى على المحرمة األطعمة تناول منع األطباء أقر وقد

 إلى وتؤدي والمیكروبات، الضارة الجراثیم تحمل األطعمة هذه بأن النصح قدموا

 بنظافة االهتمام إلى ودعوا الفاسدة، األطعمة أكل ومنعوا باألمراض، اإلصابة

 وٕاعداد وبیع عام، بشكل تراَقب األسواق فكانت إعدادها، في الغش وعدم األطعمة،

 وضع في بدورها قامت الدولة أن أي المحتسب، قبل من خاص بشكل األطعمة وشراء

 من بتنفیذها الجمیع وألزمت اإلسالمیة، للتعالیم ووفًقا صحی�ا، علیها المتعارف المعاییر

  .)58(المحتسب قبل

  :الحث على النظافة - 3

 من به بأس ال حیًزا شغلت وقد اإلسالمیة، للحضارة شعاًرا النظافة تعد

 من والطهارة النظافة جعلت حتى, المطهرة النبویة والسنة الكریم القرآن تعلیمات

 شروط من اشرطً  الوضوء وجعل, )59()َوُيِحبُّ الُمَتَطهِّرِينَ ( تعالى قال ،المؤمنین صفات

 من وجعل ,بدونه الصالة تصح ال اشرعی�  اواجبً  الجنابة من واالغتسال ،الصالة صحة

 فدعت ،امةالقی یوم للمؤمنین ممیزةً  عالمةً  المكاره على وٕاسباغه الوضوء إحسان

 ألنها الثوب نظافة البدن، نظافة: منها النظافة من عدة أنماط إلى اإلسالمیة التعالیم

 رقى مظاهر من مظهر جمالها على والحرص صاحبها، نظافة مظاهر من مظهر

 ومعدة نظیفة خاصة مالبس صصتخُ  العباسي العصر وخالل صاحبها، عند الذوق

 ،المسكن نظافة كذلك ،للعالج المخصصة األماكن في المقیمین للمرضى اخصیصً 

 على وحث ،القذارة وصور أشكال عن ونهى ،بالنظافة مرأ فاإلسالم ؛والبیئة ،والطرق

  .)60(والغرس التشجیر
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 شروطٍ  وضع األول، العباسي العصر خالل المحتسب أعمال برزأ من وكانت

 مع نجده فمثًال  ؛والشراب بالطعام وتتصل ،النظافة تتطلب التي فرَ الحِ  على قاسیةٍ 

 به یغطى وما ،المعاجن ونظافة ،وتغطیتها الماء أوعیة نظافة تحري یطلب الخبازین

 لئال ؛بمرافقه وال بركبته وال بقدمه عجان یعجن أن ونهى ،تحته یفرش وما ،الخبز

 من یبدر ال ىحت امتلثمً  العجان یكون أن مرأو  ،العجین في أبدانهم أعراق حدرتن

 البأ العجان یأمر كذلك ،)61(عطس أو تكلم ذاإ العجین في ءشي مخاطه أو بصاقه

 عرقه لمنع بیضاء بعصابةٍ  جبینه یشد  وأن األكمام، مقطوع اثوبً  یرتدى أن دون یعجن

 في عجن ذاإ الذباب عنه ینش من عنده یكون وأن ،ذراعه شعر یحلق  وأن ،یقطر أن

  .)62(النهار

 وأن ،أزیاره ینظف أن السقایة یتولى من المحتسب مرأ السقائین نظافة وعن

 المجزوم بكیزانهم یسقوا أن ومنعهم ،وكیزانه قربه ینظف وأن باألغطیة، یصونها

 وشدد لألصحاء، ینقلوها ال حتى الظاهرة األمراضو  العاهات وأصحاب واألبرص،

 الخلفاء أن فیه شك ال ومما ،)63(والحلوانیین والطباخین الجزارین نظافة على المحتسب

 النظافة عملیات على المراقبة في المحتسب والرقابة بالمتابعة یقومون كانوا اءواألمر 

 وكان ،نفسه المحتسب ومتابعة ،ذلك لمتابعة باألسواق ومروا األمراض، النتقال اتجنبً 

  .)64(ذلك یخالف من ومعاقبة ،المنكر عن والنهي بالمعروف األمر هدفهم

 األول، العباسي العصر يف رسمیة حكومیة كوظیفة الحسبة اعتمدت وقد

 الخلیفة أیام :فقیل ،عهده في اعتمدت الذي الخلیفة تحدید في المؤرخون واختلف

 الحسبة وظیفة أن المرجح من ولكن المأمون، أو الهادي :وقیل ،الرشید هارون

 أبو له یقال رجال وأن" ،المنصور جعفر أبو الخلیفة زمن رسمیة كوظیفة اعتمدت

  .)65("واألسواق بغداد حسبة المنصور واله اهللا عبد بن یحیى زكریا

 یفكر أن یمكن ما قمة یعد ؛النظافة على وٕاشرافها ،الحسبة نظام نإف وهكذا

 صحيِّ  بشكلٍ  احتیاجاتهم وتوفیر ،الناس راحة أسالیب من العادل النزیه الحاكم فیه
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 والقلق الضرر یسبب ما كل ویجنبهم ،سعادتهم یحقق ما على والحفاظ ،منٍ آو 

 باإلنسان واهتمامها اإلسالمیة، الحضارة رقى على واضحة داللة ذلك يوف ،والضیق

  .)66(األمراض من ووقایته ،وصحته

 أوجدوا ورؤیتهم، وآلیاتهم بخططهم والحكام ،بتعالیمه اإلسالم أن القول مجمل

 األقویاء، األصحاء من جیل یخرج حتى المجتمع على النظافة لفرض امؤسسی�  انظامً 

 فرزهاأ التي الجلیلة الوظیفة تلك ،الجیدة والتعالیم المعاني هذه المحتسب وظیفة توراع

  .المسلمین معظم وتناساها ،وحضارته اإلسالم
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  :ممارسة الریاضة 

 علیه اهللا صلى  الرسول اإلیه دعا التي الوقائیة التدابیر من الریاضة تعد

 ،الشكل وجمال ،البدنیة لیاقةال وتحصیل ،الجسم وتحریك البدن ریاضة :ومنها - وسلم

 القوي المؤمن: " - وسلم علیه اهللا صلى  الرسول قول ،االتجاه لهذا الشرعي واألصل

 المفهوم في الریاضة وممارسة ،)67("الضعیف المؤمن من اهللا إلى وأحب خیر

 یتم ففیها ،الخمس الصلوات خالل من األعمار لكل منظمة بطریقة تتم ياإلسالم

 ،)68(لدمویةا والدورة ،القلب وتنشیط ،والباسطة القابضة الجسم التعض جمیع تحریك

 الصفا بین والسعي ،بالبیت كالطواف ،شاقة ریاضة یتضمن لذيا الحج وهناك

 منافع لیشهدوا: "تعالى قال ،والمزدلفة منى بین والتنقل ،بعرفة والوقوف ،والمروة

  .)69("لهم

 الرمایة ریاضة مارستهام على المسلمون حرص التي الریاضات برزأ ومن

 الحرب أدوات من ألنها ،المسلمین عند الریاضات حبأ من وهي ،والقوس بالسهم

 الخصائص من الدقة عنصر أن الحدیثة العلمیة الدراسات أثبتت وقد ،)70(األساسیة

 القیاس على تتوقف أنها حیث ،الرشاقة مكونات حدىإ هي التي المعقدة الفسیولوجیة

 في امعً  مرتبطین نجدهما العنصرین وهذین ،بالزمن واإلحساس ،فةالمسا أو بالذراع

  .)71(األصحاء األقویاء من یصیر یمارسها ومن ،الرمایة ریاضة

 صحة تحتاج فهي ،الفروسیة المسلمین عند علیها المتعارف الریاضات ومن

 بلوالن والشجاعة والجرأة ،البدنیة القوة اكتساب على المسلمین تشجعو  ،عالیة ولیاقة

 وأصحاب ،وجهاد حرب رجال لیكونوا المعنویة الروح لرفع ؛النفس في والثقة ،والشهامة

 شهرأ ضمن المبارزة ریاضة وجاءت ،)72(األعداء لمحاربة ومناعة وقوة صحة

 تحتاج فهي ،حواس وسالمةَ  وسرعةً  ومهارةً  دقةً  وتحتاج ،المسلمین عند الریاضات

 القدرة مع والذكاء ،األداء في والدقة والمهارة ،سبالنف والثقة ،للشجاعة غیرها من كثرأ
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 وقدرة ،مستمر تدریب إلى یحتاج وهذا ،البدیهة وسرعة ،المنظم المتزن التفكیر على

  .)73(جیدة وصحة ،التحمل على

: وسلم علیه اهللا صلى فقال ،السباحة ریاضة على النبویة السنة شجعت وقد

 النبي وكان ،"اطیبً  یورثه وأن والرمي، السباحةو  الكتابة یعلمه أن الوالد على الولد حق"

 من لها لما ؛ممارستها على ویواظبوا ،به لیقتدوا ؛أصحابه مع السباحة ریاضة یمارس

  .)74(عدیدة صحیة فوائد

 ؛الجسم بتربیة مصحوبة العقل تربیة أن العباسي العصر أطباء معظم علنأ

 ،المشاق تحمل على الجسم دتعوی یقتضى نهفإ ،واعتالًال  صحةً  متصاحبان نهماأل

 وفى العمل في والترتیب ،والعبادة والغذاء ،النوم في والتوقیت ،الحركات في والمهارة

 صلحهاأ ومن ،الصحة حفظ على األمور أعون من والریاضة والراحة ،الریاضة

 في الصدر وسعة الحركة، خفة على تساعد األنه بالصولجان اللعب ریاضة للسلوك

  .)75(لمناقشاتا

 جعفر أبو ومنهم ،الریاضة األول العباسي العصر خلفاء معظم مارس وقد

 فالتدبیر ،المرض عنه وتدفع ،اإلنسان صحة تحفظ: "ألنها الرشید، وهارون المنصور

 حركة دفع الرشید هارون عهد وفى ،)76("طبالرُّ  كلوأ المتناول وقلة للصحة الحافظ

 المتنوعة الریاضات ممارسة مجالو  لطبا مجال في كثیرة كتب فنقلت ،والترجمة النقل

  .)77(والهندیة والیونانیة الفارسیة الكتب واقع من

  :الحجر الصحي  - 4

 الحجر مبدأ اإلسالم سن فقد ،العامة الصحة على اإلسالم حرص من اانطالقً 

 ال والذى ،العدوى طریق عن المرض منه ینتقل قد الذي المریض عزل :أي ،الصحي

 ،)78(به االختالط أو ،علیه السالم عدم في للناس ورخص ،الناس عن شفاؤه یرجى

 ضبمر  المصاب( المجذوم وبین بینك اجعل: "وسلم علیه اهللا صلى اهللا رسول وقال

 والغایة ،)79("األسد من رُّ تفِ  كما المجذوم من روفِ : "وقال" رمحین أو رمح قدر) الجزام
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 معالجة ضرورة لىإ الدعوة مع األصحاء إلى المرضى من العدوى نقل عدم هنا

  .المرضى

 انتشار تمنع التي الصحیة اإلجراءات وسلم علیه اهللا صلى الرسول نوبیَّ 

 ،علیه تقدموا فال رضأب به سمعتم ذاإ: "الطاعون في قوله ومنها ،المعدیة األمراض

 الحجر أساس وضع الحدیث وهذا ،)80("منه افرارً  تخرجوا فال بها نتموأ رضبأ وقع ذاوإ 

 البالد أهالي من فطلب ،بالناس والفتك انتشارها من والحد ،األوبئة حةلمكاف الصحي

 البالد في العدوى تنتشر ال حتى منها الخروج عدم الطاعون بها انتشر التي

  .)81(المجاورة

 بتفعیل اكبیرً  ااهتمامً  اإلسالمیة الدولة اهتمت المنصور جعفر أبي خالفة ومنذ

 نفس المأمون وابنه الرشید هارون واتبع ،یةالمعد األمراض حاالت في الصحي الحجر

 عاصمة وأصبحت ،ندر فیما إال األمراض من خالیة حاضرة بغداد غدت حتى النهج

 الرعایة بتنشیط هاخلفاؤ  معظم واعتنى ،واالقتصاد والسیاسة والثقافة الصحة في العالم

 أنواع شتى من وغیرها ،الطبیة للعلوم الترجمة وحركات ،الطبیة والخدمات ،الصحیة

  .)82(المعرفة

 الصالة علیه الرسول عهد منذ اإلسالمیة الدولة حكام حرص سبق مما یتضح

 والبحث ،المعدیة األمراض من المجتمع وقایة لضمان ؛الوقائي الطب على والسالم

 إلى ذلك لتحقیق وسعهم في ما غایة وبذلوا ،اإلنسان صحة وحفظ ،الراحة وسائل عن

 الطب وصل حتى العباسیة الخالفة ظل في طبیة علمیة ضةنه إحداث من تمكنوا أن

 مقدمة في جعلوه الذین العباس بني خلفاء عنایة بسبب ؛رفیع مستوى إلى والتطبیب

 هذه من األوفر الحظ على بغداد وحصلت ،خاصة عنایة وأولوه ،طلبوها التي العلوم

 علمي إشعاع درمص ضحتأف ،آنذاك اإلسالمیة الخالفة حاضرة كونها بحكم العنایة

  .المجاورة المناطق على بنوره یشع ،وحضاري وثقافي
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  الصحة النفسیة  - 5

 فالقلق ،اإلنسان صحة على النفسیة األمراض خطورة الحدیث الطب كدأ لقد

 الجسم أنسجة على سیئة آثار لها النفسیة واالضطرابات ،والغضب والحزن والكآبة

 تماسك إلى یهدف الذي النفسي والتوافق التكیف هي النفسیة فالصحة ،وصحته

  .)83(له اآلخرین وتقبل ،لذاته الفرد وتقبل ،ووحدتها الشخصیة

 ،النفسیة بالصحة اكبیرً  ااهتمامً  العباسي العصر في العراق أطباء اهتم وقد

 على مبنیة األسالیب تلك وكانت ،النفسیة األمراضب للمصابین معالجة طرق وأوجدت

 هبة ألف كما ،والحیوان اإلنسان في الموسیقى تأثیر عن وافلَّ أف ،دقیقة نفسیة دراسات

 العالج واستعمل ،واألجساد األنفس لمصالح اإلرشاد كتاب :سماه اكتابً  جمیع بن اهللا

 المریض قوى تقویة العباسي العصر خالل األطباء وحاول ،والروحاني النفساني

 الذین بالناس وجمعه ،المرض مكافحة حسنلیُ  ؛وتشجیعه والروحیة النفسانیة

  .)84(یحبهم

 النفسیة الصحة وأن ،المزاج العتدال تابعة البدن صحة أن األطباء یقنأ ولقد

 واللذة والفرح والغم الغضب من النفس أحوال مراعاة یجب" ،البدنیة الصحة أساس

 أو الشدید الخوف مع البارد كذلك ،مضرة الغضب مع الحارة األغذیة نإف ،ذلك وغیر

  .)85("مضرة المفرطة اللذة

 في السائدة الفكرة العظیم الفتح بهذا العباسي العصر في األطباء بدد ولقد

 عن ینتج النفسیة األمراض من وغیره الجنون نأب والقائلة الظالم عصر في أوروبا

 عالجوا فقد مبكر وقت ومنذ المسلمون أما ،اإلنسان جسد في شریرة أرواح سكن

 مشافي لها فشیدوا ،والرحمة بالحسنى یتسم ،امی� عل اعالجً  األمراض بهذه المصابین

 الحواضر من وغیرها بغداد وكانت ،المجتمع رعایة موضع صبحواوأ ،خاصة

 ،الكافي والنور ،النقي والهواء ،الهدوء الخاص مشفاهم في لهم توفر اإلسالمیة

 لىع ویساعدونهم ،الموسیقى سماع لهم وتوفر ،والمرطبة المسكنة واألطعمة واألشربة
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 في رعایتهم تحت بالتجول لهم والسماح ،القرآن وقراءة ،الثیاب ونظافة ،الصالة أداء

 لها وقدموا ،والعقلیة النفسیة الحاالت تشخیص في األطباء برع فقد ،الطلق الهواء

  .)86(الالزم العالج

  :األول العباسي العصر في الطبیة والعلوم األطباء: ثالثا

 صارت مرموقة مكانة العراق ونالت األول، العباسي العصر في الطب ارتقى

 بسبب بالطب العباسیة الدولة خلفاء اهتم ولقد األطباء،و  والمترجمین للعلماء امهبطً 

 العام االهتمام نتیجة العباسیین خلفاء بعض عند االهتمام جاء وقد له، حاجتهم

 نتیجة اآلخر ضالبع وعند ،والترجمة النقل بحركة واالهتمام ،اعمومً  العلمیة بالحركة

  .)87(الدولة مارستانات على واإلشراف لعالجهم األطباء واستقدامهم مرضهم

  :جبرائیل بن جورجیوس - 1

 ،المنصور جعفر أبو الخلیفة بالطب ااهتمامً  العباسیین الخلفاء أول كان

 ومعرفة ،بالطب خبرة له كانت" ،جبرائیل بن جورجیوس عهده في األطباء شهروأ

 ،عنده احظی�  وكان المنصور الخلیفة الطب بصناعة وخدم ،العالج اعنو أو  ،بالمداواة

 كتب من كثیرة اكتبً  للمنصور نقل وقد ،جزیلة مواًال أ جهته من ونال ،المنزلة رفیع

  .)88("العربیة إلى الیونانیین

) م765/ه148( عام المنصور جعفر أبو الخلیفة استدعى وقد

 معدته مرض بسبب وذلك ،بغداد إلى رجندیسابو  من جبرائیل بن جورجیوس الطبیب

 ما أول نإ" ،)89(المعدة جهادإ إلى دىأ الذي األمر الطعام في الزائدة ورغبته ،المزمن

 ،مرض للهجرة ربعینأو  ثمان مائة سنة في لجورجیوس المنصور جعفر أبو استدعى

 بیعالر  إلى فتقدم ،مرضه ازداد األطباء عالجه وكلما ،شهوته وانقطعت ،معدته وفسدت

 تعرفون من: المنصور لهم فقال فجمعهم ،لمشاورته األطباء یجمع نبأ سره وكاتم وزیره

 یشبه حدأ هذا وقتنا في لیس: فقالوا ،اماهرً  اطبیبً  المدن سائر في األطباء من
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 نفذفأ ،جلیلة مصنفات وله الطب في ماهر نهفإ ،جندیسابور أطباء رئیس جورجیوس

  .)90("یحضره الوقت في المنصور

 عنه وخفف ،المنصور عالج) جورجیوس( الماهر الطبیب هذا استطاع وقد

 ووافقه ،الماء قارورة لىوإ  نبضه إلى نظر" نهإ فقیل ،مرضه من اتمامً  برأ حتى لمهأ

 الخلیفة به وفرح األول، مزاجه إلى رجع حتى الطیفً  اتدبیرً  ودبر ،الغذاء تخفیف على

  .)91("یسأل ما كل إلى یجاب أن مروأ ،اشدیدً  افرحً 

 ،اشدیدً  امرضً  جورجیوس الطبیب مرض) م769/ه152( عام وفي

 ،فیها ویدفن یموت كي جندیسابور بلدته إلى والذهاب بغداد ترك في الخلیفة فاستأذن

 رسلأ وبالفعل لیه،إ إبراهیم تلمیذه بإرسال جورجیوس وعده أن بعد الخلیفة له فأذن

 المنصور الخلیفة فاةو  حتى خدمته في وظل ،الخلیفة إلى إبراهیم

 )كناش( كتاب المشهورة الطبیة الكتب من ولجورجیوس ،)م775/ه158(

  .)92(العربیة إلى السریانیة من اسحق بن حنین نقله الذي

  :جورجیوس بن بختیشوع -2

 وورث أبیه عن وورثها الطب، صناعة تعلم قد جورجیوس بن بختیشوع كان

 وبیمارستان الطب مدرسة رئاسة في أباه خلف وقد أعمالها، ومزاولة لها، حذقه منه

 عام الرشید هارون العباسي الخلیفة استدعاه وقد جندیسابور،

  .)93(به ألم داء من لمعالجته ؛)م787/ه171(

 سنة في" الرشید، عهد على والمكانة والشأن الحظوة له وكانت

 خالد بن یحیى فأمر لحقه، صداع من الرشید هارون مرض) م787/ه171(

 فوصل عالجه، من األطباء یئس لما جورجیوس بن بختیشوع استحضار يالبرمك

 وأمر وافًرا، ماًال  له ووهب جلیلة، خلعة علیه وخلع إلیه، وقربه الرشید إلى بختیشوع

 األطباء جمیع له یسمع بأن وأمر األطباء، كل رئیس بختیشوع یكون بأن الرشید

  .)94("ویطیعوا
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 حقیقة ونقلة الصحیة الرعایة في طفرة فاءاألك األطباء هؤالء وجود أحدث وقد

: كتاب الطب، في جورجیوس بن بختیشوع مؤلفات أبرز فمن الطبیة، العلوم مجال في

 على ینصب العباسیین الخلفاء اهتمام وكان التذكرة،: كتاب وكذلك الكناش، مختصر

 رجمةت مهمة الخلفاء الیهم أسند كثیرون، أطباء بغداد إلى فوفد خاصة، بصفة الطب

 إلى الطبیة العلمیة النهضة وأدت والفارسیة،  والهندیة الیونانیة عن الطبیة الكتب

 أوج إلى آنذاك للمجتمع الصحیة الحالة وصلت حتى والتطبیب الطب صناعة انتشار

  .)95(عظمتها

  :بختیشوع بن جبرائیل  -3

 عند حظی�ا الهمة، عالي المداواة، في التصرف جید بالفضل، مشهوًرا كان

 لم ما األموال من جهتهم حصل إلیه، اإلحسان كثیري عندهم، المنزلة رفیع الخلفاء،

  .)96( )م791/ه175( عام بغداد وقدم األطباء، من غیره یحصله

 مرض ومائة وسبعین خمس سنة كانت لما: "عنه وصلت التي األخبار ومن

 خدمته ىیتول أن بختیشوع إلى الرشید فتقدم برمك، بن خالد بن یحیى بن جعفر

 له فقال إلیه، وأحسن أكرمه ماهًرا طبیًبا لي تختار أن أرید: جعفر له فقال ومعالجته،

: له فقال یشاركه، من األطباء في ولیس منى، أمهر جبرائیل ابنى: بختیشوع

 وكان نفسه، مثل جعفر فأحبه وبرأ، أیام ثالثة مدة في عالجه أحضره ولما أحضرنیه،

  .)97("ویشرب یأكل ومعه ساعة، علیه یصبر ال

 جزئي، بشلل الرشید حظیة أصیبت بغداد في الطبیب هذا وجود وٕابان

 حال الرشید له شرح أن بعد العالج لها یقدم أن واستطاع الطبیب، هذا لها فأحضر

: فقال حیلة، عندي فلها المؤمنین أمیر على یسخط لم إن: جبرائیل له فقال" الصبیة،

 عليَّ  وتمهل أرید، ما أعمل حتى الجمیع بحضرة هنا إلى الجاریة تخرج: قال هي، ما

 عدا جبرائیل رآها وحین فخرجت، الجاریة بإحضار الرشید فأمر بالسخط، تعجل وال

 شدة ومن الجاریة، فانزعجت یكشفها، أن یرید كأنه ذیلها ومسك رأسه ونكس إلیها
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 فقال یلها،ذ ومسكت أسفل، إلى یدها وبسطت أعضاؤها، استرسلت واالنزعاج الحیاء

 ویسرة یمنة یدك ابسطي: للجاریة الرشید فقال المؤمنین، أمیر یا برئت قد: جبرائیل

 بخمسمائة الوقت في الرشید وأمر یدیه بین كان من وكل الرشید وعجب ذلك، ففعلت

 عن جبرائیل سئل ولما األطباء، جمیع على رئیًسا وجعله نفسه مثل وأحبه درهم، ألف

 بالحركة رقیق خلط المجامعة وقت أعضائها إلى أنصب الجاریة هذه: قال العلة سبب

 بطون في العضلة جمدت بغتة تكون الجماع حركة سكون أن وألجل الحرارة، وانتشار

 حرارتها، انبسطت حتى َفاْحَتْلتُ  مثلها، حركة إال یحلها كان وما األعصاب، جمیع

  .)98("العضلة وانحلت

 علیه اشتد ولما بسببه، مات الذي رضالم مرض الرشید هارون أیام آخر وفي

 التخلط، عن دائما أنهاك كنت: له فقال تبرؤني؟ ال لم: قائًال  جبرائیل سأل المرض

 بلدك، إلى ترجع أن سألتك واآلن مني، تسمع فال الجماع تخفف أن قدیًما لك وأقول

 فلم فیة،بالعا علیك اهللا یمن أن وأرجو شدید، مرض وهذا تقبل، فلم لمزاجك، أوفق فإنه

 وبین بینه أصلح الربیع بن الفضل الوزیر أن لوال بحبسه، وأمر الرشید كالمه یعجب

  .)99(الرشید

 مرض( القولنج مرض من الربیع بن الفضل یعالج أن جبرائیل استطاع وقد

 وتقدمت جبرائیل، محبة وزادت الفضل، فبرأ عالجه، من األطباء یئس الذي) القولون

 شدیًدا، مرًضا مرض الذي المأمون أخیه عهد في بعده من ثم األمین عهد في مكانته

 المأمون به فسر أیام، ثالثة خالل عالجه واستطاع أیًضا، عالجه من األطباء ویئس

 )م830/ه215( عام جبرائیل ومات درهم، بملیون له وأمر عظیًما، سروًرا

  .)100(والمكانة الحظوة ونال وعلومه، الطب في نبغ بعدما

 المدخل كتاب والمشرب، المطعم في المأمون إلى رسالة: الكتب نم ولجبرائیل

 جبرائیل، كناش الطب، في مختصرة رسالة الباه، في كتاب المنطق، صناعة إلى

  .)101(للمأمون ألفه البخور صنعة في وكتاب
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  :ماسویه آل -4

 بختیشوع، آل بعد والنساطرة السریان األطباء بیوت من الثاني البیت رأس هم

 بن ماسویه أبرزهم ومن الطب، مجال في وخدموا العباسیة، الدولة في هرواظ الذین

 خبیًرا وعالجها، باألمراض عارًفا وكان جندیسابور، بیمارستان في یعمل وكان یوحنا،

 وزوجه إلیه، وأحسن بغداد، إلى معه بختیشوع بن جبرائیل أخذه األدویة، انتقاء في

 أمراض( التكحیل صنعة في تفوق قد سویهما وكان یوحنا، بابنه منها رزق جاریة

 جبرائیل، مع الخدمة الرشید فألزمه بمعالجته، قام الرشید عینا مرضت ولما ،)العیون

 ماسویه، بن بیوحنا الرشید واعتنى الخلیفة، عند المكانة في لجبرائیل نظیًرا وصار

  .)102(لوالده إكرامه مثل وأكرمه علیه، النفقة ووسع

 هارون الخلیفة قلده الصیت، ذائع طبیًبا ماسویه بن یوحنا زكریا أبو كان وقد

 وسائر وعموریة أنقرة مدن من علیها حصل التي القدیمة، الكتب ترجمة مهمة الرشید

 وطالت وترجمتها، الكتب هذه نقل على أمیًنا وعینه المسلمون، غزاها حین الروم بالد

 إلى ذلك على وبقى والمأمون، واألمین الرشید فخدم العباسیین، للخلفاء یوحنا خدمة

 وكانت بحضرته، إال شراًبا وال طعاًما یتناولون ال الخلفاء هؤالء وكان المتوكل، أیام

 المتوكل خالفة عهد في بسامراء) م857/ه243( عام یوحنا وفاة

 ورثوا الذین تالمیذه من وكان ،)م861- 847/ه232-247(

 النساطرة المسیحیین األطباء بیوت من الثالث البیت من وهو اسحق، بن حنین علمه،

  .)103(الخالفي البالط خدموا الذین السریان،

 البصیرة، كتاب البرهان، كتاب: أهمها الطبیة الكتب من كثیًرا یوحنا ترك ولقد

 كتاب األشربة، في كتاب األغذیة، في كتاب الُحمیات، كتاب والتمام، الكمال كتاب

 كتاب الجذام، في كتاب والحجامة، الفصد في كتاب والعالجات، الصفات في المنجح

 السموم كتاب األغذیة، مضار رفع في كتاب وٕاصالحها، المسهلة األدویة تركیب في

 كتاب الطبیب، محنة كتاب والدوار، الصدر في كتاب الصداع، في كتاب وعالجها،



 اآلداب مجلة كلیة                                                                                                          جامعة بنها
 

94 2016 أبریل                           واألربعون                                  الرابعالعدد 

 كتاب الجنین، كتاب یحبلن، حتى یحبلن ال اللواتي النساء عالج كتاب العین، وغل

 المالیخولیا، كتاب اإلنسان، خلق تركیب كتاب التشریح، كتاب القولنج، كتاب المعدة،

 معنیة كانت والعلوم المؤلفات هذه وجمیع األقرباذین، وكتاب الطب، جامع كتاب

  .)104(له الالزم الدواء وتحدید المرض وبتشخیص بالطب

 البالط ىعل األطباء لهؤالء الصحیة والرعایة الطبیة الخدمات تقتصر ولم

 العالج وكیفیة لألمراض، وتشخیصهم العلمیة، مؤلفاتهم صارت بل فقط؛ الخالفي

 العباسي العصر خالل وصناعته بالطب امتهن من كل منه استفاد علمی�ا، مرجًعا

 من خالیة نقیة بیئة فأوجدوا المرضى، لجمیع والعالج واالرشاد النصح وقدموا األول،

  .االشداء األقویاء األصحاء من معظمه ومجتمًعا األمراض،

 وكان ماسویه، بن میخائیل :الحقبة تلك خالل أیًضا األطباء أشهر ومن

 واصالحه تركیبه تولى مما إال األدویة من یشرب ال المأمون وكان للمأمون، طبیًبا

 من هناك وكان لغیره، یظهرونه یكونوا لم تبجیًال  یبجلونه بغداد أطباء وكان میخائیل،

 الرسمي المترجم وكان مؤلف، مائتي نحو له وعرف اسحق، بن حنین یًضاأ األطباء

 حنین بن اسحق أیًضا وظهر العیون، طب في ماهًرا حنین وكان والمتوكل، للمأمون

 المسلمین األطباء ومن الحراني، الصابئي قرة بن ثابت إلى نسبة الصابئون قرة وبنو

 النفیس، ابن سینا، ابن الرئیس شیخال العباس، بن على الرازي،: العباسي العصر في

  .)105(كثیر وغیرهم

 العباسیة، الدولة عصر خالل العلمیة الحركة في الواسع النشاط هذا إن

 بدوره وأثر اإلسالمي، الطب ازدهار إلى أدى والطب، العقلي العلم مجال في وخاصة

 العلوم مشاعل على حضارتهم في المسلمون حافظ وهكذا العربیة، الحضارة في

 الظالم، عصور تعیش أوروبا فیه كانت الذي الوقت ففي الطب، وخاصة المختلفة،

 الظالم، وأضاءوا جمعاء، اإلنسانیة خدموا وعلماء ومؤلفات، علًما المسلمون قدم

  .العالم سبات وایقظوا
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  :واألطفال النساء طب - 5

 إلى تسعى التي فاألمة واألطفال، النساء صحة في یتأتى األمم مستقبل إن

 أفضل، غد صنع في تساهم السلیمة، الصحیة األسس على وتربیتهم أطفالها، حمایة

 وٕاعدادهن رعایتهن، فیجب بالنساء تبدأ بالطفل والعنایة باألمل، ویبشر بالخیر ینبض

 لصنع األذكیاء األقویاء من جیل إعداد وعلیهن الغد، أمهات ألنهن جیًدا؛ إعداًدا

  .الحضارة

 أو منها الخلقیة سواء أبویه صفات یكتسب الطفل أن ثالحدی العلم أثبت وقد

: قال حیث القرابة زواج من - وسلم علیه اهللا صلى الرسول وحذر الوالدة، منذ العقلیة

 أن على الیوم الوراثة علم أكد وقد ،)106("ضاوًیا یخلق الولد فإن القرابة تنكحوا ال"

 علیه وقال ،)107(والذكاء مالجس ناحیة من ضعیًفا النسل یجعل األقارب من الزواج

 الحسناء المرأة: قال الدمن؟ خضراء وما قالوا الدمن، وخضراء إیاكم: "والسالم الصالة

  .)108("السوء المنبت في

 األنثویة، األعضاء طب األول العباسي العصر منذ األطباء من كثیر تناول

 االختصاص، منهج نهج من أول ماسویه وكان والوالدة، الحمل وطبیعة الجنین، وخلق

 كما األطفال طب تناول وكذلك والوالدة، النساء ألمراض مؤلفاته من جزًءا وخصص

 أمراض من كثیًرا والمولدین، الحبالى وتدبیر الجنین: كتابه في) سعد بن الویب( تناول

 الصبیان، واألطفال الحبالى تدبیر: كتابه في) البلدي محمد بن أحمد( وتناول النساء،

 النواحي من الموضوع هذا األطباء من عدید تناول بل نساء؛ال أمراض موضوع

 الرحم، تصیب التي واألمراض ،)الحیض( الطمث ومسألة التشریحیة، الناحیة: التالیة

 الجراحي والتدخل الوالدة، وتعسر وأسبابه، اإلسقاط وعالمات والوالدة، الحمل وعالمات

  .)109(التولید في

 ما وخاصة النساء، بطب العباسي عصرال خالل األطباء اهتمام انصب وقد

 األجیال وحیاة المرأة، بحیاة یتعلق ما أهم ألنهما والوالدة، الحمل بأحوال یتعلق
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 النسل على والمحافظة اإلنجاب: الحیاة في للمرأة الجلیلة المهام ضمن فمن الجدیدة،

 أهمیةب والمجتمع الحكام قبل من ووعي درایة ذلك وفي اإلنسان، حیاة واستمراریة

 وقدموا األطباء، فخرج وعلومه النساء بطب فاهتموا للمرأة، الجیدة الصحیة الرعایة

 األطفال على بدوره ذلك فانعكس والثقافي، الصحي ورقیه المجتمع خدمة في علمهم

  .األمراض من معافین أصحاء والدتهم منذ معظمهم فخرج

 ال تقسیًما حیاته وقسموا والدته، منذ الطفل حیاة بأدوار العرب أطباء اهتم كما

 األطباء أن على یؤكد الحال بطبیعة وهذا المحدثین، األطباء تقسیم عن كثیًرا یختلف

 أصول على تستند معرفة الطفل بها یمر التي المراحل یعرفون كانوا المسلمین العرب

 األطفال كذلك أشهر، لسبعة بالمولودین فائقة عنایة یبذلون وكانوا صحیحة، طبیة

 فیه ینام الذي للمكان معینة شروًطا ووضعوا وتغذیتهم، تدبیرهم وكیفیة الوالدة، يحدیث

  .)110(العامة بالصحة واهتموا والنظافة، بالنقاء تمیزه أهمها الطفل،

: مثل األطفال تصیب التي األمراض على المسلمون األطباء تعرف وقد

 أیًضا وعرفوا غیرها،و  والحول، والتشنجات، الفراش، في والبول والربو، اإلسهال،

 شلل( واألعصاب العضالت أمراض دراسة في وتوسعوا األطفال، تصیب التي الدیدان

 الطفل بحیاة اهتموا كما أنواعها، وعرفوا األطفال تصیب التي والحمیات ،)األطفال

 تطور على قاطع دلیل وهذا سلیمة، طبیة أسس على تبنى أن یجب التي الصحیة

 الید أصحاب أصبحوا حتى الرفیع، الصحیة ثقافتهم ىومستو  الحضاري، العرب

  .)111(الصحیة الرعایة بحسن وامتازوا األطفال، طب في الطولى

  

  

  :األطباء وتوجهات إرشادات ز وأبر الطبي التشخیص- 6

 الجسم حالة: بأنها الصحة العباسي العصر في المسلمون األطباء وصف

 معتدلة، أمزجته وتكون القیام، حق بوظائفها أعضاؤه تقوم الذي الخلق، الصحیح
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 قسموا وقد واالعتدال، الطبیعي األمر عن األمزجة خروج حالة: بأنه المرض ووصفوا

 االتصال تفرق وأمراض والقروح، كالخراجات للحس، ظاهرة أمراض: إلي األمراض

 كتعرف سهًال  تعرُُّفها لیس البدن باطن في تحدث التي العلل إن: وقالوا باطنة وأمراض

 واحد كل بفعل عارًفا المطبب یكون أن إلى فیها یحتاج ولكن الظاهرة، األعضاء للع

 ومشاركته البدن، في وموضوعه وشكله ومقداره ومنفعته وجوهره ومزاجه األعضاء من

 على األطباء وأكد الجسم، أجهزة كل أمراض في بحثوا وقد األعضاء، من یشاركه لما

 تلك في المعروفة الوسائط بكل العلیل یفحصون فكانوا العالج، قبل التشخیص ضرورة

  .)112(األیام

 البول خالل من األمراض بعض على العباسي العصر أطباء استدل وقد

 أن وقبل مباشرة نومه من المریض استیقاظ بعد البول یؤخذ أن واشترطوا والنبض،

 حصیلة وضعوا ثم والضعیف، والقوى الطبیعي النبض بین ومیزوا شیًئا، یشرب

 كفایة: كتاب مثل ورسائل، كتب في القلب حركة ومعرفة والنبض، البول عن جاربهمت

 القارورة وبیان الطب علم في موجز: وكتاب واألنباض، األبوال علم في المرتاض

 الحمیات أنواع بعض على بالدم االستدالل أما محمد، اهللا لطف حافظ للسید والنبض

 سبیل على منها أیًضا ورسائل كتًبا فیه فواوأل فیه برعوا فقد األمراض، من وغیرها

  .)113(الحمیات معرفة في األمنیات غایة كتاب: المثال

 األول، العباسي العصر في العراق في العامة بالصحة االهتمام من وانطالًقا

 النصائح بعض اتباع ضرورة على األطباء أكد العباسیة، الخالفة بلدان من وغیرها

 األوبئة، من الهواء لتطهیر الدخان استخدام ضرورة: منهاو  والتوجیهات واإلرشادات

 العالقة األوبئة جراء من الموتى ثیاب استعمال حرَّموا بالتطعیم، األمراض من الوقایة

 في اإلسراف من التحذیر ،)114(باألوبئة المصابین المرضى مخالطة عن نهوا بالثیاب،

 واإلسعافات اإلعانات تقدیم األطفال، رضاعة إتمام على الحرص ،)115(الطعام تناول

 الموتى، دفن سرعة على الجیوش قادة حرص الحروب وفي ،)116(للجرحى السریعة
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 األسواق، في األغذیة على الصحیة الرقابة على الحث ،)117(األمراض النتشار منًعا

 هو لمن إال الطب مهنة بمزاولة یسمح ال فكان المرضى، معنویات رفع على الحرص

 لقضاء السبیل؛ وأبناء للمسافرین الخالء بیوت إنشاء على حثوا اكم ،)118(لذلك مؤهل

 الطرقات على للمحافظة دعوة هذا وفى نظافتهم، على حرًصا المیاه وتوفیر حاجتهم،

  .)119(العامة واألماكن

  :األول العباسي العصر خالل العراق في للعالج المخصصة ماكناأل: رابًعا

  ):العالج دور( البیمارستانات - 1

 صارت حیث العباسي، العصر في النضوج إلى الصحیة الرعایة لتوص لقد

 وأسسوا الطبیة العلوم العباسیون نشر إذ والمعرفة، الطب لعشاق قبلة العباسیة بغداد

 علیها وأطلقوا المرضى، لعالج خصصت ثابتة أماكن وشیدوا الطبیة، المدارس

 الثقافیة المراكز همأ من الغرب في وقرطبة الشرق في بغداد وغدت البیمارستان،

  .)120(اإلسالمي العالم في والطبیة العلمیة

 أو المریض وتعنى) بیمار( كلمتین من مركبة فارسیة، لفظة والبیمارستان

: إذن معناها فیكون موضع، أو دار أو مكان وتعنى) ستان( و المصاب، أو العلیل

 عامة شفیاتمست عن عبارة البیمارستانات وكانت المرضى، دار أو المرضى موضع

 من وغیرها وعقلیة، ورمدیة وجراحیة باطنیة والعلل األمراض كافة فیها تعالج

  .)121(األمراض

 الرسول عهد إلى یرجع فهو اإلسالمیة، البیمارستانات إنشاء بدایات تاریخ أما

الرسول أمر معاذ بن سعد مرض عندما -وسلم علیه اهللا صلى علیه اهللا صلى 

 المرأة الخیمة وكانت عیادته، من یتمكن حتى المسجد في خیمة له تنصب أن - وسلم

 كان من خدمة على نفسها وتحبس الجرحى، تداوى كانت رفیدة، لها یقال مجاهدة

 تلك فكانت األسلمیة، سعید بنت كعبة أختها تساعدها وكانت المسلمین، من مریًضا

 أوقفت اإلسالم، في ممرضة أول رفیدة وكانت للبیمارستانات، األولى النواة الخیمة
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 أبي بن معاویة قال وقد للثواب، وطلًبا تطوًعا ومعالجتهم، المرضى خدمة على نفسها

  .)122(غیرهن الموتى ندب وال المرضى، مرَّض ما: النساء عن سفیان

 الخلیفة أنشأه الذي هو اإلسالمیة العربیة الدولة عهد في بیمارستان أول إن

 به واقتدى ،)123(الشام في) م706/ه88( عام الملك عبد بن الولید األموي

 المرضى، على األرزاق وأجرى البیمارستان، فبنى الثقفي، یوسف بن الحجاج

 بحبس أمر من أول هو الملك عبد بن الولید أن كما لمعالجتهم، األطباء لهم وخصص

 وكانت ،)124(اآلخرین إلى مرضهم وینقلوا یخرجوا لئال عزلهم، أي المجذومین

 مر على كثیرة إضافات علیها وأدخلت توسعت ثم بسیطة أمرها أول يف البیمارستانات

 فیها وتتوفر جیدة، بحالة للهجرة الثاني القرن أواخر في أصبحت حتى السنین

 البر أهل إنشائها في شارك وقد وطعام، عالج من المریض یطلبها التي التسهیالت

 البارزین، واألطباء العقاقیرب وزودت فتوسعت الكثیرة، األوقاف لها فأوقفوا واإلحسان،

  .)125(المریض وتطبیب الطب تعلیم ممارسة بین وجمعت

 وغیرها بغداد في فشیدوها كبیًرا، اهتماًما بالبیمارستانات العباسیون اهتم وقد

 والزیت بالتمر وزودوها والفقراء، العجزة دور جانب إلى اإلسالمیة الحواضر من

 ومعالجة واألیتام، للعجزة دوًرا المنصور جعفر بوأ العباسي الخلیفة شید فقد والطحین،

 إلیه األطباء وقرب بغداد، في للعمیان داًرا أیًضا المنصور بنى وقد بغداد، في الجنون

 عهده في الطب فارتقى عنه، یسمع نابهٍ  طبیب أي یقدر وكان العطایا، لهم وأجذل

) م775- 754/ه158- 136( حكمه فترة وطوال واضًحا، رقی�ا

  .)126(الصعاب لهم ویذلل بغداد، إلى األطباء یستقدم وهو

 وتعد والمسجونین، للمجذومین المخصصات المهدى العباسي الخلیفة ورتب

 فنیةً  معالجةً  بالجذام المصابون فیها عولج دور أول المسلمون أقامها التي المجاذم

 مخصصة كبذل فصارت المرض، بهذا المصابین أمام مجاًنا أبوابها فتحت وقد راقیًة،

  .)127(تفرقه أو تمییز دون وطبقاته، المجتمع فئات لجمیع
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 وازدیاد ارتفاع في كانت الصحیة والرعایة العنایة أن: سبق مما یالحظ

 تنوعها رغم الحاكمة األنظمة ِقَبل من ثابتة وخطط استراتیجیات هناك وكانت مستمر،

 حتى ومنهجي، يعلم بشكل الصحي بالمستوى لالرتقاء التاریخ مر على وتعددها

 والصحیة الطبیة الخدمات تقتصر ولم وطبقاته، فئاته بكل المجتمع على فوائده تعود

 فالعالج والعالج، اإلقامة مصاریف دفع على القادرین واألغنیاء، األسیاد طبقة على

  .اإلنساني الرقي قمة ذلك وفي والمصابین، المرضى لجمیع بالمجان

 التجهیزات بكامل بیمارستاًنا أسس من أول الرشید هارون الخلیفة ویعد

 ورشح ،)م786/ه171( عام في ذلك وحدث العصر، ذلك في المعروفة

 بن جبرائیل وتولى جندیسابور، أطباء من الخوزي یوحنا بن ماسویه الطبیب لرئاسته

 ومركًزا اإلسالم في الطبي النشاط محور البیمارستان ذلك فأصبح رعایته، بختیشوع

 بیمارستان( باسمه البیمارستان ذلك سمى الرشید أن وقیل سالمي،اإل الطب لتقدم

 للسلطة المباشر اإلشراف وتحت الحقیقي، بمعناه بیمارستان أول یعد وهو ،)الرشید

  .)128(بغداد في الحاكمة

 البرامكة، رعایة تحت وجعله بغداد في آخر بیمارستاًنا الرشید هارون بنى كما

 مصر في طولون بن أحمد أنشأ كما ،)129(له ورئیًسا طبیًبا دهني ابن الطبیب وكان

 وألحق مصر، في بیمارستان أول وكان بیمارستاًنا) م872/ه259( عام في

 البیمارستان، على بنفسه یشرف وكان للنساء، واآلخر للرجال أحدهما حمامین به

  .)130(أحواله لتفقد جمعة یوم كل ویزوره

 شیدها التي بالبیمارستانات فألحق وتعلیمه، وصنعته بالطب الرشید اهتم كذلك

 وتحدید تشخیص من البیمارستان داخل یتم الطب تعلیم وكان كبیرة، مكتبات ببغداد

 عهده في األطباء عدد فزاد الالزم، والدواء المناسبة، العالج طریقة واختیار المرض،

 عددهم زیادة دالئل ومن بالبیمارستان، الموجودة الطبیة المدرسة هذه من تخرجوا ممن
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 في الطب بممارسة إلجازتهم طبیب؛ لتسعمائة امتحاًنا عقد باهللا المقتدر الخلیفة أن

  .)131(بغداد

 األغنیاء، أو والسالطین الخلفاء على وقًفا البیمارستانات تأسیس یكن ولم

 قرة بن ثابت بن سنان: أمثال تأسیسها على واألطباء األغنیاء بعض أیًضا دأب وٕانما

 مدارس بمثابة الكبیرة البیمارستانات وكانت بغداد، في البیمارستانات رئاسة تقلد الذي

 أساتذتهم كتبه ما ویتعلمون علومهم، فیها یتلقون الطالب وكان للطب، عالیة

 تلك في تعقد خاصة حلقات في األساتذة شرح إلى یستمعون وكانوا الكبار، المسلمون

  .)132(البیمارستانات

 العصر خالل اإلسالمیة الدولة وشرق بغداد في البیمارستانات تحولت لقد

 كل من الطالب إلیها یفد الصحیح، بالمعنى للطب كلیات یشبه ما إلى العباسي

 للمجتمع النهایة في تجیز حتى الطبیة والعلوم العملیة، الخبرات تقدم وهى ناحیة،

 ینوعارف متخصصین الطب، بصناعة مهارة لدیهم أكفاء، أطباء وفئاته طبقاته بجمیع

 أن على داللة ذلك وفى بذلك، لهم یشهد تصریًحا أو ترخیًصا ویحملون بفنه،

 یحیا حتى باألمر والمعنیین الخالفة اهتمامات رأس على تأتى الصحیة المنظومة

  .وسالمة وصحة بأمن الجمیع

  :االختصاص مشافي -2

 معینة بأمراض تختص أنها أي لالختصاص ومشافًیا دوًرا المسلمون أنشأ كما

  :المثال سبیل على هاومن

 عبد بن الولید مجذمة هي اإلسالمي التاریخ في عرفت مجذمة وأول: المجاذم

 هذا من المالجئ أنشأ ذلك بعد ثم ،)م707/ه88( عام دمشق في الملك

 الخالفة وحذت المجذومین، من التعساء لرعایة اإلسالمیة، الدولة أنحاء في النوع

 المرض، من النوع هذا من رعایة وقدمت األول، عصرها في سیما وال حذوه العباسیة

 مجاًنا أبوابها وفتحت راقیة، فنیة معالجة بالجذام المصابون فیها عولج دور وأنشئت
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 من انطالًقا وهذا المنصور، جعفر أبو العباسي الخلیفة عهد منذ المصابین أمام

  .)133(المجتمع فئات لجمیع العالج سبل وتوفیر العامة، الصحة على الحرص

 كبیًرا، اهتماًما والعصبیة العقلیة باألمراض األطباء اهتم: المجانین دور

 والخلفاء، واألمراء الحكام واهتمام رعایة محط واألمراض العلل هذه أصحاب وأصبح

 معزولة حجرات لهم خصصت وقد للمجانین خاص قسم بیمارستان كل في وخصص

 كل من الجمعة یوم ودوري ابتث بشكل واألمراء الخلفاء وزارهم حدیدیة، بقضبان

 الرشیدي بالبیمارستان بالمجانین خاصة غرًفا الرشید هارون الخلیفة وخصص أسبوع،

 بنفسیات علم لهم حاذقین أطباء المجانین دار على یشرف وكان بغداد، في

  .)134(والخدم األعوان یساعدهم المصابین،

 واألمراض تالعاها ذوى بها یحجر كان التي الدور وهى: نىالزمَ  دور

 الرسول ألمر امتثاًال  العزل، مستشفیات الحاضر الوقت في تسمى والتي المعدیة،

خلفاء شید وقد المعدیة، األمراض ذوي مخالطة من حذر الذي -وسلم علیه اهللا صلى 

 الخلیفة أیًضا ساهم وقد بغداد، في الدور هذه من عدیًدا األول العباسي العصر

 في وافر بقسط) م785- 775/ه169- 158( المهدى العباسي

 األیتام ومساعدة الزمنى، ودور والبیمارستانات، المالجئ، وتشیید الخیریة، األعمال

 العنایة أمر یتولى وأن العاهات، بذوي خاصة دور ببناء فأمر والمنقطعین، واألرامل،

  .)135(أمورهم وتصریف بخدمتهم یقومون أناس بهم

 العاهات، ذوي على بها یحجر فكان ،أمرها أول في بسیطة الدور هذه وكانت

 رتب العصور مر وعلى مصابهم، وتخفیف وكسوتهم، ونظافتهم طعامهم بأمر ویعنى

 وخدم باإلشراف، یتعهدونهم من لهم وخصصت الزمنى، بمعالجة مختصون أطباء لها

  .)136(أمورهم بتدبیر یقومون

 في السبق لها كان اإلسالمیة الدولة أن یتبین سبق ما خالل ومن هذا على

 راحتهم، تكفل بهم، خاصة دور في ومعالجتهم والمجذومین، العاهات ذوي رعایة
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 ما وهو اإلنسانیة، واحترام المسئولیة، تحمل یعكس وهذا العدوى، من المجتمع وتخلص

 حضاری�ا تاریًخا وسطر قلیلة، غیر بفترات األوروبي الغرب اإلسالمي الشرق به سبق

  .واالنفراد بالتمیز له یشهد المجال هذا في

   المتنقلة البیمارستانات -3

 الرعایة وفیرتل ،خرآ إلى مكان إلى مكان من تقلنت التي البیمارستانات وهى

 بهذا اإلسالمیة الدولة في االهتمام جرت وقد ،البعیدة المناطق في السیماو  ،الصحیة

  .وأهمیة ضرورة من لها لما ،البیمارستانات من النوع

 الدولة اهتمام مدى تثبت روایة والده عن سنان بن ثابت ذكر :ةالطبی القوافل

 سنان والدى إلى عیسى بن على الوزیر من توقیع ورد" :یقول إذ الشأن بهذا العباسیة

 یشرف ال مرضى، فیه یكون أن یخلو ال فإنه ،أهله من السواد في َمنْ  في فكرت فیه ،

 وخزانة ینبمتطب بإنفاذ عمرك في اهللا مد فتقدم ،األطباء من السواد لخلو متطبب علیهم

 الحاجة تدعو ما مدة منه موقع كل في یقیمون السواد في فونو یط ،شربةواأل دویةلأل

  .)137("ذلك والدي لففع غیره، إلى ینتقلون ثم المرضى من فیه من ویعالجون ،إلیه

 ورعایتهم وفقراء أغنیاء من المجتمع أطیاف بجمیع االهتمام أن إذن الشك

 في اوخصوصً  األول العباسي العصر وخلفاء حكام یاتو ولأ رأس على كانت ،اصحی� 

 من البلدان تجوب التي الطبیة القوافل الحدیث عالمنا في ظهرت وٕاذا بغداد، حاضرتهم

 ،الرعایة هذه تقدیم في السبق األوائل للمسلمین كان ،الطبیة الخدمات تقدیم جلأ

 الصحیة الحمایة اوفرو  بذلك وهم ،تویاتهامس علىأ على والطبیة الصحیة والخدمات

 شتى في ممیزة طبیة خدمه بتقدیم االنفراد من انوعً  وأحدثوا ،للمجتمع واالجتماعیة

  . والعالج لإلقامة مصروفات دفع دون دولتهم داخل البقاع

 خالل ظهرت التي المتنقلة البیمارستانات ضمن كانت: السجون مستشفیات

 الوزیر كتب فقد األول، العباسي العصر خالل بغداد في جدتوو  ،العباسیة الدولة حكم

: فیه جاء ،بغداد أطباء رئیس ثابت بن سنان إلى اكتابً  الحراج بن عیسى بن علي
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 عددهم، كثرة من یخلو ال نهوأ ،الحبوس في من مرأ في عمرك، في اهللا مد فكرت"

 من ولقاء ،نافعهمم في التصرف عن معوقون وهم مراضاأل تنالهم أن أماكنهم وجفاء

 في لیهمإ یدخلون أطباء، لهم تفرد أن فینبغي ،لهم یعرض فیما األطباء من یشاورنه

 فیها ویعالجون الحبوس سائر في یطوفونها شربةواأل األدویة لیهمإ حملوتُ  ،یوم كل

  .)138("المرض

 إلى الخلفاء قبل من یرسل صار ،المتنقلة الطبیة القوافل من النوع وهذا

 كان الطبیة، الخدمة لتوفیر دوري بشكل أو ،ما أوبئة حدوث عند أو ،لنائیةا المناطق

 و الطوارئ حاالت في ویستدعى أسبوعی�ا، ثابته مواعید وفى السجون إلى أیًضا یرسل

 وكافة واألغذیة األدویةب تحمل الطبیة القافلة وكانت ،والعاجلة الحرجة الحاالت

  . والصحیة الطبیة المستلزمات

 العباسي العصر في وجد ،المتنقلة المستشفیات من النوع هذا أن قولال جملم

 فیها یوجد ال والتي ،المدن عن البعیدة والقرى الریف داخل األطباء وتنقل األول،

 والطبیة الصحیة الرعایة من المساجین یحرم ولم ،األوبئة رانتشا عند وكذلك ،أطباء

 ،اإلنسانیةو  االجتماعیة العدالة وتحقیق ،اإلنسان بحقوق االلتزام یبین وهذا ،الالزمة

  .اإلسالمیة الحضارة أظهرته وجه برزأ هي

 في وترحالها حلها في الجیوش ترافق اتبیمارستان هي: الجیش بیمارستان

 یلزم ما وكل ،والغلمان والصیادلة األطباء من فریق فیها یكون والسالم، الحرب حالة

 العرب عند التقلید هذا وكان فائقة، عنایة همب واالعتناء الراحة، وسائل من المریض

 خیام في نقموی ،القتال ساحات إلى الجیوش ترافق النساء كانت فقد ،یةاهلالج منذ

 ،كسر أو بجرح یصاب من خیامهن إلى وینقلن الطعام، ویهیئن ،الماء وینقلن ،منعزلة

 نویعنی الجرحى، فیضمدن ،القتال مواصلة من یمنعه عارض یعتریه من أو

  .)139(بأمرهم
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 لها وخصصت ،الجیوش بیمارستان من النوع هذا في المسلمون توسع وقد

 أطباء الجیوش حبیستص صار حتى لهم المعدة والخیام ،النقل بلإ من المحامل

 ةریحم المحامل فأصبحت أدوات،و  التآ من یحتاجونه ما وكل ،وعقاقیر وصیادلة

 یوسف بن الحجاج هو ملالمحا اتخذ من أول أن ویقال ،ومفروشة ةوواسع

 كل في استعمالها انتشر ثم ،)م714-689/ه95- 70(الثقفي

 العباسي الخلیفة عهد ففي بل،اإل عشرات على تحمل وصارت ،الجیوش بیمارستانات

 في والبغال الجمال عدد كثر المأمون العباسي الخلیفة عهد وكذلك ،الرشید هارون

  .)140(دویةاألو  والخیام المؤن لنقل الجیش بیمارستان

 للحفاظ الجیوش ترافق التي المهمة األمور من البیمارستانات هذه وصارت

 عدد البیمارستان في یكون وقد ،ومعالجتهم براحتهم والعنایة الجیش أفراد صحة على

 الغذاء تقدیم أول من تبدأ الجیش بأفراد العنایة وكانت األمراض، لمختلف األطباء من

 ،للجرحى اتسعافاإل بتقدیم وتنتهى األمراض، من ایةوالوق ،العدوى بوتجن ،الصحي

     .)141(داء لكل الدواء وتقدیم ،مرض من بهم لمأ ما كل من المرضى ومعالجة

 ،البیمارستانات التي ترافق القوافل في ترحالها وهي: بیمارستانات السبیل

اقیر والعق سعاففتجهز مواد اإل ،الحجإلى  ومنها ما كانت ترافق المواكب الذاهبة

، ویرافق القافلة صنادیق خاصة بهافي  وتحمل ،وكل ما یحتاجه المرضى ،والمعاجین

كل من  إسعافویتولون  ،ن یشرفون على صحة كل من في القافلةطبیب وممرضو 

عندما تستریح  لإلسعافویقیمون خیمة  ،مرضأو  حادثفي  یصاب أثناء الرحیل

وتتم النفقة على هذا النوع من  ،لواسعةالقافلة أثناء الرحالت الطویلة عبر الفیافي ا

 أولن إویقال  ،الخیر بجانب رعایة الدولة لها أهلو  ،البیمارستانات من قبل المحسنین

-41(سفیان  معاویة بن أبى األمويالخلیفة  :هو ،مر بالمرافقة الطبیة للرحالتأمن 

 ،خیرال أن معظم نفقات عالج هذه الرحالت یدفعها أهلوبما  ،)م679- 661/ه60

  .)142(فتسمت هذه المشافي ببیمارستانات السبیل
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ترحالها ورحالت الحج في  لم یقتصر عالج بیمارستانات السبیل على القوافل

والمناطق  ،الریف أهلمعالجة كل ما یحتاج العالج من إلى  بل تعدى األمر ؛فقط

واستفادوا من  ،فوجد فیها المرضى العالج ،وقوافل الحج ،التي تمر بها القوافل التجاریة

  .)143(خدماتها

قدم الخلفاء جل اهتمامهم بتوفیر احتیاجات  األولوخالل العصر العباسي 

مر اإلشراف على أ أما ،ترحالهافي  وتوفیر الحمایة لها وللقوافل ،هذه البیمارستانات

 ، لكيرجل عاقل أمین قدیرإلى  هذا النوع من البیمارستانات المنقولة فكان یعهد

  .)144(لیهمریض متى احتاج إ وال یمنعه عن أي ،مستحقهإلى  یصرف العالج

 األماكن التي یكثر بها اجتماع الناسفي  یقامالذي  وهو: سعافبیمارستان اإل

 ،والمهرجانات واألعیاد والمواسم ،أوقات مختلفة كالجوامع وقت صالة الجمعةفي 

لغلمان ومن یساعده من ا سعاف،ویكون به طبیب ومعه ما یحتاج من مواد اإل

حمد بن أوأول من اهتم بهذا النوع من البیمارستانات هو األمیر  ،المصابین سعافإل

سعاف في وقد انتشر استعمال بیمارستانات اإل ،)م883-835/ه270- 220(طولون 

 ووجد ،اا كبیرً واهتم به األمراء اهتمامً  ،اا واسعً انتشارً  اإلسالمیةبعض المدن والحواضر 

، أو تجمعات المصلینفي  فكان الطبیب یتواجد ،والقاهرة حواضر بغداد ودمشقفي 

 األدویة،جل تقدیم األغذیة واألشربة الصحیة و ، أو أي تجمع من أالمحتفلین باألعیاد

  .)145(شخص یحدث له شيء من الحاضرینسعاف أي ا إلومستعد� 

 ،وتحضر المجتمع آنذاك ومة الصحیة والطبیة تنبئ بمدى رقيهذه المنظ

 ،جاالت المادیةفي الم من تقدم وازدهار اإلسالمیةلیه الدولة وصلت إ وتقر مدى ما

لیت مجتمعاتنا بكل ما هي علیه من  فیا ،والمجاالت الروحیة والنفسیة واإلنسانیة

السریع اهتمامها حتى  سعافمراكز اإلأو  الطائر سعافتولى اإل ،وسائل حدیثة

 ،فنا بمجتمع علمي راق متحضرغایتنا وأهداإلى  ونصل ،نستعید مكانتنا المفقودة

  .ومتقدم یحیا حیاة صحیة سلیمة
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  :األولبغداد خالل العصر العباسي في  الصیادلة - 4

فالعقاقیر التي اكتشفت على  ،علم الصیدلة يا ومؤسسن المسلمین كانوا روادً إ

التي أنشأوها كانت دلیل  الكبیرة والصیدلیات اإلسالمیة،ید العلماء داخل الدولة 

سواء كانت من األصل النباتي أو المعدني أو  األدویةمعرفة في  فقد برعوا ،همعبقریت

النباتیة والحیوانیة والمعدنیة  والعقاقیرالحیواني، فقد كان التخصص في معرفة األدویة، 

 األدویة،وهذا بطبیعة الحال ال یمنع الطبیب من تحضیر  الصیدالني،من نصیب 

لحقت بالبیمارستانات كان یدیرها من ألكبرى التي ولكن الصیدلیات ا األمراض،لعالج 

  .)146(والعقاقیر األدویةله معرفة جیدة ب

ذ كان إ ،اا واحدً بدایة األمر كان الطبیب والصیدالني شخصً في  نهأ إال

في معسكر  ابا قریش عیسى كان صیدالنی� أ نأیًضا، ومثال ذلك أالصیدالني یطبب 

أیًضا، القواریر في  وكان ینظر ،لشرقي من بغدادالجانب االخلیفة العباسي المهدي في 

كان یصف الدواء من  الصیدالنين استغالل إذ أ وقد استغلت هذه الناحیة أسوأ

جروا أو  ،معینةٍ  وضع شروطٍ إلى  األعشاب بقصد اإلتجار والبیع مما دعا المسلمین

  .)147(مزاولة مهنة الصیدلةفي  امتحانات لكل من یرغب

 ،ویمتحنها األدویةكان یراقب الذي  لرقابة المحتسبیخضع  الصیدالنيكان 

وأفعاله حتى یبعد عن الناس األخطار الناجمة عن أیًضا  الصیدالنيویراقب أعمال 

ن العطارة والصیدلة كانت تجارة حرة من زمن قدیم في الدواء، هذا بالرغم من أ الغش

 األدویة،منهم یغشون  فكان نفر ،الكریمة األخالقولم یكن الصیدالنیون كلهم من ذوى 

وهو ما دعا  ،الصیدالنیین أمانةامتحان إلى  وهو ما دعا الخلیفة العباسي المأمون

ا منشورً  أمانتهتثبت الصیدالني الذي ن یعطى أمر بإلى إصدار أ الخلیفة المعتصم

دراك من قبل السلطة الحاكمة إ و  يوفهم ورق ، وهذا یدل على وعي)148(یجیز له العمل

قانون عدم جواز العمل بدون ترخیص مزاولة المهنة للحفاظ على  أقرتا ألنه ؛آنذاك

  .المجتمع وحمایته
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  :األولخالل العصر العباسي  األطباءشهر تخصصات أ - 5

 ا من صدق النظرا وافرً حظ�  األولالعصر العباسي في  كان لألطباء المسلمین

تمام بفحص المرض ولم یصرفهم اهتمامهم بالفلسفة عن االه ،التشخیص والعالجفي 

معرفة إلى  ن توصلوا، خاصة بعد أوبالوسائط التي كانت معروفة آنذاك ،بدقة وعنایة

ن العرض عبارة عما إ: والعالمات وقالوا وفرقوا بین األعراض ،أعراض كل مرض

عم ي أفهو متأخر أما العالمة فهي حالة یستدل بها على حالة بدنیة، وه ،یتبع المرض

حالة الصحة في  والعالمة توجد ،یستدل باألسباب وهى متقدمة ألنه قد ،من المرض

ن الوجع أعم من الوجع أل واأللم ،المرضفي  أما العرض فال یوجد إال ،والمرض

ذا كان قوة كانت، وإ  واأللم ما یكون إدراكه بأي ،س اللمسبج یختص بما یكون إدراكه

قرب أوهو  ،الجس القریبن الوجع یكون كاأللم، ألمن ذكر  أولىفذكر الوجع  ،كذلك

ا من العلوم والمعارف ساعدتهم عدیدً  األطباءالتعاریف من الجس البعید، وقد حصل 

تشخیص في  وصارت لهم طرق عدیدة متعارف علیها ،على التشخیص والعالج

  .)149(األمراض

القائمة على  األولالعصر العباسي في  ن حالة المجتمعومما سبق یتضح أ

حررت الطب العالجي  ،واالهتمام بشتى فروع العلوم ،ترجمة والنقلاالنفتاح العلمي وال

فصار هذا العصر وبحق بدایة نهضة طبیة  ،عظم خدمةأوقدمت له  ،من جمیع القیود

إلى  وغزت العالم وأخرجته من ظلمات الجهل ،علمت الدنیا الطب والرعایة الصحیة

  .أنوار المعرفة والفهم واالطالع

شتى فروع في  المسلمین األطباءمنجزات إلى  المجال هذافي  ن نشیرأال بد 

علم التشریح، ومن : لى سبیل المثالتخصصات عدة منها عفي  فقد نبغوا ،علم الطب

ا فقد وصفوا وصفً  ،علم الجراحة ، وكذلكهذا العلم یوحنا بن ماسویهاألطباء في شهر أ

وأشار الطبیب  ،العینوجراحة  ،الوالدة القیصریة :ا عملیات جراحیة معقدة مثلدقیقً 

األدوات الجراحیة المستعملة إلى ) التصریف(كتابه في  أبو القاسم الزهراوي :المسلم
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طب (وكان لطب الكحالة  ،طب النساء واألطفالأیًضا في برعوا و  ،خالل تلك الحقبة

 ؛الخاص مفرع على اهتمامهبین فروع الطب، فقد استحوذ هذا ال اا وافرً حظ� ) العیون

وكان  ،كثیر من مناطق العراق وسوریا ومصرفي  العیون أمراضتشار بسبب ان

، یتمیز بشخصیة ممیزة ویحبه الجمیع اإلسالمیةجمیع األمصار في  طبیب العیون

 العشر المقاالت(: المسمى إسحاقهذا الفرع كتاب حنین بن في  شهر ما كتبومن أ

  .)150(لیوحنا بن ماسویه )دغل العین(وكتاب  ،)العینفي 

صنع إلى  بل توصلوا األسنان؛یك على ما سبق فقد اهتم المسلمون بطب ناه

 ،المسلمون بتركیبها لمرضاهم األطباءوقام  ،األسنان الصناعیة من عظام الحیوانات

 لتقویة اللثة األدویةاختراع المساحیق و إلى  خالل العصر العباسي األطباءوتوصل 

المعدیة  األمراضالباطنة و  راضفي أم تخصصالهذا بجانب  ،لم األسنانأتسكین و 

یستطیع تقدیم العون  ،ضحى لكل مرض دواء وطبیب معالجأوالنفسیة والعصبیة حتى 

  .)151(والعالج لمرضاه

في  یناألولالمسلمین استفادوا من تجارب  األطباءن أمما تقدم نستطیع القول 

لى البحث فانكبوا ع ،ا جدً ولكنهم لم یكتفوا بذلك ألنه كان ضئیًال  ،صناعة الطب

 اا ومتقدمً ا وثابتً ا سلیمً ا علمی� ن یضعوا أساسً التجارب حتى استطاعوا أ وٕاجراء ،والدراسة

دء واالنطالق بمثابة نقطة الب األولوصار العصر العباسي  ،شتى فروع الطبفي 

فتعاون  ،حیاة اإلنسانفي  دركوا أهمیة العلوم الطبیةأن الجمیع لثورة علمیة طبیة، أل

  .تقدیم زاد صحي وافر شمل المجتمع برعایته الجمیع على

  :نظام العمل في البیمارستانات - 6

بل كان  ؛البیمارستانات یقوم على أسس غیر مدروسةفي  لم یكن نظام العمل

في  ا یساعد على سیر األمورا جیدً مرتبة ترتیبً  ،الدقة والنظامفي  غایة أسسیقوم على 

إلى قسمین منفصلین  البیمارستانات مقسمة فقد كانت ،البیمارستانات بصورة منتظمة

وكان كل قسم یحتوى على غرف  ،قسم للرجال وآخر للنساء ،حدهما عن اآلخرأ
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 ،العیون مراضومنها ما هو أل ،)الباطنة(الداخلیة  مراضوقاعات منها ما هو لأل

 مراضوقسم لأل ،وآخر للحمیات ،وقسم للكسور والتجبیر ،ومنها ما هو للجراحة

في  وكانت المیاه الجاریة ،وتم تخصیص غرفة للنقاهة بعد الشفاء من المرض ،العقلیة

 تصطف ،أما القاعات فقد كانت جیدة البناء واسعة الساحة ،البیمارستان أقسامغلب أ

  .)152(فسیحة في أروقة

ولكل قسم داخل  ،)ساعور البیمارستان(وكان لكل بیمارستان رئیس یسمى 

بكل بیمارستان ألحقت كما  ،طنة ورئیس الكحالینالبیمارستان رئیس كرئیس البا

، كما )153()البیمارستان صیدليشیخ (ولها رئیس یسمى ) شرابخانة(صیدلیة تسمى 

حول البیمارستان تقوم الدولة برعایتها  األدویةعشرات من متاجر الكانت توجد 

یًضا أوكانت تلحق بالبیمارستانات  ،لتوفیر احتیاجات المرضى األدویة،وتزویدها ب

  .)154(األدویةحدائق األعشاب التي تستخلص منها 

فقد اهتم  ،متشابهة من حیث البناء واإلدارة اإلسالمیةكانت البیمارستانات 

المسلمون باختیار المواقع المتمیزة إلقامة البیمارستانات التي یشترط فیها توفر 

صالح وكانت للعرب طریقة لطیفة للتحقق من جودة الهواء و  ،الصفات الصحیة

في  مواضع مختلفة من المدینةفي  فكانوا یعلقون اللحوم ،الموقع لبناء البیمارستان

تتأخر فیه الذي  العفن اجتنبوا مكانه واختاروا المكانَأْسَرَع إلیه فأیها  ،وقت واحد

  .)155(عوارض الفساد

فكانت تشبه  ،تمیزت البیمارستانات بدقة التنظیم وروعة البناء وجمال المنظر

ماء جار من  أقسامهاوفى كل قسم من  ،ر تتوفر فیها كل وسائل الراحة والترفیهالقصو 

ات العرب كانت من الوجهة ن مستشفیإ: ، وقد ذكر غوستاف لوبون)156(میاه دجلة

وكثرة  ،وجمال موقعها ونظافتها ،بسعتها األوروبیینفضل من مستشفیات الصحیة أ

وكان  ،لدراسة الطالب وأماكن ،لمرضىلوكانت مالجئ  ،میاهها وطالقتها للهواء
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ولم تقلدهم  ،الكتبفي  كثر مما یتلقونهافي فرش المرضى أ الطالب یتلقون دروسهم

  .)157(القرون الوسطى إال قلیًال أوروبا في جامعات 

ا البیمارستان حیث كان لكل طبیب وقتً في  یتناوبون العمل األطباءوكان 

وكانت البیمارستانات الكبیرة مثل  ،عالجألداء عمله ومتابعة مرضاه وتقدیم ال ؛امعینً 

یتلقى الطالب فیها الدروس الطبیة  ،بیمارستان الرشید والبرامكة تلحق بها مدرسة طبیة

أو  فكان یتوقف على سعته فقد یكون به أربعة ،بالبیمارستان األطباءأما عدد  ،النظریة

لموظفون الصحیون هذا بجانب الغلمان وهم ا ،كثر من ذلك، أو أعشرة أطباءأو  ستة

والخدم على اختالف أنواعهم من فراشین وطباخین وكناسین وخدم  ،والمضمدون

وتركیبها حسب  األدویةتحضیر في  كذلك الصیادلة والمساعدون لهم ،المرضى

  .)158(هذا تحت نظر رئیس الصیادلة ، ویجريمتطلبات الحاجة

من قبل الخلیفة  بعض األحیان برتبة وزیر ویعینفي  وكان رئیس البیمارستان

مطلق التصرف فیما یتعلق  أن لهومن مهامه وصالحیاته  ،العباسي مباشرة

ومع ذلك كان البیمارستان یخضع  ،ومالیة وٕاداریةبالبیمارستان من شئون فنیة وعلمیة 

  .)159(لرقابة المحتسب

 األوقاف الذي أمدهاعلى مال أیًضا وكانت هذه البیمارستانات تقوم 

 احتیاجات البیمارستانات من غذاءٍ  اإلیرادات كانت تكفيرة، هذه الكثی باإلیرادات

األطباء والممرضین والخدم، كما  أجورودفع  ،وغیرها من متطلباتٍ  وأدویٍة، وكساءٍ 

وما یتبرع به  ،والمنح الخیریة ،الصدقات أموالمن  باإلعانة دُّ مَ البیمارستانات تُ  تنكا

ل خلفاء بَ والمتابعة والرقابة الكاملة من قِ هذا بجانب الرعایة  واإلحسان،البر  أهل

  .)160(األولالعصر العباسي 

ا ورقابی�  إداری�اتبت ورُ  ،البیمارستانات بدقة شدیدة ُأِعدتفقد  وعلى كل حالٍ 

 ،كمل وجهى القیام بدورها المنوط بها على أمما ساعدها عل ،على مستوىعلى أ

خالل  ال سیماو  اإلسالمیة،الدولة  في للرعایة الصحیة والطبیة إیجابیةوعكست صورة 
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 ،رس تدرس فیها العلوم الطبیةافكانت البیمارستانات مد األول،العصر العباسي 

العراق في  وقد انتشرت اإلسالمیة،للمدن  األساسیةومن المعالم  ،ومؤسسات رسمیة

  .شرطأو  وقدمت العالج والرعایة والمتابعة دون قید ،وفارس والشام ومصر

  :األولعثات والمؤتمرات الطبیة خالل العصر العباسي الب: خامسا

عهد في  اوتحدیدً  ،عصر الدولة العباسیةفي  اا واضحً بلغ الطب العربي ازدهارً 

ا وقد أولى الخلیفة هارون الرشید اهتمامً  ،هارون الرشید وعهد ولده عبد اهللا المأمون

وغیرها من بالد  ،وعموریة في أنقرة فعثر خالل بعثاته وحروبه ،ا بالطب وتاریخهكبیرً 

مر لخاص یوحنا بن ماسویه بترجمتها، كما أمر طبیبه اأ ،الروم على كتب كثیرة

  .)161(بترجمة كتب الطب عن الفارسیة والیونانیة والهندیة البرامكةُ 

األول في وقت السلم وآتت البعثات الطبیة المصاحبة لخلفاء العصر العباسي 

ا من الكتب الطبیة جمعها المسلمون من البالد التي حیث جلبت كثیرً  ،ب بثمارهاوالحر 

وكان دور العلماء  ،التفاوض السلمي، أو حصلوا علیها عن طریق اإلهداء، أو فتحوها

فارتكز الطب العربي خالل العصر العباسي  ،القیام بعملیة الفرز والتصنیف والترجمة

فعلى المعطیات  رامیة،واآلعلى الطب الیوناني المترجم عن اللغات السریانیة  األول

معارفهم إلى  وضموا ،الیهود والنصارى والمسلمون األطباءالطبیة الیونانیة استند 

بكل ما هو جدید ومستحدث  وَأَتوا ،بدعوا وابتكرواأالطبیة ما قدمه لهم الشرق القدیم ثم 

  .)162(حتى صارت بغداد قبلة العلماء

في  علم الطب أهمیةن م أاألول ومن تبعهیقن خلفاء العصر العباسي ألقد 

 فاهتموا بشكلٍ  ،من العلوم خرآفرع أي  والعلمي ال تضارعه أهمیة اإلنسانيالتراث 

شتى إلى  رسلوا العلماءأو  ،بشتى العلوم ولكن أولوا علم الطب أهمیة خاصة كبیرٍ 

لنقل  ؛والعكوف على ترجمتها ،جل الحصول على المؤلفات والكتب الطبیةأالبقاع من 

وبعد فترة وجیزة من انتهاء هذه البعثات  ،بالدهمإلى  طبي وخبرات السابقینالعلم ال

وصار  اإلسالمیة،المدینة في  ازدهرت العلوم الطبیة ،وعمل الترجمات للمؤلفات



لِ  یَُّة ِفي الِعَراِق ِخَالَل الَعْصِر الَعبَّاِسيِّ اَألوَّ حِّ   إبراهیم محمد على محمد مرجونة. د    الرَِّعاَیُة الصِّ
 

113 2016أبریل                                                           واألربعون لرابعاالعدد 

اكتشاف وعالج في  بل كان لهم السبق ؛للمسلمین مؤلفاتهم واختراعاتهم الخاصة

المرضى ویقدم لهم  یأوي ،الروعةفي  وتقدیم مرفق معماري غایة األمراض،العدید من 

  .)163(العالج

ذ نشر إ ،المعرفة وتعلم صنعة الطب لراغبي لقد كانت بغداد العباسیة منارةً 

نهم أما یظهر مهارتهم التنافسیة مو  ،المدارس الطبیة وأسسوا ،العباسیون العلوم الطبیة

والتي یجتمع  ،مواسم الحجفي  عقد المؤتمرات الطبیةإلى  الدعوةفي  السبق أصحاب

وینقلوا  أبحاثهم،حیث یعرضون نتائج  ،كافة اإلسالمیةمن البالد  األطباءفیها 

وعلوم هذه االجتماعات والجلسات  أوراقوكانت  ،وطرق تشخیصهم للمرض ،خبراتهم

هم المراكز في الشرق من أ حتى غدت بغداد ؛بغداد بعد موسم الحجإلى  نقلالعلمیة تُ 

  .)164(الم اإلسالميالعفي  الطبیة الثقافیة

لم  األطباءن خلفاء الدولة العباسیة ومن خلفهم العلماء و والالفت للنظر أ

والترجمة والشغف بالعلم  ،والنقل عن اآلخرین ،سبیل تحقیق المعرفةفي  ایدخروا جهدً 

 ،وتعددت بعثاتهم ،العلماء أسفارفكثرت  ،كل ما هو جدیدإلى  والتوصل ،والتعلم

أعطى وفى المقابل  ،حداث نهضة علمیة طبیةمؤتمرات بهدف إفي لقاءات و  وتجمعوا

ا ترجم ذهبً ن الخلیفة العباسي المأمون كان یعطى وزن ما یُ الخلفاء بسخاء حتى قیل أ

  .)165(ونتج عن ذلك طفرة علمیة غیر مسبوقة ،لصاحب الترجمة

 ةتلك الفتر في  فوفد ،وكان اهتمام الخلفاء العباسیین ینصب على الطب بصفة خاصة

الفائدة العظیمة من وجود إلى  انتباه الخلفاءإلى  مما أدى ،بغداد أطباء كثیرونإلى 

لیهم العمل إسند أو  ،فوفر لهم البیئة الصالحة للبحث واالطالع األطباء،هؤالء 

وحصد ثمار هذه الوفود والبعثات الداخلیة لألطباء حیث  ،رجمومراجعة ما تُ  ،بالترجمة

الطب والثقافة والسیاسة في  وأصبحت بغداد عاصمة العالم ،ارتفعت الرعایة الصحیة

من علم إلیه جمع بما توصلوا للعالم أ أساتذةإلى  وتحول أطباء المسلمین ،واالقتصاد

  .)166(ومعرفة
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عصرها العباسي اإلسالمیة في ن المدینة العربیة أعلى ضوء ما تقدم یتبین 

وكان  ،تطبیقیةأو  نظریة سواء كانت ،شتى المعارف العلمیةفي  اشهدت ازدهارً 

 ،ا للعلم والمعرفةبغداد وغیرها من المدن من أشد شعوب العالم طلبً في  المسلمون

مقدمة العلوم العلمیة التي ظفرت في  وكان ،حیاتهمفي  اإلفادة من علومهمفي  ورغبوا

وقدم الخلفاء والحكام الدعم  ،بنصیب ملحوظ من اهتماماتهم الطب والرعایة الصحیة

  .زم لرواج وانتشار وازدهار وتقدم هذا العلمالال

تسیر وفق خطط  األولالعصر العباسي في  كانت الرعایة الصحیة والطبیة

بل اعتمدت على المناهج العلمیة  ؛عشوائیةأو  ثابتة ومنهجیة ولم تكن فوضویة

جمع بما قدمت مكانة ومرتبة مرموقة بین العالم أن تحتل في أ السلمیة التي ساعدتها

 ،ا مستعصیةأمراضً وشخصت  ،مجاالت الطب المختلفةفي  لفت، وأرعایة طیبة من

ره و بل واجهت المرض قبل ظه ؛ووفرت األماكن المخصصة للعالج ،وقدمت العالج

ن أفنستطیع  ،ورفع درجة التوعیة ،واإلرشادات الصحیة ،من خالل اإلجراءات الوقائیة

وتوافرت  ،معظمه من األصحاءكان  األولالعصر العباسي في  ن المجتمعأنقول 

  .جمع آنذاكة والطبیة بشكل كبیر فاق العالم أالرعایة الصحی

العاشر المیالدي حتى امتلك العالم / ن حل القرن الرابع الهجريوما إ

في  م وضعوا هذه العلومث ،شهر العلوم الطبیةأاإلسالمي الترجمات العربیة لمعظم و 

 ،وعلقوا علیها ونقدوها ،رحوا ما استشكل منهاوش ،عنها الغموض وأزالوا ،قالب جدید

بل اخترعوا وابتكروا  ؛علیها الكثیر وأضافوا ،التي وقع فیها مؤلفوها األخطاءوبینوا 

 األطباءفجاءت مؤلفات  ،هذا المجال الصحي والطبيفي  واكتشفوا أشیاء غیر قلیلة

میدان في  وخاصة ،حققوهالذي  بعت بطابع التقدم العلميطُ  ،المسلمین نقیة واضحة

ا للتقدم وأصبحت أساسً  في الكمال والرقي وجاءت مؤلفاتهم غایة ،علم الطب

  .)167(أوروبافي  الحضاري
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  الخاتمة

 األولالعراق خالل العصر العباسي في  خلصت دراسة الرعایة الصحیة

برز تلك النتائج أاألهمیة ومن في  عدة نتائج غایةإلى  )م847- 750/ه132-232(

  :ما یلى

منها ما هو نافع  وأخذت ،ما قبلها من حضارات اإلسالمیةتوعبت الحضارة اس

 وأكملت ،الرعایة الصحیة والطبیة أخذتومن ضمن ما  ،ونبذت ما هو دون ذلك ،لها

ال سیما في و  ،والحضاریةَ  اإلنسانیةَ  المسیرةَ  دافعةً  ،خالقةً  مبدعةً  صانعةً  ،ةَ ر المسی

وبددت بنورها وٕاشراقاتها  ،األمامإلى  ةالمجاالت الصحیة والطبیة خطوات واسع

  .دیاجیر الظالم التي رانت على عقول أبناء العصور الوسطى

ا من ا وافرً لصحة والطب حظ� لوكان لرعایته  ،اإلسالم على العلم والتعلم حضَّ 

في  احدث انقالبً ائه، ورعایتهم من قبل الحكام؛ حتى أثم سیرة علم ،واقع الكتاب والسنة

إلى  ونقله من الشعوذة واألسطورة والسحر ،جمعفي العالم أ ي والصحيالفكر الطب

  .العصر العباسيفي  مجده أوجن وصل إلى أ من عصر الرسول بدایةً  ،العلم والتجربة

حد المنجزات العلمیة العظیمة أصارت الرعایة الصحیة والطبیة خالل العصر العباسي 

الطریق  أضاءتتلك المنجزات التي  ،التي تحققت على ید العلماء العرب المسلمین

اتباع التدابیر : في نهجت منهجیة علمیة سلیمة متمثلةو  ،أمام الشعوب األخرى

االهتمام  ،نشر التوعیة الصحیة ،واإلجراءات الوقائیة الصحیة ،والنصائح واإلرشادات

 ،وتخصیص أماكن لعالج المرضى مع اختالف حاالتهم ،والعلوم الطبیة األطباءب

البعثات وعقد المؤتمرات الطبیة فذاق الجمیع حالوة هذه الثمرة الطیبة التي  وٕارسال

  .نهم متحضرونأالنفر  أولئكثبت بذلك أفرزتها الرعایة الصحیة، وأ

بل  ؛المسلمون مجرد ناقلین عن التراث الطبي الیوناني وغیره األطباءلم یكن 

لفوا أو  ،وفة من قبلوأضافوا ابتكارات جدیدة لم تكن معر  ،یناألولصححوا كتب 

ا صبح علمً فروع الطب والرعایة الصحیة؛ حیث أ عشرات الكتب الطبیة التي تناولت
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ووظائف  ،كعلم التشریح والجراحة ،ونشأ عن ذلك ما یسمى بعلوم الطب ،متعدد الفروع

في  وكان لنشاط الحركة العلمیة ،والتشخیص والعالج األمراضوعلم معرفة  ،األعضاء

دور النقل  :مثل ،إنشاء المؤسسات العلمیة والطبیةفي  ب األثر الفعالمیدان علم الط

  .والبیمارستانات والمشافي والتألیفوالترجمة 

عرفة ما یسمى مفي  المسلمین ألطباءن الفضل یعود أثبتت الدراسة أ

 ،طب العیون :مثل ،میادین متعددةفي  ت تخصصات كثیرةبالتخصص الدقیق، فنشأ

 ،وأصبحت مهنة الطب مهنة راقیة ،النفسیة والعصبیة األمراضو  ،والنساء واألطفال

خص لممارسة هذه صاریح ورُ ، ووِضعت شروط معینة وتحظیت بالرعایة واالهتمام

  .المهنة

فیما یتعلق بشق الصحة  اإلسالمیةن الحضارة أتبین من خالل الدراسة 

واحترام  ،والعالججمع عن الوقایة یة، قدمت نماذج غیر قلیلة للعالم ،والطب والرعا

، شرطأو  ظل منظومة متكاملة تقدم الرعایة الصحیة المتكاملة دون قیدفي  اإلنسانیة

قدم له ن یُ أن یحیا حیاة صحیة سعیدة، وأفحق الجمیع  ،فقیرال تمیز بین غني أو 

جد بها ن ما وُ أ اإلسالمیةالتشخیص والعالج الالزمین عند المرض، وشهدت الحضارة 

تفوق ما یقدمه العالم الیوم بما یمتلك من  ،عمل وأنظمةارستانات من مشافي وبیم

ن الرعایة الصحیة والطبیة في أ ولم یعد هناك شك ،ال حدود لها وٕامكانیاتاقتصاد 

زهى عصورها خالل الحكم ، وبلغت أبمعناها الصحیح إنما كانت على ید المسلمین

  .العباسي

 ،ممارسة الریاضة :مثل ،المسلمون وسائل جدیدة للعالج األطباءدخل أ

في  التجمع خالل مواسم الحج األطباءوحاول  ،ووسائل الترفیه ،والمیاه ،والموسیقى

على مستویات إلى أ بهدف الوصول ؛بعثات ومؤتمرات لالطالع على كل ما هو جدید

بدایة  األولضحى العصر العباسي الصحیة والطبیة داخل البالد؛ حتى أالرعایة 

 ،الطبفي  نظریات جدیدةإلى  المسلمین األطباءنحو توصل  حقیقیة لالنطالق
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القرنین الثالث في  وحدثت نهضة علمیة صحیة طبیة شاملة ،واكتشاف الدورة الدمویة

  .والرابع الهجریین

  :ا توصى الدراسة باآلتيوأخیرً 

ن نستفید من تجارب وقع فیها، وعلینا أ ن یصحح األخطاء التيعلى الجمیع أ

ألنه لن تكون هناك نهضة إال بعلم وخطط معدة  ؛دراك واستیعابإ و  بوعي الماضي

في  ویجب تكوین حصیلة علمیة كبیرة مع األخذ ،ومنهجیة للعلم والعمل به ،اجیدً 

كان أفراد هذا المجتمع إذا  إال تتأتىمجتمع لن أي  ن الركائز األساسیة لبناءاالعتبار أ

ن یقدم لهم العالج الصحیة والطبیة، وأ في الرعایة لدیهم الحق ،األقویاء األصحاءمن 

  .شرط حتى یتمكنوا من البناءأو  والدعم دون قید

ولم یعد البقاء فیها إال  ،إال لمن یعمل األرضلم یعد هناك مكان على هذه 

ا لنا لتكون حافزً  ؛صفحات التاریخ اإلسالمي المشرقة أن نقرأن نعمل و ، فعلینا ألألصلح

لى أصحاب القرار السیاسي توفیر الرعایة الصحیة وع ،وطوق نجاة ،على العمل

ا نستعید جزًءا من حضارتنا نَ لَّ والطبیة داخل األماكن المخصصة دون تمییز عَ 

  .المفقودة

  

  

  

  

  

  

  المالحق

  یتضمن نماذج لبعض البیمارستانات في العصرین األیوبي والمملوكي:  1ملحق
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  مصر في ونوالق السلطان بیمارستان

لنسخة االلكترونیة من جریدة الریاض الیومیة الصادرة من مؤسسة الیمامة ا: نقًال عن

 .16580العدد -م2013نوفبر  15/هـــ1435محرم  11الصحفیة الجمعة 
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  دمشق في النوري بیمارستان

النسخة االلكترونیة من جریدة الریاض الیومیة الصادرة من مؤسسة الیمامة : نقًال عن

  .16580العدد -م2013نوفبر  15/هـــ1435محرم  11الصحفیة الجمعة 

  

  

  

  

  

  
  
  
  

  :خریطة للعراق خالل العصر العباسي األول: 2ملحق 
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 الهوامش
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، 6لسان العرب، ج): م1311/ه711: محمد بن مكرم األفریقي المصري، ت(منظور ابن   (1)

 .180 –179م، ص2005ه، 1426، 4دار صادر، بیروت، لبنان، ط

 . 503، ص1، ج507، ص2لسان العرب، ج: منظورابن   (2)

البیمارستانات اإلسالمیة حتى نهایة الخالفة العباسیة، رسالة : مؤنس أنیس عبداهللا البابا  (3)

 .2م، ص2009/ه1430ماجستیر غیر منشورة، الجامعة اإلسالمیة بغزة، فلسطین، 

، 1تاریخ الطب في الحضارة اإلسالمیة، الدار الجماهیریة للنشر، ط : فرج محمد الهوني  (4)

 .605م، ص1986/هـ1406

الموجز في تاریخ الطب عند العرب، دار المناهل للنشر، بیروت، : رحاب خضر عكاوي  (5)

 .9–4م، ص1995/ه1415لبنان، 

 .17 –15تاریخ الطب، ص: رحاب خضر عكاوي  (6)

عیون ): م1269/ه668موفق الدین أبو العباس أحمد بن القاسم، ت (أبى أصیبعة ابن   (7)

-30م، ص1987/ه1407، 4ات األطباء، دار الثقافة، بیروت، لبنان، طاألبناء في طبق

32. 

دراسات في تاریخ العلوم عند العرب، جامعة الموصل، العراق، : حكمت نجیب عبد الرحمن  (8)

  .32–30م، ص1977/ه1397

Joanotes: Babylon Germany Interdruck Leipzig.p.180. 

، مطبعة الجامعة السوریة، سوریا، )سفر األولال(تاریخ الطب : شوكت موفق الشطي  (9)

الرعایة الصحیة والطبیة في : ؛ أسماء یوسف أحمد آل ذیاب12م، ص1956/ه1375

، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة )م719–622/ه101–1(القرن األول الهجري 

 .25–24م، ص2011اآلداب والعلوم اإلنسانیة واالجتماعیة، جامعة الشارقة، اإلمارات، 
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طبقات األطباء ): م994/ه383أبو داوود سلیمان بن حسان األندلسي، ت (ابن جلجل   (10)

م، 1955/ه1374، 2فؤاد السید، المعهد الفرنسي، القاهرة، ط: والحكماء، تحقیق

 .12–11ص

حیاة ): م1405/ه808كمال الدین بن محمد بن موسى بن عیسى، ت ( الدمیرى   (11)

، 2سن، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، طأحمد ح: ، تحقیق1الحیوان، ج

 .279م، ص2003/ه1424

 .34الرعایة الصحیة، ص: أسماء یوسف أحمد  (12)

تاریخ مختصر ): ه685غریغوریوس هارون توما المالطي أبو الفرج ت (ابن العبري   (13)

م، 1992، 3أنطون صالحاني الیسوعي، دار الشروق، بیروت، لبنان، ط: الدول، تحقیق

اإلنباء في تاریخ الخلفاء، ): ه580محمد بن على بن محمد ت (؛ ابن العمراني 158ص

؛ 104م، ص2001/ه1421قاسم السامرائي، دار اآلفاق العربیة، القاهرة، : تحقیق

 .40 – 34الرعایة الصحیة، ص: أسماء یوسف أحمد

 .225م، ص1985الحضارة اإلسالمیة، دار الثقافة العربیة، القاهرة، : عطیة القوصي  (14)

 .5–1اآلیات : سورة العلق  (15)

 . 76آیة : سورة یوسف  (16)

 .114آیة : سورة طه  (17) 

 .28آیة : سورة فاطر  (18)

 .4-1آیة : سورة الرحمن  (19)

 .11آیة : سورة المجادلة  (20)

 .9آیة : سورة الزمر (21)
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صحیح البخاري، : )م870/ه256أبو عبداهللا محمد بن إسماعیل بن المغیرة ت (البخاري   (22)

م، 1987/ه1407، 3مصطفى دیب البغا، دار بن كثیر، بیروت، لبنان، ط: ، تحقیق5ج

 .2151ص

الطب عند العرب، األهلیة للنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، : حنفیة الخطیب  (23)

 .17 –15م، ص1986/ه1406

أحادیث سید نیل األوطار من ): م1839/ه1225محمد بن على بن محمد ت (الشوكاني   (24)

 .100، دار الجیل، بیروت، لبنان، ص9األخیار شرح منتقى األخبار، ج

؛ 11–10م، ص2005/ه1427الطب النبوي، دار الوفاء للطباعة، القاهرة، : أكرم رضا  (25)

، دار العلم للمالیین، بیروت، لبنان، 8المفصل في تاریخ العرب قبل اإلسالم، ج: جواد على

 .412، ص2ط

قوت القلوب في ): م899/ه286محمد بن على بن عطیة أبى طالب الحارثي، ت  (المكي   (26)

عاصم إبراهیم، دار الكتب : ، تحقیق2معاملة المحبوب ووصف طریق إلى مقام التوحید، ج

محمد بن عبداهللا أبو (؛ النیسابوري 34م، ص2005/ه1426، 2العلمیة، بیروت، ط

مصطفى : ، تحقیق4ى الصحیحین، جالمستدرك عل): م1014/ه405عبداهللا الحاكم ت 

 .367عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة، بیروت، ص

الرعایة الصحیة، : ؛ أسماء یوسف أحمد144الحضارة اإلسالمیة، ص: عطیة القوصي  (27)

 .39ص

إسهامات العرب ودورها في التراث العلمي، دار المعرفة الجامعیة، : محمد أحمد عبد القادر  (28)

 .58–52، صاإلسكندریة

التنبیه ): ه346أبو الحسن على بن الحسین بن على المسعودي، ت (المسعودي   (29)

ت، .، دار الصاوي، القاهرة، د1واإلشراف، تصحیح عبداهللا إسماعیل الصاوي، ج

أخبار الزمان ومن أباده الحدثان وعجائب البلدان والغامر بالماء : المسعودي. 188ص
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م، 1996ه، 1416اعة والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، والعمران، دار األندلس للطب

 .31ص

السیرة النبویة : ، عبد الشافي محمد عبد اللطیف149مختصر الدول، ص: ابن العبري  (30)

 309هـ، ص 1428والتاریخ اإلسالمي، دار السالم، القاهرة، 

المعارف، ): ه279ت أبو محمد عبداهللا بن مسلم بن قتیبة الدینوري ( ابن قتیبة الدینوري   (31)

، عطیة 33م، ص 1992ثروت عكاشة، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، : تحقیق

 .195الحضارة اإلسالمیة، ص: القوصي

على بن الحسین بن محمد (، أبو الفرج األصفهاني 114التنبیه واإلشراف، ص: المسعودي  (32)

السید أحمد صقر، : بیین، تحقیقمقاتل الطال): ه356بن أحمد بن الهیثم المرداني ت 

جمال الدین أبو الفرج عبد الرحمن بن (، ابن الجوزي 16ت، ص. دار المعرفة، بیروت، د 

: ، تحقیق13المنتظم في تاریخ األمم والملوك ج): ه597على بن محمد الجوزي ت 

هـ  1412محمد عبد القادر عطا، مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العربیة، بیروت، 

 195الحضارة اإلسالمیة، ص: ، عطیة القوصي202م، ص 1992/ 

یعقوب بن سفیان بن جوان ( ، أبو یوسف یعقوب 34المعارف، ص: ابن قتیبة الدینوري  (33)

، مؤسسة 2أكرم ضیاء العمرى، ط: المعرفة والتاریخ، تحقیق: هـ 277الفارسي ت 

في التاریخ : ، أحمد مختار العبادي194م، ص1981/ه1401الرسالة، بیروت، 

 .110–108، ص1987العباسي والفاطمي، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندریة، 

تاریخ خلیفة ): ه240أبو عمرو خلیفة بن خیاط الشیباني البصري ت (خلیفة بن خیاط   (34)

أكرم ضیاء العمرى، دار القلم، مؤسسة الرسالة، دمشق، بیروت، : بن خیاط، تحقیق

 477 – 475هـ ص 1397

المجبر، ): ه245محمد بن حبیب بن أمیة بن عمرو الهاشمي أبو جعفر، ت(البغدادي   (35)

 .44–42ت، ص.إیلزه لیختن شتیتر، دار اآلفاق الجدیدة، بیروت، لبنان، د: تحقیق
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 .69اآلیة : سورة النحل  (36)

كتاب الطب (صالح أحمد الشامي، : الجامعة بین الصحیحین، تحقیق: البخاري ومسلم  (37)

 .249، دار القلم، دمشق، ص)یاوالرؤ 

 .41الرعایة الصحیة، ص: أسماء یوسف أحمد  (38)

 .33آیة : سورة األعراف  (39)

 .367، ص4المستدرك، ج: النیسابوري  (40)

 .35 – 34، ص2قوت القلوب، ج: المكي  (41)

مقدمة ابن ): م1405/ ه808عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضري ت (ابن خلدون   (42)

 .415م، ص 1984هـ،  1404، دار القلم، بیروت، لبنان، 5ط خلدون،

الرعایة الصحیة والریاضیة في اإلسالم، دار ابن حزم، بیروت، لبنان، : حسن حمد رقیط  (43)

 .72م، ص1997/ه1417

الطب من الكتاب ): م1227/ه629العالمة موفق الدین عبد اللطیف ت (البغدادي   (44)

/ هـ  1406مین قلعجي، دار المعرفة، بیروت، لبنان، عبد المعطى أ: والسنة، تحقیق

 .115م، ص 1986

الطب النبوي، : ، أكرم رضا253 – 252الجامع بین الصحیحین، ص: البخاري ومسلم  (45)

 .245 – 240الطب النبوي، ص: ، أكرم رضا71 – 70ص

ساء یتخذ ح: ، والتلبینة هي من التلبین164الجامع بین الصحیحین، ص: البخاري ومسلم  (46)

التلبینة حساء یعمل من : من ماء النخالة فیه لبن، وهو اسم كالتمتین، ویقول األصمعي

دقیق أو نخالة ویجعل فیه عسل، سمیت تلبینة تشبیًها باللبن لبیاضها ورقتها، وهى 

لسان : تسمیة بالمرة من التلبین مصدر لبن القوم أي سقاهم اللبن، انظر ابن منظور

 .376، ص13العرب، ج
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محمد بن إسحاق بن العباس بن عبداهللا (الفاكهي . 53، ص1صحیح البخاري، ج: البخاري  (47)

عبد الملك عبداهللا : ، تحقیق2أخبار مكة في قدیم الدهر وحدیثه، ج): م888/ه275ت 

 .41م، ص1994/ه1414، دار خضر، بیروت، لبنان، 2دهیش، ط

 42 – 41، ص2خبار مكة، جأ: ، الفاكهي53، ص1صحیح البخاري، ج: البخاري  (48)

الحضارة : ؛ عطیة القوصي124–123، ص2طبقات األطباء، ج: ابن أبى أصیبعة  (49)

 .229اإلسالمیة، ص

تاریخ الطب في الحضارة العربیة اإلسالمیة، الدار الجماهیریة للنشر : فرج محمد الهوني  (50)

 .1123م، ص1989/ه1395والتوزیع، لیبیا، 

سنن النسائي الكبرى، ): م915/ه303شعیب أبو عبد الرحمن ت أحمد بن (النسائي   (51)

 1411، دار الكتب العلمیة، بیروت، 3عبد الغفار سلیمان البغدادي وآخرون، ج: تحقیق

 216م، ص 1991/ هـ 

 346، ص5لسان العرب، جأ: ابن منظور  (52)

 121آیة : سورة األنعام  (53)

تفسیر ): م1328/ه728بن حسین القمي ت  نظام الدین الحسن بن محمد( النیسابوري   (54)

، دار الكتب العلمیة، 2الشیخ زكریا عمیران، ج: غرائب القرآن وغرائب الفرقان، تحقیق

 .545م، ص1996/ه1416بیروت، لبنان، 

اللباب في ): م1475/ه880أبو حفص عمر بن على بین عادل الدمشقي ت ( الحنبلي   (55)

، دار الكتب العلمیة، بیروت، 7آخرون، جعادل أحمد و : علوم  الكتاب، تحقیق

 .188م، ص1998/ه1418

الجامع ألحكام ): م1272/ه671أبو عبداهللا محمد بن أحمد األنصاري ت (القرطبي   (56)

 .49ت، ص.، دار الشعب، القاهرة، د6القرآن، ج
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تفسیر ابن كثیر، ): م1372/ه774أبو الفداء إسماعیل بن عمر الدمشقي ت (ابن كثیر   (57)

 .11م، ص1981/ه1401، دار الفكر، بیروت، 2ج

): ه 5590عبد الرحمن بن نصر بن عبداهللا جالل الدین العدوى ت (الشیزري الشافعي   (58)

نهایة الرتبة الظریفة في طلب الحسبة الشریفة، مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر، 

 .51–50الحضارة اإلسالمیة، ص: ، عطیة القوصي11–9ت، ص.القاهرة، د

 .222اآلیة : سورة البقرة  (59)

 .59 – 52الرعایة الصحیة، ص: أسماء یوسف أحمد  (60)

 .107، 21نهایة الرتبة، ص: الشیزري   (61)

): ه1220عبد الرحمن بن أحمد بن مسعود الكواكبي الملقب بالسید الفراتي، ت(الكواكبي   (62)

 . 175م، ص1982/ه1402، 2أم القرى، دار الرائد العربي، بیروت، لبنان، ط

 .51-50الحضارة اإلسالمیة، ص: ؛ عطیة القوصي107، 21نهایة الرتبة، ص: الشیزري  (63)

م، 1960، القاهرة، 4االستیعاب في معرفة االصحاب، ج): أبو عمر یوسف(ابن عبد البر   (64)

محمد بن على بن محمد األصبحي األندلسي ابن األزرق، ت (؛ ابن األزرق 1863ص

على سامى النشار، وزارة األعالم، : ع السلك في طبائع الملك، تحقیقبدائ): ه896

 .556ت، ص.العراق، د

تاریخ الرسل والملوك، ): ه310محمد بن یحیى بن جریر أبو جعفر الطبري، ت(الطبري   (65)

 .262ه، ص1387، 2، دار التراث، بیروت، لبنان، ط6ج

(66)  Cloude Cahen: Economy, Society, Institutions, (The Cambridge 
History of Islam), Cambridge, 1970. P:529. 

 .234الجامع بین الصحیحین، ص: البخاري ومسلم  (67)

 .92الرعایة الصحیة والریاضیة، ص: حسن حمد رقیط  (68)
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 .28آیة : سورة الحج  (69)

 .60الرعایة الصحیة، ص: أسماء یوسف أحمد  (70)

أحمد محى الدین العجوز، : بین العقیدة واإلبداع، مراجعة الطب اإلسالمي: مختار سالم  (71)

 .204م، ص1988/ه1408مؤسسة المعارف للنشر، بیروت، 

 .205-204الطب اإلسالمي، ص: مختار سالم  (72)

محمد عبد : ، تحقیق1الخیل، ج): م824/ه209أبو عبیده معمر المثنى، ت (التیمي   (73)

محمد بن على بن (؛ التاجي 1م، ص1986/ه1406القادر أحمد، دار نهضة مصر، 

الحلبة في أسماء الخیل المشهورة في الجاهلیة ): م1278/ه677كامل الصاحبي، ت 

 . 70-61ت، ص.حاتم صالح الضامن، دار النشائر، دبى، د: ، تحقیق1واإلسالم، ج

: ، تحقیق1المغازي، ج): م822/ه207أبو عبد اهللا محمد بن عمر بن واقد، ت (الواقدي   (74)

جالل (؛ السیوطي 96محمد عبد القادر أحمد عطا، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ص

: ، تحقیق1الباحة في السیاحة، ج): م1505/ه911الدین أبو الفضل عبد الرحمن، ت 

 .35م، ص2005/ه1424أحمد عبد اهللا باجور، مكتبة الدار العربیة للكتاب، القاهرة، 

رسالة ): ه418ین بن على بن الحسین أبو القاسم الوزیر، ت الحس(أبو القاسم المغربي   (75)

فؤاد عبد المنعم أحمد، مؤسسة شباب الجامعة، : ، تحقیق1ضمن مجموع في السیاسة، ج

 44ت، ص.اإلسكندریة، د

 .331، ص2بدائع السلك، ج: ابن األزرق  (76)

 .195الحضارة اإلسالمیة، ص: عطیة القوصي  (77)

 .214اریخ الطب، صت: فرج محمد الهوني  (78)

 .164، كتاب الطب، ص7صحیح البخاري، ج: البخاري  (79)
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تاریخ الطب : ؛ أحمد شوكت الشطي165، كتاب الطب، ص7صحیح البخاري، ج: البخاري  (80)

 .329م، ص1970وآدابه وأعالمه، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، 

(81)  H.G. Wells: The Outline of History, New York, 1920, P: 115. , 
Lichtnthreler: Histoire de la Medecine, Paris, 1976, P: 55. 

 .62-59تاریخ الطب، ص: ؛ فرج محمد الهوني

إعالم الناس (نوادر الخلفاء المشهور ب): ه12ق: محمد بن محمد بن دیاب، ت(اإلتلیدي   (82)

دار الكتب العلمیة، محمد أحمد عبد العزیز، : ، تحقیق)بما وقع للبرامكة مع بني العباس

 .154م، ص2004/ه1425بیروت، لبنان، 

 .66-65الرعایة الصحیة، ص: أسماء یوسف أحمد  (83)

الحوادث ): ه723كمال الدین أبو الفضل عبد الرازق بن أحمد الصابوني، ت (ابن القوطي   (84)

ر ؛ أمین أسعد خی2ه، ص1351الجامعة والتجارب النافعة في المائة السابعة، بغداد، 

 .119م، ص1969الطب العربي، مؤسسة المعارف، بیروت، لبنان، : اهللا

كتاب تدارك األخطاء، مكتبة جامعة ): ه428أبو على الحسین بن عبد اهللا، ت (ابن سینا   (85)

 .4ظهر -2، وجه 59اإلسكندریة، مخطوط رقم 

ب، تاریخ الط: ، أحمد شوكت الشطي218-216تاریخ الطب، ص: فرج محمد الهوني  (86)

  ؛425ص

 Lewis, Bernard: The Origins of Ismailism, Cambridge, 1940. P: 27. 

 .183-181تاریخ الطب، ص: فرج محمد الهوني  (87)

 .184-183، ص2طبقات األطباء، ج: ابن أبى أصیبعة  (88)

 .198-196تاریخ الطب، ص: أحمد شوكت الشطي  (89)

 .184، ص2طبقات األطباء، ج: ابن أبى أصیبعة  (90)
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 .185-184، ص2طبقات األطباء، ج: ابن أبى أصیبعة  (91)

الطب اإلسالمي، : ؛ مختار سالم227-225الحضارة اإلسالمیة، ص: عطیة القوصي  (92)

 .206-204ص

 .33المعارف، ص: ابن قتیبة الدینوري  (93)

 .187-186، ص2طبقات األطباء، ج: ابن أبى أصیبعة  (94)

- 49الطب العربي، ص: ؛ أمین أسعد خیر اهللا194لطب، صتاریخ ا: أحمد شوكت الشطي  (95)

 .275ت، .سعد عبده، دار المعارف، مصر، د: قصة الطب، ترجمة: ؛ جوزیف جارلند51

 .229- 228الحضارة اإلسالمیة، ص: عطیة القوصي  (96)

 .187، ص2طبقات األطباء، ج: ابن أبى أصیبعة  (97)

تجارب األمم وتعاقب ): ه421مسكویه، ت  أبو على أحمد بن محمد بن یعقوب(مسكویه   (98)

؛ ابن 15، ص2000، 2أبو القاسم إمامي، سروش، طهران، ط: ، تحقیق4الهمم، ج

 .122اإلنباء، ص: العمراني

أبو الحسن على ابن أبى (؛ ابن األثیر 188، ص2طبقات األطباء، ج: ابن أبى أصیبعة  (99)

، 5الكامل في التاریخ، ج): ه630الكرم محمد بن عبد الواحد الشیباني الجزري، ت

م، 1997/ه1417عمر عبد السالم تدمري، دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان، : تحقیق

 .229الحضارة اإلسالمیة، ص: ؛ عطیة القوصي350ص

 .195-194تاریخ الطب، ص: أحمد شوكت الشطي  (100)

 .230الحضارة اإلسالمیة، ص: عطیة القوصي  (101)

): ه597لدین أبو الفرج عبد الرحمن بن على بن محمد الجوزي، ت جمال ا(ابن الجوزي   (102)

، تحقیق، محمد عبد القادر عطا ومصطفى عبد 11المنتظم في تاریخ الملوك واألمم، ج
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: ؛ عطیة القوصي173م، ص1992/ه1412القادر عطا، دار الكتب العلمیة، بیروت، 

 .232-231الحضارة اإلسالمیة، ص

 .131ختصر الدول، صتاریخ م: ابن العبري  (103)

 .232الحضارة اإلسالمیة، ص: عطیة القوصي  (104)

التعریب في العصرین : ؛ توفیق الیوزبكي190- 183تاریخ الطب، ص: فرج محمد الهوني  (105)

م، 1976األموي والعباسي، بحث منشور بمجلة آداب الرافدین، العدد السابع، أكتوبر، 

 .200-196تاریخ الطب، ص: ؛ أحمد شوكت الشطي48-47ص

، دار الفكر، 2إحیاء علوم الدین، ج): م1111/ه505محمد بن محمد، ت (الغزالي   (106)

 .41م، ص1980/ه1400، 2بیروت، ط

 .69الرعایة الصحیة، ص: أسماء یوسف أحمد  (107)

، دار إحیاء 3العقد الفرید، ج): م940/ه328أحمد بن محمد األندلسي، ت(ابن عبد ربه   (108)

 .7م، ص1999/ه1419، 3وت، طالتراث العربي، بیر 

العمدة في صناعة الجراحة، دائرة المعارف العثمانیة، ): أبو الفرج بن القف(ابن القف   (109)

شمس العرب تسطع على الغرب، : ؛ زیغرید هونكه34-33ت، ص.حیدر آباد الدكن، د

: ؛ فرج محمد الهوني282-280م، ص1969، 2منشورات المكتب التجاري، بیروت، ط

 .96- 79لطب، صتاریخ ا

 .178الطب العربي، ص: أمین أسعد خیر اهللا  (110)

؛ فرج محمد 37م، ص1967تاریخ الطب والصیدلة عند العرب، القاهرة، : سامى الحمارنة  (111)

  ؛528تاریخ الطب، ص: ؛ أحمد شوكت الشطي89-88تاریخ الطب، ص: الهوني

Radbill, S.X: The First Treatise on Pdeiatrics, American Journal Dige 
Ases of Children, Vol: 122 no 5 Now, 1971, PP: 372-376. 
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 .92الطب العربي، : ؛ أمین أسعد خیر اهللا420تاریخ الطب، ص: أحمد شوكت الشطي  (112)

 .99- 97تاریخ الطب، ص: فرج محمد الهوني  (113)

الطبیة،  كامل الصناعة): ه384الفاضل أبو الحسن على بن العباس، ت(المجوسي   (114)

 .422- 421تاریخ الطب، ص: ؛ أحمد شوكت الشطي169م، ص1894القاهرة، 

): م956/ه354محمد بن أحمد بن أبى حاتم التمیمي، ت (ابن حبان البستي   (115)

إبراهیم زاید، دار الوعى، : ، تحقیق2المجروحین من المحدثین والضعفاء والمتروكین، ج

 .35م، ص1976اإلمارات، 

، القاهرة، 14، ج)الجامع الصغیر وزوائده والجامع الكبیر(امع األحادیث ج: السیوطي  (116)

 .114الرعایة الصحیة، ص: ؛ أسماء یوسف أحمد391- 390ت، ص.د

خزانة األدب ولب لباب لسان ): م1682/ه1093عبد القادر بن عمر، ت (البغدادي   (117)

، بیروت، محمد نبیل طریفي وآخرون، دار الكتب العلمیة: ، تحقیق2العرب، ج

اإلعاشة والطب في التراث العربي : ؛ أحمد سعید هواش131م، ص1998/ه1418

م، 1999/ه1419، دمشق، 76الحربى، بحث منشور في مجلة التراث العربي، عدد 

 .19ص

الرعایة : ؛ أسماء یوسف أحمد368ت، ص.، القاهرة، د1عیون األخبار، ج: ابن قتیبة  (118)

 .120الصحیة، ص

مصنف عبد الرازق، ): م835/ه220أبو بكر عبد الرازق بن همام، ت (الصنعاني   (119)

؛ أحمد 72، ص2، تحقیق، حبیب الرحمن األعظمي، المكتب اإلسالمي، بیروت، ط10ج

 .21اإلعاشة والطب، ص: سعید هواش

؛ محمد 19ت، ص.العلوم عند العرب، دار اقرأ، نابلس، فلسطین، د: قدري حافظ طوقان  (120)

فضاء البیمارستان والعلوم الطبیة والصیدالنیة في المدنیة العربیة : عبد الرحمن یونس

 .10-9م، ص2008واإلسالمیة، المعهد األوروبي العالى للدراسات العربیة، 
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، 1قطر المجید، ج: ؛ بطرس البستاني45، ص1طبقات األطباء، ج: ابن أبى أصیبعة  (121)

مارستانات في اإلسالم، تاریخ البی: ؛ احمد عیسى162م، ص1869قاموس، بیروت، 

 .4م، ص2012مؤسسة هنداوي، القاهرة، 

  ؛194تاریخ الطب، ص: ؛ فرج محمد الهونى235، ص3العقد الفرید، ج: ابن عبد ربه  (122)

H. Schipperges, Arabische Medizin Imlatainischen Mittelalter, in 
Sitzwngsberichte der Heidelberger Akademie der Wissenschaflen 
Mathematisch Nateerwresen Schaflliche Klas- se, Jahrgang, 
1976,P: 62. 

، النجف، 2تاریخ الیعقوبي، ج): ه292أبو یعقوب بن واضح محمد، ت (الیعقوبي   (123)

 .290م، ص1939/ه1358العراق، 

أحمد بن على بن عبد القادر أبو العباس الحسیني العبیدي تقى الدین، (المقریزي   (124)

، دار الكتب العلمیة، بیروت، 4المواعظ واالعتبار بذكر الخطط واآلثار، ج): ه845ت

 .258م، ص1997/ه1418

تاریخ البیمارستانات، : ؛ أحمد عیسى322تاریخ الطب، ص: أحمد شوكت الشطي  (125)

 .210-204الطب اإلسالمي، ص: ؛ مختار سالم18-17ص

: ؛ أحمد شوكت الشطي181، 172-171، ص1طبقات األطباء، ج: ابن أبى أصیبعة  (126)

 .196تاریخ الطب، ص: ؛ فرج محمد الهوني322تاریخ الطب، ص

 .225الحضارة اإلسالمیة، ص: ؛ عطیة القوصي3-2الحوادث الجامعة، ص: ابن القوطي  (127)

إخبار العلماء ): ه646جمال الدین أبو الحسن على بن یوسف القفطي، ت (ابن القفطي   (128)

إبراهیم شمس الدین، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، : حقیقبأخبار الحكماء، ت

مختصر تاریخ العرب والتمدن اإلسالمي، : ؛ سید أمیر على383م، ص2005/ه1426

تقدم العرب في العلوم : ؛ عبد اهللا بن العباس الجراري198م، ص1938القاهرة، 

 .73، ص1961والصناعات وأستاذیتهم ألوروبا، دار الفكر العربي، القاهرة، 
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): ه438أبو الفرج محمد بن إسحاق بن محمد الوراق البغدادي الشیعي، ت (ابن الندیم   (129)

م، 1997/ه1417، 2إبراهیم رمضان، دار المعرفة، بیروت، لبنان، ط: الفهرست، تحقیق

245. 

 .259، ص4الخطط، ج: المقریزي  (130)

الحضارة اإلسالمیة، : لقوصي؛ عطیة ا181، ص1طبقات األطباء، ج: ابن أبى أصیبعة  (131)

 .225ص

عبد الرحمن بن عمرو بن صفوان المشهور بأبي زرعة الدمشقي، (أبى زرعة الدمشقي   (132)

تاریخ أبى زرعة الدمشقي، روایة ابن المیمون بن ): ه281الملقب بشیخ الشباب، ت 

ت، .، دشكر اهللا نعمة اهللا القوجاف، مجمع اللغة العربیة، دمشق: راشد، دراسة وتحقیق

تاریخ الطب، : ؛ فرج محمد الهوني33المعارف، ص: ؛ ابن قتیبة الدینوري434ص

 .198ص

- 281شمس العرب، ص: ؛  زیغرید هونكه119الطب العربي، ص: أمین أسعد خیر اهللا  (133)

282. 

رحلة ابن جبیر، دار ): ه614محمد بن أحمد بن جبیر الكناني األندلسي، ت (ابن جبیر   (134)

تاریخ الطب، : ؛ أحمد شوكت الشطي200-190م، ص2000ل، بیروت، ومكتبة الهال 

 .329ص

دور العالج : ؛  سعید الدیر هجى202، ص2طبقات األطباء، ج: ابن أبى أصیبعة  (135)

م، 1974، العراق، 4والرعایة في اإلسالم، بحث منشور في مجلة الجامعة، العدد 

 .26ص

 .331-329تاریخ الطب، ص:  أحمد شوكت الشطي  (136)

اإلسالم في : ؛  أنور الرفاعي203-202، ص2طبقات األطباء، ج: ابن أبى أصیبعة  (137)

 .609حضارته، ص
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تاریخ الطب، : ، أحمد شوكت27-26دور العالج والرعایة، ص: سعد الدیره جى  (138)

 .427ص

اإلعاشة والطب في : ، أحمد سعید هواشي220تاریخ الطب، ص: فرج محمد الهوني  (139)

 .118التراث، ص

 .118اإلعاشة والطب، ص: ، أحمد سعید هواشي29، ص6تجارب األمم، ج: مسكویه  (140)

 681أبو العباس شمس الدین أحمد بن محمد بن خلكان البرمكي األربلي، ت (ابن خلكان   (141)

إحسان عباس، دار صادر بیروت، : ، تحقیق1وفیات األعیان وأنباء أبناء الزمان، ج: ـ)ه

: م1505/ه611ت ) عبد الرحمن بن أبى بكر(لسیوطي ، ا274، ص1900لبنان، 

محمد محى الدین عبد الحمید، مطبعة السعادة، مصر، : ، تحقیق1تاریخ الخلفاء، ج

 .81-80م، ص1952

شذرات : ه1089ت ) عبد الحى بن أحمد بن محمد ابن العماد أبو الفالح(الحنبلي  ) 142(

وط، دار ابن كثیر، دمشق، محمود األرناؤ : ، حققه4الذهب في أخبار من ذهب، ج

 .222تاریخ الطب، ص: ، فرج محمد الهوني153م، ص1986

 .168-123أخبار العلماء، ص: ابن القفطي ) 143(

البدایة والنهایة، : هـ774ت ) أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي(ابن كثیر   ) 144(

، أحمد 189ص ،1988، دار إحیاء التراث العربي، مصر، 12على شیري، ج :تحقیق

 .425تاریخ الطب، ص: شوكت

 .326أخبار العلماء، ص: ، القفطي405الخطط، ص: المقریزي ) 145(

 .158الطب العربي، ص: أمین أسعد ) 146(

 .242-238تاریخ الطب، ص: فرج محمد الهوني)  147(

 .93-92، ص2طبقات األطباء، ج: ابن أبى أصیبعة ) 148(
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- 101الطب العربي، ص: ، أمین أسعد خیراهللا272تاریخ الحكماء، ص: ابن القفطي ) 149(

102. 

الطب العربي، : ، أمین أسعد465- 462، ص2كامل الصناعة الطبیة، ج: المجوسي ) 150(

 .528-527تاریخ الطب، ص: ، أحمد شوكت173ص

- 159، ص1928فردوس الحكمة في الطب، برلین، : هـ850ت ) على بن زین(الطبري  ) 151(

 .528، صتاریخ الطب: ، أحمد شوكت179

 .20-18تاریخ البیمارستانات، ص: أحمد عیسى ) 152(

 .19تاریخ البیمارستانات، ص: أحمد عیسى  ) 153(

 .202تاریخ الطب، ص: فرج محمد الهوني154) (

الحضارة اإلسالمیة، : ، عطیة القوصي181-171طبقات األطباء، ص: ابن أبى أصیبعة ) 155(

 .224ص

 .304رحلة ابن حبیر، ص: ابن حبیر) 156(

حضارة العرب، ترجمة عادل زعیتر، الهیئة المصریة العامة للكتاب، مكتبة : غوستاف لوبون )157(

 .493-492م، ص2000األسرة، مصر، 

تاریخ البیمارستانات، : ، أحمد عیسى344، ص1طبقات األطباء، ج: ابن أبى أصیبعة  )158(

 . 40-20ص

العلوم عند العرب،  :، قدري حافظ طوقان202تاریخ الطب، ص: فرج محمد الهوني  )159(

 .23-19ص

- 76الطب العربي، ص: ، أمین أسعد203- 200تاریخ الطب، ص: فرج محمد الهوني) 160(

77. 
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في تراثنا العربي اإلسالمي، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة : توفیق الطویل) 161(

الحضارة  :، ولیم الخازن96م، ص1985/ هـ1405، الكویت، 87والفنون واآلداب، العدد 

 .119، ص1992، 2العباسیة، دار المشرق، بیروت، ط

في شرح كتاب أبو نصر الفارابي، كتاب الجمع بین رأى الحكمین، الطبعة : ألبیرنصرى نادر) 162(

الحضارة اإلسالمیة، : ، عطیة القوصي51-50ت، ص.الرابعة، دار المشرق، بیروت، د

 .195-194ص

طب في تراث اإلسالم، تصنیف جوزیف شاخت وكلیفورد العلوم الطبیة وال: مارتن بلسنر) 163(

بوزورت، ترجمة حسین مؤنس وٕاحسان صدقي، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، 

 .149م، ص1998/هـ1419، 3، الكویت، ط234سلسلة عالم المعرفة، العدد 

العصر العباسي (تاریخ اإلسالم السیاسي والدیني والثقافي واالجتماعي : حسن إبراهیم حسن) 164(

م، 1991، 3، دار الجیل، بیروت، ط4الثاني في الشرق ومصر والمغرب واألندلس، ، ج

 .404ص

 .165العلوم الطبیة، ص: مارتن بلسنر) 165(

تراثنا العربي، : ، توفیق الطویل405-404تاریخ اإلسالم، ص: حسن إبراهیم حسن) 166(

 .97-96ص

  .190تاریخ الطب، ص: فرج محمد الهوني)  167(

  

  

  المصادر والمراجع

  :المخطوطات: أوًال 
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كتاب تدارك األخطاء، ): ه428أبو على الحسین بن عبد اهللا، ت (ابن سینا  -1

  .59مكتبة جامعة اإلسكندریة، مخطوط رقم 

  :المصادر العربیة: ثانًیا

نوادر الخلفاء المشهور ): ه12ق: محمد بن محمد بن دیاب، ت(اإلتلیدي  -2

محمد أحمد عبد : ، تحقیق)رامكة مع بني العباسإعالم الناس بما وقع للب(ب

 .م2004/ه1425العزیز، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 

أبو الحسن على ابن أبى الكرم محمد بن عبد الواحد الشیباني (ابن األثیر  -3

عمر عبد السالم تدمري، : ، تحقیق5الكامل في التاریخ، ج): ه630الجزري، ت

  .م1997/ه1417ت، لبنان، دار الكتاب العربي، بیرو 

محمد بن على بن محمد األصبحي األندلسي ابن األزرق، ت (ابن األزرق  -4

على سامى النشار، وزارة : بدائع السلك في طبائع الملك، تحقیق): ه896

  .ت.األعالم، العراق، د

): م1269/ه668موفق الدین أبو العباس أحمد بن القاسم، ت (ابن أبى أصیبعة  -5

، 4ي طبقات األطباء، دار الثقافة، بیروت، لبنان، طعیون األبناء ف

 .م1987/ه1407

صحیح ): م870/ه256أبو عبداهللا محمد بن إسماعیل بن المغیرة ت (البخاري  -6

، 3، تحقیق مصطفى دیب البغا ، دار بن كثیر ، بیروت ، لبنان، ط5البخاري، جـ

  .م1987/ هـ  1407

حقیق صالح أحمد الشامي ، صالح البخاري ومسلم ، الجامعة بین الصحیحین ، ت -7

  .، دار القلم ، دمشق) كتاب الطب والرؤیا(أحمد الشامي، 
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): ه245محمد بن حبیب بن أمیة بن عمرو الهاشمي أبو جعفر ت (البغدادي  -8

المجبر ، تحقیق إیلزه لیختن شتیتر ، دار اآلفاق الجدیدة ، بیروت ، لبنان ، 

  .ت.د

الطب ): م  1227/ هـ  629د اللطیف ت العالمة موفق الدین عب( البغدادي  -9

من الكتاب والسنة، تحقیق عبد المعطى أمین قلعجي، دار المعرفة ، بیروت ، 

 م1986/ه1406لبنان ، 

خزانة األدب ولب ): م1682/ه1093عبد القادر بن عمر، ت (البغدادي  -10

محمد نبیل طریفي وآخرون، دار الكتب العلمیة، : ، تحقیق2لباب لسان العرب، ج

  .م1998/ه1418بیروت، 

الحلبة في ): م1278/ه677محمد بن على بن كامل الصاحبي، ت (التاجي  -11

حاتم صالح الضامن، : ، تحقیق1أسماء الخیل المشهورة في الجاهلیة واإلسالم، ج

  .ت.دار النشائر، دبى، د

: ، تحقیق1الخیل، ج): م824/ه209أبو عبیده معمر المثنى، ت (التیمي  -12

  .م1986/ه1406أحمد، دار نهضة مصر، محمد عبد القادر 

رحلة ): ه614محمد بن أحمد بن جبیر الكناني األندلسي، ت (ابن جبیر  -13

  .م2000ابن جبیر، دار ومكتبة الهالل، بیروت، 

طبقات ): م994/ه383أبو داوود سلیمان بن حسان األندلس ت (ابن جلجل  -14

، 2لقاهرة، طاألطباء والحكماء، تحقیق فؤاد السید ، المعهد الفرنسي، ا

  .م1955/ه1374

جمال الدین أبو الفرج عبد الرحمن بن على بن محمد الجوزي، (ابن الجوزي  -15

، تحقیق، محمد عبد القادر 11المنتظم في تاریخ الملوك واألمم، ج): ه597ت 

  .م1992/ه1412عطا ومصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة، بیروت، 
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): ه240بن خیاط الشیباني البصرى، ت  أبو عمرو خلیفة(خلیفة بن خیاط  -16

تاریخ خلیفة بن خیاط، تحقیق أكرم ضیاء العمرى، دار القلم، مؤسسة الرسالة، 

  ه1397دمشق، بیروت، 

محمد بن أحمد بن أبى حاتم التمیمي، ت (ابن حبان البستي  -17

: ، تحقیق2المجروحین من المحدثین والضعفاء والمتروكین، ج): م956/ه354

  .35م، ص1976، دار الوعى، اإلمارات، إبراهیم زاید

): م1475/ه880أبو حفص عمر بن على بین عادل الدمشقي ت (الحنبلي  -18

، دار الكتب العلمیة، 7اللباب في علوم  الكتاب، تحقیق عادل أحمد وآخرون، جـ

  .م1998/ه1418بیروت، 

): ه1089عبد الحى بن أحمد بن محمد ابن العماد أبو الفالح ت (الحنبلي  -19

، دار ابن كثیر، 4ات الذهب في أخبار من ذهب، حققه محمود األرناؤوط، جـشذر 

  .م1986دمشق، 

عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضري ت ( ابن خلدون  -20

، دار القلم ،  1مقدمة ابن خلدون ، الطبعة الخامسة ، ج): م1405/ه808

 .م1984/ ه1404بیروت ، لبنان ، 

أحمد بن محمد بن خلكان البرمكي أبو العباس شمس الدین (ابن خلكان  -21

وفیات األعیان وأنباء أبناء الزمان، تحقیق إحسان عباس، : ـ)ه681األربلى، ت 

  م1900، دار صادر بیروت، لبنان، 1ج

): م1405/ه808كمال الدین بن محمد بن موسى بن عیسى ت ( الدمیري  -22

، 2لبنان، طأحمد حسن، دار الكتب العلمیة، بیروت، : ، تحقیق1حیاة الحیوان، ج

  .م2003/ه1424
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عبد الرحمن بن عمرو بن صفوان المشهور بأبي زرعة (أبى زرعة الدمشقي  -23

تاریخ أبى زرعة الدمشقي، روایة ): ه281الدمشقي، الملقب بشیخ الشباب، ت 

شكر اهللا نعمة اهللا القوجاف، مجمع اللغة : ابن المیمون بن راشد، دراسة وتحقیق

  .ت.العربیة، دمشق، د

الباحة ): م1505/ه911جالل الدین أبو الفضل عبد الرحمن، ت (ي السیوط -24

أحمد عبد اهللا باجور، مكتبة الدار العربیة للكتاب، : ، تحقیق1في السیاحة، ج

  .م2005/ه1424القاهرة، 

، مطبعة 1تاریخ الخلفاء، تحقیق محمد محى الدین عبد الحمید، جـ: ــــــ -25

  .م1952السعادة، مصر، 
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 .، دار الجیل، بیروت، لبنان9أحادیث سید األخیار شرح منتقى األخبار، جـ
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لِ  یَُّة ِفي الِعَراِق ِخَالَل الَعْصِر الَعبَّاِسيِّ اَألوَّ حِّ   إبراهیم محمد على محمد مرجونة. د    الرَِّعاَیُة الصِّ
 

143 2016أبریل                                                           واألربعون لرابعاالعدد 

                                                                                                                        

أبو محمد عبداهللا بن مسلم بن قتیبة الدینوري ت ( ابن قتیبة الدینوري  -40

المعارف، تحقیق ثروت عكاشة، الهیئة المصریة العامة للكتاب، ): ه279

 .م1992القاهرة، 

  .ت.، القاهرة، د1عیون األخبار، ج: ـــــ -41

): م1272/ه671أبو عبداهللا محمد بن أحمد األنصاري ت ( القرطبي  -42
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 .العلمیة، بیروت

/ هـ  728نظام الدین الحسن بن محمد بن حسین القمي ت ( النیسابوري  -59

الشیخ زكریا : ، تحقیق2تفسیر غرائب القرآن وغرائب الفرقان، ج): م 1328
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  .م1970دمشق، 



 اآلداب مجلة كلیة                                                                                                          جامعة بنها
 

146 2016 أبریل                           واألربعون                                  الرابعالعدد 

                                                                                                                        

في التاریخ العباسي والفاطمي، مؤسسة شباب الجامعة، : أحمد مختار العبادي -65

  1987اإلسكندریة، 

قرن األول الرعایة الصحیة والطبیة في ال: أسماء یوسف أحمد آل ذیاب -66
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