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امللخص:
نقل املسلمون العلوم من ميدان التنظري والفلسفه عند اليونان اىل ميدان احلقيقة
العلميه املبين على التجريب ،فقد كانوا اول من بشر باملنهج التجرييب يف التعامـل مـ
العلــوم يف رــاريد الــدنيا ،ذلــا املــنهج القــا ا علــى التجربــه ،واملالسظــه والقيــا
واالستقراء .وليس بيكون  Baconاو إمانويل كانت  Kantفقد ادعى الغربيون انهما
اول من ركلا يف التجربة ونظرية املعرفه االستقرا يه واهميتهـا ،غـري ان العقـالء مـن
مؤرخي العلوم اكدوا ان بيكون وكانت ماهما اال من رالمذة جـابر ابـن سيـان را ـد
املنهج التجرييب يف التاريد.
ومن هنا يعترب العلماء املسلمني اول من نقل الطـب مـن النظريـة والتـنظري اىل
التجربة واحلقيقه العلميه ،اكد اسد العلماء املسلمني بانـه كـان يعـاود جمربارـه مـرارا
وركرارا يف سبيل الوصول اىل احلقيقة العلمية احملضه ،لذلا كانت نظرية املعرفة عنـد
االطباء والعلماء املسلمني عامة ،اما ان ركون مفيدة لالنسانيه اوالركون.
رطورت الدراسات الطبيه يف عامل االسالم اىل سد بعيـد منقطـ الـنظري ،ستـى
اصبح اجملتم االسالمي يتمت بثقافة طبية عاليه ،اليكاد معها خيلـو بيـت مـن بيـوت
املسلمني من كتاب طيب يف الصحة العامه.
لقد كان لالطباء املسلمني يف اجملتمـ االسـالمي عامـة ،مكانـة عاليـة مرمو ـه
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وكرامة المتس ،ألجل ذلا ظهر يف دولة االسالم مجهرة كـبرية مـن االطبـاء احلـذاق
املتميزين النطاسيني ،الذين اطـروا يف مصـنفارها الطبيـه ،او يف مصـنفات خصصـت
آلداب الطب ورعليمه وعلومه ،وصـفات االطبـاء احلقـيقني ،مـا تكـن ردوينـه ـاء
الذهب ،دراسات مستفيضه عن آداب االطباء ووصاياها ،والسـلوك املهـين للطبيـب
باحلقيقه ،ان ما اودعه هؤالء األطباء املسلمني من دراسات يف هذا الشأن لتبيان اهمية
علا الطب ورعليمه ووسا له وآداب االطباء ،يعد سقيقـة مـن اهـا الدراسـات الـ
جاءت على هذا املوضوع يف راريد الطب ،ألنها القضيه ال رالمس اشرف املهـن يف
الدنيا وال ختدم اشرف املخلو ات على االرض ـ االنسان ـ الذي شرفه اهلل بعبادره.
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ABSTRACT
Muslims transfer the science from the field of theory and
philosophy of Greece to the field of fact of scientific, based on
experimentation, They were the first human beings dealing with
experimental approach in science in the history of the world, that
based on experience and observation, measurement and
extrapolation method And not to (Emmanuel Kant) Westerners who
claimed that he was the first to speak in the experiment and its
importance is that the wise men of historians of science have
confirmed that it is not only one of the students of Geber leading
experimental method in history.
If the medicine transferred from theory to the experience and
scientific truth, one Muslim scholars said "we try and try and get
back to the experiment over and over again in order to reach a
purely scientific fact, So the theory of knowledge for the doctors
and scientists or Muslims in general either to be useful to humanity
or may not be.
Medical studies have evolved in the world of Islam is quite
unrivaled until the Muslim community has become a culture of
high medical hardly empty house with Muslim houses of medical
book in public health
Muslim doctors in the Muslim community in general have
global prestige and dignity it does not affect the order that appeared
in the state of Islam a large crowd of talented doctors who
distinguished medical framed in their works or in the works
devoted to the ethics of medicine, education and sciences and real
doctors characters should be digested by the golden ink an
extensive studies on the doctor's Literature doctors their
recommendations as well as their professional conduct to the doctor
the truth, What these doctors left the Muslims of the studies in this
regard is of importance in the science of medicine and education,
methods and literature and is considered one of the most important
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studies that came to On this subject in the history of medicine
because it is the case that touches honor professions in the world
and serving honor creatures on earth, the human being who has
honor to be asked by God for his worship.
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مقدمة:
احلمد هلل رب العـاملني ،والصـالة والسـالم علـى رسـولنا االمـني وعلـى آلـه
وصحبه امجعني ،وعلى من اهتدى بهديه اىل يوم الدين ،اما بعد..
ال شا ان سضارة اإلسالم سضارة عامليه ،امت على القيا والعقـل وااولـه
افادة االنسانيه مجيعا ،ذلا ان القضيه العلميه بالنسبه للعامل املسلا ضيه عطاء وافاده،
فما كان لصاحل االنسان اخذ به وررك ماعدا ذلا ،وبناء عليه مل يكتمل القرن الرابـ
اهلجري اال و د اصبح للمسلمني مدرسة علميه خاصه ،انضوى حتتهـا مجيـ العلـوم
التطبيقيه اال وهي مدرسه التجربة واملالسظة واالسـتقراء ،هـدف هـذه املدرسـه هـو
احلقيقة العلميه ،بعيدا عن التنظري ومتاهات الفلسفة ال اضلت أصحابها .لذلا رطورت
العلوم التطبيقيه يف دوله اإلسالم من املشرق اىل املغرب واصبح للنا

علا جديد.

والطب كان اها العلوم التطبيقيه يف دولة االسالم كعلا شريف يف ذاره ،وعلا
مها خيدم سياة االنسان ،فسما هذا العلا ستى اصبح له عند سا ر النا

مكانة عاليه

مرمو ه ،ولالطباء كرامة المتس ،واصبح من اشهر واها العلـوم احملمـودة يف شـريعه
اإلسالم كما أشار اىل ذلا بعض العلماء فقال :العلا علمـان :علـا األديـان ،وعلـا
االبدان.
ومن هنا و د اضحى هذا العلـا مهمـا ومشـهورا وشـريفا يف فكـر املسـلمني،
فالبد ان علماءه د وضـعوا لـه ـوانني ورعـاريف وموضـوعات و رسـوم وسـدود
باعتباره اسد اشهر علوم املنطق اجلزء األول من علوم احلكمة ،وبالتالي البـد وانهـا
د ننوا له آدابا وسلوكا ،من ال يتصف بها من األطبـاء فـال يعـد مـن اهـل صـناعة
الطب ،وال جيوز له ممارسه مهنتها.
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لقد صنف كبار األطبـاء يف دولـه اإلسـالم ،مصـنفات جليلـه يف سـا ر علـوم
الطب ،ضمنوها هذه اآلداب ال جيب ان يتحلى بها الطبيب احلـاذق الشـريف ،بـل
وجدنا من سذاق األطباء من صنف كتابا او رسالة او مقالة يف آداب الطب واألطبـاء
واخال ها ،ومـاينبغى ان يكـون عليـه الطبيـب النطاسـي يف علمـه واخال ـه و يمـه
وسلوكه ،و د اسصيت هؤالء األطباء فوجدرها يزيدون على العشـرين مـن األطبـاء
احلذاق يف العراق والشام ومصـر ،سـطروا يف كتـبها رلـا مـا تثـل مفخـرة للطـب
اإلسالمي ،مما أشار اليه واهتا به العديد من األطباء ومراكز البحوث واملعاهد الطبية
العامليه الذين جعلوا رلا اآلداب من اها املواثيق الطبية للطب العاملى احلديث.
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طالعنا خالل العصـور االسـالميه املتتابعـه ،يف املشـرق االسـالمي يف العـراق
والشام ومصر ،كوكبة كبرية من االطباء احلذاق ،صنفوا الكثري من املؤلفـات يف علـا
الطب ،اال انها متيزوا عن بقية االطبـاء املسـلمني ـا اودعـوه يف كتـبها الطبيـه مـن
دراسات مستفيضه عن آداب االطباء ووصاياها ،والسلوك املهين للطبيـب باحلقيقـه،
ان ما اودعه هؤالء األطباء املسلمني من دراسات يف هـذا الشـأن لتبيـان اهميـة علـا
الطب ورعليمه ووسا له وآداب االطباء ،يعد سقيقة من اها الدراسـات الـ جـاءت
على هذا املوضوع يف راريد الطب ،ألنها القضيه ال رالمس اشـرف املهـن يف الـدنيا
وال ختدم اشرف املخلو ات على االرض  -االنسان  -الذي شرفه اهلل بعبادره.
والقا مة رطول بدءا بابي احلسن علي بن ربن الطربي (ت اواخرالقرن الثالـث
اهلجري) وكتابه فردو

احلكمـه ،اىل الرهـاوي (ت اوا ـل القـرن الرابـ اهلجـري)

وكتابه ادب الطبيب ،اىل الرازي (ت320هـ) وكتابه اخالق الطبيـب ،اىل صـاعد بـن
احلسن الطبيب (ت بعد  464هـ) وكتابه التشويق الطيب اىل علي بن رضوان املصـري
(ت 453هـ)وكتابه الناف  ،اىل ااملختار بن احلسن بن بطالن (ت455هـ)وكتابه دعـوة
االطباء ،اىل ابن مجي طبيب صالح الدين (ت 586هـ) وكتابـه املقالـه الصـالسية يف
إسياء الصناعة الطبية؛ اىل آخرها امود بن مسـعود الشـريازي (ت 710هــ) الـذي
اشب هذا الباب دراسة وحبثا مستفيدا مما دمه االطباء بله مما سنالسظه يف نهاية هـذا
العمل.
مما هو معروف بديهة لدى مؤرخي العلوم ،ان رعليا الطـب مل يكـن سـدثا يف
اإلسالم وإمنا كان معروفا لدى األما السابقة ،غري أننا وجدناه يف اإلسالم ـد رطـور
كثريا ،وانتهج مناهج متعددة كانت رتطور ورتجدد على مر القرون ،مما يتيح ويسـمح
لنا بان نسميه (املدرسة الطبية اإلسالمية) فقد نادى الكثري من األطباء احملققـني دا مـا
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ويف كافة العصور اإلسالمية ،إىل العمل على رطوير صناعة الطب علومها ومناهجهـا
والنهوض بها ،واستمرار الدراسات الطبية اجلادة ،والقضاء على أدعياء الطب الـذين
أفسدوا ااسن هذه الصناعة وأبادوا علمها وعملها .وأكد هؤالء األطبـاء أن صـناعة
الطب ال تكن استمرارها وية وعطاؤها متجددا إال باالهتمام بعلمهـا وعملـها ،وال
يتا ذلا إال إذا أسسن اختيار معلمها ومتعلمها(.)1
كان هلؤالء االطباء احملققني دور عظـيا وفاعـل لتفعيـل كـل مناشـا احليـاة يف
الشام والعراق ومصر ،فقد نشطت احلياة العلمية إىل سد بعيد ،وازدهـرت ورطـورت
العلوم ،وراجت جتارة العلا واملعرفة ،وكثرت املصنفات ،وأصبح للعلمـاء دور كـبري
يف مج كلمة املسلمني ووسدة صفها ،وأصبح هلا مكانة مرمو ـة يف كافـة األوسـا
االجتماعية ،ومن هنا كان اهتمام عدد كبري من األطباء يف املشرق اإلسـالمي السـيما
يف بالد العراق والشام ومصريف القرون اهلجريه من الثالث اىل السـاب بعلـوم الطـب
والتعليا الطيب ومناهجه ،فوضعوا يف ذلا مصنفات سسـان رناولـت هـذا املوضـوع
بالدراسة والبحث ،هدفها يف ذلـا رنبيـه التالمـذة ورـوجيهها إىل أفضـل الوسـا ل
والطرق ،وإىل املنهج القويا يف رعلا ودراسة الطب.
ولقد أشار إىل ذلا أبو العالء صاعد بن احلسن الطبيب( )2يف خامتة كتاب (التشـويق
الطيب) سني ال " :د بينا ا كنا عزمنا على أن نأري به يف هذه املقالة ،وبذلنا اجلهد يف
رشويق أهل الذكاء والفها م وجود األسباب املمكنة إىل رعلا صناعة الطب( .")3كما
أشار إىل ذلا علي بن رضوان سيث يقول " :إن صدنا أن نـبني مـا النـاف يف رعلـيا
صناعة الطب ،ذلا أنه عرض لنا يف رعليمها غرية عظيمة ورعبنا فيه رعبا عظيما ،فلما
و فنا على السبب املستقيا يف رعلمها رأينا أن نسعف به كل من نظر فيه لنريح الواسد
من املشقة ال نالتنا ،وال يق يف سرية من أمره فيفوره الكمال يف صناعة الطب"(.)4
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إن ما يدلي به هؤالء األطباء يف كتبها رلا ،ال رنا ش آداب االطباء ومناهج
التعليا الطيب وطر ه ووسا له ،ما هو إال وجهة نظر كل واسد مـنها فيمـا ينبغـي أن
يكون ،وما هو املنهج األفضل الذي يراه .أما ما هو كـا ن فعـال ،وكيـف كانـت رـتا
عملية التعليا الطيب ،فقد ال يتفق ذلا أسيانا م وجهة نظـر كـل واسـد مـنها ،ألن
ذلا مرربا متاما بالطبيب و درارـه العلميـة ،واجتاهارـه اليبويـة ،ومنهجـه يف رعلـيا
الطب ،هذا إذا أخذنا يف االعتبار مسة العصر ،ومدى نشا احلركة العلمية والفكرية
فيه.
ويف دراسة اطروسات وافكـار هـؤالء االطبـاء ،فيمـا يتعلـق بـبداب االطبـاء،
ومناهج وطرق رعليا الطب يف يف املشرق االسالمي يف هذه الفية سـوف نسـتعرض
ونأري على جممل االجتاهات.
واجده مناسبا بـل احلـديث عـن منـاهج هـؤالء األطبـاء خـالل هـذه الفـية
واجتاهارها التعليمية العلمية والعملية ،ان نتطرق إىل اخـتالف وجهـات نظـر علمـاء
الطب ومناهجها يف مدى أهمية ورقييا دراسة طالب الطب لعلوم الفلسفية ،واملنطق،
واهلندسة ،وعلا الرياضيات ،والنجـوم ،واملوسـيقى ،وذهـابها يف ذلـا إىل مـذاهب
خمتلفة بني من يرى أهميتها لطالب الطب ،وبني مـن يقلـل مـن شـأنها وفوا ـدها لـه
وعدم ساجة الطبيب إليها ،وسنبني طرق هـؤالء األطبـاء ومنـاهجها وكيـف رعامـل
هؤالء االطباء م هذه املسألة خالل هذه الفية.
أخذ الطب اإلسالمي خالل القرون اخلمسـة األوىل ،ورـأثر بالنظريـة اليونانيـة
ال رُخض الطب للفلسفة وجتعله جزءا منها وعلما من علومها ،وكان ـد آزر هـذه
النظرية وك ّر

هذا املنهج الطبيب جالينو

طبيبا وفيلسوفا(.)5

وذلا بل اإلسالم بعدة رون ألنه كان
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على أننا وجدنا عددا من األطباء احملققني ،خالل هذه القرون االربعه من كان
له وجهة نظر خمالفة للمنهج اجلالينوسي يف رعليا الطب ،ولعل أبـو الفـر علـي بـن
هندو كان واسدا من أولئا األطباء اجملددين يف مناهج رعليا الطـب ،سيـث هـده يف
كتابه (مفتاح الطب) يتحدث عن علوم الفلسفة ال ينبغـي للطبيـب معرفتهـا ليكـون
كامال يف الصناعة الطبية ،وهو يفصل يف هذه املسألة فيقـول " :إن جـالينو

لتفخيمـه

أمر الطب جعل الطبيب فيلسوفا"( )6ويقول :و د باسثت أستاذي أبو اخلري اخلمار( )7يف
ذلا ،فرأينا يف وله هذا سيفا ،وذلا أن الطبيب هو الذي يفيد أبدان النا

الصحة،

والفيلسوف هو احمليا حبقا ق املوجودات ،فلئن جيعل الفيلسـوف طبيبـا ،أوىل مـن أن
جيعل الطبيب فيلسوفا ،فإن الفلسفة عامة اتوية على الطب وغري الطب ،وهـي الـ
رسمى صناعة الصـناعات ...وسـأزيد ـولي بيانـا :اعلـا أن الفلسـفة جـزآن نظـري
وعمليّ:
النظري :هو املشتمل على علا الطبيعيات ،وهو علا طبا األفالك وكواكبهـا
والعناصر األربعة والكا نات منها ،وعلى علا الرياضيات ،وهو علا العدد واهلندسـة
والتنجيا واملوسيقى .وعلى علا اإلهليّات.
والعملي :هو املشتمل على السياسات الثالث وهي سياسـة الـنفس الـ هـي
علا األخالق ،وسياسة املنزل ،وسياسة املدينة ال رنتظا بالنبوة واإلمامة وامللا.
أما الطبيعيات ،فال حيتا الطبيب ا هو طبيب إىل اإلساطة جبميعها ،بل يكفيه
أن يعلا بعض أجزا ها ،وهو ما يتصل بصحة بـدن اإلنسـان ومرضـه ،مـن العناصـر
واألمزجة واألخال واألعضـاء والقـوى واألفعـال الصـادرة عـن القـوى وأسـباب
الصحة واملرض ودال ل الصحة واملرض ،وال جيب عليه أن يقف على مجي مباسـث
هذا اجلزء ،بل على املباسث ال ختص الطبيب ،ورغين يف أمر الصحة واملرض.

السلوك املهين لبعض مشاهري أطباء العراق والشام ...أ .د .مريزن سعيد عسريي

199

وأما العلا الرياضي ،فيحتا الطبيب منه إىل ما أ ول :حيتا إىل طرف صـاحل
من علا التنجيا ،فقد سكى جالينو

عن أبقرا أنه ال :إن منفعة علا النجوم من

صناعة الطب ليست بيسرية وسقا ال ذلا ،فإن أمر البحران ـ راريد املرض ـ وأيـام
البحران ال يتحقق إال من صناعة التنجيا ...وال بد يف رعلا التنجيا مـن اهلندسـة إال
أنه يكفيه منها القدر الذي يقف على ساجته ،ويتوصل من علـا النجـوم إىل غرضـه،
دون سا ر العلوم اهلندسية ال ال ركاد رنحصر كثرة وانبسـاطا ورنوعـا وارسـاما ،أمـا
العدد فال ساجة بالطبيب إليه ،اللها إال أن يقول ا ل إن البحارين الكا نة يف األفراد
أ وى من الكا نة يف األزوا  ،فواجب على الطبيب أن يعـرف سـال الفـرد والـزو ،
والسبب يف هذا التفاوت ،فإن كان ال بد للطبيب من العدد ،فله يف معرفة هذا القـدر
كفاية وبالغ دون االستكثار واالستغراق.
وأما العلا املوسيقي ،فهو داخل يف صناعة الطب بوجه من الوجوه ...غري أني
أ ول " :إن الطب الذي كان على هذا الوجه د باد واضمحل ،إذا كان أبقرا يف على
شهرره مل يعرفه ،وإمنا أسال به على القدماء بله فإن اشتغالنا باستخراجه سصـل بعـد
األعمار واألدوار ،فينبغي أن يكون كالمنا حبسب الطب األبقراطي املوجود عنـدنا...
وال يوجب ذلا أن يكون الطبيب هو املتعاطي للنقر والزمـر والـزفن والـر ص ،بـل
للطب خدم كثريون كالصيدالني ،الفصاد ،احلجام ،احلقان ،فهو يستعني بهـا ،ويكـل
هذه األعمال إليها فكذلا يستعني باملوسيقار فيما حيتا إليه من ذلا الباب ...وأما
املنطق الذي هو آلة الفلسفة ،وهو علا صناعة القيا

والربهان فمعرفـة الطبيـب لـه

وغزارره فيه بل إساطته واستغرا ه جلميعه مـن أوجـب الفـرا ض عليـه وألن الطـب
احلقيقي هو القياسي ...،فهذا مجي ما جيب على الطبيب حتصـيله ،ستـى يسـتحق أن
يسمى طبيبا وال ركون معاجلته جزافا " (.)8
أن ما ذهب إليه أبو الفر يف ذلا كان د سبقه إليه بعض األطباء النطاسـيني
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يف املشرق واملغرب اإلسالمي ،ولعل صاعد( )9كان واسدا من مشـاهري أطبـاء الشـام
الذين أوسعوا هذا الباب دراسة وحبثا ،فنجده ذهب إىل ما ذهـب إليـه ابـن هنـدو يف
حتديد ورقييا أهمية هذه العلوم بالنسبة لطالب الطب ،وما حيتا إليه الطبيب من رلا
العلوم الفلسفية( )10ويستشهد على صحة وله بكالم اله جالينو

يف كتاب ذكر فيه

مرارب راءة كتبه ملّا ذكر الفلسفة وصناعة الطـب فقـال " :إال أنـه ينبغـي أن رعلـا أن
الذي يقصد هارني الصناعتني وأسكامهما مجيعـا ،ينبغـي أن يكـون فيهمـا ذهنـا جيـد
احلفظ شديد احلرص اتمال للتعب ابا له ،وأن يتفق له من السعادة مـا ارفـق لـي يف
رأدبي منذ صغري م أبي بعلا اهلندسة واحلساب ،فإنه مل يزل يـؤدبين بسـا ر اآلداب
والرياضيات ال رأدب بها األسرار ،ستى انتهيت من السن إىل مخس عشرة سنة ،ثـا
أنه أسلمين يف رعليا املنطق و صدي سينئذ لتعليا الفلسفة وسدها ،فرأى رؤيـا دعتـه
إىل رعليمي الطب فأسلمين يف رعليا الطب و د أرت عليّ من السن سب عشرة سـنة،
وأمرني أن أداوم م رعلمي للطب على ما كنت أخذت فيه من رعليا الفلسفة ،وأوال
أني شغلت نفسي عمري كله يف معاني الطب والفلسفة ملا كنت أعلا منهما شـيئا لـه
در ،على ما ارفق لي من السعادة ا ذكرت من أمر أبي ،وعلى أنه مل أجد أسدا ممـن
كان يتعلا معي إال و د كنت أسبقه إىل رعليا ما كنت أرعلمـه "( )11ثـا يقـول " :فهـذا
دليل واضح من ول هذا احلكيا على أن احلاجـة داعيـة ملـن أراد أن يـتعلا صـناعة
الطب إىل رعلا املنطق ،ومجل من العلوم الرياضية " (.)12
خالف هذا الرأي عدد من االطباء وكان الطبيب علي بن رضوان املصري مـن
مشاهري األطباء الذين خالفوا هذا املذهب( ،)13فقد كان الرجل مفتونـا ومولعـا بـبراء
جالينو

وكتبه ومناهجه يف رعليا الطب سيث هده يقول " :إن لقب طبيب جيـب أن

ال يطلق إال على من يتعاطى الفلسفة والطب معا ،و إال فهو لـيس طبيبـا بـل متطببـا
"( )14ويقول فيما ينبغي أن يتقدم صناعة الطب " :و بل أن رشرع يف رأملها ابدأ فـاررقي
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يف احلساب واهلندسة ثا يف صناعة املنطق ،وال متعـن يف واسـدة مـن منزلـة الصـنا
إمعان من يقصد إفناء عمره فيها كله ،ولكن أمعن ستى رصري لا وة يتهيأ لـا بهـا
ق إذا رعلمـت صـناعة املنطـق أن رقـ يف اهلـذيان
أن رتعرف فيما يتلقـاك فيهـا ،ورَـ َو ّ
العنادي ،أعين أن رتلق كل وم ا رعاند ،لكن الزم يف كل علـا وصـناعة أصـوهلا...
وبعد أسكام هذه األشياء أسلا نفسا يف صناعة الطب
"

()15

.

نالسظ جليا انه من خالل النظر اىل كالم هؤالء العلماء يف هذه املسألة ،يتـبني
أنها يرمون يف أغلب األمر إىل روسي معارف علوم احلكمـه لـدى األطبـاء ورالمـذة
الطب بل أن يشرع يف دراسة الطب ورعلمه ،وها حيذرون يف كالمها من االستغراق
يف راءة هذه العلوم والتعمق فيها وصرف الو ت يف راءة كتبها فابن هنـدو يقـول:
"

فإن كان للطبيب من العدد ،فله يف معرفـة هـذا القـدر كفايـة وبـالغ دون االسـتكثار
واالستغراق "( )16ويقول ":فأما العلا اإلهلي فمـن الظـاهر أن الطبيـب مـن سيـث هـو
طبيب ال يلزمه البحث عنه ،والو وف على سقا قه "( )17ويقول صاعد " :وحيتـا بعـد
ذلا أن يكون عارفا من احلساب بوجه الضرب والقسمة والنسبة من غـري رـد يق يف
ذلا وإشغال الزمان منها ا ال حيتا إليه "( )18ويقـول يف موضـ آخـر " :ويعلـا مـن
النجوم ما ال بد منه مثل علمه بشـكل األرض ووضـعها وسـا الفلـا )19(" ...وابـن
رضوان يقول " :وال متعن يف واسدة من منزلة الصنا إمعان مـن يقصـد إفنـاء عمـره
كله.)20( ...
فيها
"
ونالسظ ان مجهور أطباء املسلمني خالل هذه الفيه اهتمـوا بـالعلوم احلكميـه
اهتاما كبريا ،وكانوا يعتربونها أساسا من ثقافة الطبيب وعلومه دون إيغال ،وتكننا أن
نقسا طرق رعليا الطب يف املشرق االسالمي خالل هذه الفية إىل طرق ثالث هي:
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الطريقة األوىل :ارباع املدرسه اليونانيه ممن كان مفتونا بأسلوبها يف رعليا الطب،
وهواالهتمام يف بدايات التعليا وخالله بالعلوم احلكميه واعتبارها جـزءا مـن علـوم
الطب ،وهو ما كان سا دا ستى نهاية القرن اخلامس اهلجري(.)21
الطريقة الثانية :ارباع املدرسه ال ررى الفصل بني الطب والفلسـفه وال يـرون
عال ة بينهما ،وهؤالء يف مجلة أطباء املشرق ليل(.)22
الطريقة الثالثة :واصحاب هذه الطريقة مجعوا بني املنهجني،فأخـذوا بأسـلوب
املدرسة اليونانية ال رعنى بالعلوم احلكميه ،وبني األسلوب الذي انتهجه اجملددون يف
مناهج رعليا الطب من األطباء املسلمني.
فضل مجهورأطباء املشرق االسـالمي وستـى املغـرب سيـث انتهجـوا الطريقـة
الثالثة ال جتم بني الطب وعلوم احلكمه ،م العناية بالتجربة واملالسظـة والكشـف
السريري ،و د مثل هذا االجتاه فيما بل القرن الساد

اهلجـري الطبيـب امـد بـن

زكريا الرازي الطبيب الفيلسوف (313هـ925 /م) وأبـو علـي احلسـني ابـن سـيناء
(428هـ1036 /م)الفيلسوف الطبيب ،فقد كـان ملدرسـتيهما ومنهجيهمـا يف رعلـيا
الطب أثرا بارزا عند كافة االطباء املشار ه ،وهما من األطباء الذين مجعوا بـني الطـب
والفلسفة يف آن واسد ،وهلـا يف الطـب والفلسـفة مؤلفـات سسـان ( ،)23وكـان هلـذا
املذهب التوفيقي بني الطب والعلوم احلكميه عنـدهما أثـره يف رصـور الطـب وفهمـه
على ال رغا من أنهما كانا يؤمنان سقيقة بفصـل علـا الطـب عـن غـريه مـن العلـوم
احلكمية؟ وجعلِه علما منفردا ا ما بذاره له سدوده ورسومه وموضوعاره وآالره .فقد
مسى ابن سيناء كتابه (القانون يف سد الطب) ،وجعل الرازي الطـب علمـا منفصـال
عن الصيدلة فكان يقول :للطب باب وللصيدلة باب آخر (احلاوي – باب الصيدلة).
ومما جتدر االشـارة اليـه ان معظـا األطبـاء – ستـى القـرن اخلـامس – كـانوا
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يقسمون الطب إىل علا وعمل ولكنها ال يفصلون القسا العملـي عـن بـاب العلـا
النظري ،و د نبه ابن سيناء إىل هذا املعنى يف أول كتابه القانون( )24سيث ال:
"إذا يل أن من الطب ما هو نظري ومنه ما هـو عملـي فـال جيـب أن يظـن أن
مرادها فيه هو أسد سمي الطب هو رعلا العلا ،والقسا اآلخر هو املباشرة للعمـل
كما يذهب إليه وها كثري من الباسثني عن هذا املوض  ،بل حيـق عليـا أن رعلـا أن
املراد من ذلا شيء آخر وهو أنه ليس واسـد مـن سـمي الطـب إال علمـا ،ولكـن
أسدهما علا أصول الطب واآلخر علا كيفية املباشرة ،ثا خيص األول منهمـا باسـا
العلا أو باسا النظر وخيص اآلخر باسا العمل ،فنعين بالنظر منه ما يكون التعليا فيه
مفيد االعتقاد فقا من غري أن يتعرض لبيان كيفية عمل مثـل مـا يقـال يف الطـب أن
أصناف احلميات ثالثة ،وإن أصناف األمزجة رسعة ،ونعين بالعمل الذي يفيد التعليا
فيه رأيا ،وذلا الرأي متعلق ببيان كيفية عمله ،...فإذا علمـت هـذين القسـمني فقـد
سصل لا علا وعملي وعلا عملي وإن مل رعمل ا "(.)25
و د برز يف الشام من مؤيدي هذه الطريقه الطبيب رشيد الدين علي بن خليفة،
فكان اسد األطباء الذين مجعوا بني الطب والعلوم احلكميه ،وكان من اصحاب فر ـة
أهل النظر والقيا

فيقول " :اشـتغل بكـالم املشـهورين اجلامعـة أوال ،فـإذا سصـلت

الصناعة فاشتغل بالكتب اجلز ية من كالم كل ا ل عاريا من ابته أو بغضه ،ثـا زنـه
بالقيا

وامتحنه إن أمكن بالتجربة وسينئذ ا بل الصحيح ،وإن أشكل فأشرك غـريك

فيه ،فإن لكل ذهن خاصية ملعان دون معان"(.)26
ونالسظ ان الطبيب النطاسي ابن النفيس سـدد العال ـة بـني الطـب والعلـوم
األخرى بقوله " :إن يف معرفة ما به يشارك الطب غريه مـن الصـناي النظريـة ومـا بـه
خالفها زيادة رعريف حلقيقة الطب فلذلا ذكرنا هذا الفصل هاهنا ...إن العلوم منهـا
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ما هي مباينة للطب ومنها ما هي مشاركة له ...واملباينة ،منها مباينتها لـه يف األجـزاء
املقومة مثل علا احلساب واهلندسة ،وللطب يف املوضـوع واملبـادي واملسـا ل ،ومنهـا
مباينتها له يف أسكام املسا ل بأن ركون املسألة يف الطب يباين سكمهـا يف علـا آخـر،
والعلا املباين للطب بهذا الوجه د يكون بينهما مشاركة يف شيء من املوضـوع و ـد
ال يكون كذلا ،واألول كمباينة الطب لعلا األخالق ،فإن كل واسد منهما ينظـر يف
وى اإلنسان الشهوانية لكن الطب يوجب رقوية رلا القوى ،وعلا األخالق يوجب
إضعافها ،ومن ذلا فال خلل يف أسـد العلمـني ،وذلـا ألن غـرض الطبيـب رقويـة
البدن ...وغرض علا األخالق إصالح سال النفس ،والثاني كمباينة الطب للفقـه يف
أن الطب يوجب شرب اخلمر ،والفقه حيرمه ذلا أن مقصود الطب سفظ الصـحة...
وعرض الفقه أن ركون أفعال املكلفني على الوجه املرضي هلل رعاىل ،وإمنا يكون ذلا
باجتناب اخلمر.
أما العلوم املشاركة للطب فمنها ما بينهمـا وبـني الطـب عمـوم وخصـوص،
ومنها ما ليس كذلا ،واألول كالعلا الطبيعي فإن الطب يشاركه يف النظر يف اإلنسان
وليس أسدهما أعا من اآلخر وال يشاركه يف النظر يف بدن اإلنسـان والطـب أخـص
من الطبيعي ،والثاني كعلا األخالق فإنه يشاركه الطب يف النظـر يف اإلنسـان ولـيس
أسدهما أعا من اآلخر وال موضوعا فو ه ،ونظر الطب يف بدن اإلنسـان مـن سيـث
الصحة واملرض ،ونظر علا األخالق هو يف نفس اإلنسان من سيث هلا ـوى عمليـة
"( )27وابن النفيس هنا يوافق بكالمه هذا اجتاه أصحاب هذا املنهج الذي يؤمن باهميـة
التجربة والقيا .
و د ارسا رعليا الطب يف املشرق االسالمي إبان فية البحث ،بسمات واضحة
واجتاهات ادده يتضح من خالهلا ظهور ما نستطي أن نسـميه -باملدرسـة اإلسـالمية
لتعليا الطب  -هذه املدرسة ال حتددت مناهجها وارضحت اجتاهارهـا منـذ بـدايات
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القرن الراب اهلجري وال كان الفكارها رأثري على اجتاهات اطباء الفـيه فمـن هـذه
السمات ما يلي:
أوال :اعطوا للعلوم احلكمية واملنطق اهمية بالغة رغا املو ف املتشدد منها.
ثانيا :ربنيها كتب األطباء اليونانيني أمثال أبقرا وجالينو

والعناية بهاعنايـة

كبريه رغا ما متثله مناهجها من صعوبات مجة لدى املتعلمني.
ثالثا :اهتمامها املتزايـد بكتـب األطبـاء الفالسـفة املشـار ه املسـلمني ،أمثـال
الرازي ،وابن سيناء يف التعليا الطـيب ورـبين منـاهجها يف ذلـا علـى منـاهج اطبـاء
اليونان.
رابعا :اعتمادها كتبا طبية اخرى متثل اجتاهات منسجمة م اجتاهـات االطبـاء
املشار ه يف التعليا الطيب مثل كتاب الزهراوي (التصريف ملن عجز عن التأليف) فهو
ممن يرى دراسة الطب منفصلة عن الفلسفة وغريها من العلوم( )28كمـا أنـه ينظـر إىل
مصنفات األوا ل أنها مطولة بال طا ل واساليبها ومناهجها مستغلقة على املتعلمني.
خامسا :اعتمادها يف رعليا الطب على املنهج اجلديد الذي بشر بـه جـابر بـن
سيان يف التعامل م العلوم ،منهج املالسظة والتجربة والتدرب داخل البيمارسـتانات
عامة ،وكان األطباء املعلمون يؤكدون على ذلا طوال هذه الفية.
سادسا :التأكيد على ضرورة ردريب األطباء على عمل اليد واحلديد ،و يامها
بالعمليات اجلراسية بأنفسها ،وهو ظاهر من خالل مصنفات بعـض األطبـاء يف هـذا
العصر(.)29
سابعا :بالغوا يف االهتمام باللغة العربية وآدابها ورعليمها ،مما ساعد على رطور
صياغة واستحداث املصطلح الطيب اإلسالمي(.)30
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ثامنا :االجتاه النقدي لنظريات وآراء كثري مـن مؤلفـات األطبـاء اليونـانيني أو
األطباء املسلمني يف جمال الطب واحلكمه.
راسعا :كان هناك عدد كبري من األطباء يقومون اويشرفون على صناعة األدوية
ورركيبها وجتريبها،بأنفسها فقد كان لديها يف هذا العصر معرفة واسعة بعلا االدوية.
عاشرا  :ارسا عدد كـبري مـن األطبـاء يف هـذا العصـر باملـام واسـ يف العلـوم
الشرعية عامة ،فقد رأثرت احلركة العلمية الطبية باملناخ العلمي السـا د الـذي بـرزت
ونشطت فيه الدراسات الشرعية غالبة على احلركة العلمية بوجه عام.
والستكمال ماسقناه يف الور ات السالفه اراه لزامـا منا شـة مسـألتني مهمـتني
ررربا باطباء هذا العصر ،يربز من خالهلما مو ف أطباء املشرق من العلـوم احلكميـة
واملنطق وعال تها بـالعلوم الطبيـه ،وعنـايتها بعلـوم اللغـة العربيـة والنحـو وظهـور
املصطلح الطيب لديها:
األوىل :اهتمامها بالعلوم احلكمية واملنطق وعال تها بالعلوم الطبيه:
واجهت العلوم احلكمية عامة مو فا متشددا من علماء الشريعة يف هذا العصـر
و راءة كتبها ،ورعلمها ورعليمها ستى انها أصبحت ارمة لدى الكثري منها ،و صـدر
يف ذلا الفتاوى الشرعية من عدد من العلماء(.)31
والظاهر ان علماء الشريعة ارادوا بذلا عشاق العلوم احلكمية والعوام سينما
ظهر خطرها وشرها على عقا د الكثري منها( ،)32وم هذا املو ـف الواضـح والنهـي
الشديد من بل العلماء والسـالطني( )33إال أنـه وجـد عـدد غـري ليـل مـن األطبـاء
املشـار ه كـانوا يدرسـون علمـي الفلســفة واملنطـق ،ويولونهمـا عنايـة خاصـة وهلــا
مصنفات ردل على براعتها ورسوخ دمها فيها( )34و د عزز هذا االهتمام بالفلسفة
وجود عدد من كبار الفالسفة املشـهورين بهـا ممـن عـاب يف بـالد الشـام إبـان فـية
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البحث ،وكان هلا اكرب االثر يف بقاء الفكر الفلسـفي بـني طلبـة الطـب ،أو ممـن ـرأ
عليها يف هذا الفن .ويأري يف مقدمة هؤالء الفالسفة:
شهاب الدين السهروردي (587هــ 1191 /م) وهـو مـن الفالسـفة الكبـار
الذين رأثر النا

بكتبها( ،)35وكان له بالشام رالمذة ،و ـد شـن عليـه الفقهـاء عنـد

السلطان صالح الدين األيوبي لفساد عقيدره ،وأنه إن بقي سيا فسوف يفسـد عقيـدة
ابنه امللا الظاهر وأنه جيب تله ،فحبسه امللا الظاهر يف لعة سلب ومن عنه الطعام
والشراب ستى مات

()36

ال ابن أبي أصيبعة:

" سدثين الشيد سديد الدين بن عمر ال :كان شهاب الـدين السـهروردي ـد
أرى إىل شيخنا فخر الدين املارديين ،وكان ييدد إليه يف أو ات وبينهما صدا ة ،وكـان
الشيد فخر الدين يقول لنا ما أذكى هذا الشـاب وأفصـحه ،ومل أجـد أسـدا مثلـه يف
زماني ،إال أني أخشى عليه كثرة رهوره واستهتاره ،و لة حتفظه أن يكـون ذلـا سـببا
لتالفه ...وملا بلغ شيخنا فخر الدين املارديين تله ال لنا :أليس كنت لت لكـا عنـه
هذا من بل ،وكنت أخشى عليه منه"(.)37
وكان سيف الدين أبو احلسن علي بن علي اآلمدي (635هــ1237 /م) مـن
أكابر الفالسفة الذي اشتهروا بتبحرها يف علوم احلكمة األوىل وبرعوا فيها ،و د ـرأ
عليه عدد من التالمذة الطب يف جمالس للتعليا كان يعقدها يف بيته( )38و د كان سبب
عزله عن املدار

العامة اشتغاله بعلا الفلسفة واملنطق ،وردريسه هلا داخل املـدار

الفقهية بالشام(.)39
وبرز ايضـا الفخـر بـن البـدي البنـدهي (657هــ 1259 /م) وكـان لفكـره
الفلسفي اثر كبري على كثري من مريديه ،كـان أبـوه مـن رالمـذة فخـر الـدين الـرازي
الفيلسوف الطبيب صاسب كتاب (املباسث املشر ية) وكانت له عناية بالفلسفة وعلوم
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األوا ل ،استقر زمنا يف بعض مدار
بالعلا باملدار

دمشق يعلا ستى أفسد عقا د بعض املشـتغلني

ا لديه من فكر فلسفي ،فقد كان جياهر باسـتنقاص األنبيـاء علـيها

السالم(.)40
واشارت املصادر اىل أن الشـهاب النقـاب (656هــ 1228 /م) كـان زنـديقا
يتقن املنطق وعلا الكالم وطرق احلكماء يف إنكار النبوات واالزدراء ا أهل اإلسالم
عليه ،وكان يسكن داخل املدرسة النورية()41بدمشق وله جملس باجلـام جيتمـ عليـه
مجاعة على طريقته يقرؤون عليه(.)42
كما اجتم عدد من االطباء يقرؤون علا الفلسفة واملنطق( )43على احلسن بـن
امد بن ها الغنوي األربلي الضرير (660هـ 1261 /م) ،كان فيلسوفا متفننا ،بارعا
يف علا الكالم ،فكان عشاق علوم احلكمة ييددون إليه يف بيته مـن املسـلمني وأهـل
الكتاب وغريها ،فيتعلمون منه الفلسفة وعلا الكالم( ،)44ورذكر املصادر أنه رج يف
آخر سياره وراب ،ويف ساعة موره رلى وله رعاىل " أال يعلا مـن خلـق وهـو اللطيـف
اخلبري " ( )45ثا ال صدق اهلل وكذب ابن سيناء كذب ثا خرجت روسه (.)46
وكانت كتب الفالسفة اليونـانيني ،واملسـلمني أمثـال :الكنـدي و ابـن سـيناء،
والرازي ،وغريها متداولة يف ايدي االطباء واحلكماء وهلا عليها شروح وخمتصـرات
ورعليقات()47فقد كان بعض األطبـاء ااملشـار ه لديـه ميـل كـبري إىل علـوم الفالسـفة
بعضها يف احملـاذير الـ نبـه عليهـا

واملناطقة ،و د أغر وا يف رعلا هذه العلوم ،وو

العلماء فيمن يتعاطى الفلسفة واملنطق ،فقد عـرف عـن الطبيـب الفيلسـوف

ـس

الدين عبد اجمليد بن عيسى اخلسروشاهي (652هـ1254 /م) ميله الشديد إىل علـوم
الفلسفة وهو من أشهر رالمذة فخر الدين امد بن عمر الرازي (606هـ 1209 /م)
يف الفلسفة( )48ينقل ابن ريمية عنه أنه " كان د و
واهلل ما أدري ما أعتقد ،واهلل ما أدري ما أعتقد "

()49

يف سرية وشا ستى كـان يقـول:
.
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وعلى الرغا من كثرة األطباء الذين درسوا العلوم الفلسفية واعتنوا بها ،إال ان
عددا مجعوا يف منهجها العلمي الطيب بني الطب النظري اليوناني وبني املنهج التجرييب
الذي برز عند أطباء املشار ه بصورة واضـحة ،ويتضـح ذلـا يف صـورة جليـه لـدى
بعض أطباء الشام منها على سبيل املثال(:)50
صد ة بن ها بن صد ة السـامري الطبيـب ،كـان ويـا يف الفلسـفة ولـه فيهـا
مصنفات(.)51
وهناك مهذب الدين احلاجب من مشاهري األطباء الذين عرفوا العلوم الرياضية
وبرعــوا يف علــا اهلندســة والنجــوم ،ولــه فيهــا رصــانيف مشــهورة ،و ــد عمــل يف
البيمارستان النوري بدمشق وهو معروف بدينه وورعه(.)52
اما ها الدين أبو زكريا حييى بن اللبودي فقد كـان ممـن عـين بعلـوم الفلسـفة
واهلندسة وله فيها مصنفات سسان ،وكان خيدم بالطب األمراء واألعيان(.)53
وكان أبي احلجا يوسف عمران اإلسرا يلي الطبيب بارعا يف اهلندسـة وعلـا
النجوم(.)54
وكذلا الطبيب رضوان بن امد بن علي بن رستا اخلراساني الساعاري كـان
على معرفة بصناعة املنطق والعلوم احلكمية(.)55
وممن برزمن أطباء الشام الذين عرف عنها هذا املنهج؛ الطبيـب عبـد الـرسيا
ابن علي بن سامد الدخوار ،رأ علوم الفلسفة واملنطق على سيف الدين علي بن أبي
علي اآلمدي وسفظ كتبه و رأها عليه ،مثـل كتـاب د ـا ق احلقـا ق ،و كتـاب رمـوز
الكنوز ،وكتاب التمويهات يف شرح التنبيهات ،وكتاب إبكار األفكـار وغريهـا ،كمـا
برع يف علا اهليئة والنجوم ،واشتغل بها على أبي الفضل اإلسرا يلي املـنجا ،وا تنـى
آالرها ،وكان عنده من كتبها مما خيص آلة االسطرالب عدد غري ليل(.)56
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وكذلا الطبيب موفق الدين إسحاق بن القف الذي رعلا الفلسفة على

س

الدين عبد احلميد اخلسروشاهي ،وعلى عز الـدين احلسـن الغنـوي الضـرير ،ورعلـا
اهلندسة على الشيد مؤيد الدين العرضي من كتاب أو ليد
فتح به مقفل أ واله ،وسل مشكل إشكاله
اما القاضي أبو العبا

"

()57

" فها هذا الكتاب فهمـا

.

أمحد بن اخلليل بن سعادة اخلُوّي الطبيب ،فكـان ممـن

برع يف الفلسفة ،وكان يُقرئ الطالب علا املنطق من كتاب التبصرة البن سهالن(.)58
كما برز الطبيب أبو الفضل امد بن عبد الكريا بن عبد الـرمحن املهنـد

يف

علوم احلكمة االوىل ،و د بدأ سياره العلمية بتعلا اهلندسة وفنونها ،كان أول اشـتغاله
على كتاب أو ليد ( ،)59ثا كتاب اجملسطي ( ،)60ورعلا علا النجوم ،ثـا شـرع بعـد
ذلا يف رعلا الطب(.)61
وكذلا عرف عن الطبيب أمني الـدين حييـى بـن إمساعيـل البياسـي متيـزه يف
العلوم الرياضية واهلندسة وصناعة آالرها م إرقانه لعلا الطب(.)62
كما اشتهر بعض األطباء و برع يف املوسيقى ورفنن فيها اصوهلا وفروعهـا ،بـل
ووجد منها من كان يعلمها لطالبه(.)63
إن مما يؤكد استمرار الطريقة اليونانية يف رعليا الطـب ،وبقـاء العنايـة بـالعلوم
الفلسفية عند من يرى أهميتها يف رعليا الطب ،ما ذكره امود بن مسـعود الشـريازي
(710هـ1311/م) يف كتابه (بيان احلاجة إىل الطـب وآداب األطبـاء ووصـاياها) –
وكان الشريازي ممن در

الطب والفلسفة بالشام وبرع فيها( )64و د كان يـرى عـدم

ضروررها للطبيب كما ذهب إىل ذلا غريه ،بل إنه يقلل من أهميتها ويرى ،أن يُقتصر
منها على ما له صلة بعلا الطب وما له فا دة للطبيب من سيـث رقويـة فهمـه وسـعة
نظره و درره على معرفة األمراض ووصف العال  ،يقول الشريازي مبينا هذا االجتاه:
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" اعلا أن الطبيب جيب أن يكون عنده مجلة من العلوم " (:)65
أسدها :وهو املها الذي ال بد منه أن يكون عنده من املنطق كمعرفة الكليـات
اخلمس.
العلا الثاني :من العلوم ال حيتا إليها الطبيب العلـا الطبيعـي ،فـإن الطـب
فرع من فروع العلا الطبيعي ،فال جرم أن أكثر مباسث الطب ال رستقر وال رظهر إال
عرفة العلا الطبيعي.
العلا الثالث :اهلندسة وساجة الطبيب إليها ليلة جدا ،وذكروا أن الطبيب د
حيتا إىل علا اهلندسة ليعرف بها أشكال اجلراسات ألن اجلراسة املدورة عسرة الربء،
واجلراسة املثلثة وغريها سهلة الربء إذا كانت هلا زوايا منها يبتدئ نبات اللحا.
العلا الراب  :علا اهليئة وساجة الطبيب إليه مـن وجهـني أسـدهما:أن يعـرف
و ت شدة احلر وشـدة الربد،فيعـرف أن الو ـت الصـاحل لسـقي الـدواء املسـهل أي
األو ات ،وثانيها :أن يعرف أسوال البلدان وعروضها ،ومسامتات الكواكب ،فيعرف
سينئذ طبا األهوية واألغذية واملياه حبسب كل بلد.
العلا اخلامس :علا أسكام النجوم واحلاجة إليه من وجوه مخسة.)66( ...
العلا الساد  :علا األحلان وإمنا حيتا الطبيب إليه ليراض أناملـه يف سـبس
األورار ،وذهنه يف التنغا ،ويسهل عليه بذلا جس العروق ،وإدراك االنغام املوسيقية
عن طريق النبض.
العلا الساب  :علا الكهانة والزجر.)67( ....
م يقول " واعلا أنّـا ال نقـول إن رعلـا هـذه العلـوم ضـروري يف الطـب ،ألن
اإلنسان تكنه أن يتميز يف صناعة الطب من غري أن يعرف شيئا من هذه العلـوم لكنـا
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يه )68( ...و د دلل
نقول :علمه بهذه األشياء مما يعينه على الطب ويزيده وة ومهارة ف
"
هذا القول على احنسار هذا االجتاه عند األطباء فلا يعـد مـن الضـرورة رعلـيا رلـا
العلوم.
الثانية ـ عنايتها باللغة العربية واألدب وعال تها بالعلوم الطبيه:
لقد كان رعلا اللغة العربية وارقانها والتفنن يف علومهـا يف هـذا العصـر مطلبـا
مهما عند اطباء الشام خاصة دون سا ر االطباء يف االسالم ،وكان البد مـن االلتـزام
باملنهج التعليمي الذي كانوا يرون لزومه يف التعليا الطيب ،فقد كان أكثر أطباء الشـام
خالل فية البحث يتعلمون اللغة العربية واألدب ومنها من برع فيها ومتيز( )69وهلـذا
كان جملس الطبيب عبد الرسيا بن علي الدخوار التعليمي الذي كان يعقـده يف داره،
ال خيلو من كتب اللغة ال حيتا إليهـا يف التعلـيا الطـيب ورفسـري األلفـاظ الغامضـة
واملفردات الصعبة ،أمثال :كتاب الصحاح للجوهري ،واجململ البن فـار  ،وكتـاب
النبات ألبي سنيفة الدينوري(.)70
و د أسهمت هذه العناية باللغة العربية والنحو يف صياغة واستحداث املصطلح
الطيب( )71ورعريب املصطلحات ورفسري كثري من مفردات األلفاظ يف امو

األمراض

واألدوية اليونانية امليمجة(.)72
ولقد طالعنا يف القرن الساب من اهلجره ،واسد من اشهر علماء الطـب الـذين
كتبوا يف آداب الطب ورعليمه ،والسلوك املهين لالطباء املسلمني احلقيقيني،هو :طـب
الدين امود بن مسعود بن مصلح الشريازي(ت 710هـ1311/م)

(.)73

ان وصية الشريازي هذه ،رعترب واسدة من اها الوصايا الطبيه لدى الكثري مـن
االطبــاء ،الذين رناولوا علا الطب واهميته وضرورره حلياة النا  ،وكا هوعظيا ان
يعتمد آساد النا

غنيها وفقريها على معاجلة مهرة وسذاق االطباء ،لقـد سـاق لنـا

السلوك املهين لبعض مشاهري أطباء العراق والشام ...أ .د .مريزن سعيد عسريي

213

الشريازي آراءه بقدرة ومنهجية جتعل املتأمل هلا املتفحص ألهدافها يقرر بـأن املؤلـف
كان واسدا من افاضل االطباء الذين خدموا هذا اجلانب املها من الدراسات الطبيـه،
يقول يف آخــر وصيته" :فهذه هي الوصايا ،وال يؤاخذ على ركرار بعضها فان الوصية
كلما كانت اكثر ركرارا كانت اشد رقريرا ،والغرض من كل مـا ذكرنـاه بعـد روصـية
االطباء ا جيب على مهررها ،رنبيه االلباء على االسياز من جهلتها ،ورشويق اهـل
الذكاء والفها اىل رعلا هـذا الفـن ،اذ بـيح ـن كـان متخصصـا بشـا مـن اآلداب
والعلوم ان خيفى عنه ما ينفعه ليتدبر به،وما يضره ليتجنب عنه ،وكيف ال يقبح به ان
جيهل صناعة وضعها اهلل ألنبيا ه ،وامرها بها فاستعملوها وامـروا بهـا وسثـوا علـى
رعلمها "

()74

وبعد استعراضه لذكر بعض وصايا االطباء مما رآه مهما يف هذا الباب ،اعطانا
وجهة نظره يف ذلا ا ال " :هذا ما الوه وانا ا ول )75( " ..ونا ش العديد من القضايا
واملسا ل الطبيه املتعلقة بالطب كعلا وعمل وسلوك وادب ،ونستطي امجال ذلا فيما
يأري:
اوال :الطبيب يف خلقه وادبه وهيأره:
ان الطب ملا انفرد به من اهمية صوى بني سا ر العلوم ،فانه سري بالطبيب ان
يتصف بالعديد من الصفات اخللقيه ،واالدبيه ،واالجتماعيه ،ال رربها الشريازي يف
كتابه (:)76


" ورعا متواضعا ،،وصوال لذوي القربى ،كتوما لالسرار ،جمانبا لصحبة االشرار.



سافظا لعهده ،وافيا بوعده صاد ا يف مقاله.



نظيف الثياب ،لطيف اخلطـاب ،عفيـف الـنفس ،ذكـي احلـس ،صـا ب الـرأي،
ساضر اخلاطر ،سسن الباطن والظاهر.

 214جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية ،العدد ( )67شعبان 1437هـ


ساضر اخلاطر ،سسن الباطن والظاهر ،جيد املشورة ،معتدل اجلسا صحيح اجلثة،
كثري االنصاف ليل اجلزاف طيب العشرة.



ان " يليب املنادي وجييب الداعي ويواسـي املعـدوم ويكـرم الزا ـر ،واذا ذهـب اىل
مداواة مريض سارع اليه وواضب عليه ،أمريا كان او فقريا ،موسرا كان اومعسرا.



امني العيب ،العدل طريقته ،واحلق سقيقته ،غري معجب بنفسه ،وال ميف علـى
اسد من اهل جنسه.



ويتأنى لزوال ما خامر نفسة ـا هـو اعلـا بـه منـه ،ستـى ينقلـه مـن الشـا اىل
اليقني،ومن احلرية اىل التبيني ،الن مكافحته سوة وارشاده سياسة.



مجيل املنظر كريا املخرب ،ودودا على النا  ،الخاضعا طموعا وال مناعا ممـا نعـا،
ال ماجنا عابثا وال نا ضا للعهود ناكثا ،اليتكلا فيما اليعنيه.



اذا رأيت الطبيب مياال اىل الشهوات ،مؤثرا طلب اللذات ،مولعا بسماع القيـان،
زيراُ للنسوان مغرما بشرب اخلمر ونغمات الزمر فال رثق.



الرغلبه شهوره وال رهمه لذارـه ،وان يكـــون معنيـا حبفـظ صـحته ،مقتصـدا يف
مطعمه ،يعمد اىل ما ينف البدن ومصاحله.



اذا رأى الطبيب غري معنى حبفظ صحته ،وال مقتصـدا يف مطاعمـه ومنتكحـه وال
عامدا اال ما يعود ناف البدن ومصاحله ،فاعلا انه ممن انكر الطـب وجهلـه ولـو
عرفه الستعمله.



كثري االنصاف ليل اجلزاف ،صايف الدخلة نقى اجليب امني العيب ،العدل طريقته
واحلق سقيقته.
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وال ييف على اسد من اهل جنسه ،وال خيونه ،وال يسـتبد برأيـه اذا اررـأى وال
يتعدى احلق اذا رأى ،الييف على اجلاهل وان يتواض له بقدر مارفعه اهلل.



ال رثقن بطبيب كذوب ،فإنه يريا الباطل سقا والكذب صد ا،ويصور لـا مـن
اكاذيبه ما يداري عقلا ويولد جهلا فان الكذب عار ال يقبل وشـنبن ال يتقبـل
وال حيول.



واال يكثر اعجابه بنفسه ،ويتطاول على الفضالء ،من احلكماء واالطباء".

ثانيا :الطبيب يف علمه:
ويف هذا اجلانب ذكر الشريازي ،انه ليس كل من روسا بالطب فهو طبيب ،اذ
البد ان يكون الطبيب عاملا متفننا يف العلوم الطبيه يف جانبها العلمي ،فال بد ان
يتصف بالعديد من الصفات العلميه منها (:)77


ان يكون ادرا يف علمه الطيب ،فال يـتلجلج يف ولـه ،وال يضـجر اذا عـورض يف
مسـأله ،واذا مس احلق بله واخذ به ،وال يسرع يف جواب دون فكر ورأمـل بـل
يكون د ا ا على املشكالت ،حباثا عن املعضالت ،احلق ضالته.



ان يكون مصروف اهلمه اىل مطالعة كتب الطب واحلكمه.



اال يبخل بعلمه عمن طلبه ،بل جيب عليه ان يبذل افضل ما لديه من علوم الطـب
واحلكمه اىل التالمذه ،ألن العاجز القاصر من مل يفعل ذلا



جيب ان يكون الطبيب ذا معرفة كامله " بقوى االدويه وطبا االغذيـه ،والدرجـه
ال رتفاوت فيها ورتفاضل ،واملناف واملضار ال رصدر عنها ،واالبدال ال رقـوم
مقامها عند عدمها ،ومقاديرها عند استعماهلا ،وجودة رركيبها ".



ان يكون الطبيب ساذ ا بالنبض وانواعه " والفرق بـني بعضـها الـبعض ،ويسـتدل
على اسوال القلب وما هو عنه بالغيب على وة احلوا

"
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 ينبغي ان يكون الطبيب على دراية كامله " بتقدمـة املعرفـه " واالخبـار عـن طريـق
العالمات ـا سـيكون عليـه سـال املـريض بعـد مـدة مـن سـالمة او عطـب ،او
حبران( )78جيد اومرض معاود.


ان يكون الطبيب ماهرا يف معرفة اجنا

احلميات ،ومعرفة مفردهـا مـن مركبهـا،

ماهرا يف ادراك اعراضها وكيفيارها.


الطبيــب اجلاهــل هــو مــن يعتمــد علــى التجربــة فقــا ،ويغفــل النظــر يف االدلــة
والقياسات الصحيحه ،الن التجربة وسدها خطر ،وكذلا صاسب القيا
اذا مل رنظا اليه جتربه ،ألن القيا

وسده

والتجربه كليهما بضاعة اهل الصناعه.

 " اذا ناظرت الطبيب فرأيته يقف لا علـى سـبيل املنـاظره ،واليعـدل عـن اجـة
االنصاف ،وال يسرع اىل االنتصاف ،واليق يف كالما دون ان يسم منا ،ويعي
عنا ثا جييبا فصال واليطلب عليا فضال ،فاعلا انه فاضـل يف علمـه اصـل،
وال رغي بطبيب مكثار متشدق يتفاصح بلسانه "

()79

ثالثا :الطبيب يف ممارسته ودربته:
نظرا ألهمية علـا الطـب يف جانبـه العملـي والعالجـي ،فقـد نبـه املؤلـف يف
رسالته هذه و قدار واس اىل اهمية هذا اجلانب ،وذكر الكثري من الشرو والضوابا
العلميه ال ينبغي ان يتوخاها االطباء النفسها ويف رعاملها م املرضى منها (:)80


الطبيب اسد االربعة ال يبنى عليها املدن ،وحيفظ بها البدن فان فقد واسد منها مل
ير للعامل التئام ،فحق ان يكون هذا املطلوب جمربا ،ستى اذا رسلا على االرواح
واملهج سلا يف سفظ نظامها اعدل النهج ،ومل يكن عليها جانيا بل مداوياً.



" كثري من النا

من عول على طبيب متهور وجاهل مقصر ،لعناية بامره ورعاية

حلقه وصحبة له دته فارلف عليه روسه ،ولو خاله والطبيعه لعاد صحيحا
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وعاب سليما ،و د رأينا امراضا رطاولـت وازمنت ،ورفا مت بعد ان كانت هينه
ومداوانها ممكنه لقلة معرفة االطباء اجلهلة بها ،وسوء رأريها ملداوارها ".


وان يعاجل بالدواء الغذا ي ما امكنه بدال من الغذاء الدوا ي ،وال بالدواء املفرد
القوى ما امكن بالدواء الضعيف وال ركب جمرب ليل األجزاء ما امكن بالدواء
املفرد القوى ،وال بكثري األجزاء ما امكن بقليل األجزاء ،وان ال يستفرغ من
طريق ا وى إذا امكنه من طريق اخف كالقا واحلقنه من الفصد و احلجامة.



وجيب على العقالء ان خيتربوا األطباء،ستى يتميز عندها املهرة منها عن اجلهلة،
وال يلقوا بإديها اىل التهلكة ،فإذا اردت ان ختترب طبيبا فأخرب اوال سريره.



وجيب عليه اذا دخل على املريض ان يعرف اوال ايام املرض بالعدد ،ويسأل عن
السبب ،ويستخر نوع املرض ،ثا يسأل عن سركته.



والبد من النظر اىل نبض املريض ،واىل ارورره وبرازه فيحصل منهما صالمحهما
من فسادهما ،ثا يعرف ذلا يف اليوم الثاني والثالث.



وال بد من مساءلة املريض ،عن اوجاعه وآالمه ،يف كل اعضـا ه ثابتـا ومتحركـا،
ويسأله عن نومه ،ومزاجه – سالته النفسيه – ويسأله عن غذا ه وشهوره عامة.



و يستعمل الطبيب يف مداواره عندما يريد استخرا اسباب املرض ،هذه القوانني
الســته ،وهــي :اهلــواء احملــيا ،واحلركــة والســكون ،والنــوم واليقضــه ،واملــأكول
واملشروب ،واالستفراغ واالستقان ،واالسداث النفسانيه.



ويعترب وانني ستة اخرى عند اعطاء املريض الدواء ،وهي:السن ،واملزا  ،والبلد،
والو ت من السنه ،وعادة املريض ،وصناعته.
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وال يغفل هذه االشياء االربعه ،فإن بها رتا املعاجله،وهي :رعـديل موضـ نومـه
حبسب العله ،ورطييب روا ح املر د الـذي ينـام فيـه ،وجتويـد االدويـه واألغذيـه
واختيارها ،واختيار اخلادم او اخلادمه  -من حيسن متريض املرضى  .-فان املعاجة
الرتا اال بها.



الطبيب احلاذق هو من جيم اطباء عصره على رفضيله ورعظيمه ،وهذا النوع من
االطباء جيب االعتماد عليه ،اذ المجاعها عليه دليل على نفاسته.



" اذا رأيت طبيبا داوى اعالء كثريين فاصاب يف مداوارها ،واجاد يف معاجلارها،
ونالو العافية بسعيه وجهده ،فعول عليه فان ذلا لفضل فيه "



" اذا كان الطبيب رهوله االعراض عند البحارين ويفزع مما حيدث عنها ،وينذر بغري
ما يظهر ،فال يشا يف نقضه ".



" اذا رأيت الطبيب متهاونا باحلميه ،مساعدا للمرضى يف شهوارها ،موافقا اياها
على ا ياسارها؛ فاعلا انه غيب ألن باحلمية رنال العافيه "



" اذا رأيت الطبيب مستبدا برأيه ،غري عامل بقوانني الطب ودستوراره ،اليستشري
اهل الصناعة فيمن يتوىل مداواره ،ورراه خييع رراكيب االدوية من رلقاء نفسه،
ورصانيف االغذيه من غري ان سبقت بها التجربه ،فاعلا انه مموه ممخرق ".



" اذا كان الطبيب يعجـل بسـقي الـدواء ،بـل ان يعـرف مو ـ العلـة ومقـدارها
فيقابلها باالدويه ،ومل يتأمل اوال اسوال االدويه اخلاصـة منهـا مـن العامـه ،فهـو
جاهل نا ص "



" من ا تصر من االطباء على مطالعـة الكتـب ،ومل يـزاول املرضـى يف معاجلارـه مل
يسلــا ا من آفاره ".
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الطبيب احلاذق هو من يعتمد على املعاجلة بالغذاء ما امكنه ،وال يلجأ اىل االدويه
اال عند الضروره ،وجيب ان يبدأ بالـدواء املفـرد بـل املركـب ،وبالضـعيف بـل
القوي.



وحيدد الشريازي الطريقة املثلى اال جيـب ان رـتا يف عمليـة الكشـف السـريري
فيقول :ان الطبيب املتمر

احلاذق هو :من اذا دخل على املريض عرف اوال ايام

املرض بالعدد ،ويسأل عن السبب ،ويستخر نوع املرض ،ثا يسأل عن سركاره،
ثا جيس نبض املريض ،وينظر اىل ارورره  -بوله وبرازه  -ثا يكرر ذلا يف اليوم
الثاني والثالث.


اذا كان الطبيب تيز بني األلوان ،ويقف على كيفيتها بطريق االسـتدالل ،وحيكـا
من األلوان ا حيدث يف بدن االنسان ،ويعرف انواع النبض ويفـرق بـني بعضـها
بالبعض وكيفيات احلركات،وما سدث من النبضـات و القرعات،ويسـتدل علـى
أسوال القلب وماهوا عنه بالغيب ،وبصحه االنفا

على وة احلـوا  ،وحبسـن

السحنة على وفور الصحة فأسق به ان يكون مكرماُ ولفضله مبجال ومعظما.


من عول من األطباء على التجربة ،واغفل النظر يف األدلة والقياسات الصحيحه،
ومل ير رصفح الكتب القدتة فهو ظاهر اخللل كثري الزلل ،الن التجربـة خطـر ومل
يرخص فيها وسدها بشر غري نفر مـن األوا ـل صـار اصـلها مرفوضـا ورأيهـا
منقوصا.



وهناك امور جيب على الطبيب ان يسأل املريض عنها ،فيسأله :هل جتد املا يف شا
من اعضا ا؟ فاذا بني له املريض وجب على الطبيب اوال العمـل علـى ختفيـف
ذلا االمل ،ثا يسأله عن نومه ،وشـهوره ،ألن اعتـدال ذلـا دليـل علـى سـالمة
االعضاء.
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 وعلى الطبيب ان يتنبه اثناء مداواره اىل عدة وانني هي :اهلـواء احملـيا ،واحلركـة
والسكون ،والنوم واليقظه ،واالكل والشرب ،واالستفراغ واالستقان ،واالسداث
النفسانيه (.)81


وعندما يبدأ الطبيب يف املعاجلة واعطاء الدواء ،عليه ان يأخذ يف اعتباره عدة امور
هي :سن املريض ،ومزاجه ،وبلده ،والو ت من السنه ،وعادات املريض ،وعمله،
ألن ذلا يعينه يف حتديد نوع الدواء ،و وره ،ومقداره ،وكيفية رعاطيه.



ان من اها االمور ال جيب مراعارها عند اعطاء الدواء ،ان حيافظ الطبيـب علـى
القوة – املناعه  -الطبيعيه للمريض( )82فالبد من احملافظة على سفظ القـوه ألنهـا
هي ال رقاوم املرض ،فاذا ضعفت رعسر اورعذر انتهاضها.



الطبيب احلاذق هو من يكون د يقا يف رعامله م املرضى ،من بعض االمـور الـ
د رفسد عليه معاجلته ،اما خلطأ منـه ،او مـن املـريض ،او مـن يقـوم بتـدبريه يف
املنزل ،او من اسباب اخرى خارجه ،وهلـذا " فالواجـب علـى الطبيـب ان حيسـن
رقدير االغذيه واالدويه يف الكميه ،والكيفيه ،والو ت ،وجهة االستعمال ،واختيار
املواد ،ألنه من هنا يأري اخلطأ (.)83
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يشري هذا البحث اىل جمموعه من النتا ج ،يدرك أهميتها علمـاء رـاريد العلـوم
واألطباء احلقيقيني ،الذين هد صدى أفكارها النرية د ظهـرت يف الغـرب والشـرق
على سد سواء ،وبدأت رربز يف عاملنا اإلسالمي شيئا شيئا ،انها متثل القاعده األ ـوى
للسلوك املهين لألطباء باحلقيقه من هذه النتا ج:
 العلوم احملموده يف اإلسالم هي :رلا العلوم ال ختدم سياة االنسان ورطورهـا اىلاألفضل.
 شاركت األما السابقه لإلسالم السيما امة اليونان يف رطوير آداب الطب والسلوكاملهين لألطباء.
 رطورت العلوم الطبيه يف املشرق اإلسالمي اىل سد كبري ،جعلت األطباء يعتمدوناملنهج التجرييب يف علوم الطب ،للوصول اىل احلقيقـة العلميـه احملضـه ،يف ااولـة
للوصول اىل افضل النتا ج الفادة االنسان.
 األطباء املسلمون ها اول منبشر باملنهج التجرييب ويف التعامل م العلوم التطبيقيه لقد كانت اخالق األطباء وامانتها وشـرفها سـدا فاصـال يف ربيـان شـرف مهنـهالطب والسلوك املهين لألطباء املسلمني.
 لقد كانت سضارة اإلسالم اشـهر احلضـارات العامليـة ،الـ سـعت اىل التعريـفبالطب واهميته وشرف مهنته ،واسهمت على نطاق واس يف حتديد كيفية وشرو
مهنته الطب ا يتفق وشريعه اإلسالم وأصـبحت رلـا الشـرو ضـمن مواثيـق
وعهود الطب املعمول بها عامليا.
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اهلوامـش والتعليقـات:
( )1ابن مجي  :املقالة الصالسية و  232أ.
( )2أبو العالء صاعد بن احلسن الطبيب ،متيز يف صناعة الطب والفلا ،عـاب متـنقال بـني الرسبـة
ومدن الشام ،رويف 470هـ1077 /م ،له التشويق الطيب ،التشـويق التعليمـي .ملعلومـات أكثـر
انظر :ساعد :التشويق الطيب ،دراسة وحتقيق :د .مريزن عسريي ،ص ص.45 – 7
( )3نفسه ،ص.60
( )4علي بن رضوان :الناف يف كيفية رعلا صناعة الطب و  10ب.
( )5سيث صنف كتابا بعنوان (يف أن الطبيب الفاضل جيب أن يكـون فيلسـوفا) ابـن أبـي أصـيبعة:
عيون األنباء ص .146
( )6ابن هندو ،علي بن احلسني (ت420هـ) :مفتاح الطب ومنها الطالب ،حتقيق علي املنصوري،
مؤسسة البالغ ،الطبعة األوىل 1422هـ ص.81
( )7أبو اخلري اخلمار :احلسن بن بابا بن سوار بن بهنام نصراني عامل بالطب خبري به عـاب يف مدينـة
غزنة ،عرض عليه اإلسالم يف أول عمره فأبى ،وملا جاوز املا ة سنة مر يوما كتـب فيـه ملـها
سسن الصوت يقرأ سورة (امل ،أسسب النا ) العنكبوت فو ف وبكى ساعة وذهب ،فرأى يف
ليلته رلا النيب صلى اهلل عليه وسلا يقول له :يا أبا اخلري مثلا – م كمال علما – يقـبح أن
ينكر نبوري ،فأسلا أبو اخلري يف منامه على يد النيب صلى اهلل عليـه وسـلا وملـا ـام مـن نومـه
أظهر إسالمه ،ورعلا الفقه على كرب سـنه ،وسفـظ القـرآن وسسـن إسـالمه ،البيهقـي :رـاريد
سكماء اإلسالم ص ،36ابن أبي أصيبعة :عيون األنباء ص.429 ،428
( )8ابن هندو :مفتاح الطب ص ص.86 ،81
( )9صاعد :صاعد بن احلسن بن صاعد الطبيب ،من أهل الرسبة وسكن دمشق ،ولـه مصـنفات يف
الطب وغريه ،ابن أبي أصيبعة :عيون األنباء ص ،340الزركلي :األعالم  3ص.372 ،371
( )10التشويق الطيب :ص ص.80 ،69
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( )11التشويق الطيب :ص.75 ،74
( )12نفسه ص.75
( )13السامرا ي :رعليا الطب يف العصور اإلسالمية ،أحباث وأعمال املؤمتر العاملي األول عن الطب
اإلسالمي 1401هـ 1981 /م ص.319
( )14البختيشوعي :األسداث النفسانية ،املقدمة ص.10
( )15الناف يف كيفية رعلا صناعة الطب ،كمال السامرا ي ،طبعة جامعة بغداد 1986م ص.98
( )16مفتاح الطب ص.84
( )17نفسه ص.85
( )18التشويق الطيب :ص.71
( )19نفسه ص.71
( )20الناف يف كيفية رعليا صناعة الطب ص.98
( )21ر ا تثل هذا االجتاه من األطباء بالشام ممن ررجا هلا ابن أبـي أصـيبعة بـل القـرن السـاد
والساب اهلجري ،أبو نصر الفارابي وأبو الفر جـورجيس ابـن يوسنـا اليـربودي ،ابـن أبـي
أصيبعة :عيون األنباء ص.611 ،610 ،603
( )22يربز لنا أصحاب هذا االجتاه من خالل رـرامجها أنـه ال عنايـة هلـا بـالعلوم الفلسـفية ،وكـان
أغلبيتها من الفقهاء أو املشتغلني بالعلوم الشرعية ،نذكر منها على سبيل املثال:
الطبيب سعد الدين إبراهيا بن عبـد العزيـز بـن عبـد اجلبـار السـلمي (644هــ 1246 /م) شـيد
األطباء بالشام ،كان فقيها م براعة يف الطب ورقدم فيه ،وكذلا الطبيـب عبـد الوهـاب بـن
أمحد بن سحنون التنوخي احلنفي (694هـ 1294 /م) كان فقيها ومدرسـا .ومـنها الطبيـب
أمحد بن عبد اهلل بن احلسني الشافعي (695هـ 1295 /م) برع يف الطب والفقه علـى وعمـل
يف البيمارستان النوري ،ابن أبي أصيبعة :عيون األنباء ص ،،672 ،671البـدر العـيين :عقـد
اجلمــان ســوادث (689هـــ 698 /هـــ) ص ،291الــذهيب :معجــا الشــيوخ  2ص،421
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الصـفدي :الـوايف بالوفيـات  5ص 18 313ص 21 ،183 ،182 ،18ص  ،266ابــن
سجر :الدرر الكامنة  1ص.65
( )23عبد اللطيف البدوي :رعليا الطب عند العرب ،حبوث الندوة القطرية اخلامسة لتاريد العلـوم
عند العرب 1989م اجلزء األول ،مطبعة الرشاد بغداد ص.691 ،682
( )24ص.2
( )25ابن سيناء :القانون  1ص.3
( )26ابن أبي أصيبعة :عيون األنباء ص.743
( )27الشامل يف الصناعة الطبية  1ص.17
( )28التصريف ،القسا االول ،الور ه1أ.
( )29كان ممن ذهب إىل أن الطب إمنا هو يا

اعتمادا علـى علـوم الفلسـفة يف اسـتنبا احلقـا ق،

الطبيب األندلسي أبو مروان عبد امللـا بـن زهـر األشـبيلي (557هــ 1162 /م) يف كتابـه "
التيسري يف املداواة والتدبري " عند سديثه عن معاجلة " فا املفاصل " " :وأما ااولة ذلا باليد فهو
من أعمال بعض اخلدمة للطبيب وكذلا الفصد والكي و ط الشـريان ومـا هـو شـرف مـن
هذه رربة مثل التشمري ولقا السبل وأعلى رربة من هذه للخدمـة إجـادة القـدح ،وكلـها مـن
اعمال اخلدام للطبيب واما الطبيب فمن شـأنه أن يـدبر باألغذيـة واألدويـة أمـر املـريض وال
يتناول بيده شيئا من ذلا ،كمـا لـيس مـن شـأنه أن يعقـد املعـاجن إال يف الضـرورة ...وإمنـا
ذكرت من أعمال اليد ما ذكرت ألنه إذا اضطر الطبيب يف نفسـه أو فـيمن حيضـر ممـن يغتـنا
األجر فيه ال بد له أن يعمل ما حيسن عمله ما خف .وأما مـا يكـون مـن األعمـال املسـتقذرة
القبيحة ،كالشق على احلصى فإن احلر ال يرضى لنفسه بعمل ذلا وال شاهدره ،وما أظن أن
الشريعة ربيحه إذ فيه كشف العورة ،وكشفها سرام " أبو مروان ابـن زهـر ،التيسـري يف املـداواة
والتدبري حتقيق ميشـيل اخلـوري ،املنظمـة العربيـة لليبيـة والثقافـة والعلـوم دمشـق 1983م
ص ،320 ،319وانظر إبراهيا مراد :حبوث يف راريد الطب والصيدلة ص.16 ،15
( )30هناء فوزي :مناهج األطباء العرب ص.147

السلوك املهين لبعض مشاهري أطباء العراق والشام ...أ .د .مريزن سعيد عسريي

225

( )31أبو شامة :ذيل الروضتني ص ،33ابن شداد األعالق اخلطـرية ص ،235ابـن كـثري :طبقـات
الفقهاء الشافعيني  2ص ،707ابن الصالح :فتـاوى ومسـا ل ابـن الصـالح  2ص،208
السبكي :فتاوى السبكي  2ص.645 ،644
( )32أبــو شــامة :ذيــل الروضــتني :ص ،202 ،201 ،126،200الــذهيب :العــرب  3ص،298
األسنوي :طبقات الشافعية ،دار الكتـب العلميـة بـريوت الطبعـة األوىل 1407هــ ص،163
السيوطي :بغية الوعاة ص.518
( )33ابن خلكان :وفيات األعيان  4ص.234 ،229
( )34ابن أبي أصيبعة :عيون األنباء ص.717 ،671 ،663 ،649 ،648 ،628
( )35نفسه ص.686
( )36ابن خلكـان :وفيـات األعيـان  6ص ،289 ،283 ،282 ،280 ،268الـذهيب :العـرب 3
ص ،96ابن كثري :البداية والنهاية  6ص.13
( )37عيون األنباء :ص.642 ،641
( )38نفسه ص.651 ،650
( )39ابن خلكان :وفيات األعيان ص.234 ،229
( )40أبو شامة :ذيل الروضتني ص.202
( )41هي ال أنشأها امللا العـادل نـور الـدين امـود بـن زنكـي يف دمشـق سـنة ثـالث وسـتون
ومخسما ة ،وكانت من أكرب املدار

احلنفية بالشام ،النعيمي :الدار

( )42نفسه ص.201 ،200
( )43ابن أبي أصيبعة :عيون األنباء ص.768 ،767
( )44أبو شامة :ذيل الروضتني ص.126
( )45سورة ربارك آية (.)14

 1ص.610 ،606
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( )46اليونيين :ذيل مرآة الزمان  1ص 2 501ص ،168 ،167 ،166 ،165الذهيب :العرب 3
ص ،298األسنوي :طبقات الشافعية ص.163
( )47ابن أبي أصيبعة :عيون األنباء ص ،721 ،717 ،668 ،667 ،650 ،641 ،639رـا الـدين
السبكي :طبقات الشافعية الكربى  8ص ،162 ،161سبا ابن اجلوزي :مـرآة الزمـان 8
ص.543 ،542
( )48ابن أبي أصيبعة :عيون األنباء ص.649 ،648
( )49ابن ريمية :الرد على املنطقيني ص.327
( )50سوف نورد هنا من رراجا األطباء ما يدل على عنايتها بالعلوم الفلسفية.
( )51ابن أبي أصيبعة :عيون األنباء ص.721 ،717
( )52نفسه ص659
( )53نفسه ص.663
( )54نفسه .696
( )55نفسه ص.663 ،662
( )56ابن أبي أصيبعة :عيون األنباء ص ،732 ،728اسـطرالب :لفظـة فارسـية عربـت وهـي آلـة
لقيا

سركة النجوم ،جيهامي :موسوعة العلوم عند العرب  1ص.125 ،124

( )57ابن أبي أصيبعة :عيون األنباء :ص.768 ،767
( )58نفسه ص ،646ابن سهالن :عمر بن سهالن الساوي عاب يف مدينة ساوة يف إيران ورعلـا يف
نيسابور منطقي ،رياضي له كتاب (البصا ر النصريية يف املنطق) رويف يف سدود سـنة (450هــ
1058 /م) البيهقي :راريد سكماء اإلسالم ص.151
( )59أو ليد  :من علماء اليونان يف اهلندسة .القفطي :اخبار العلماء ص.47 ،45
( )60لبطليمو
ص.327

اليوناني ،أخرجه إىل العربية حييى بـن خالـد بـن برمـا ،ابـن النـديا :الفهرسـت
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( )61ابن أبي أصيبعة :عيون األنباء ص.670 ،669
( )62نفسه ص.637
( )63نفسه ص.637 ،628 ،615 ،614
( )64ابن سجر :الدرر الكامنة  5ص ،109 ،108وانظر رراجا بعض األطبـاء الـذين عاشـوا يف
نهاية القرن الساب وبداية الثامن الصـفدي :الـوايف بالوفيـات  2ص ،25 ،23ابـن سجـر:
الدرر الكامنة  3ص.375 ،373
( )65رسالة يف بيان احلاجة إىل الطب واألطباء ووصاياها :وو 6ب 8 ،ب.
( )66نفسه و7ب.
( )67نفسه و 8أ.
( )68نفسه :و8أ.
( )69انظر ابن أبي أصيبعة :عيون األنباء ص،651 ،646 ،635 ،629 ،628 ،616 ،615 ،614
،732 ،728 ،722 ،717 ،682 ،676 ،675 ،671 ،670 ،669 ،668 ،663 ،662
 ،768 ،767 ،759 ،751الــذهيب :رــاريد اإلســالم (601هـــ 610 /هـــ)  349ســوادث
(631هـ 640 /هـ) ص ،302 ،301معجـا الشـيوخ  2ص ،421رـا الـدين السـبكي:
طبقات الشافعية الكربى  8ص ،306 ،305الصـفدي :الـوايف بالوفيـات ص،182 ،180
 ،183ابن سعد :الغصون اليانعة ص.105 ،104
( )70ابن أبي أصيبعة :عيون األنباء ص.732
( )71انظر رفصيالت صياغة هذا املصطلح ،علي سامي النشار :نشأة الفكـر الفلسـفي يف اإلسـالم،
دار املعارف 1966م ص ،131هناء فوزي :مناهج األطباء العرب ،دار سعاد الصباح ،الطبعة
األوىل 1993م ص.150 ،149 ،148 ،147 ،146
( )72مثـال ذلـا كتـاب (ا ربـاذين القالنسـي) البـاب العشـرون (رفسـري أسـامي األدويـة املركبــة
باليونانية) واحلادي والعشرين (شرح أسامي األدوية املركبة بالعربية) والفصل الساد

عشـر

من كتاب بستان األطباء البن املطران بعنوان (يف املصـطلحات الطبيـة) ابـن البيطـار (رفسـري
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كتاب دياسقوريد ) .صـد ة السـامري (مقالـة يف أسـامي األدويـة املفـردة) ،عيـون األنبـاء
ص ،717الدخوار (كتاب ما يق يف األدوية املفردة من التصحيف) ص.734
( )73ذكرنا آنفا وجهة نظره يف رعليا الطب ،وما هي العلوم ال يرى اهميتهـا وضـروررها لطالـب
الطب ،وخمالفته يف ذلا ملناهج اليونـان املطولـه واملسـتغلقه علـى طالـب الطـب يف رعليمهـا
ودراستها ،هو :طب الدين امود بن مسعود بـن مصـلح (ت 710هــ1311/م) كـان مـن
العلماء والقضاة املشاهري ،ومن كباراملصنفني املوسوعيني يف عصره ،كان له مشاركات يف علا
التفسري ،والفقه ،واالصول ،له ميل شديد اىل العلوم العقليه واحلكميه من منطق وهيئة وطب
ورياضه ،رأ على عدد من كبار احلكماء منها نصري الدين الطوسي احلكـيا ،واشـتهر بتفننـه
يف العلوم السيما الطب ولذلا ررب طبيبا يف مارستان شرياز ،كان حيب رالمذره كثريا وينفق
عليها االموال ،رسل اىل الشام ثـا عـاد اىل شـرياز وظـل بهـا اىل ان مـات ،لـه العديـد مـن
املصنفات احلسان منها :فتح املنان يف رفسري القرآن ،مشكالت التفاسري ،سكمة االشراق ،رـا
العلوم ،شرح كليات القانون يف الطب البن سيناء ،وغريها من املصنفات االخرى يف احلكمـه
والعربيه .السيوطي :بغية الوعاه 1ص ،282ابن سجر :الدرر الكامنه 4ص339ـ.340
( )74الشريازي :بيان احلاجه ص .80
( )75نفسه ص .60
( )76نفسه ص .60
( )77نفسه ص .64-63
( )78البحران crisis – delirium:كلمة سريانيه رعين :رغري سري حيدث للمريض عـن سالـه اىل
ما هو اجـود او اىل مـاهو اردى .الـرازي :كتـاب املرشـد او الفصـول ص  ،78اخلـوارزمي:
مفاريح العلوم ص .143
( ) 79دليل مها يشري اىل ان علـوم املسـلمني العلميـه امـت يف االصـل علـى التجربـه واملالسظـة
والقيا  ،وهذا واسد من االطباء املسلمني الذين اكدوا على ذلا ،بعد ان بشـر بهـذا املـنهج
التجرييب جابر بن سيان ثا الرازي ثا ابن سيناء ثا ابن اهليـثا ثـا االزدي يف كتابـه املـاء ،اذا
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فاملنهج التجرييب بال شا مـن ابـداعات املسـلمني يف منـاهج البحـث ،ولـيس مـن منجـزات
الغرب كما الو على يد أمانويل كنت.
( )80الشريازي :بيان احلاجه ص ص .68-64
( ) 81وهذا باب عظيا يف علا الطـب والصـحة والكشـف السـريري عنـد املسـلمني ،اليدركـه اال
احلذاق من االطباء النطاسيني ،اشار اليه عدد من االطباء املسلمني ومسوه (التدبري) اشارة اىل
اسلوب احلياه ومنا املعيشة وانواع االكل والشرب واالسـوال النفسـيه...اخل.الرازي :كتـاب
املرشد او الفصول ص .59-57-36-40-25
( ) 82ايضا باب آخر اليقل اهمية عما سـبق ،اشـار اليـه سـذاق االطبـاء املسـلمني ،وهـو ضـرورة
احملافظة على املناعة الطبيعيه عند االنسان ،وعدم املسارعة باعطاء الدواء بل الغذاء او اعطـاء
الدواء املركب بل املفرد ،فال بد من اعطاء اكرب الدور يف املعاجلة اىل القوة الطبيعيـة يف جسـا
االنسان ،فاالدوية وكثررها رؤثر بالتأكيد عليها ورضعفها ،وهو مانادى به االطبـاء اليـوم ،ومـا
اكد عليه دسارري االدوية شر ا وغربا .الرازي:كتاب املرشد او الفصول ص .100
( )83يقول الرازي "وحيتا الطبيب يف رركيب االدويه ،وصنعة املراها اىل دربة وسذق كبري ،ونرشد
يف ذلا اىل كتابنا (يف صنعة الطب) .كتاب املرشد او الفصول ص .63
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 ابن مجي  :هبة بن يوسف بن احلسن املصري (ت586هـ1190/م)
 املقالة الصالسيه يف اسياء الصناعة الطب يـه ،ميكـروفيلا مركـز البحـث العلمـي واسيـاء الـياث
االسالمي ،جامعة ام القرى179/8 ،جمامي
 ابن رضوان :أبو احلسن علي بـن رضـوان املصـري (ت  )453النـاف يف كيفيـة رعلـيا صـناعة
الطب ،مركز البحث العلمي ،وإسياء الياث اإلسالمي ،جامعة أم القرى 135 ،طب.
 الزهراوي :ابو القاسا خلف بن العبا

(400ه 1009/م)

 التصريف ملن عجز عن التأليف ،خمطو بشري آغا ،ر ا  ،502مكتبة السليمانيه ،استانبول

 ابن أبي أصيبعة :موفق الدين أبو العبا

أمحد بن القاسا (668هـ1269/م).

 عيون األنباء يف طبقات األطباء ،دار مكتبة احلياة ،بريوت 1965م ،حتقيق نزار رضا طبعة مصـر
حتقيق النجار.
 عيون األنباء يف طبقات األطباء ،اهليئة املصرية للكتاب ،حتقيق عامر النجار  4أجزاء
 ابن سجر العسقالني :شهاب الدين أمحد بن سجر العسقالني (852هـ1448/م).
 الدرر الكامنة يف أعيان املئة الثامنة،دار الكتب احلديثة،سوريا،حتقيق:امد سيد جاد احلق
 ابــن خلكــان :أبــي العبــا

ــس الــدين أمحــد بــن امــد بــن أبــي بكــر بــن خلكــان

(681هـ1282/م).
 وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ،دار الثقافة ،بريوت ،لبنان ،حتقيق د/إسسان عبا
 ابن سيناء :الشيد الر يس ابو علي احلسني بن علي (ت428ه1036/م)
 القانون يف الطب ،دار صادر ،بريوت (د ـ ـت)

السلوك املهين لبعض مشاهري أطباء العراق والشام ...أ .د .مريزن سعيد عسريي

231

 ابن شداد :عز الدين أبي عبد اهلل امد بن علي بن إبراهيا (684هـ1285/م).
 األعالق اخلطرية يف ذكر أمراء الشام واجلزيرة القسا األول (سلـب) حتقيـق :الـدمنيا سـرديل،
املعهد الفرنسي للدراسات العربية 1953م.
 األعالق اخلطرية يف ذكر أمراء الشام واجلزيرة القسا الثاني (دمشق) حتقيق :سامي الدهان املعهد
الفرنسي للدراسات العربية 1375هـ 1956 /م.
 ابن كثري :أبو الفداء احلافظ ابن كثري الدمشقي (774هـ1350/م).
 البداية والنهاية ،الطبعة األوىل ،دار الريان للياث 1408هـ1988/م  ،67حتقيق د :أمحـد أبـو
ملحا ،د :علي هيب عطوي وزمالءها.
 ابن النديا :أبو الفر امد بن أبي يعقوب إسحاق املعروف بالوراق (385هـ995/م)
 الفهرست ،الطبعة الثالثة ،دار املسرية ،بريوت 1988م.
 ابن النفيس :عالء الدين علي بن أبي احلرم القرشي (687هـ1288/م).
 الشامل يف الصناعة الطبية (األدوية واألغذية) اجملم الثقايف أبو ظـيب اإلمـارات العربيـة املتحـدة
(1421هـ 2001 /م).
 ابن هندو :علي بن احلسني (420هـ 1029 /م).
 مفتاح الطب ومنها الطالب ،حتقيق علي املنصـوري ،مؤسسـة الـبالغ بـريوت لبنـان ،الطبعـة
األوىل (1422هـ 2002 /م).
 أبي العالء :صاعد ابن احلسن الطبيب (464هـ 1071 /م).
 التشويق الطيب ،سققه مريزن سعيد مريزن عسريي ،مكتبة اليبية العربي لدول اخللـيج الريـاض
(1416هـ 1996 /م).
 األسنوي :مجال الدين عبد الرسيا األسنوي (772هـ1661/م).
 طبقات الشافعية ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل 1407هـ1987/م
 البيهقي :ظهري الدين أبي احلسن علي بن زيد (565هـ1170/م).
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 راريد سكماء اإلسالم ،الطبعة األوىل ،مكتبة الثقافة الدينية 1417هـ1996/م ،حتقيـق :ممـدوح
سسن امد.
 اخلوارزمي :أبي عبد اهلل امد بن أمحد بن يوسف الكارب (387هـ997/م)
 مفاريح العلوم ،دار الفكر اللبناني ،بريوت ،حتقيق :نهى النجار.
 الذهيب :أبو عبد اهلل

س الدين امد الذهيب (748هـ1348/م)

 العرب يف خرب من غرب ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،بدون راريد ،سققه  /أبو هاجر امـد
السعيد بن بسيوني زغلول.
 الرهاوي :إسحاق بن علي الرهاوي رويف الرب األول من القرن الراب اهلجري.
 أدب الطبي ـب ،حتقيــق مريــزن ســعيد عســريي ،الطبعــة األوىل مركــز امللــا فيصــل للبحــوث
والدراسات اإلسالمية 1412هـ 1992م.
 سبا ابن اجلوزي:

س الـدين أبـي املظفـر يوسـف بـن زاوغلـي اليكـي رـويف (654هــ /

1256م).
 مرآة الزمان يف راريد األعيان القسا الثامن من ( )589 – 495الطبعة األوىل مطبعة جملس دا رة
املعارف العثمانية سيدر أباد اهلند
 السبكي :را الدين أبي نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكايف (771هـ1369/م)
 طبقات الشافعية الكربى ،دار إسياء الكتب العربية ،فيصل عيسـى احللـيب حتقيـق :امـود امـد
الطناسي ،عبد الفتاح امد احللو.
 السيوطي :احلافظ جالل الدين عبد الرمحن (849هـ911/م)
 بغية الوعاة يف طبقات اللغـويني والنحـاة ،الطبعـة األوىل ،جـزأن ،حتقيـق  /امـد أبـو الفضـل
إبراهيا ،طب

طبعة عيسى البابي احلليب وشركاءه.

 الصفدي :صالح الدين خليل بن أيبا (764هـ1362/م).

السلوك املهين لبعض مشاهري أطباء العراق والشام ...أ .د .مريزن سعيد عسريي

233

 الوايف بالوفيات ،دار النشر فرانز شتايز شتورغارت 1412هـ1992/م ،أمراء دمشق يف اإلسالم،
الطبعــة الثانيــة ،سققــه  /صــالح الــدين املنجــد ،دار الكتــاب اجلديــد ،بــريوت ،لبنــان
1403هـ1983/م
 الشريازي :امود بن مسعود بن مصلح طب الدين (ت710ه1311 /م)
 بيــان احلاجــة اىل الطــب وآداب االطبــاء ووصــاياها،دار الكتــب العلميــه ،بــريوت ،لبنــان،
1424ه2003/م.
 القفطي :مجال الدين أبي احلسن علي بن يوسف (646هـ1248/م).
 إخبار العلماء بأخبار احلكماء ،مكتبة املثنى ببغداد ،ومؤسسة اخلاهي صر
 النعيمي :عبد القادر بن امد عمر بن امد بن يوسف (927هـ1520/م)
 الدار

يف راريد املدار  ،حتقيق :جعفر احلسيين ،مكتبة الثقافة الدينية جزأن.

 اليونيين :طب الدين موسى بن امد (726هـ1325/م)
 ذيل مرآة الزمان ،الطبعة الثانية ،بعناية وزارة التحقيقـات احلكميـة واألمـور الثقافيـة للحكومـة
اهلندية  4أجزاء ،الناشر  /دار الكتاب اإلسالمي ،القاهرة 1413هـ1992/م.
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 الزركلي :خري الدين
 األعالم ،الطبعة الثامنة ،دار العلا للماليني ،بريوت ،لبنان متوز يوليو 1989م
 عامر :هناء فوزي
 مناهج األطباء العرب ،دار سعاد الصباح الطبعة األوىل 1993م.
 مراد :إبراهيا
 حبوث يف راريد الطب والصيدلة عنـد العـرب ،دار الغـرب اإلسـالمي ،بـريوت لبنـان ،الطبعـة
األوىل 1411هـ 1991 /م.
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 السامرا ي :رعليا الطب يف العصور اإلسالمية ،أحباث وأعمال املؤمتر العاملي األول عـن الطـب
اإلسالمي 1401هـ 1981 /م
 عبد اللطيف البدوي :رعليا الطب عند العرب ،حبوث الندوة القطريـة اخلامسـة لتـاريد العلـوم
عند العرب 1989م اجلزء األول ،مطبعة الرشاد بغداد.

 جهامي :جريار
 موسوعة مصطلحات العلوم عند العرب مكتبة لبنان ناشرون ،الطبعة األوىل .1999

