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تاريخ الطب في إيران اإلسالمية
*

قيس آل قيس

الملخص

يعتبر الطب منأقدم العلوم البشرية حيث أن هذا العلم يخدم بقاء اإلنسان ذلك
البقاء الذي طالما تطلعت إلیه البشریة منذ أمد بعيد.
و من هذا المنطلق يلقي هذا المقال الضوء علي نشأة هذا العلم من ناحية و تطوره
و تدوينه من ناحية أخري كما أنه يدرس ظهور الطب و تطوره فياإلسالم مشيرا
تدرس الطب و تنشره بين
إلي األطباء المسلمين والجامعات اإلسالمية التي كانت ّ
المسلمين.
و أخيرا ينطلق نحو الغاية المنشودة و هي دراسة تاريخ الطب بعد ظهور اإلسالم
في إيران اإلسالمية.

بيمارستان.
* .أستاذ مشارک بمعهد العلوم اإلنسانية والدراسات الثقافية (دانشيار پژوهشگاه علوم انساني ومطالعات
فرهنگي).
تاريخ الوصول1388/3/12 :ﻫ  .ش

تاريخ القبول1388/5/20 :ﻫ  .ش
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الكلمات الدليلية :الطب ،اإلسالم ،األطباء ،الحكماء ،الترجمة ،المستشفي،
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التراث األدبی

الطبية
ظهو ُر العلو ِم ّ

عسير جدا ً لِبُع ِد
أمر ليس بالهيِّن بل هو
ٌ
من المؤ َّكد أ َّن البحث عن نشأة العلوم الطبية ٌ

العهد ،وتباين اآلراء فيه منذ ال ِق َد ِم ،ولم نجد لذوي اآلراء الصادقة قو ً
مرجح ًا يعتمد
ال َّ

االول يقول بقدمه
عليه ،واآلراء السائدة في هذا المضمار تنقسم الى قسمين ،القسم ّ
ويعتبرونه كأحد األشياء القديمة لم تزل ُم ْذ كانت ،مثل خلق االنسان ،والقسم الثاني

فريق يقول إ َّن الطب خلق مع االنسان الن َّ ُه من األمو ِر التي
بح ُدوثِ ِه ،وهم فريقان:
ٌ
يقول ُ
بعد ،وهم طائفتان:
بها صالح البشرية،
وفريق يقول ا َّن العلوم الطبية أُ ْستُ ْح ِدثَ ْت فيما ُ
ٌ
ان اللهّ سبحانه وتعالى أل ْ َه َم هذه العلوم االنسان ،وهم أنصار
الطائفة األولى تقول َّ
ِ
القياس .والطائفة الثانية
آراء جالينوس ( )Galenosوبُقراط ( )Hippocrateو أصحاب

ثاس ُلوس
إن االنسان قد
َ
تقول َّ
اكتشف هذه العلوم واستخرجها نتيجة تجاربه وهم أنصار ْ
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( )Thessalosوفيلن ،وهؤالء مختلفون أيض ًا في الوضع الذي استُ ْخر َِج ْت ب ِ ِه.

قسم منهم إ َّن المصريّين هم الذين استخرجوها ،ويقول القسم اآلخر ان ُه ْر ُمس
يقول ٌ

إن أهل «فولوس»
( )Hermesهو الذي استخرج الطب والفلسفة ،وهناك طائفة تقول َّ
أو أهل «موسيا» و«أفروجيا» كانوا يعالجون الناس بإيقاعات المزمارو ألحانه ،وبعضهم
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يقول إن حكماء أهل «قو» وهي الجزيرة التي كان بها بقراط وآباؤه هم الذين اكتشفوا

الطب وعلومه.

أن الطب ظهر في ُج ُز ٍر ٍ
ثالث هي :جزير ُة ُرودس
وأغلب المؤرخين القدماء يعتقدون َّ

األرخبيل اليوناني قرب الساحل الغربي الجنوبي من تركيا
( )Rhodesإحدى جزر ْ
س وهي جزير ٌة صغيرة في دوديكانيز ( )Dodecaneseفي
اآلسيوي َّ ِة ،وجزير ُة قَنِ ْي َد َ
ْأرخبيل سپوراد ،وجزير ُة قُو ( )Cosفي غرب مجم ِع الجزائ ِر في بحر ْإي َج َة َم ْو ِطن
ب ُ ْق َ
راط.

(وهم َّ
وروي أ َّن ِ
ان جنوب العراق في األل ْ ِ
ف األ َّو ِل قبل الميالد) هم
ين
سك ُ
الك ْلدانِيّ َ
ُ
ْ

السحر ُة من أهل اليمنِ في جنوب الجزيرة العربية،
الذين استخرجوا العلوم الطبية ،وقيل َّ
اه الرومانِ :م ْر ُكور بن ُجوبِيتَر.
سم ُ
 .1هو إل ُه الفصاحة والتجارة عند اليونان ورسول اآلله ِةّ ،
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إن أول من
وقيل سحر ُة بابل العراق أو سحر ُة بال ِد فارس (إيران) ،ويقول
ُ
البعض َّ
استخرج هذه العلوم أهل جزيرة كريت ( )Creteاليونانية ،وقيل ُ
أهل ُطور سينا وهي
وي ِ
س.
بلد ٌة في جزيرة سيناء جنوب غربي جبل موسى على قنا ِة ُّ
الس ْ

االنسان هذا العلم (وهم أنصار جالينوس
ّأما الذين قالوا بأ َّن اللهّ سبحانه وتعالى أل ْ َه َم
َ

رأوا في منامهم
حيث َّ
ام بالرؤيا» ُ
وبُقراط كما ذكرنا) فَيَ ْعتَ ِقد بعضهم «هو إل ْ َه ٌ
أن جماعة ْ

وش َف ْت من استعملها بعدهم.
أدوي ًة استعملوها في اليَ ْق َظ ِة فَ َش َف ْت ُه ْم َ

حيث استعمل اإلنسان بعض النباتات
أن
والبعض
ُ
اآلخر يعتقد َّ
اإللهام كان بالتجربة ُ
َ
ُ

ِ
التجرب ِة بين
أمر
الشفاء ،فاشتهرت بين
صدف ًة فكان فيها
الناس َّ
ُ
ُ
وعم استعمالها ،وساد ُ
أرباب هذه ال ِم ْهنَ ِة.
الطب ُم ْذ خلق اإلنسان ألنه من األمور التي بها
وأما الذين قالواَّ :
ّ
إن اللهّ خلق صناع َة ّ

العلم.
مكن لعقل االنسان أن
صالح البشري ِة،
ُّ
واحتجوا في ذلك بان َّ ُه ال يُ ُ
َ
ُ
يستخرج هذا َ

ِ
طبقات األطبا ِء نق ً
فاألص َو ُب عندنا
نحن
ورأيت في
ُ
ْ
«وأما ُ
ال عن تفسير كتاب اإلِيمانّ :
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واألولى أن َ
إن اللهّ تبارك وتعالى خلق صناعة الطب وأل ْ َه َمها الناس ،وذلك أ ن َّ ُه
نقول َّ

ال يمكن في مثل هذا العلم الجليل أن يَ ْد ُر َك ُه ُ
لكن اللهّ تبارك وتعالى هو
عقل االنسانَّ ،

الطب قبل ال َّت ْد ِوينِ
ُّ

ُ
أول من
المؤرخين
أكثر
ات َّ َ
َ
ورجال العلو ِم الطبيّ ِة أ َّن «أسقليبيوس ـ ّ »Asclepios
فق ُ

ِ
العالج
أحوال
أمور عجيب ٌة من
ِ
تك ّلم في شي ٍء من الطب على طريق التجرب ِة وانكشفت له ٌ
والتمريض بإلها ٍم من اللهّ َّ
جل َش ْأن ُ ُه فع َّظ َم ُه ُ
أهل بلده حتّى صار عندهم إل َه الطب ،الن َّ ُه
بعض العا َّم ِة أن َّ ُه
شاهد
ولما
س
ظن ُ
َ
الناس أفعال ُه َّ
الناس من ب َ ْرئِه ِْم ّ
ُ
ُ
أبرأ المرضى الذين يَئِ َ

الم ْوتَى.
يُحيي َ

أسقليبيوس َ
الطوفان ب ِ َخ ْم َس ِة قُ ُر ٍ
ِ
أبناء ُه صنع َة
وذكر
ون
قبل
وعاش
َ
المؤرخون أن َّ ُه علَّ َم َ
ُ
َ
اء.
ِّ
الطب ُم َشافَ َه ًة وح َّذر عليهم أن يُ َع ِّل ُموها ال ُغ َرب َ َ
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ِ
ٌ
رافات ال بالحقائق العقالنيَّ ِة.
بالخ
وقد ُذ ِك َر عنه
يق ُ
أفعال تُلِ ُ

«أسقليبيوس» هذا ابْنَ ْينِ ماهرين في صناع ِة الطب وعهد إليهما أن ال يُ َع ِّل َما
وخلَّ َف
ُ
الطب إال ألوال ِد ِه َما وأهل بيتهما ،وأن ال يُ ْد ِخال في صناعة الطب غريب ًا.
ون،
وأتم مسيرة
وس ْق َرا ُط ُ
َّ
سُ ،
َ
«أسقليبيوس» تال ِم َذ ٌة من آل بيته ،وهمَ :ما ِغ ْينَ ُ

وخ ُر ِ
رأي أستاذهم،
ُ
اوس .وكان هؤالء يَ ْنتَ ِح ُل َ
ون َ
سُ ،
س ،و ِم ْي َس ُ
ومو ِر ْي ِد ُ
س ،و ِم ْه َرا ِر ْي ُ
وس ْي ُ
ٍ
وهو رأي التَّجرب ِة ،ولم يزل الطب يتنق َُّل بين هؤالء التالميذ من جدٍّ ٍ
ألب ونجلٍ
وحفيد
ُورس ( ،)Gorsوهو ثاني ُح َّذاقِ األطباء المشهورين بعد «اسقليبيوس»،
إلى أن ظهر :غ ُ
ٍ
وخلَّف من األطباء بين ٍ
س،
ولد
سُ ،
وج ْ
يس ،ومال ِ ْس ِط ُ
ور ِج ُ
وحفيد سبعة أشخاص وهمَ :م ْرقِ ُ

وس ،وكان ُّ
ُ
ينتحل
كل واحد من هؤالء
وأراس ُط
الس،
واطس ّ
سَ ،
وس ِق ْي ُر ُ
األو ُلَ ،
ْ
ُ
وما َه ُ
وفُول ِ ُ
رأي أستاذه وهو رأي التجربة ،ولم ْ
يزل هذا العلم يتنق َُّل بين هؤالء وأبنائهم ،إلى أن ظهر
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جد َد النظر في نظرية اآلباء القائمة
ثالث األطباء المشهورين ُ
س ( )Menesوهو ُ
حيث ّ
ِم ْينِ ُ

ألن التجربة تكون خطرا ً
وضم اليها القياس ،وقال :ال تجربة بال قِ ٍ
على التجربة
ياس َّ
َّ
س،
سُ ،
وسوران ُ ُ
س ،وأ ِم ْينُ ُ
على حياة المريض ،وخلَّف من التالميذ أربع ًة ،وهم :قَ ُطر ُط ُ
حيث عملوا بطريق ِة القياس والتجربة ،ولم يزل الطب ينتقل من أستاذ
اوس
القديمُ ،
و ِمثِينَ ُ
ُ
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س 715
إلى طالب ،إلى أن ظهر ب َ ْر َمانيدس ( ،)Parmenidesوكانت الفترة بينه وبين ِم ْينِ َ
ٌ
خطأ وحدها كانت ْأم مع
«إن التجرب َة
سنة،
َ
مين ،وقالَّ :
س نظري َّ َة األ ْق َد َ
ونقض ب َ ْر َمان ِ ْي ِد ُ
ثم ات َّ َ
خذ القياس َم ْذ َهبَ ًا.
القياس»َّ ،
ٍ
بينهم ِ
تالميذ و ُه ْم :ثَ ِ
الف،
وبعد وفاته خلَّ َف ثالث َة
الخ ُ
س ،وأ ْفر ُِن ،و ُديوفِ ُ
اس ْل ُ
يلس ،فوقَ َع ُ

يلس القياس َم ْذ َهب ًاّ ،أما ثَ ِ
َ
َ
الحيل،
فانتحل
س
اس ْل ُ
فات َّ َخ َذ أ ْفر ُِن التجرب َة َم ْذ َهبَ ًا ،واتخذ ُديوفِ ُ

ُ
ولم ْ
أفالطون بعد 753
بينهم إلى أن ظهر
الحال
تزل هذ ِه
ُ
ْ
وقال« :إن َّما الطب حيلةٌ»ْ ،
سن ًة.

وعندما ظهر إ ْف َ
مذاهب كما ذكرنا أعاله
ون ( :)Phatonوجد القوم على ثالث ِة
ال ُط ُ
َ
يص ُّح ،فانتحل
والقياس
وخ ِط َر ٌة،
رديئَ ٌة َ
وحده ال ُ
ُ
فنظر مقاالتِه ِْم ،و َعلِ َم أ َّن التجرب َة ْ
وح َدها ْ
َ
َ

َ
ِ
ِ
والقياس،
انتحل رأي ًا واحدا ً من التجربة
أصحاب الحيلِ ومن
رأي
وأس َق َط َ
الرأيَ ْينِ جميع ًاْ ،
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َ
تالميذ من أوالد ِه وأقا ِرب ِه ،و ُه ْم:
وعندما تُوفِّ َي أفالطون خلَّ َف ستَّ َة
ِ
األمراض.
وأفرده بالحكم على
س:
ُ
1ـ ِم ْي ُرون ِ ُ
ِ
األبدان.
ورونُوس :وأ ْف َر َد ُه بمعالج ِة
2ـ فُ ُ
والكي.
وأفرده بالفصد
اس:
ُ
ِّ
3ـ فُ َ
ور ُ

ِ
الجراحات.
أفرده بعالج
4ـ ثَا ْف ُرورس:
ُ
بعالج العينِ .
س :وأفر َد ُه
ِ
5ـ َس ْر ِج ُ

المخ ُلو َع ِة.
ور ِة
س:
وإصالح ْ
ِ
ُ
الم ْك ُس َ
وأفرده ب ِ َج ْب ِر العظا ِم َ
6ـ فَان ِ ْي ُ

الطب يجري على هذه الطريق ِة إلى أن َظ َه َر «أسقليبيوس الثاني».
ولم يزل ُّ

وخر َج ثالث َة ُط ّ
ال ٍب من
أسقليبيوس الثاني :سار على ال َّد ْر ِب الذي رسم ُه إفال ُط َ
ونَّ ،
ُ

طبيب ِس َوا ُه ْم ،و ُهم :ب ُ ْق َر ُ
س وما
أهل بيته ال غريب فيهم وال
اطَ ،
َ
سْ ،
وأر َخ ُ
وماغَا ِر ْينَ ُ
ِ
اآلخر
الطبيب
وشاءت األ ْق َد ُار أن يَ ْتبَ َع ُه بعد م َّد ٍة
س،
ُ
هي إال فترة حتى توفي َماغَا ِر ْينَ ُ
ُ
ُ
اء
س ،وبقي ب ُ ْق َراط وحيد زمنه طبيب ًا كامل الفضائل تُ ْض َر ُب به
األمثال ،وعلَّ َم ال ُغ َرب َ َ
ْأر َخ ُ
الم ْغ َل َق ِة خوف ًا عليه
كأوال ِد ِه ،وب ِ َف ْضلِ بُقراط الحكيم
خرج ُّ
َّ
الطب وجعلهم ْ
الطب من دائرتِ ِه ُ
َ
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من ال ّز ِ
وال والفنا ِء.

الطب ،ب ُ ْق َر َ
اط الحكيم ()Hippocrate
ون على أ َّن أ َّو َل من د َّو َن ِع ْل َم
ِّ
ات َّ َ
فق المؤ ِّر ُخ َ
ولد في جزيرة قوس ( )Gosباليونان نحو سنة  460ق.م ،وتُوفي سنة 377ق.م،
الذي َ

وكتاب طبيعة االنسان .وكان في
كتاب تَ ْق ِد َمة المعرفة،
ُ
ون ُ ِق َل ْت ُم َصنَّ َفات ُه إلى العربية ،منهاُ :
زمن أردشيرشاه من ُم ُلوك ال ُف ْر ِ
الشا ِم.
س ،وكان
ص من ُم ُد ِن َّ
يسكن ِح ْم َ
ُ

ثم
َّ
عص ِر ِه
ْ

إمام أطباء
ظهر من بعده جالينوس الحكيم (( )Galenosنحو 201-131م) ُ
الطب
ومؤلف الكتب الجليلة في
ِيح،
ُ
وصاحب االكتشافات الخطيرة في التَّ ْشر ِ
ّ

نيف على ستين تأليف ًا ،وهو من أكبر مراجع أطباء العرب والمسلمين.
وغيره ومؤلَّفاتُ ُه تَ ُ

اشتهر بين األطباء
اح
أتم مسيرت ُه َما فيلغريوس ( )philigariusوهو
ثُ َّم َّ
ٌ
طبيب َّ
وجر ٌ
َ
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ِ
الطبية
ين العلو ِم
َت ْد ِو ُ
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بن قُ َّر ِة بنِ
المسلمين بكتابه (أمراض اللثَّة واألسنان) الذي ترجم ُه إلى العربية ُ
ثابت ُ
الحراني (288-221هـ).
َز ْه ُر ْو َن ّ

الطبيب ُشهر ٌة واسع ٌة لدى أطبا ِء
أوريباسيوس (400-Oribasios)، (325م) ولهذا
ُ
اسحاق ال َّط ِ
ناش في ِ
بيب (260-194ﻫ)
بن
تر َج َم ُه
األمصار اإلسالمي ِة له ُك ٌ
َ
حنين ُ
ُ
الطب ْ

ِ
وصلت إلى ما
المؤلفات الطبيّة حتّى
سادت بعد هؤالء سجيَّ ُة تَ ْد ِوين
ثم
ْ
ْ
إلى العربيةَّ .
وصلت إليه فى عصرنا الحاضر.

الطب في اإلسال ِم
ُّ

التعاليم الطبيّ ُة التي وردت في القرآن المجي ِد ،أو
الطب في اإلسالم هي
المقصو ُد من ّ
ُ

انتشرت مع
ثم
السنَّ ِة النَّبَويَّة على صاحبها وآل ِ ِه ُ
ْ
التي ا ْقتُبِ َس ْت من ُّ
ألف الصال ِة والسالمَّ ،
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الفتوحات اإلسالمي ِة التي شملت األنحاء المعمور ِة ،وعمل بها المسلمون ْأينَما ُو ِج ُدوا
الر ِ
اس ِخ بال ُق ِ
رآن المجي ِد وتنفي ِذ ما جاء ب ِه َح ْرفيّ ًا.
العتقادهم ّ

عنصر الطهار ِة في  63آي ًة وعيَّ َن َد ْو َر ُه
الكريم إلى الماء وهو
القرآن
وقد أشار
ُ
ُ
ُ
الف َّع َ
بأنواع الطهار ِة والغسل الواجب
وانتهاء
ابتداء من الوضو ِء للصالة
ال في النَّ َظافَ ِة،
ِ
ً
ً
التراث األدبی ـ السنة األولی ـ العددالثالث

بالعالج فقط وإن َّما
القرآن لم يَ ْهتَ ّم
أن
القرآن
درس
وم ْن
المجيد يتبيَّ ُن ل ُه َّ
َ
ِ
َ
َ
واالستحما ِمَ ،
َ

َّ
ِ
واش َربُوا وال تُ ْس ِرفُوا( سورة
حيث قال ع َّز
تجاو َز ُه إلى الوقاية قبل
وجلُ  :ك ُلوا ْ
المرض ُ

ات يُ ْر ِض ْع َن أوال َد ُه َّن َح ْول َ ْينِ َكا ِم َل ْينِ ( سورة البقرة ،اآلية )233
األعراف ،اآلية  )31والْوال ِ َد ُ

ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ويظهر من
األديان»
األبدان ،و ِع ْل ُم
علمانِ ،ع ْل ُم
«العلم
األكرم (ص):
الرسول
وقال
ُ
ُ
ُ
الر ُس َ
المتَ َع ِّل َق بالبَ َد ِن ،على العل ِم المتع ِّلقِ بالدين ،كما كانت
هذا أ َّن َّ
العلم ُ
ول (ص) كان يُقَدِّ ُم َ

ِ
القرن السابع الميالدي
الطب من
أحاديثُ ُه (ع) في هذا المضمار قد َج َلبَ ْت
أنظار ُع َل َماء ّ
َ
يو ِمنَا هذا ،منها:
إلى ْ

قال (ص)« :ال ِم ْع َد ُة ب َ ْي ُت ُك ِّل دا ٍء ِ
رأس ُك ِّل َد َوا ٍء».
والح ْميَ ُة ُ
ِ
«ش ْر ُب األلْبَ ِ
اإليمان».
ض
ان َم ْح ُ
وقال (ص)ُ :

الر ُ
مقس َم ًة على ثالثة فُنُون:
سول
ُ
األكرم مجموع ًة كبير ًة من التَّعاليم الطبيّة َّ
وتَ َر َك لنا َّ

تاريخ الطب في إيران اإلسالمية

الطب.
1ـ قواعد ِّ

2ـ األدوية واألغذية.
3ـ عالج األمراض.

وقَ ْد َج َم َعها عد ٌد من العلماء في ٍ
أحمد
النبوي» ،منهم :أبو نُعيم
«الطب
وه:
ُ
ّ
كتاب وس ُّم ُ
ّ
األصفهاني المتوفى سنة 430ﻫ ،وأبو العباس جعفر بن محمد المستغفري
بن عب ِد اللهّ
ُ
ُّ
المتوفى سنة 432هـ ،وجالل الدين عبدالرحمن السيوطي المتوفى سنة 911ﻫ ،و ُطبِ َع

الكتاب في مصر سنة 1346ﻫ .ق طباعة حديثة في  279صفح ًة( .راجع كشف الظنون،
ُ
ج ،2ص  ،1095وفهرست الكتب العربية المطبوعة فهرست كتابهاى چاپى عربى تأليف خان بابا مشار

(بالفارسية) ،ص )605

األطهار عليهمالسالم حيث وصلنا من هذا ال ُّت ِ
راث
سار على هذا النَّ ْه ِج األئم ُة
ُ
وقد َ
«طب اإلما ِم الصادق (ع)» طبع في النجف األشرف طباعة حديثة سنة  1374ﻫ .ق،
ُّ

علي الرضا ابن اإلمام موسى الكاظ ِم عليهما وعلى
و«طب اإلمام الرضا»
ُ
ُّ
تأليف اإلمام ّ
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السالم ،وقد ُطبع هذا الكتاب ضمن المجلد الرابع َع َش َر من كتاب بحار األنوار،
آبائِه َِما
ُ

وبشكل ٍ
كتاب مستقلٍ في بغدا َد (وبدون تاريخ) باهتما ِم الدكتو ِر صاحب زيني في 170

االسالمي
الطب
ُّ
ُّ

الطب اإلسالمي امتدا ٌد للطب الفارسي واليوناني
المتَّ َفقِ علي ِه تاريخي ًا أ َّن
َّ
َ
من ُ
راني ،وأ َّن كاف َة أطباء العصر اإلسالمي قد استندوا في دراستهم على مصادر
ْ
واإلس َك ْن َد ّ
ٌ
رجال من كافة أرجا ِء البلدان
وآثار علماء األقطار المذكورة .ونهض بأعباء النهضة الطبية

فات والمؤل ّ ِ
بأعمال مهمة منها ترجم ُة المصنَّ ِ
ٍ
فات من اللغات المختلفة
اإلسالمية ،وقاموا

أغلب هؤالء
إلى اللغة العربية والتي تُ ْعتَبَ ُر لغة العلم والثقافة في ذلك األوان .وكان
ُ
ِ
العرب ،لذا فقد نسب أكثر المؤرخين هذه العلوم إلى العرب
الع َلما ِء المسلمين من غير
ُ
مسلم لغ َة
وكتب بها ُك ُّل
بدل اإلسالم وذلك ألن َّ ُه ْم اعتبروا لغ َة الدينِ وال ُقرآن والتي تك ّل َم
ٍ
َ

التراث األدبی ـ السنة األولی ـ العددالثالث

صفحة.

التراث األدبی

العربي.
والطب
الطب اإلسالمي
قو ٍم ،وخلطوا بين ِّ
ّ
ّ

أشهر أطباء اإلسالم هم من ِخ ِّريجي جامعة ُجندي سابور (جندي شابور)،
أن
كما َّ
َ

رح ُلوا بعلومهم إلى البالد العربية وكان فخر ُه ْم أن َّهم من منتسبي جندي سابور.

تجدر اإلشار ُة إليه هو أ َّن العلوم الطبية في الجزيرة العربية قبل ظهور اإلسالم
ومما
ُ

كانت علوم ًا بدائي ًة ونتيج ًة المتزاجها بالعلوم الطبية للدول اإلسالمية األخرى فقد صار

آمنت باإلسال ِم
مرموق ،وكانت اللغ ُة العربي ُة هي السائدة في كافة األقطار التي
شأن
ٌ
ْ
لها ٌ
والقرآن كتاب ًا ومح َّم ٍد (ص) رسو ً
ِ
ال ،لذا ُد ِّون َ ْت كاف ُة العلوم ب ِ ُل َغ ِة الدينِ الجديد الذي
دين ًا
َ
ُ
يعم َر
ولواء الحري ِة والعدال ِة
واإلصالح
يحمل رسالة الهداية
ِ
ومشعل َّ
الر َح ْم ِة وال ُق َّو ِة ،كي ُ
َ
ِ
ِ
العلوم بهذه الميزة فإنَّنَا
الطب قد شارك
أن
بالعمران
وس
َ
واإليمان ،وبما َّ
َّ
َ
األرض وال ُّن ُف َ
ٍ
واحد.
تاريخ العلو ِم الطبيّ ِة اإليراني ِة واإلسالمي ِة ضمن إطا ٍر
ِض
َسنَ ْس ْتعر ُ
َ
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ِ
االط َّبا ُء المسلمون

لقد حافَ َظ ْت جامع ُة جندي سابور على مكانتها العلميّ ِة البارز ِة التي تميّ َز ْت بها
ِ
األول والثاني الهجري (أيَ :
ِ
العلمي في بغداد)
قبل التمر ُك ِز
القرن
قبل اإلسال ِم خالل
ّ

التراث األدبی ـ السنة األولی ـ العددالثالث

العالم أمثال جورجس بن جبرائيل المتوفى سنة
هرتُ ُه ْم
وبعده وقَ َّد َم ْت
أطباء َم ْ
ُ
َ
َ
ألت ُش َ
152ﻫ  ،عيسى بن صهار بخت المتوفى سنة 165ﻫ  ،عيسى بن ُشهالفا المتوفى سنة
168ﻫ  ،وبخت يشوع الكبير بن جورجس المتوفى حوالي سنة 180ﻫ  ،وأبي يوحنا

ماسويه المتوفى بعد سنة 200ﻫ  ،وجبرائيل بن بخت يشوع المتوفى سنة 213ﻫ ،
وميخائيل بن ماسويه المتوفى سنة 220ﻫ ،ويوحنا بن ماسويه المتوفى سنة 243ﻫ ،
وسابور بن سهل المتوفى سنة 255ﻫ  ،وبخت يشوع بن جبرئيل بن بخت يشوع المتوفى

سنة 256ﻫ  ،ويوحنا بن بخت يشوع المتوفى سنة 290ﻫ  ،وغير هؤالء.

طب جندي سابور القا ِع َد َة العريض َة التي يَ ْستَنِ ُد
والم ُ
ْ
ؤرخ َ
وقد ا ِ ْعتَبَ َر المح ِّق ُق َ
ون َّ
ون ُ
حيث ق َّد َم
الطب
الطب اإلسالمي ُ
اإلسالمي ،وأساتذة ُج ْن ِدي سابُور أساتذة مدرس ِة ِّ
عليها ُّ
ُّ
هؤال ِء َخ َد ٍ
يجب أن ال ننسى َد ْو َر
مات طبيّ ًة جليل ًة َش َم َل ْت
أرجاء العال ِم اإلسالمي .وهنا ُ
َ

تاريخ الطب في إيران اإلسالمية

األطباء النَّسا ِط َر ِة ( )Nestoriensأتباع بطر ِْي ِ
حيث قَ َّد ُموا
ك القسطنطيني ِة (ُ )Nestorius

َخ َد ٍ
الحرانييّ َن
مات جليل ًة بِنَ ْقلِهِم العلوم اليونانيّة إلى منطق ِة الشرقِ األوسطَّ ،
والصابِئة أو ّ
الكواكب وكان م َق َّر ُه ْم في َح ّر ِ
بين النَّ ْه َرينِ َظ َه َر منهم أطباء
وهم فر ْق ٌة تُؤل ِّ ُه
ان في بالد ما َ
َ
أجالء ذكرهم ابن أبي أُصيبع َة في كتاب ِه عيون األنباء في طبقات األطباء ،وخير الدين
«الحراني» ،حيث قاموا بترجمة الكتب السريانيّة
الزركلي في األعالم ،ج ،2ص 182
ّ
الم ْستَ ْش ِ
إلى العربية ،أو بتأليف ٍ
فيات والبيمارستانات
كتب في هذا المضمار ،أو إدارتهم ُ

وطب االسكندرية بمصر حيث انتقل إليها الطب اليوناني عن طريق
ومعالجتهم المرضى،
ّ
أثنا ( ،)Athenesوطب األنْ َدل ُ ِ
س انتقل إلى الشرق أثناء الحك ِم األموي ب ِ ُقر ُطبَ َة.

ِ
أط َبا ُء ُج ْن ِدي َسابُور

واستمر ْت أهميّ ُة
الطب اإلسالمي،
كان لجامع ِة وبيمارستان جندي سابور َد ْو ٌر ُمه ٌِّم في ِّ
َ
َّ
ِ
الفع ِ
ُ
ِ
الفضل
الثالث الهجري ،وكان لمدرسة جندي سابور
القرن
ال إلى أواخ ِر
هذا ال َّدو ِر ّ
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أخ َذ ْت على َعاتِقها ال ِق ْس َط األوفَ َر
األكبر على العلوم الطبيّ ِة في العصر
حيث َ
االسالميُ ،
ُ
ّ
في إعدا ِد األطبا ِء والصيادلة ،وعلى ِ
وع الذين خدموا
أبناء بخت يَ ُش َ
رأس هؤالء األطباء ُ

ريان
والس َ
وكان األساتذ ُة في ُجندي سابور قبل اإلسالم َخلِ ْي َط ًا من اإليرانيين ّ
ريس باللغ ِة اليونانية ،أ َّما الفارسي ُة فكانت تُ ْستَ ْع َم ُل في علو ِم
واليونانيّ َ
ين ،وكان التَّ ْد ُ
حيث ا ْقتَبَ ُسوا علوم
الص ْي َدل َ ِة وتَ ْحضي ِر ال َّدوا ِء ،وتَ َق ّد ُم
األطباء اإليرانيون في هذا المضمار ُ
َّ
ُ
ِ
وق درج َة األطبا ِء
األطباء
األجانب وأضافُوا إليها اكتشافاتهم وتجارب َ ُه ْم فَ َو َص ُلوا درج ًة ت ُف ُ

اليونانيين.

س الحكم َة والفلسفة والرياضيات والعلوم الطبيعية
وكانت جامعة جندي شابور تُ ّ
در ُ

ون إلى هذه
يتمر ُن بها الطلب ُة .كما كان
كما َّ
الطالب يَ ِر ُد َ
ُ
خص َص ْت لمدرسة الطب مستشفى َّ
والد ِ
ول المجا ِو َر ِة.
الم ُد ِن اإليرانية ُّ
الجامعة من ُ

ِ
الع َر ِب
كلدة الثَّ َق ِف ُّي:
قال ال ِق ْف ِط ُّي في تاريخ الحكماء ،في ترجمة
الحارث بن َ
«طبيب َ
ُ

التراث األدبی ـ السنة األولی ـ العددالثالث

العلوم الطبية حوالي  250سن ًة.

التراث األدبی

َ
الطب عن أهلِ جندي سابور وغيرها في الجاهلية
وأخذ
فارس
في وقتهَ ،ر َح َل إلى
َّ
َ
طبيب
القفطي أ َّن الحارث هذا كان
(تاريخ الحكماء للقفطي ،ص  .162كما روى
وقبل اإلسال ِم»...
ُ
َ
ُّ

الرسول (ص) في اإلسالم)

ُ
جامعة جندي سابو ُر وبغدا ُد

كانت عالق ُة ُجندي سابور ببغداد قائم ًة على إحضار أطباء هذه الجامعة إلى بغداد

ِ
ولألسباب التالية:
َط ْوع ًا أو ُك ْر َه ًا

قين قبل المركزيّة الطبية ببغداد والشهر ُة الواسع ُة التي كانت يتمتَّ ُع
1ـ قِلَّ ُة األطباء الحا ِذ َ

بها أطباء ُجندي سابور.

2ـ قِلَّ ُة الثق ِة ب ِ ِع ْل ِم ومهار ِة األطباء العرب من قبل الخلفا ِء واألمراء في أوائل العصر
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اسي.
العبَّ ِّ

ُ
ِ
بأم ٍ
راض
إفراط الخلفا ِء واألمرا ِء في الغذا ِء
3ـ
والشراب والـ ،....م َّما جعلهم يَ ْبتَ َل ْو َن ْ

عاء أطباء ُمتَ َخ ِّص ِص ْي َن من جندي
المتَ َف ّوقِ ُم َعالجتها ،لذا
يَ ْع َج ُز
ُ
غير ُ
اضطروا ا ِ ْستِ ْد َ
ّ
الطبيب ُ
شابور.
التراث األدبی ـ السنة األولی ـ العددالثالث

4ـ رغب ُة خلفاء بني العباس في جعل عاصمة ُم ْل ِكه ِْم (والتي ُشيِّ َدت حديث ًا) مركزا ً

ِ
أنوار المراكز العلمية
كوكب العلم في بغداد وتأفَ َل
واآلداب كي يَ ْس َط َع
للعلوم وال ُفنون
ُ
ُ
األخرى كجامعة ُجندي سابور مث ً
ال.
والمأم ِ
ون (-198
الرشيد (193-170ﻫ)،
5ـ ا ْهتَ َّم ُ
ُ
بعض خلفاء بني العباس كهارون َّ

والدور الف َّع ُ
ال المتمي ُز الذي قام به علماء
218ﻫ) بترجم ِة العلوم اليونانية إلى العربية،
ُ
ايران.
إحضار جورجس الطبيب
وكانت أ َّو ُل رابط ٍة حصلت بين بغداد وجندي سابور هي
ُ

إلى بغداد من قبل الخليفة المنصور في القرن الثاني الهجري ،قال القفطي في تاريخ

ٍ
ثمان
المنصور في صدر أم ِر ِه عندما بنى مدينة السالم بغداد في سنة
الحكماء« :كان
ُ
وسوء استمرا ٍء ،وقلَّ ُة شهو ٍة ،وكلما عالج ُه
ضعف في معدته
وأربعين ومائة للهجرة أدرك ُه
ٌ
ُ

تاريخ الطب في إيران اإلسالمية

ِ
(حاجبِ ِه) بجمعهم ،فل َّما اجتمعوا قال لهم المنصور:
الربي ِع
األطباء ازداد ُ
مرض ُه ،فتق َّد َم إلى َّ
ِ
س رئيس أطباء جندي سابور،
أريد طبيب ًا ماهراً .فقالوا :ما في عصرنا أفضل من
جورج َ

ُ
العامل بجندي سابور بعد ما امتنع عن الخروج ،وأكره ُه
فتق َّد َم المنصور بإحضاره .فأنْ َف َذ ُه
ُ
وع بالبيمارستان( .»...تاريخ الحكماء للقفطي ،ص
ووصى
فخرج
العامل
ولده بخت يَ ُش َ
ّ
ُ
َ
)158

تدريس الطب في بغداد فكان بواسطة أساتذ ِة الطب القادمين من ُجندي سابور
أما
ُ

ِ
وع ،وعيسى بن
حيث اجتمع عد ٌد من الطلبة في حلقة محاضرات ُج
ُ
ورجس بن ْ
بخت يَ ُش َ
الطب في بغداد.
شهالفا وكانت هذه
ُ
الحلقات نواة مدرسة ِّ

وكانت حلق ُة ِ
راسي
درس يُوحنا بن ماسويه من الحلقات الناجحة فكان برنامجها الدِّ
ّ
يشتمل على العلوم الطبية والفلسفة والحكمة والطبيعيات ،وقد تخرج منها عد ٌد من كبار
العلماء ،منهم :الطبيب الفيلسوف ثابت بن قُ َّر َة (221ـ288ﻫ).

والفيلسوف الطبيب
ف ثابت هذا  150كتاب ًا (انظر األعالم للزركلي ،ج ،2ص)81
ُ
وقد أل َّ َ
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البعلبكي (000ـ300ﻫ) كان جيد العربية وله مؤلّفات
المنجم المترجم قسطا بن لُوقَا
ُّ
كثيرة وقام بتعريب عدد من المصنَّ ِ
فات اليونانية (معجم المؤلفين لكحالة ،ج ،8ص ،131وعيون

تزيد على المائة (انظر األعالم للزركلي ،ج ،2ص )325والمترجم المعروف الحجاج بن يوسف
ُ
بن مطران ،كان في زمن هارون الرشيد والمأمون ،وترجم كتب ًا عديد ًة.

األثر األكبر في تق َّد ِم العلوم
للطب اإلسالمي وكان لها
راجم أساس ًا
ِّ
فكانت هذه التَّ ُ
ُ
الطبية ،ودراس ُة هذه الكتب ساعد الكثير من طلبة العلوم في الوصول إلى غاياتهم،
وارتَ ُقوا بالعلوم الطبية اإلسالمية إلى
ونتيج ًة لهذا فقد َ
نبغ جماع ٌة من األطباء المسلمينْ ،

ِ
المستويات.
أعلى

تجدر اإلشارة إليه هو أ َّن مستشفى جامعة ُجندي سابور كانت أكبر مستشفيات
و ِم َّما
ُ

الرشيد أن يُشيِّ َد
قر َر هارون
ُ
العالم في ما قبل اإلسالم وإلى سنة 171ﻫ787/م حيث َّ

التراث األدبی ـ السنة األولی ـ العددالثالث

ِ
اللغات اليونانية
يجيد
اسحاق الطبيب (260-194ﻫ) وكان
وحنَ ْي ُن بن
ُ
َ
األنباء ،صُ )329
ومترجمات كثير ُة
كتب
ٌ
والسريانية والفارسية ،عيَّن ُه المأمون رئيس ًا لديوان الترجمة ،وله ٌ

التراث األدبی

مستشفى على طراز جندي سابور ،فاستدعى الطبيب اإليراني المشهور جبرائيل بن بخت

ُ
جبرئيل بإنشائها على هيئة جندي سابور،
فقام
يشوع وأمره بإنشاء مستشفى في بغدادَ ،
ثم
أتم عمل ُه عيَّنَ ُه
ُ
الرشيد رئيس ًا لهذه المستشفى والتي ُس ِّم ْ
يت بمستشفى الرشيدَّ ،
وعندها َّ
والصيدلي المشهور أبو يوحنا ماسويه
ُجلِ َب إليها األطباء من جندي سابور منهم الطبيب
ُّ
طابق برنامج جندي سابور
صيدلي جندي سابور المشهور وغيره كما وضع لها برنامج ًا يُ ُ
ُّ
ولكن دهشتك هذا لم
وبعد مد ٍة أحال رئاستها إلى دهشتك أحد أساتذة ُجندي سابور
َّ
أخاه ميخائيل بن بخت
اضطر جبرئيل أن يُعيِّ َن
يوفَّق في عمله فاستقال من منصبه مما
ُ
َّ

ُ
قافي واإلسنا ُد العلمي بين جندي
واستمر هذا
يشوع رئيس ًا للمستشفى المذكور
َّ
التبادل الثَّ ُّ
سابور وبغداد من الن ِّْص ِ
واستمر طيل َة الحك ِم العباسي.
ف الثاني من القرن الثاني الهجري
َّ

ومن هذا يتبيَّ ُن للقارئ العزيز مدى التبادل الثقافي واإلسناد العلمي بين جندي سابور
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تقد ِم العلوم الطبيَّ ِة وخصوص ًا جامعة جندي
وبغداد ،وال َّدور الف َّعال لألطباء اإليرانيين في ُّ

سابور.

الطب في إيران اإلسالمية
تاريخُ
ِّ
التراث األدبی ـ السنة األولی ـ العددالثالث

الطب وحركة النمو والتكامل للعلوم الطبية في إيران اإلسالمية يبدأُ من
إن تاريخ
َّ
ِّ

سقوط ال َّد ْول ِة األموي ِة واستيالء بني العباس على الخالفة في الن ِّْص ِ
ف األ َّو ِل من القرن
فاح بالخالفة جهرا ً في الكوفة سنة 132ﻫ ثم
حيث بايع
الثاني
ُ
الناس أبا العباس َّ
الس َ
ُ

َّاح سنة 136ﻫ َ ،و ُول ِ َّي
بنى مدينة الهاشميّ َة َ
قرب األنبار وجعلها َّ
مقر خالفته ،توفِّي السف ُ
بناء مدين ِة بغداد ،وبعد ذلك جعلها
أخوه أبو جعف ٍر
الخالفة
ُ
ُ
وأمر سنة 145ﻫ َ
المنصورَ ،

دار ُم ْل ِك ِه بد ً
استقر هؤالء
لماء البصر ِة والكوفة ،وعندما
َ
َّ
ال من «الهاش ِميَّ ِة» ثُ َّم دعا إليها ُع َ
الو ْع ِظ والحديث والفقه واألصول وعلوم
وش ِّك َل ْت
في بغداد
بدأت حركة علميَّ ٌة ُ
ُ
ْ
حلقات َ
ال ُب العلوم من ِّ
العربية و ،...وقصدها ُط ّ
وص ْو ٍب.
كل َح ْد ٍب َ

ُ
ِ
يربطها ببغداد
الكرخ
اآلخر ل ِ ِد ْج َل َة محلَّ ٌة باسم
الجانب
وبعد زمنٍ ُشيِّ َد ْت في
ِ
َ
الس ْكنى في جانب الكرخ كما
جسر على دجلة .وكان قاطب ُة اإليرانيين قد َّ
رج ُحوا ُّ
ٌ

تاريخ الطب في إيران اإلسالمية

ُشيِّ َد ْت أ َّو ُل بيمارستان ببغداد في الكرخ وكانت النَّوا َة لشجر ِة العلوم الطبية ون ُ ْق َط َة
مألت ُش ْه َرتُ ُه ْم عالم تلك
االنطالق في تكوين المدرسة الطبية ببغداد وعمل بها أطباء
ْ

الفترة أمثال آل بخت يشوع وغيرهم ،وتو َّسعت بغداد في زمن الرشيد وصارت مركزا ً
للتمد ِن االسالمي ونشر العلوم وخصوص ًا موضوع بحثنا «العلوم الطبية» وذلك ألن
ُّ

وخاص ًة إطباء جندي
الخلفاء كانوا يحضرون األطباء من البالد المفتوحة إلى بغداد
َّ
ُ
الفضل األكبر في نشر العلوم الطبية في العصر
سابور ،وكان ألساتذة جندي سابور

اإلسالمي وتوطيد أركان دار العلم ببغداد وعلى رأس هؤالء آل بخت يشوع حيث ق َّدموا
ٍ
ٍ
خدمات جليل ًة بين جدٍّ ٍ
وأب ونجلٍ
وحفيد وفي ستة أجيال
للعلوم الطبية اإلسالمية

وخالل  250سنة حيث كانوا سادة الطب واألطباء في ذلك العصر.

ِ
العلمي ِة والطب َّي ِة
الكتب
ُم َت ْر ِج ُمو
ّ

كان تعريب المؤلفات والمصنفات َ
قبل الدول ِة العبّاسيّة قلي ً
ال ومحدوداً ،وعندما
َّ
تشك ِ
لت الدول ُة العباسي ُة اتّخذت ترجمة الكتُب مكان ًا مرموق ًا.

ُ
الفصل
يمكن
الطب اإلسالمي لذا ال
تاريخ
جزء من
الطب في إيران
تاريخ
أن
َ
وبما َّ
ِ
ِّ
ِّ
ُ
ٌ
البحر ِ
يبحث العلوم من المغرب
أن
يخوض هذا
ريد أن
َ
َ
بينهما ،وعلى َم ْن يُ ُ
الزاخ َر علي ِه ْ
َ

العربي واألندلس إلى إيران وجماهيريّات االتّحاد السوفياتي السابقة وتركيا و باكستان
ّ
بت وما جاورها لوقوعها ضمن حدود اإلمبراطورية
والبنغال والهند وما إليها والصين والتِّ َ

نخرج عن الهدف المقصود من هذا المؤل َّ ِ
ف
اإلسالمية في عصرها الذهبي ،ولكي ال
َ
اإليرانيين :
ين
َ
المتَ ْر ِج ِم َ
نكتفي هنا بذكر ُ
ابن النّديم في الفهرست (الفن الثالث ـ من المقالة
س) ،ذكره ُ
ماس ْر ُج َو ْي ُه َ
(م َ
1ـ َ
اس ْر ِج ْي ُ

السابعة ،ص )355وقال« :من األطباء ،وكان ناق ً
العربي ،وله من
السرياني إلى
ال من
ِّ
ّ
ِ
ثم ذكر في نفس الصفحة في تَ ْر َج َم ِة «اهرن القس»« :و َع ِم َل ِكتَاب َ ُه (الكناش)
الكتبَّ .»...
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اإلسالمي ال يُ ِ
أن
التمدن
وحينما
يرغب ُّ
أن يُد ِّو َن موضوع ًا ما عن ُ
مك ْن ْ
أي ذي بصير ٍة ْ
ُ
ّ
الع َرب وحدهم أو لغير العرب (من األمصار المفتوحة) َوحدهم،
يَ ْع ُزو التّ ُّ
لمي إلى َ
قدم ال ِع ّ

23

التراث األدبی

ماسرجيس (إلى العربية) وزاد عليه مقالتين».
بالسريانية ،ونقله
ُ

جم ًا مثل والد ِه نقل من السريانية إلى العربية قال
ماس ْر ُج َو ْي َه  :كان ُمتَ ْر َ
2ـ عيسى بن َ
الكتُ ِب :كتاب األلوان ،وكتاب الروائح ُّ
من ُ
والط ُعو ِم».
ابن النَّديم في المصدر أعاله« :ول ُه َ
ُ
ِ
خدمت العلوم الطبيَّ َة بجندي
3ـ آل بخت يشوع :و ُه ْم عائل ٌة مسيحيَّ ٌة ن َ ْس ُطوري َّ ٌة
ٍ
ورجس
ثم ُج
بختيشوع
قرون منهم:
سابور (جندي شابور) وبغداد خالل ثالثة
ُ
الكبيرَّ ،
ُ
ُ

ترجم من اليونانية إلى العربية ُكتُبَ ًا كثير ًة( .انظر األعالم للزركلي ،ج،2
بن بختيشوع الذي
ُ
َ
ص ،143وعيون األنباء البن أبي أُصيبعة ،الباب الثامن ،ص)183

صاحب عيون األنباء في طبقات األطباء ،ص:246
ماسو ْي َه قال
بن
4ـ يوحنا (يحيى) ُ
ُ
َ

الرشيد ترجم َة الكتب القديمة مما ُو ِج َد بأنقر َة وعموري َّ َة وسائر بالد الروم حين
ده
ُ
«قلَّ ُ

سباها المسلمون ،ووضعه أمين ًا على الترجمة» .وقد أ ل َّ َف يُوحنا  46كتاب ًا ذكرناها في
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ترجمته وأشرنا إلى نسخها الخطيَّة في مكتبات العالم المعاصر ِة.

5ـ عيسى بن صهار بخت (چهار بخت) ،كان طبيب ًا من أطباء جندي سابور ،وأستاذا ً

بيوسف النّاقلِ .
يوسف بن عيسى الطبيب المترجم المعروف
في الترجمة ،ومنه أخذ
َ
ُ

بن صهار بخت المقاالت الثالث األخيرة من تفسير جالينوس لكتاب
وترجم عيسى ُ
َ
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ُ
السرياني فقد ترجمه حنين
األصل
وأما
«الفصول البقراط» من السريانية إلى العربيةّ ،
ُّ

بن إسحاق من اليونانية إلى السريانية( .تاريخ الطب في إيران للدكتور محمود نجم آبادي،
ص)236

يوسف النَّاقِ ُل :هو أبو يعقوب يوسف بن عيسى المتطبب النّاقِ ُل ،ويُ َلق َُّب بالنَّا ِع ِ
س،
6ـ
ُ

ُ
الناقل من خوزستان وكانت في عبارته
يوسف
وهو تلميذ عيسى بن صهار بخت ،وكان
ُ

لكنة( .عيون األنباء في طبقات األطباء ،ص)281

7ـ ُ
ربن الطبري ،ن ُ ِس َب إلي ِه ترجمة «المجسطي».
سهل بن ُ

8ـ عيسى بن ماسة ،ذكره الدكتور نجم آبادي ضمن المترجمين( .تاريخ الطب في إيران،
ص )269

ترجم كثيرا ً من الكتب اليونانية إلى السريانية.
9ـ يوحنا بن بخت يشوع
َ

تاريخ الطب في إيران اإلسالمية

ونكتفي بهذا العدد من المترجمين اإليرانيين ونرجو من يرغب المزيد مراجعة طبقات

األطباء البن أبي أصيبعة ،ص .284-279

الطبي ُة
ُ
الكتب ّ

ِ
الطب يش ِم ُل ترجم َة حيا ِة األطباء والحكما ِء وآثارهم
المعروف أ َّن
من
تدوين تاريخ ِّ
َ

أقدم رسال ٍة في هذا الموضوع هي رسالة إسحاق بن ُحنين
وي أ َّن
ور َ
َ
ومؤلفاتِهمُ ،
الطب إلى زمن
«تاريخ األطباء والحكماء» بدأ منذ تاريخ ظهور
(298-215ﻫ)
ُ
ِّ

الطبيب المشهور محمد بن زكريا الرازي المتوفى سنة 311ﻫ و ِم َّما ال شك فيه أ َّن
ُكتُب ًا قد سبقت رسالة ابن ُحنين في هذا المضمار َك ِكتَ ِ
اب «قسم ب ُ ْق َراط» المنسوب
إسحاق بن ُحنين
إلى جالينوس ،وتاريخ يحيى النحوي لألطباء والحكماء وقد ترجمه
ُ

إسحاق مصدرا ً لكافَّ ِة كتَّ ِ
الطب
اب تواريخ
وض َّمنَ ُه كتابه المذكور أعاله ،وكان ُمؤل َّ ُف
َ
ِّ
من بعده ،وهي:
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كتاب قينون الترجمان (من القرن الثالث الهجري) وهو الذي قال فيه ابن النديم
1ـ
ُ

في الفهرست« :ومنهم قينون ،وهو أصح الناقلين نق ً
ال وأحسنهم عبار ًة ولفظ ًا( ».الفهرست

وقد استند ابن أبي أصيبعة في كتابه (عيون األنباء في طبقات األطباء) على كتاب

قينون المذكور ونقل عنه بعض التراجم .ولم ِ
أج ْد في المصادر الموجودة من يشير إلى

وجود هذا الكتاب في مكتبات العالم ،ولع ّل ُه فُ ِق َد.

تجدر اإلشارة إليه هو أ َّن بعضهم ذكر اسم ُه «فثيون» واللهُّ أعلم.
وم َّما
ُ

2ـ كتاب «أدب الطبيب» تأليف إسحاق بن علي الرهاوي (من أبناء القرن الثالث

الهجري) ،نقل عنه صاحب «عيون األنباء في طبقات األطباء» ،والقفطي في «أخبار
أن هذا الكتاب قد فُ ِق َد أيض ًا ولم ْ
يصل
العلماء بأخبار الحكماء» ،بعض التراجم،
والظاهر َّ
ُ

إلينا.

3ـ تاريخ اليعقوبي ،تأليف أحمد بن إسحاق (أبي يعقوب) بن جعفر بن وهب بن

التراث األدبی ـ السنة األولی ـ العددالثالث

البن النديم( :آخر الفن الثاني من المقالة األولى) ص)26

التراث األدبی

واضح اليعقوبي ،1انتهى به إلى خالفة المعتمد على اللهّ العباسي ،طبع ُه (هوتسما) 2في
ليدن سنة 1883م طباعة حديثة ،وفي النجف األشرف سنة 1358ﻫ ،وفيه الكثير من

تراجم األطباء.

4ـ كتاب سيرة الحكماء ،تاليف أبي بكر محمد بن زكريا الرازي المتوفى سنة 313ﻫ،

نقل عنه صاحب عيون األنباء في طبقات األطباء ،ولم يصل إلينا.

تاليف ابن الدايةُ ،
ابن أبي
المنجمين،
أخبار األطباء (المتطببين)
5ـ
ُ
وأخبار ِّ
ينقل عنه ُ
ُ
ُ
أصيبعة في «عيون األنباء» ،والقفطي في «أخبار العلماء» ،كثيراً ،وقد فُ ِق َد ولم يصل

إلينا.

تأليف المسعودي (علي بن الحسين) المتوفى سنة
6ـ كتاب «التنبيه واإلشراف»،
ُ
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346ﻫ956/م ،طبع في ليدن ـ بريل سنة 1893م طباعة حديثة ،وتض َّم َن الكثير من
تراج ِم األطباء.
ُ
مر ٍ
ات عديدة ،وهو من أهم المراجع في هذا
7ـ
ُ
كتاب الفهرست البن النَّديم ،طبع ّ
المضمار.

طبقات األطباء والحكماء البن جلجل األندلسي المتوفى سنة 377هـ ،طبع
8ـ
ُ
بالقاهرة سنة 1955م.
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كتاب «رتبة الحكيم» تأليف أبي القاسم مسلمة بن أحمد بن قاسم بن عبداللهّ
9ـ
ُ
المجريطي ،3األندلسي ،4انظر فهرست الكتب العربية المحفوظة بالكتبخانة الخديويّ ِة
بالقاهرة ،ج ،5ص 381في الكالم على «رتبة الحكيم».

10ـ كتاب «صوان الحكمة» ألبي سليمان المنطقي (محمد بن طاهر بن بابا بن بهرام

السجستاني) المتوفى في العقد األخير من القرن الرابع الهجري ،نشر بطهران سنة 1974
الطب.
بتحقيق الدكتور عبدالرحمن بدوي ،ويعتبر من أهم المصادر في تاريخ ّ

 .1توفي بعد سنة 292هـ905/م ،انظر األعالم للزركلي ،ج ،1ص.90
 .2هوتِ ْس َما ( )Houtsmaمستشرق هولندي ،أحد محرري دائرة المعارف اإلسالمية في طبعتها األولى ،نشر
تاريخ اليعقوبي المذكور أعاله ،وساعد على طبع تاريخ الطبري.
 .3مجريط = مدريد.
 .4هكذا ذكره الزركلي في األعالم ج  ،8ص  121نق ً
ال عن عيون األنباء في طبقات األطباء البن أبي اُصيبعة.

تاريخ الطب في إيران اإلسالمية

11ـ كتاب «مناقب األطباء» ،تأليف عبيداللهّ بن جبرئيل بن عبيداللهّ بن بختيشوع

المتوفى سنة 453ﻫ .

12ـ طبقات األمم ،تأليف القاضي أبي القاسم صاعد بن أحمد األندلسي المتوفى سنة

462ﻫ  .طبع في مصر وبيروت.

تأليف موفق الدين أسعد بن إلياس بن المطران
ستان األطباء وروض ُة األلباء،
ُ
13ـ ب ُ ُ

المتوفى سنة 587ﻫ  ،منه مخطوطة في.Army Medical, Glevel and.U.S.A :

ومحاسن الكلم ،لألمير مبشر بن فاتك المتوفى سنة  589ﻫ .
مختار الحكم
14ـ
ُ
ُ

مخطوطة منه في مكتبة أحمد الثالث كتبت سنة  658ﻫ  ،برقم .3249

تاريخ حكماء اإلسالم للبيهقي المتوفى سنة  595ﻫ ُطبِ َع بدمشق سنة 1946م.
15ـ
ُ

16ـ إخبار العلماء بأخبار الحكماء تأليف جمال الدين ابن القفطي (علي بن يوسف)

المتوفى سنة 646ﻫ  .طبع في مصر سنة 1326ﻫ .

تأليف ابن أبي اصيبعة (موفق الدين أبي العباس
17ـ عيون األنباء في طبقات األطباء
ُ
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أحمد بن القاسم) طبع بمصر سنة 1299ـ1300ﻫ .

18ـ وفيات األعيان ،البن خلكان ،طبع سنة 1835ـ1843م.

20ـ مسالك األبصار في ممالك األمصار ،تأليف شهاب الدين بن فضل اللهّ العمري

المتوفى سنة 749ﻫ  ،أفرد فيه قسم ًا كبيرا ً لألطباء في المشرق والمغرب ،طبعت دار

المعارف المصرية بالقاهرة الجزء األول منه سنة 1342ﻫ1924/م.

ّأما في أوروبا ،فنرى مؤرخي زمن بعد النهضة العلمية (نهضة تجديد العلوم ـ
 )Renaissanceقد وجهوا عنايتهم إلى آثار علماء وأطباء اإلسالم ود َّونوا في مؤلفاتهم:

تاريخ الطب اإلسالمي ،ورجال الطب والصيدلة ،والمؤلفين والنقلة ،ومن هؤالء على
سبيل المثال ال الحصر:

1ـ « »Danel Le Clercفي كتابه تاريخ الطب

التراث األدبی ـ السنة األولی ـ العددالثالث

19ـ تاريخ مختصر الدول ،ألبي فرج ابن العبري ،وفيه ٌ
كثير عن ابن َج ْل َجلُ ،طبِ َع
نقل ٌ
في بيروت سنة 1890م.

التراث األدبی
Histoire de La Medecine, La Haye, 1729.

» في كتابه تاريخ الطب العربيLucien Leclerc« ـ2
Histoire de La Medecine arabe, Paris, 1876.

:» في كتابهF.Wustenfeld« ـ3
Geschichte der Arbichen Arzte and Natur for cher, Gottingen 1840.

:» في كتابهEdward G.Browne« ـ4
Arabian Medicine, Gambrige, 1921.

:» في كتابهDr.L.Meunier« ـ5
Histoire de la Medecine, Paris, 1924.

:» في كتابهDr.Donald Campbell« ـ6
Arabian Medicine and its influence on the Middle Ages, London,
1926.
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:» في كتابهCharles Green Cumston« ـ7
M.D (Mme Dispan de Floran) Paris, 1931.

K.Sudhof,

:في كتابهما
Geschichte der Medizin, Jena 1928.

: في كتابهA.Castiglioni ـ9
Histoire de la Medecine, Paris, 1931.

: في كتابهCh.Singer ـ10
A Short History of Medicine, Dxford, 1938.

: في كتابهKarl Brockelmann ـ11
Geschichte der Arabichen Litteratur, Leyden, 1937, 1943.

التراث األدبی ـ السنة األولی ـ العددالثالث

,M.Steineg ـ8
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12ـ  Dr.Cyril Elgoodفي كتابه:
A Medical History of persia, Cambridge, 1951.

وقد ترجم هذا الكتاب إلى الفارسية زميلنا األستاذ المرحوم محسن جاويدان ،وطبع

في طهران (مطبعة إقبال) سنة 1352ﻫ  .ش ،في  890صفحة.
13ـ  E.H. Ackerknechtفي كتابه:

A short History of Medicine, New york, 1955.

14ـ  Ralph H.Majorفي كتابه:
History of Medicine, 1954.

15ـ  Douglas Guthrieفي كتابه:
A Story of Medicine, London, 1957.

16ـ  Dr.Henry F.Sigeristفي كتابه:
A Story of Medicine, Newyork, 1961.
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17ـ Maurice Bariety

Charles Coary

في كتابهما:
أن كافة الكتب المذكورة أعاله تعتبر من أمهات المراجع المعتبر ِة
ومن المتَّفقِ عليه َّ
الراهنِ  ،وقد استند مؤل ِّ ُفوها على مصادر التاريخ والطب اإلسالمي.
في عصرنا َّ

عهد تجديد العلوم

عهد تجديد العلوم الطبية في إيران مذ ظهرت مؤلفات الجرجاني (السيد إسماعيل
بدأ ُ

بن حسن) في ساحة العلوم الطبية ،حيث ألّف أربعة ُك ٍ
تب باللغة الفارسية جمع فيها كافة

العلوم الطبية السائدة في زمانه ،وأضاف اليها ما حصل عليه من تجارب في حياته
العملية.

وعشاق
فات الجرجاني األساس الثابت في بناء علم الطب لطالب العلوم ّ
وصارت مؤل ّ ُ

التراث األدبی ـ السنة األولی ـ العددالثالث

Histoire de la Medecine, Paris, 1963.

التراث األدبی

الصحة وعلومها وإلى كافة المؤلفين والمصنّفين الذين أكملوا هذه المسيرة.

الجرجاني قد د َّونُوا بعض مؤلفاتهم
أن جماع ًة قبل
و َّمما
يجب التَّنوي ُه عنه هو ّ
ُ
ّ
الجرجاني اختار
ولكن
بالفارسية وأغلب مصنفاتهم كانت بالعربية كابن سينا وغيره،
َّ
ّ
ٍ
اصطالحات فارسية لالصطالحات الطبية السائدة في علوم
الفارسية لكتب ِه كما ْأو َج َد
زمانه ومن اطلع على كتابه «الذخيرة» يحصل على ما قصد.

استنساخها وتداولها ،وذلك ألنها
وقد اهتم اإليرانيون بمصنَّفات الجرجاني و َكثُ َر
ُ
حوت علوم كتب أبي زكريا الرازي ،وابن سينا ،مع علوم الجرجاني وتجاربه ،وخاطبت

سيطرت
والضمير وكانت النتيج ُة أن
الناس بلغ ِة البيت والمدرسة َّ
والشارع ولسان القلب ّ
ْ
فات الجرجاني على أفكار كافة من أل ّ َف في العلوم الطبية أو الصيدلة من القرن
مؤل َّ ُ
كتاب «الذخيرة» مصدر كل المصنفات التي ظهرت
السادس إلى عصرنا الحاضر وكان
ُ
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بعد ككتاب «تحفة المؤمنين» المعروف بـ «تحفة حكيم مؤمن» تأليف محمد مؤمن
فيما ُ

مرات عديدة
بن محمد زمان الحسيني التَّنكابُنِ ّي (طبع في الهند سنة 1266ﻫ ،وفي طهران ّ

تأليف السيد محمد حسين خان بن
آخرها سنة 1378ﻫ .ق) ،وكتاب «مجمع الجوامع»
ُ
ميرمحمد هادي العلوي الخراساني الشيرازيُ ،طبِ َع في َك ْل َكتا « »Calcuttaبالهن ِد سنة

التراث األدبی ـ السنة األولی ـ العددالثالث

1256ﻫ .ق ،وفي بُومباي سنة 1262ﻫ .ق ،وغيرهما.
نعم لقد َّ
ٍ
تمك َن الجرجاني قبل تسعة قُ ٍ
أغلب نظريات
تطابق
نظريات
رون أن يُقَدِّ َم
ُ
َ
ْ
الطب في عصرنا الحاضر ،ومن ا َّط َل َع على مؤل َّ ِ
فات الجرجاني يقف على مدى العطاء الذي
ِّ
املِ ّي
ق َّدمه بنتاجه العلمي للعلوم الطبية الشرقية والغربية ،وتأثير هذا النتاج في َّ
الس ْي ِر التَّ َك ُ
للطب في العالم.
ّ

تاريخُ المستشفيات في اإلسالم

أن سعد بن معاذ بن النعمان بن
حيث ُر ِو َي َّ
1ـ أ َّو ُل مستشفى في اإلسالم خيم ُة رفيدةُ ،

َ
ِ
وحمل رايَت ُه ْم يوم بد ٍر ،وشهد
األوس،
حابي كانت له سياد ُة
امرئ القيس األنصاري َّ
الص ّ
ٍ
ين.
بجرح
رعان ما أصيب في يد ِه
رماه به ُ
َ
ٍ
الخندق ولكن ُه ُس َ
أحد القريشيّ َ
شديد من َس ْهم ُ

تاريخ الطب في إيران اإلسالمية
(صفة الصفوة ،ج ،1ص ،180طبقات ابن سعد ،ج ،3ص 2القسم الثاني ،اإلصابة ،الرقم  ،3197دائرة

ُ
الرسول
فأم َر
المعارف اإلسالمية الترجمة العربية ،ج ،11ص ،410األعالم للزركلي ،ج ،3صَ )139
«رفَ ْي َد َة» قُ َر َب المسجد الحرام ،هو وبقيّة الجرحى ،كي َّ
يتمك َن
(ص) ْ
أن يُ ْو َض َع في خيم ِة ُ

ُ
المؤرخون هذه الخيمة أ َّو َل مستشفى في
اعتبر
الرسول األكرم (ص) من زيارتهم .لذا
َ
َ
اإلسال ِم.
الوليد بن عبدالملك في دمشق سنة  88ﻫ وجمع في
أسسها
ُ
2ـ ُ
دار المرضى التي ّ

ضي َن وخدم ًة وأجرى عليها
فنائها المجذومين والعميان والمرضى وعيَّ َن لها أطباء ُ
مر ْ
وم ّ

الصدق َة من ِ
ِ
المال.
بيت
َّ

الرشي ِد في سنة
بأم ِر
3ـ
َ
ُ
بيمارستان الرشيد :تأ َّس َس ْت هذه المستشفى ْ
هارون َّ
وم بإدارتها ،فاستدعى
171ﻫ ُ ،
طلب من طبيب ِه جبرئيل بن بختيشوع ْ
أن يُ َشيّ َدها وي ُق َ
حيث َ
ُ
ماسوي ُه الطبيب ،وكان
جبرئيل عددا ً من األطباء لإلشراف على أمورها ،منهم أبو يوحنَّا
ْ

اء على إحضار أطباء من
قبل ذلك طبيب ًا وصيدالنيّ ًا في جندي شابور،
واستمر ُ
َّ
الخ َل َف ُ
والمأم ِ
ون ومن
جندي شابور وبقيت المستشفى في يدي أطباء إيرانيين في عهد الرشيد
ُ
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جاء بعد ُه َما( .تاريخ البيمارستانات في اإلسالم للدكتور أحمد عيسى بك ،ص)9
َ

ابن دهن الهندي( .راجع الفهرست البن النديم ـ الفن األول من المقالة السابعة ـ نقلة
وكان رئيسها ُ

الهند والنّبط ـ ص  305ـ طبعة طهران)

بدر ُغ َ
ال ُم المعتض ِد العباسي في بغداد ب ِ َم َحلَّة ُم َخ َّر َم( ،قال
5ـ
ُ
بيمارستان ب َ ْد ٍر ،أ َّس َس َها ُ

ِ
أوله وفتح ثانيه وكسر الراء وتشديدها ،محل ٌة
ياقوت في معجم
ُ
«م َخ ّر ُم» بضم ّ
البلدانُ :
الم َع ّلى ،وفيها ِ
السالطين البويهيّون
كانت الدار التي يسكنُها
ُ
كانت ببغدا َد بين الرصاف ِة ونهر ُ
مصارف البيمارستان
خلف الجامع المعروف بجامع السلطان )...وكانت
والسلجوقيون،
ُ
َ
ِ
جاح والدة المتوكل العباسي.
تُ ْر َس ُل في ُك َّل سن ِة من
موقوفات ِس ٍ
الجراح،
6ـ
ُ
الجراح ،أ َّس َس َها في بغداد أبو الحسن علي بن عيسى بن َّ
بيمارستان ابن َّ

«وزير المقتدر العباسي والقاهر وأحد
ذكره الزركلي في األعالم (ج ،5ص )132وقال:
ُ

التراث األدبی ـ السنة األولی ـ العددالثالث

بيمارستان البرامك ِة ،أ َّس َس َها البرا ِمك ُة في بغداد في أواخ ِر القرن الثّاني الهجري،
4ـ
ُ

التراث األدبی

فارسي األصلِ  ...ولي ّ
واستَ ْق َد َم ُه المقتدر إلى بغداد سنة 300ﻫ
العلماء والرؤساء،
مكة ْ
ُّ
ِ
تكاليف المستشفى من خالص ماله ،وعين
دفع كافة
ُ
وروي أن َّ ُه كان قد َ
فواله الوزارةُ »...

مشقي رئيس ًا لها.
الد
ثمان سعيد بن يعقوب الطبيب ّ
أبا ُع َ
ّ
بيمارستان سيّدة ،أ َّس َس ْت َها أُ ُّم المقتدر باللهِّ العباسي ،وكان اسمها َش َغ ُب وتُ ْع َر ُف
7ـ
ُ
العباسي)
«شغب أ ُّم جعف ٍر (المقتدر باللهِّ
ب ِ َسيّ َد َة قال الزركلي في األعالم (ج  ،5ص:)245
ُ
ّ
ولما آلت الخالف ُة إلى اِبْنِ َها
ُم َدبِّر ٌة َحازمةٌ ،كانت من جواري المعتض ِد باللهِّ وتز َّوجهاّ ،
واستولت على أمو ِر
«المقتدر» سنة  295ﻫ وعمره ثالث عشر َة سنة قامت بتوجيهه،
ْ

ألف
الخالف ِة ...وكان لها
ألف َ
هي في دولة ابنها وكانت صالح ًة ،وكان ُمتَ َح َّص ُل َها َ
ُ
األمر والنّ ُ

بيمارستان (مستشفى) أنشأتْ ُه
وتخرج من عندها مثلها .من آثارها
فتتص َّد ُق بها
ُ
دينا ٍر َ
ُ
سنان بن ٍ
ِ
آالف دينا ٍر».
مبلغ النفق ِة فيه في العا ِم سبعة
ببغداد ،وكان طبيب ُه
ثابت ،وكان ُ
َ
32

8ـ بيمارستان المقتدر ،أ َّس َس ُه ِ
العباسي سنة
المقتدر باللهِّ
جعفر
بباب الشا ِم في بغداد
ُ
ُّ
ُ

مبلغ النفق ِة فيه مائتي دينار.
 306ﻫ ،وكان ُ

أحمد بن
9ـ بيمارستان ُم ِع ِّز الدول ِة الديلمي ،أ َّس َس ُه ببغداد ُمع ُّز الدول ِة أبو الحسين
ُ
مبلغ النفق ِة فيه خمسة آالف دينا ٍر ،تُ ْدفَ ُع من موقوفات
بويه
الديلمي سنة  355ﻫ  ،وكان ُ
ُّ
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ُخ ِّص َص ْت لهذه المستشفى.

الديلمي على ِد ْج َل َة غربي
عضد الدول ِة فناخسرو
الع ُض ِد ُّي ،بناها
ُ
10ـ البيمارستان َ
ّ

الطبيب المشهور محمد بن زكريا الرازي رئيس ًا لها.
جسر بغداد ،وعيّن
َ

كان في وفيات األعيان فى ترجمة فناخسرو ال َّديلمي (ج ،3ص،)218
ابن خ ّل َ
ذكر ُ
َ

وغرم عليه ما ً
ال
الغربي،
منسوب إليه ،وهو في الجانب
العضدي
وقال« :والبيمارستان
ُّ
َ
ٌ
ّ
الدنيا ُ
مثل ترتيب ِه ،وفرغَ من بنائه سنة ٍ
وأعد ل ُه
وستين وثالثمائة،
ثمان
عظيم ًا ،وليس في ُّ
ّ
َ
ِ
يقصر الشرح عن وصف ِه».
اآلالت ما
من
ُ

وأصبَ َح ْت أنقاض ًا نتيجة لفيضان ميا ِه دجلة.
والظاهر َّ
أن هذه المستشفى قد ُه ِد َمت ْ
ُ
اريخ (ج ،11ص ،408حوادث سنة  569ﻫ):
ابن األثير في كتابه الكامل في التَّ ِ
قال ُ

وأقاموا على شاطئ
البلد،
الناس
«وزادت دجل ُة زياد ًة عظيم ًة ...وخاف
ْ
الغرق ،وفارقوا َ
َ
ُ
ُ
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الدو ِر،
الماء في البالليع
ونبع
دجل َة خوف ًا من انفتاح
وخر َب كثيرا ً من ُّ
ِ
القورج وغير ِهَ ،
ُ
ّ
َ
الشبابيك التي ل ُه ،فإن َّها كانت
الس ُف ُن من َّ
الماء إلى البيمارستان ُ
العضدي ،ودخلت ُّ
ودخل ُ
قد تَ َقلَّ َع ْت.»...
ٍ
الم ْل ِ
الم ْل ِ
خلف،
ك محمد بن علي بن
11ـ
ُ
فخر ُ
بيمارستان فخر ُ
ك ،أ َّس َس َها ببغداد ُ
وزير بهاء الدولة البويهي.
ُ
ابن كثي ٍر في البداية والنهاية (ج ،12ص ،14حوادث
12ـ بيمارستان واسط ،ذكرها ُ

مؤيد
الوزير
بناه
ُ
سنة  413ﻫ) وقال« :وفيها (أي سنة  413ﻫ) فُتِ َح البيمارستان الذي ُ
ُ
َ
ان ،واألشرب َة،
وزير شرف الملك،
الحسن،
الملك أبو علي
«بواسط» ،1ورت َّ َب له الخ ّز َ
ُ
ُ
اج إليه».
واألدوية ،وغير ذلك مما يُحتَ ُ

13ـ بيمارستان ِ
جنب محل ِة الكرخ في بغداد سنة  449ﻫ (انظر
باب ال ِم ْع َو ِل ،بُنِيَ ْت َ

عقد الجمان في تاريخ أهل ال َّز ِ
مان المعروف بتاريخ العيني ،ألبي محمد محمود بن أحمد

العيني المتوفى سنة  855ﻫ1451/م ـ حوادث سنة  449ﻫ).
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نصير الدول ِة بن مروان حاكم ديار بكر في عصر
14ـ بيمارستان ميافارقين ،أ َّس َسها
ُ

العباسي.
خالفة القائم بأمر اللهّ
ّ

بن عبد اللهّ الزيني حاكم الموصل زمن األتابك سيف الدين غازي بن مودود ووقف

أمالك ًا كثيرة تصرف عائداتُها في إدارة هذه المستشفى.
ابن أبي أُصيبعة في عيون األنباء في طبقات األطباء
الرقَّ ِة ،ذكرها ُ
16ـ بيمارستان َّ
(ص )751في ترجمة بدر الدين ابن قاضي بعلبك (هو بدر الدين مظفر ابن القاضي مجد
الدين عبد الرحمن بن إبراهيم البعلبكي الطبيب ـ المتوفى سنة  675ﻫ).

حران ،ذكرها ابن جبير في رحلته وقال إن ّ ُه شاهدها( .انظر رحلة ابن
17ـ بيمارستان ّ

ُجبير ،طبعة ليدن ،ص)247

ابن ب َ َ
ور ُه
طوط َة في رحلت ِه عندما ذكر
َ
18ـ بيمارستان نصيبين ،ذكرها ُ
نصيبين ُ
وم ُر َ

الحي.
 .1اآلن محافظ ٌة في العراق ،مركزها «الكوت» ،وأقضيتُهاُّ :
الصوير ُة ،النعمانيّةُ ،بدر ُةُّ ،
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الم ِ
مجاهد الدين قايماز
وصلِ  ،بناها سنة  572ﻫ في مدينة الموصل
15ـ
ُ
ُ
بيمارستان ُ

التراث األدبی

بها سنة  720ﻫ .

19ـ بيمارستان ناب ُلس في فلسطين.
20ـ بيمارستان دمشق الكبير.

21ـ بيمارستان أنطاكية ،في سوريا.
22ـ بيمارستان حلب في سوريا.
23ـ بيمارستان حماة في سوريا.

24ـ بيمارستان ال ُقدس في فلسطين.
25ـ بيمارستان غ ّزة في فلسطين.

26ـ بيمارستان ّ
عكا في فلسطين.
27ـ بيمارستان الكرك في ُ
األردن.
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اإلسالمية
بيمارستانات إيران
ّ

أكبر أُ ِ
وأعظم مصاد ِر
مهات مستشفيات اإلسالم،
1ـ بيمارستان جندي سابور،
َ
تعتبر َ
ُ

الطب اإلسالمي باطباء عظماء أمثال :آل بختيشوع وماسويه وابن سينا ومحمد بن
ْإم َدا ِد ِّ
التراث األدبی ـ السنة األولی ـ العددالثالث

الطب ومكانتها في العلو ِم الطبي ِة منذ أقد ِم
زكريا الرازي و ،...وذلك لقدمها في تاريخ
ِّ

الع ُصو ِر.
ُ

المهم ِة في
والر ُّي مدين ٌة مالصق ٌة لطهران ،كانت من المستشفيات ّ
الر ّيّ ،
2ـ بيمارستان ّ

الرازي( ،تاريخ الحكماء للقفطي طبعة
الطبيب
إيران ،وكان رئيسها
ُ
ُ
المعروف محمد بن زكريا ّ

مصر  1326ﻫ  ،ص ،178وطبقات األطباء والحكماء (طبعة القاهرة ـ 1955م) ،ص  )77وتعتبر من
أقدم بيمارستانات إيران في العص ِر اإلسالمي.

ِ
الليث الص ّفار ثاني أمراء الدولة الصفاريّة ُول ِّ َي
بن
3ـ
ُ
بيمارستان َز َرنْ َج ،أ َّس َس َها َع ْم ُرو ُ
بعد وفا ِة أخيه يعقوب بن ٍ
ليث الصفا ِر سنة  265ﻫ ( ،انظر األعالم للزركلي ،ج ،5ص )257
َ

بن ٍ
ِ
ِ
ليث
المسالك
قال اإلصطخري في
عمر ُ
والممالك (طبع ُة ليدن ،ص « :)241بنى ُ
جامع وبيمارستان».
الصفار في َز َرنْ َج ُس ْوق ًا ومسجد
ٍ
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ِ
أول ِ ِه وثاني ِه ونون
ياقوت في ُم ْع َج ِم
وزرنج كما ذكر
ُ
البلدان (ج ،3ص« :)138بفتح ّ
ُ

ساكنة وجيم ،مدينة ،هي قصبة سجستان (وتسمى اليوم سيستان).»...
ابن أبي أُصيبعة في «عيون األنباء في طبقات األطباء»،
4ـ بيمارستان
َ
إصفهان ،ذكرها ُ
ص ،460عند الكالم عن أبي علي أحمد بن عبدالرحمن بن مندويَه األصفهاني المتوفى
ِ
الكتب ع َّد ُة رسائل مشهور ٍة
من
بعد سنة  350ﻫ وقال« :ألبي علي بن مندويه اإلصفهاني َ

الج َس ِد،
الطب ،وهي :رسال ٌة إلى
إلى جماع ٍة من أصحاب ِه في
َ
أحمد بن سعد في تَ ْدبِير َ
ّ
المتَ َق ِّل ِد ْي َن ِع َ
ال َج المرضى ببيمارستان إصفهان.»...
و ،...ورسال ُة إلى ُ
خير الدين الزركلي في األعالم ،ج ،4ص ،340في
5ـ بيمارستان نيشابور ،ذكرها ُ

ترجمة عبدالملك بن محمد بن إبراهيم النيسابوري الخركوشي المتوفى سنة 407ﻫ ،

نق ً
ال عن كتاب «تبيين كذب المفتري» ،طبعة دمشق ،سنة  1347ﻫ  ،ص ،233البن

عساكر :بنى في ّ
ووقف عليها
سكتِ ِه مدرس ًة ودارا ً للمرضى،
ابن
َ
َع َسا ِك َر ،وقال« :قال ُ
َ
أوقاف ًا ،ووضع في المدرسة خزان ًة ُ
للكتُ ِب».
6ـ بيمارستان مرو ،ذكرها ابن البيطار (أبو محمد ضياء الدين ،عبداللهّ بن أحمد
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المالقي المتوفى سنة  646ﻫ) في كتابه األدوية المفردة المعروف بمفردات ابن العطار،1
هذه أهم البيمارستانات التي اشتهرت قبل عصر االنحطاط (أي قبل انهيار الدولة

ونعزف عن ذكر مستشفيات عصر
العباسي ِة وسقوط بغداد بيد هوالكو سنة  656ﻫ)،
ُ
باألحرى النعدامها ،وكذلك عصر النهضة والزمن الراهنِ لكثرتها
االنحطاط لقلَّتها أو
ْ

عما نحن في صدده.
وخروجها ّ

اه حاجي كشف الظنون ـ ج ،1ص :574جامع مفردات األدوية واألغذية .طبع بمصر بمجلدين.
 .1وس َّم ُ

التراث األدبی ـ السنة األولی ـ العددالثالث

طبعة مصر ،ج ،2ص ،15وذكر أن عيسى بن ماسة كان من أطباء هذه المستشفى.

