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__________________________________ 
 . تم الحصول على حقوق النشر من الناشر المذكور

 
 
ستخدام ن استخدام المواد الموجودة على موقع معهد الدراسات اإلسماعيلية يشير إلى القبول بشروط معهد الدراسات اإلسماعيلية إلإ

الملف الذي التي تظهر في  حقوق النشر التي تظهر على الشاشة أوكل نسخة من  المقال يجب أن تحتوي على نفس نص . هذه المواد
أو إعادة )ستخدام إبالنسبة لألعمال المنشورة فإنه من األفضل التقدم بطلب اإلذن من المؤلف األصلي والناشر إل. يتم تحميله من الموقع

 . ومصادر المعلوماتمؤلفين المعلومات ودائمًا ذكر أسماء ال( استخدام
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 الطب والصيدلة في عهد الفاطميين

 

 الدكتور سامي حمارنة

 

في عام  42 -42، المجلد التاسع، العدد الثاني، الصفحات ‘العلم’ األصل في شر فيهذه نسخة منقحة من مقال ُن

5891. 

 

 

حكم من عام )المعز اإلمام الخليفة الفاطمي الذكي الحكيم كان وم،  808في تونس عام  الفاطميةتأسست الدولة 

إلى عاصمته العظيمة التي م، وانتقل بعد عامين من شمال أفريقيا  828مصر في عام فتح الذي هو ( م 51 -814

 تمتعوا بإزدهار واحترام الذين و ،اإلسماعيليين الشيعةكان الحكام الفاطميون أئمة للمسلمين . القاهرةها حديثًا أسس

أسسوا المشافي والمكتبات والمساجد والمدارس . لحكومتهم اإلقتصاديستقرار واإلة الماهرة إلدارل نتيجًةكبير 

في القاهرة، ( م 850)الشهيرة  األزهرجامعة  ما أسسوه كانت ومن بين. دعموها بسخاءو، مرصد فلكيباإلضافة ل

بسرعة مع إحياء العلوم التطبيقية والفنون قد تطور الفنون العالجية وكان تعلم وممارسة (. م 5001) دار العلمو

من  تمتدايبدو هذا ملحوظًا بشكل أكبر عندما ينظر المرء إلى اتساع اإلمبراطورية الفاطمية، والتي  .األخرى

تطورت . جنوبًا اليمنو، وشبه الجزيرة العربية شرقًا مصر، وسورية وفلسطينمرورًا بحل األطلسي للمغرب لساا

رمت وُككما ، وتمت رعاية التعليم بسخاء، هذه الحضارة الرائعةكنف في  األنشطة التقنية والفنية بشكل رائع

 .المهن الصحية بشكل كبير

 

، أكثر من أي والطب في هذه الفترة فيما يتعلق بالتاريخ الطبيعي التراث العلميمر جزء هام من لقد ضاع أو ُد

فعلى سبيل  .اإلنتاج المستمر والغزير في عصر الفاطميينكشف األدلة التاريخية ت. حقبة أخرى في اإلسالم

مستشفًى  طاطالفسوكان في  .تجهيز عاٍلكبير وإهتمام موضع هذه الفترة، على امتداد المثال، كانت المشافي 

موجود في أسفل الحق، مستشفى مقارنة ب‘ باألعلى’، وكذلك يعرف البيمارستان العتيقوهو  ،مدعوم بسخاء

معدات فريدة وإمدادات وفيرة إلنجاز مهمته في خدمة هذا البيمارستان على احتوى  .‘األدنى’المدينة، ويدعى 

استمر هذا المشفى، من خالل مكتبته المفروشة بشكل جيد وقاعتي . على حد سواءألغنياء احتياجات الفقراء وا

حمامين للرجال والنساء، بتلبية احتياجات المجتمع الصحية والتعليمية على مدى مايقارب أربعة قرون، وحتى 

   .في القرن الرابع عشر المملوكيالعهد 

 

بالكثير من إمدادات  ة بشكل جيدمزودمطبخ كانت أجنحة المشفى والو. م 815في عام ‘ األدنى’ني المستشفى ُب

للمكتبة وقاعات غرف واسعة احتوى على وكذلك . لصيدليةالطعام والدواء باإلضافة إلى المعدات الالزمة ل

 يتعلم ويتقدموالمرضى في هذه المشافي،  ة وشفاءعالجتتم م. طبية المفيدةالمحاضرات لتوفير التعليم والمعرفة ال

 .لصحةاباإلختصاصيون  فيها

 

مستوى لها في أعمال أبو جعفر ابن  بلغت المساهمات الطبية الصيدالنية في شمال أفريقيا في عهد الفاطميين أعلى

تصاصيين بارزين في كان كل من والده ابراهيم وعمه أبو بكر محمد، اخ. من القيروان (م 892 -801)الجزار 

عهد استلم ابن الجزار زمام القيادة في تعزيز التعليم والممارسة الطبية، وأصبح أشهر طبيب في . مجال الصحة

 .اإلمام الخليفة المعز في شمال أفريقيا

 

لمواضيع لقد ُنسب البن الجزار أكثر من ثالثين كتابًا في التاريخ والسيرة الذاتية والجغرافية والفلسفة واألدب وا

زاد المسافر وقوت ’، الطبية ومن بين ماتبقى نذكر المجموعة .المتعلقة بالطب والصيدلة، ولكن ضاع الكثير منها

 .اتأطروحة ، في سبع‘الحاضر

 

 القدماءالمبجلون كتبه الحكماء  عمالكن كاماًل عرضًا موجزًا الكتاب يتضمن "يكتب ابن الجزار في مقدمته، 

من لكل عضو ومعالجتها، علم األمراض معرفتهم الواسعة بعن ( أفسس وجالينوسو وس،روفو وخاصًة أبقراط،)

كل أولئك المساهمين في فنون فإننا نقدمه لالشاملة  هذا الكتاب نظرًا لمزاياو ،...الرأس وحتى القدم منالجسم، 

، وكدليل للمسافر إلى ختصاصيينرادفات لإلتللمقاموس ليكون بمثابة دليل تعليمي لطالب الطب، والشفاء، 

  .(‘زاد المسافر’لذلك عنون )طبيبًا فيها تجد التي نادرًا ما النائية لبعيدة ااألماكن 

 

فصاًل وتناقش أمراض  92يقسم الكتاب إلى قسمين، يحتوي الجزء األول على أول أربع دراسات مقسمة في 

؛ ثم (شلل بيل) والتهاب القحف وشلل الوجه الرأس، كالشعر وأمراض الجلد والصداع والصداع النصفي واألرق 



 

 

 نظافة العين واألذن والفم، ونزالت البرد الشائعة، وأمراض الصدر والقلب، والتهاب اللوزتين، والسعال،

 .الذبحة الصدرية وأخيرًا أمراض الجهاز الهضميو اضطرابات نظم القلب،و

 

فصاًل عن أمراض الكبد والطحال، بما في ذلك  50في بينما يحتوي الجزء الثاني على الدراسات الثالث األخيرة 

اليرقان، وحصى الكلى والمثانة، واحتباس البول، واألعضاء التناسلية فيما يتعلق برتق الرحم، وآالم المخاض، 

جدري األطفال والحصبة، وتهيجات الجلد العامة، في وكذلك يتضمن الحديث عن الحمى . والنقرس وعرق النسا

 .معالجتها وعلم السمومروح ووالحروق، والج

 

بشكل كامل على  فإنه يعتمد فصاًل، 19والممتد على ‘ الفقراء والمساكينطب ’كتاب العالجات المنزلي، أما 

لعالج طبي وليسوا قادرين على توفير وكان موجهًا للمرضى الذين هم بحاجة . المصادر اليونانية والعربية القديمة

يركز النص على المواد الطبية المألوفة والمنتشرة بشكل واسع من أجل  .الباهظة لألطباءواألجور تكلفة األدوية 

 بعد نشر كتابه شعر المؤلف بحاجة ملحة إلكمال هذا الكتاب. الحفاظ على صحة جيدة وعالج األمراض الشائعة

بعض األمراض الشائعة مثل عالج هذا الكتاب تضمن ي. لمتطلبات المجتمع استجابًة ‘زاد المسافر’المذكور سابقًا 

وينصح بإستخدام  -آالم وأوجاع الرأس واألذن واألسنان والمعدة، والسعال والربو والمغص وبحة الصوت

ويصف فيه . المتوفرة في مجموعة متنوعة من األشكال الصيدالنيةالفعالة والسريعة والمجربة جيدًا والعالجات 

 .الحديثةحت اللسان التي تستخدم حتى العصور أقراص ت

 

فصاًل  44والذي يتألف من في طب األطفال ورعاية صحة األم والطفل ‘ سياسات الصبيان وتدبيرهم’إن كتاب 

بما في ذلك اختيار الممرضة يناقش الكاتب فيه صحة الطفل قبل وبعد الوالدة وحتى سن البلوغ،  .لقراءةسهل ا

ومن المثير لإلهتمام، أنه يركز على عادات الطفل وتربيته . والحليب والغذاء المكمل، والنظافة والنمو الطبيعي

ثم يشرح أنه من األسهل بكثير غرس عادات صحية جيدة وتقدير المعرفة . وتعزيزها جيدةالصحة الللحفاظ 

يؤكد على أهمية دراسة طب األطفال بين التخصصات الصحية، كما و. البالغينمقارنة بالمفيدة في حياة األطفال 

واحد كتاب إهماله بشكل محزن لدى القدماء بحيث أنه اليمكن أن نجد أي "أن هذا الموضوع قد تم  ويأسف على

في ملخصات عديدة ومختلفة معلومات المعروفة حول هذا الموضوع تتبعثر الباإلضافة لذلك، . عن ذلك مستقل

حول طب  ات المتوفرةكل المعلومبجدية فقد جمع وركز وناقش "وهكذا ." صعب تجميعها عند الحاجةيبحيث 

  ."ؤلؤ المتناثرة مع بعضها ليصنع منها تاجًا جمياًل أو عقدًا أنيقًالحبات ال معفي كتاب واحد، مثل من يج األطفال

   

حيث شجع الخلفاء الفاطميون التعلم . بعد نقل مقر اإلدارة من تونس إلى القاهرة اأوجه ةالفاطميالساللة  تبلغ

 .بسخاء ولمع عدد من األطباء البارزين في هذه الحقبة، وقدمت مساهمات التقدر بثمن في تطور العلم الحديث

 

   (، كراتشيالدولية خدمات اآلغا خان الصحية، النشرة اإلخبارية: بإذن)

   


