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الشـــيطان واجملهـــول وجهـــان حلقيقـــة واحـــدة عنـــد أولئـــك الـــذين يعجـــزون عـــن مواجهـــة الشـــر يف كـــل أشـــكاله ... كـــان   
 القدماء يفكرون على هذه الصورة متاما كما هو شأن البدائيني من سكان بعض القارات املتخلفة يف أ�منا. 

عـــامل الشـــيطان واهتامـــه هـــو أن تكـــون يف مقدمـــة هـــذه القـــارات اغراقـــا يف ختيـــل مولعـــل أورواب أ�م احلـــروب الصـــليبية    
 حداث األمراض وصنع الكوارث املادية املختلفة ..شخصيا إب

ى و�يت الطبيــــب األورويب الصــــلييب يف مقدمـــــة النخبــــة مـــــن الرجــــال آنـــــذاك، اميــــا� بوجـــــود عالقــــة وثيقـــــة بــــني املرضـــــ   
 والشيطان. 

والتعاويـذ، وكانـت جراحتـه سـاذجة بدائيـة خيالطهـا الكثـري مـن القسـوة  ىن طـب الطبيـب آنـذاك مزجيـا مـن الرقـلقد كا   
 ال بزوال العضو الذي يشكو منه صاحبه. إن، صانع املرض، ال ميكن أن يزول ويوحي هبا االعتقاد أبن الشيطا

 إن حوليات التاريخ األورويب يف ميدان الطبابة واجلراحة حافلة مبثل هذه الوقائع الرهيبة.     

الـذي حققـه الـدكتور فيليـب حـيت، وأخرجتـه عتبـار " تبه أسامه بن منقذ يف كتابه " االولعلنا لو عد� إىل بعض ما ك    
ن الفقـــرات والشـــواهد مـــا يقطـــع بصـــحة هـــذه ، لرأينـــا فيـــه مـــ١٩٣٠مطـــابع جامعـــة برنســـتون يف الـــوال�ت املتحـــدة عـــام 

 احلقيقة الصارخة. 
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" ومـــن عجيـــب طـــبهم " أي الفرجنـــة " أن صـــاحب املنيطـــرة  مـــن هـــذا الكتـــاب مـــا يلـــي:  ١٣٣ – ١٣٠جـــاء يف ص   
كتــب إىل عمــي يطلــب منــه انفــاذ طبيــب يــداوي مرضــى مــن أصــحابه. فأرســل إليــه طبيبــا نصــرانيا يقــال لــه اثبــت . فمــا 

حــىت عــاد فقلنــا لــه : مــا أســرع مــا داويــت املرضــى ! قــال : احضــروا عنــدي فارســا قــد طلعــت يف رجلــه  غــاب عشــرة أ�م
دملـــة، وامـــرأة قـــد حلقهـــا نشـــاف. فعملـــت للفـــارس لبيخـــة ففتحـــت الدملـــة وصـــلحت. ومحيـــت املـــرأة ورطبـــت مزاجهـــا. 

حـب إليـك ، تعـيش برجـل واحـدة فجاءهم طبيب افرجني فقال هلم : هذا ما يعرف شيئا يداويهم، وقـال للفـارس : اميـا أ
 ، فحضر الفـارس والفـأس، وأ�أو متوت برجلني؟ قال : أعيش برجل واحدة. قال: احضروا يل فارسا قو� وفأسا قاطعة 

حاضر. فحط ساقه على قرمة خشب وقـال للفـارس : اضـرب رجلـه ابلفـأس ضـربة واحـدة، واقطعهـا. فضـربه، وأ� أراه، 
مـرأة اساعته. وابصر املرأة فقال : هـذه ل مخ الساق، ومات الرجل من ااثنية فسربة ضضربة واحدة ما انقطعت. ضربه 

مــن مــأكلهم الثــوم واخلــردل. فــزاد هبــا النشــاف يف رأســها شــيطان قــد عشــقها، احلقــوا شــعرها. فحلقــوه. وعــادت أتكــل 
فقــال: الشـــيطان قـــد دخـــل يف رأســـها. فأخــذ املـــوس وشـــق رأســـها صـــليبا ســـوخل وســطه حـــىت ظهـــر عظـــم الـــرأس، وحكـــه 

حاجـة؟ قـالوا: ال فجئـت وقـد تعلمـت مـن طـبهم مـا مل أكـن أعرفــه  يف وقتهـا. فقلـت هلـم : بقـي لكـم إيلابمللـح، فماتـت 
  ." 

ست وحيدة من نوعها فهناك العشرات من املراجع العربية واالفرجنية اليت تروي مثيالهتـا وتصـف ابلتـايل هذه النادرة لي   
 العقلية البدائية املتخلفة اليت كانت شائعة يف تلك احلقبة من الزمن. 

 

� قـــراءة دأمـــا اجلانـــب العـــريب فقـــد بـــدا متيـــزه مـــن اجلانـــب االفرجنـــي واضـــحا يف صـــميم النـــادرة نفســـها. ولعلنـــا لـــو أعـــ   
دركنــا فيهــا صــورة للســخرية الرقيقــة املتعاليــة. لقــد عــاد الطبيــب النصــراين العــريب اثبــت إىل قومــه الكلمــات األخــرية منهــا أل

 وقال هلم : " جئت وقد تعلمت من طبهم ما مل أكن أعرفه ". 

انـــت متـــزق اجملتمـــع الغـــريب ومـــاذا عســـاه تعلـــم غـــري أنـــه رأى رؤيـــة العـــني ظـــاهرة مـــن ظـــاهرات البدائيـــة الســـخيفة الـــيت ك  
 يومذاك. 
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  ************** 

ولنــورد يف هــذه املناســبة مــا روتــه املستشــرقة االملانيــة زيفريــد هونكــة عمــا أصــاب النبيــل الصــغري األمــري " ديــدو الثــاين "    
ع علـى مـن كتاهبـا " مشـس العـرب تسـط ٢١٦بت مبئـيت عـام. قالـت يف ص : فون روشيليتز وغويز، بعد �درة الطبيب اث

 الغرب" ما يلي : 

" روى أحد املؤرخني األوروبيني قصة النبيـل الصـغري األمـري ديـدو الثـاين، فـون روشـيليتزو غـويز، الـذي كـان يشـكو قصـرا 
اذا كانـت مسنتـه هـذه سـتزعجه وتتعبـه يف الرحلـة يف نفسه ومسنـة يف بدنـه. لقـد اراد هـذا األمـري أن يستشـري طبيبـا ليعـرف 

فما متتم الطبيب أن تناول موس حـاد شـق ا بصحبة االمرباطور هايزش السادس إىل أبولييه االيطالية. اليت ينوي القيام هب
 .  )١( هبا بطن األمري الصغري املسكني ببساطة، فنزع الشحم الزائد منه، وانتزع روحه معه كذلك
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 ترمجة : فاروق بيضون وكمال دسويت.  ٢٥٦مشس العرب تسطع على الغرب ص )١
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اب الوسـيطة بـل وأورواب القـرن التاسـع عشـر أيضـا. نعـم و حقائق ووقائع مذهلة تواجهنا اينما نويل وجوهنـا مـن اتريـخ أور   
ني، كـان هنـاك عـامل كليـزييف القرن التاسع عشـر، فـالن غوتـه األملـاين، واوغسـت كومـت الفرنسـي، وسبنسـر ودارويـن االن

جوســـتينوس كـــارنر " حيـــض األطبـــاء يف جامعـــة ميـــونخ وغــريهم مـــن العلمـــاء علـــى الكتابـــة عمـــا يســـميه " أورويب يــدعى "
 مرض تسلط الشيطان وامث املرض وطرق الشفاء القائلة بطرد الشيطان ابلقوة وابلصالة والدعاء للقديسني ". 

  ************** 

 ١٨٢٤ويقدم األستاذ فيندمشان من مدينة اليبزع هذه العالقة الوطيدة بني الطب وعلم الـدين املسـيحي فيكتـب عـام   
 م ما يلي : 

" إن قاعدة املرض احلقيقيـة وبيتهـا األساسـي مهـا يف الـنفس الـيت أهلبهـا الطمـع وشـوهتها الشـهوة فأصـبحت بـال وازع وال 
وجيهل أيضا طرق طرد األرواح الشريرة شر طـردة، جيهـل أيضـا وسـيلة عالجيـة.  هذه احلقيقةرادع. والطبيب الذي جيهل 

 وهلذا وجب اللجوء إىل الطب املسيحي ".

أن تكــون أوفــر حظــا مــن خمرقــات الطبيــب هبــذه العقليــة متــت املواجهــة بــني الطبيــب واملــريض. ولعــل األمــراض العقليــة   
 الغريب انذاك وأساليبه الوحشية يف مواجهتها. 

قد كان املصابون أبمراض عقلية يوضـعون يف السـجون أو مـا يشـبهها. وقـد اصـطلح القـوم علـى تسـمية املكـان الـذي ل  
أما الذين كان يعنون هبـم، فهـم مـن الرجـال العقلي " القفص العجيب " أو " برج اجملانني ". يوضع فيه املصاب ابملرض 

ال جييـدون غـري أسـاليب التعـذيب والشـتم واملضـايقة مـع هـؤالء  اكـانو جتـد الرمحـة سـبيال إىل قلـوهبم. لقـد   القسـاة الـذين ال
 املساكني. 

  ************** 

بل هناك ما هو أسوأ من ذلك. لقد كانت عقوابت شديدة توقع علـى مـن فقـدوا عقـوهلم بسـبب تصـرفات ال يسـأل    
 عنها غري العقالء. 
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ابلتعـاليم الدينيـة وسـخر هبـا. وجمنـون آخـر يعاقـب بشـدة وحبكـم ألنه جدف  ١٤٩٠جمنون يصدر حكم بتعذيبه عام    
ورت. مث مل يســمح للطبيــب يف مدينــة فرنكفــ ١٤٥١صــادر عــن احملكمــة ألنــه شــتم الثــالوث املقــدس. حــدث ذلــك عــام 

لــس ال يف �ايــة القــرن الثــامن عشــر بفضــل الطبيــب بينــال الــذي أحل علــى جمإجملــانني والعنايــة هبــم يف فرنســا م ابابالهتمــا
 حتقيق هذه اخلطوة. األديرة ابملوافقة على 

هكذا تشيع فكرة االختالط بني الشـيطان واملـرض ... وعلـى هـذه الصـورة يبقـى فـن الطـب خاضـعا لضـواغط اجلهـل    
 واخلرافة والتعصب الديين. 

الوســطى حــىت بدايــة القــرن ذا كنــا قــد أحلحنــا علــى ابــراز هــذا اجلانــب مــن الطــب الغــريب األورويب إبتــداء مــن القــرون إو    
ســالمي يف القــرون الوســطى وبــني الطــب األورويب يف مــن املقارنــة بــني الطــب العــريب اإل التاســع عشــر فلكــي حنقــق نوعــا

 .  تلك احلقبة نفسها وفيما بعدها أيضا

 تعيـــني �أالنـــوعني مـــن الطبابـــة. ولكننـــا ارجـــ وقـــد كنـــا جـــديرين بتســـليط األضـــواء علـــى املفارقـــات الشـــديدة بـــني هـــذين  
فـرض علينـا أن نقـول بعـض احلقـائق ي. لكـن اسـتكمال موضـوعنا اليـوم املواقف وتسـمية الرجـال ملقالـة قادمـة ان شـاء هللا

 األساسية عن منجزات الطبابة العربية االسالمية: 

  ************** 

نع األمـــراض مـــن كتـــاب " هونكـــة " جـــاء بصـــدد احلـــديث عـــن شـــيوع االعتقـــاد ابلشـــيطان الـــذي يصـــ ٢٥٦) يف ص  ١
 اخلبيثة عند األوروبيني، ولتسيط الضوء على الطريقة اليت واجه هبا الطب الغريب ظاهرة املرض، ما يلي:

دومـا أن حيـافظ علـى ، مفاده: أن من اهتم مبعاجلـة اللؤلـؤ وجـب عليـه " ويف هذا اجملال يعود إىل ذاكرتنا قول عريب قدمي 
عليـه أيضـا أن حيـرص كـل  –ن الـذي يتعـاطى مـداواة اجلسـم البشـري، أجـل خلـق هللا يف العـامل الـدينوي إمجاله. كذلك فـ

 احلرص وأن يكون احلب رائده يف عمله .. !! ". 

) علمنه الطبابة عند العرب كانت حقيقة واقعة قبل ظهور املنهجية املوضوعية يف القرن التاسع عشر، بـل قبـل ظهـور  ٢
يف مقدمة ابن خلدون نفسه . لقد كان املـرض ابتـداء مـن القـرن  التاسـع املـيالدي عنـد العـرب ظـاهرة  املوضوعية العلمية

 اثر االضطراابت النفسية. آحنراف يف اجلسد البشري وأثرا من ا
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ء كانت هناك البيمارستا�ت اليت يستقبل فيها املرضـى وتطبـق فيهـا اسـاليب العنايـة والنظافـة التامـة ويتوسـل فيهـا األطبـا
علـــم األقريبـــاذين أو " العقـــاقري " ملـــداواة  مرضـــاهم. ولنـــا فيمـــا كتبـــه املؤرخـــون عـــن البيمارســـتا�ت والعالقـــة بـــني العوامـــل 

ســالمي الشــهري أبــو بكــر القصــية. و�يت الطبيــب اإلالنفســية والفيزيولوجيــة، مــا يؤكــد موضــوعية الطــب يف تلــك القــرون 
يــة وعالمــة علــى شــيوع الــروح العلميــة يف األحبــاث آقــرن التاســع املــيالدي، د أواســط الحممــد بــن زكــر� الــرازي، مــن مواليــ

 الطبية يف تلك األ�م. 

واملفــروض أن يكــون جــازة الرمسيــة لــه بــذلك. ألحــد مبمارســته مــا مل حيصــل علــى اإليســمح  ) كانــت الطبابــة علمــا ال ٣
ذا حـــدث أن طبيبـــا إفـــأو نقيـــبهم هـــو اجلهـــة املعنيـــة الوحيـــدة الـــيت جتيـــز للمتطبـــب ان ميـــارس هـــذه املهنـــة. رئـــيس األطبـــاء 

تلبـث حــىت تتــدخل للتحقيـق ولتحميــل كــل  ن السـلطات املعنيــة الإعلميــا وتســبب مبـوت املــريض فــ ارتكـب خطــا فنيـا أو
العلميـة لطـب مـا يشـهد علـى وجـود هـذه الظـاهرة مسؤوليته. ولنا فميا كتبه ابـن أيب اصـيبعة عـن جتاربـه يف سـين دراسـته ل

 لك القيود اليت يقيد هبا كل طبيب. يف ميدان التطبيب وعلى ت

) كانت املستشفيات الكبرية مبثابة مدارس طبية. يتعلم فيها الطالب كل احلقائق املعروفـة ويرافقـون رئـيس األطبـاء يف  ٤
مـع املرضـى ويناقشـونه. فالطبابـة عنـد العـرب مل تكـن جمموعـة  صـرفاته تعليقاته ويراقبونه يف تاملستشفى كما يستمعون إىل

 من النظر�ت وحسب بل هي تطبيق وممارسة وجتربة. 

�ــا ظــاهرة الشــمول يف إالعــريب القــدمي يتميــز هبــا أيضــا.  كــان الطــب) ظــاهرة هامــة تنبــه إليهــا الطــب األورويب املعاصــر   ٥
ضــع كشــفا ي بــل حيــاول أن ،ة العضــو املــريض أو ظــاهرة مرضــية معينــةمعاجلــة املــريض. كــان الطبيــب ال يكتفــي مبالحظــ

عـن أوضـاعه النفسـية وأمراضـه السـابقة والظـروف الـيت شامال بتاريخ املريض نفسه. كان يريد أن يعرف كل شـيء عنـه . 
 وزالعائليـة. بـل يتجـامريضـه وظروفـه ن فكـرة واضـحة عـن أخـالق رافقته فأثر فيها أو أتثر هبا. وكان حياول أيضا أن يكوّ 

موجودة عند اآلابء واألمهات. وقد كـان الطـب العـريب يـؤمن ابنتقـال املـرض هذا كله حبثا عن أمراض مشاهبة رمبا تكون 
 عن طريق الوراثة أيضاً...

  ************** 



۷ 
 

اهرة أو هــو ظــ ســالميني مل يكــن مــن عمــل الشــيطان بــل هــو ظــاهرة فيزيولوجيــة نفســية.فــاملرض عنــد األطبــاء اإل اذإو    
ن مئات مـن الشـواهد تثبـت هـذه احلقـائق منشـورة كلهـا يف كتـب ومسـجالت يف دقـائق إفيزيولوجية أو نفسية فحسب. 

 اترخيية. ومن ورائها أطباء كبار بينهم : ابن سينا وابن رضوان والرازي وعلي بن العباس وغريهم. 

 عة اليت مل تقرأ بعناية ومل تدرس الدراسة اليت تليق هبا. إن قصة الطب العريب فقرة من فقرات امللحمة العلمية الواس

ولعلنــا يف حــديث قــادم أن نعــود إىل هــذا املوضــوع كــرة أخــرى لنتحــدث عــن رجلــني كــل منهمــا يشــري إىل موقــف علمــي 
ض أحدمها يف الغرب واثنيهما يف املشرق العريب. وبذلك نكون قد أسهمنا اسهاما متواضـعا يف التعريـف بـبعطيب معني. 

 احلقائق والوقائع التفصيلية. 

 


