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 دور سنان بن ثابت
 في تطور الطب ونشر الوعي الصحي

  

  

  هيلة بنت محمد بن علي القصّيرد. 

  جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن

  كلية اآلداب / قسم التاريخ
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  المقدمة

الحمــد هللا والصــالة والســالم علــى أشــرف األنبيــاء      

  أجمعين.نبينا محمد وعلى آله وصحبه ،والمرسلين

موضــوع هــذا البحــث "دور ســنان بــن ثابــت فــي تطــور   

  الطبونشر الوعي الصحي".

وشـجع الخلفـاء    ،حظي علم الطب باهتمام كبير مـن المسـلمين  

واألمراء والوزراء العلماء على العنايـة بـه وتطـويره، حتـى بـرع      

فنقلوا الكثيـر مـن المؤلفـات اليونانيـة      ،علماء اإلسالم باالهتمام به

لـم يقفـوا عنـد ذلـك     ، وية والهندية إلـى اللغـة العربيـة   والسريان

إنما أضافوا إليها الكثير من الدراسـات والبحـوث والتجـارب    ،فحسب

فنقحوا نظريات من سـبقهم وأضـافواإليها الكثيـر مـن      ،واالبتكارات

االكتشافات، حتى بلغ علم الطب عنـد المسـلمين درجـة عاليـة مـن      

ومنـاهج، وألفـوا فيـه الكثيـر     فوضعوا له أصـوالً   ،التطور والتقدم

فازدهر علـم الطـب عنـدهم وبلـغ درجـة عاليـة مـن         ،من الكتب

بما حققه األطبـاء مـن اكتشـافات طبيـة ومؤلفـات علميـة        ،التطور

ثم ،رائدة . وبما اشتهروا بـه مـن طـرق مبتكـرة فـي التشـخيص      

والتوسـع فـي بنـاء البيمارسـتانات وتفعيـل       ،العالج وصنع العقاقير
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حتى أصـبحت أكاديميـات لتـدريس    ،ير علـم الطـب  دورها في تطـو 

  الطالب الراغبين في التخصص في هذا العلم.

ويعد العصر العباسي من أزهـى العصـور الحضـارية اإلسـالمية     

التي ازدهر فيها الطب ضـمن جميـع فـروع المعرفـة . كمـا أولـى       

خلفاء بني العباس عنايتهم بإنشاء البيمارسـتانات بشـكل كبيـر ممـا     

تشـييدهم  ، ووتشـجيعهم لألطبـاء   ،مامهم بالعلوم الطبيـة دل على اهت

دعـوتهم لعقـد المـؤتمرات    ، وللمدارس الطبية التابعة للبيمارسـتانات 

الطبية التي يحضرها األطبـاء والمهتمـون بعلـم الطـب مـن جميـع       

وبلـغ مـن اهتمـام     ،أقاليم الدولة اإلسالمية للتشاور وتبادل الخبـرات 

من يقـوم بـه أن اختبـروا األطبـاء     الخلفاء بالطب ورعايته ومهنيـة 

جعلـوا ذلـك شـرطاً أساسـياً     ، والممارسين للطب داخل البيمارستانات

  لمزاولة مهنة الطب.

وكان سنان بن ثابت بـن قـرة الطبيـب الـذي اختـاره الخليفـة       

المقتدر باهللا إلجراء اختبارات األطبـاء الـذين يرغبـون فـي مزاولـة      

ــب ــة الط ــى  ،مهن ــراف عل ــى اإلش ــل عل ــا عم ــن  كم ــد م العدي

البيمارستانات مما كان له األثر في تطـور الخـدمات الطبيـة. ونشـر     
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ــوعي الصــحي ــة ،ال ــة والوقاي ــراض واألوبئ ومكافحة انتشــار األم

  منها.

وقد حاولت في هذا البحـث إبـراز دور سـنان بـن ثابـت فـي       

 ،فتناولته فـي أربعـة مباحـث   ،تطور الطب ونشـر الـوعي الصـحي   

واستعرضـت فـي    ،نشـأته وتعليمـه  تحدثت في المبحـث األول عـن   

أمـا الثالثـة    ،الثاني دور سنان بن ثابت في تطور الطب فـي عصـره  

فخصصته للحديث عـن نشـأة البيمارسـتانات وأثرهـا فـي تطـوير       

الطــب وتقدمــه، ودور ســنان بــن ثابــت فــي اإلشــراف عليهــا . 

وتناولت في الرابع دور البيمارسـتانات فـي خدمـة المجتمـع ونشـر      

، ثم ختمته بأهم النتـائج التـي تـم التوصـل إليهـا .      الوعي الصحي

  وذيلته بثبت المصادر والمراجع.

وآخر دعوانـا أن الحمـد هللا رب العـالمين . والصـالة والسـالم      

  على أشرف األنبياء والمرسلين.
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  نشأته وتعليمه.:املبحث األول
هوأبو سعيد سنان بن ثابت بن قرة بـن مـروان بـن ثابـت بـن      

هو مـن أشـهر علمـاء الطـب فـي      ، و)٢(من حران )١(زكريا الحراني

اشـتهرت بـالعلم، ونشـأ فـي      ،، ولد فـي أسـرة عريقـة   )٣(عصره

 ،ومـوطن العلـم وقبلـة العلمـاء     ،، حاضرة الخالفة العباسـية )٤(بغداد

ة وتطـور العلـوم العقليـة    فعاش في عصر ازدهار الحضارة اإلسـالمي 
                                                             

أخبار العلماء بأخبار ،احلسن علي بن القاضي األشرف يوسف ومجال الدين أب ،القفطي)١(
  .٨٠،٨١،١٣٠ص  ،(د.ت) ،بريوت ،ثار للطباعة والنشر والتوزيعاآلدار  ،احلكماء

بينها وبني  ،وهي قصبة ديار مضر ،حران: هي مدينة عظيمة مشهورة من جزيرة أقور)٢(
فتحت يف خالفة الفاروق  ،وهي على طريق املوصل والشام ،الرها يوم وبني الرقة يومان

"رضى اهللا عنه" على يد عياض بن غنم صلحاً.( ياقوت احلموي، أبو عبد اهللا شهاب 
حتقيق : فريد عبد  ،معجم البلدان،ن عبد اهللا احلموي الروميالبغداديالدين ياقوت ب
، ٢ـجم، ١٩٩٠هـ / ١،١٤١٠ط،  ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،العزيز اجلندي

  ).٢٧٥ -٢٧٣ص
  .١٣٠ص ،أخبار العلماء،القفطي)٣(
مسيت مدينة السالم، بناها اخلليفة العباسي املنصور عام  ،بغداد: أم الدنيا وسيدة البالد)٤(

كانت  ةهـ، اعتىن ببنائها فجمع هلا املهندسني من أماكن عد١٤٩هـ ونزهلا عام ١٤٥
ليها قطائع احلاشية واملوايل اجعل املنصور داره وجامعها يف وسطها، وحو ،مدورة

عسكر املهدي .  يفسم تباع، ويف خالفة املهدي جعل عسكره يف اجلانب الشرقيواأل
حتقيق : حممد  ،املسالك واملمالك ،براهيم بن حممدإسحاق إ(انظر، االصطخري، أبو 

هـ ١٣٨١،وزارة الثقافة واإلرشاد القومي ،اجلمهورية العربية املتحدة ،جابر عبد العال
 .٥٥٢-٥٤١ص ١جـ،معجم البلدان،؛ ياقوت احلموي٥٩-٥٨م، ص١٩٦١
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مـن  )١(بـن قـرة  . تربى ونشأ في بيت علـم، فوالـده ثابـت    والنقلية

اشهر العلمـاء فـي الرياضـيات والطـب والفلـك والفلسـفة، يجيـد        

اللغات الكثير من كالسيريانية واليونانية والعبريـة، وقـد مكنـه ذلـك     

ولـم يكتـف    ،من ترجمة العديد من كتب األقـدمين فـي هـذه العلـوم    

سـية  ادرر منهـا حتـى صـارت مؤلفـاتهم كتبـاً      بذلك بل طور الكثي

  .)٢(من الدول اإلسالمية معتمدة في الكثير

واسـتقى   ،تربى سنان بن ثابت في كنف والده فنهـل مـن علمـه   

معارفـه  ، ووقد حرص والـده علـى تعليمـه جـل علمـه     ،من معارفه

يـروي "أن ثابـت    )٣(حتـى إن القفطـي   ،وخاصة في الطب والحكمـة 
                                                             

ولد سنة  ،بن مروان بن ثابت بن زكريا ةاحلسن ثابت بن قر: هو ابو ةثابت بن قر)١(
ىل إكان صريفياً حبران، استصحبه حممد بن موسى  ،هـ٢٨٨هـ وتوىف سنة ٢٢١
اشتهر بالعلم وسعة االطالع، برع يف الرياضيات  ،ووصله باخلليفة املعتمد ،بغداد

ليونانية والعربية، ترجم كان جييد مع اللغة العربية السريانية وا ،والطب والفلك والفلسفة
ليها إضاف أقليدس وإعن بطليموس كتاب "اسطي" كما ترجم الكثري من كتب 

دار  ،الفهرست سحاق،إالكثري من املعلومات اجلديدة . (ابن الندمي، أبو الفرج حممد بن 
ابو داود سليمان بن  ،؛ ابن جلجل٣٨٠، ص١٩٧٨هـ / ١٣٩٨بريوت،  ،املعرفة

 ،مؤسسة الرسالة ،حتقيق: فؤاد سيد ،طبقات األطباء واحلكماء،ندلسيحسان األ
  ).٨٥-٨٠ص ،اخبار العلماء ،؛القفطي٧٥م، ص١٩٨٥هـ / ١٤٠٥، ٢ط ،بريوت

 ،جون وايلي وأوالده ،املوجز يف التراث العلمي العريب اإلسالمي،علي عبد اهللا الدفاع)٢(
  .١٠٤-١٠١م، ص١٩٧٩اجنلترا، 

 .٨٢،١٣٠ص ،أخبار العلماء)٣(
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بن قرة قد ألف كتابـا البنـه سـنان حثـه فيـه علـى تعلـم الطـب         

حتى صار طبيباً مقـدماً كأبيـه" فقـد عكـف علـى دراسـة        ،والحكمة

  علم الطب وتعمق فيه حتى نبغ وبرع.

وكان للعصر الذي عاش فيه سنان بـن ثابـت دور فـي نبوغـه     

وذلك ألنـه عـاش فـي الفتـرة الممتـدة مـن        ،وسعة علمه ومعارفه

ــع    ــرن الراب ــف الق ــل منتص ــى قبي ــث حت ــرن الثال ــف الق منتص

 ،أزهـى عصـور الحضـارة اإلسـالمية     وهذه الفتـرة مـن  )١(الهجري

فكـان علـم    ،وتطورت وازدهرت فيها جميع العلوم العقليـة والنقليـة  

وكـان للمسـلمين إسـهامات     ،الطب أحد العلوم التي شـملها التطـور  

فلم يقتصـر إبـداع المسـلمين علـى ترجمـة كتـب مـن         ،بارزة فيه

ـ     ،والهنود ،سبقهم من األمم كالسريان واليونان ل بـل أجـادوا فـي ك

                                                             
ومل حتدد عام  ،هـ٣٣١ن وفاة سنان بن ثابت كانت عام أثبت عدد من املصادر ألقد )١(

إىل  ٢٥٠عاماً فيكون عام والدته ما بني  ٨٠إىل٧٠نه عاش ما بني أمولده. فإذا افترضنا 
موفق الدين  ،ةصيبعأيب أهـ؛ ابن ٤٢١ص ،الفهرست،هـ . (انظر : ابن الندمي٢٦٠

حتقيق : نزار  ،عيون األنباء يف طبقات األطباءالعباس أمحد بن القاسم السعدي،  وبأ
معجم األدباء ،؛ ياقوتاحلموي ٢٩٨-٢٩٧(د.ت) ص ،بريوت ،دار مكتبة احلياة ،رضا
هـ / ١٤١١، ١ط ،دار الكتب العلمية بريوت ،األريب إىل معرفة األديب درشاإأو 

  ).٤٠٣-٤٠٢، ص٣م، حـ١٩٩١
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علـم  ، و)١(وعـدلوا األخطـاء  ،أضافوا إلـى كتـبهم الكثير  ، وفن وعلم

فلـم يقتصـر إبـداعهم     ،الطب من العلوم التي طورها علماء اإلسـالم 

على عالج األمراض فحسب بل تعـداه إلـى تأسـيس مـنهج تجريبـي      

وقايـة وعالجـاً   ،أصيل انعكست آثاره على جميـع الممارسـات الطبية  

امات علمـاء المسـلمين فـي تخـريج     وتجلت إسه ،أو مرافق وأدوات

  عقول طبية أثرت الحضارة اإلنسانية .

 ،وقد عاصر سـنان بـن ثابـت عـددا مـن علمـاء المسـلمين       

فنهـل مـن علمهـم ومعـارفهم      ،ودرس عليهم أو اطًلع على مؤلفاتهم

كان من أشهرهم والـده قـرة بـن ثابـت ( ت:     ، ووخبراتهم وتجاربهم

ـــ)٢٨٨ ــدادي ،)٢(ه ــران البغ ــن عم ـــ)٢٩٤(ت)٣(وإســحاق ب  ،ه

                                                             
دار النهضة العربية مع مؤسسة فرانكني للطباعة والنشر،  ،تاريخ العلم، جورج سارتون)١(

 ،املوجز يف التراث ،؛ علي عبد اهللا الدفاع١٦٤م، ص١٩٦١ ،القاهرة، نيويورك
  .٢٦ص

أبو العباس مشس الدين أمحد  ،؛ ابن خلكان٢٩٨-٢٩٤ص ،عيون األبناء،ةصيبعأيب أابن )٢(
حسان عباس، دار إحتقيق :  ،وأنباء أبناء الزمانوفيات األعيان يب بكر، أبن حممد بن 

  .٣١٤-٣١٣ص ،١ـجلبنان (د.ت)  ،الثقافة
كان طبيباً ماهراً  ،صلبغدادي األ ،سحاق بن عمران البغداديإإسحاق البغدادي : هو )٣(

مؤلفات يف الطب من أشهرها كتاب  ةله عد ،مميزاً بتأليف األدوية املركبة ،حاذقاً
 ،عيون األنباء،ةصيبعأيب أ؛ ابن ٨٤ص ،طبقات األطباء"املالنخوليا" . (ابن جلجل، 

 ).٤٨١ -٤٧٨ص
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ــا البعلبكــي ــا ،هـــ)٣٠٠(ت:)١(وقســطا بــن لوق ومحمد بــن زكري

 ،هــ) ٣٢٩(ت: )٣(وبجتيشـوع بـن يوحنـا    ،هـ)٣١٣(ت: )٢(الرازي

فتفتقــت  ،فتــزود مــن معــارفهم وعلــومهم وتجــاربهم ومؤلفــاتهم

وأتاح له تقدم الطب في بغـداد بيئـة علميـة مناسـبة      ،مهارته الطبية

  ي يمضى قدما نحو النجاح في علم الطب.لك

كما كان للمراكز العلمية التي انتشـرت فـي بغـداد فـي عصـر      

سنان بن ثابـت دور بـارز فـي تطـوير الطـب وتقدمـه كالمسـاجد        

                                                             
كان ماهراً  ،طبيب حاذق نبيل فيلسوف ،بكيلقسطا بن لوقا : هو قسطا بن لوقا البع)١(

قوانني  ،يف صناعة الطب، له تصانيف خمتصرة بارعة منها "كتاب موت الفجاءة
فكان جيد النقل فصيحاً عارفا ،ترجم الكثري من كتب اليونان إىل اللغة العربية ،"األغذية

 ،الفهرست،؛ ابن الندمي٧٦ص ،طبقات األطباءنية (ابن جلجل، ياباليونانية والسري
 .)٣٣٠-٣٢٩ص ،عيون األنباء،ةعصيبأيب أ؛ ابن ٤١٠ص

 ،أوحد دهره وفريد عصره ،بو بكر حممد بن زكريا الرازي من أهل الريأالرازي: هو )٢(
توىل فيها بيمارستان  ،مجع املعرفة بعلوم القدماء وال سيما يف الطب . انتقل إىل بغداد

كتاب لف الكثري من املؤلفات يف علم الطب منها أ،بدر يف أواخر خالفة املعتضد
كل الفاكهة " . (ابن أومقال يف ترتيب  ،"التجارب يف الطب، ورسالة يف املفصد

يب أ؛ ابن ٤١٦-٤١٥ص ،الفهرست،؛ ابن الندمي٨٠-٧٧ص ،طبقات األطباءجلجل، 
 ).٤١٤ص عيون األنباء،ةصيبعأ

اختص خبدمة  ،حظياً من اخللفاء ،الطب ةجيتيشوع بن يوحنا: هو طبيب عامل بصناع)٣(
هـ . ٣٢٩يف بغداد سنة  تويف ،كرمهأاهللا، كما خدم اخلليفة الراضي باهللا فاملقتدر ب
  ).٢٢٧ص ،عيون األنباء،ةصيبعأ(ابن أيب 



 

 

١٣٥٩ 
 

التـي تعقـد   )٢(والمجـالس الطبيـة  )١(ومنازل العلماء والبيمارسـتانات 

وقد استفاد سـنان بـن ثابـت مـن      ،فيها الدروس الطبية التخصصية

فجامع المنصور كان منـارة مـن منـارات العلـم فـي       ،تلك المدارس

،كـذلك  )٣(كانت تعقد فيه حلقـات التعلـيم فـي مختلـف العلـوم      ،بغداد

كان مجلس الطبيب أبي بكر الرازي الذي كـان يحضـره عـدد كبيـر     

فقـد روى   ،وكانوا يجلسون حسـب مـراتبهم العلميـة    ،من طلبة العلم

كـان يجلـس فـي مجلسـه ودونـه      عن مجلس الرازي:"..)٤(ابن النديم

ودونهم تالميذ أخـر.." ممـا يـدل علـى أن      ،ودونهم تالميذهم ،تالميذ

يخصصـون  ،بعض منازل العلماء واألطباء كانـت ملتقـى لطـالب العلم   
                                                             

و عليل أ)البيماراستانات : بيمارستان كلمة فارسية مركبة من (بيمار) مبعىن مريض ١(
مث اختصرت وصارت مارستان.(ابن  ،(وستان) مبعىن مكان أودار . فهي دار املرضى

، ٦جـ ،لسان العربمنظور، مجال الدين حممد بن مكرم بن منظور املصري، 
مطبعة  ،حتقيق: جممع اللغة العربية ،املعجم الوسيط ،براهيم مصطفي وآخرونإ؛ ٢١٧ص

  ).١٦٦، ص١(د.ت) جـ ،دار النشر
جملة  ،ضارة اإلسالميةاملدارس الطبية املتخصصة يف احل،)ابراهيم بن حممد املزيين٢(

هـ / ١٤١٥(ذو القعدة) ١٣ع  ،الرياض ،مام حممد بن سعود اإلسالميةجامعة اإل
  .٣٥٧-٣٥٢م، ص١٩٩٥

 ،احلضارة اإلسالمية يف القرن الرابع اهلجري أو عصر النهضة يف اإلسالم،)آدم متز٣(
، ١ـج،، (د.ت)٥دار الكتاب العريب بريوت، ط ،تعريب : حممد عبداهلادي أبو ريدة

  .٣٣٢ص
  ٤١٥ص ،)الفهرست٤(



 

 

١٣٦٠ 
 

فيهـا أمـاكن لطلبــة العلـم فكانـت أشــبه بالمـدارس المتخصصــة      

ت فلم يقتصـر دورهـا علـى مـداواة     .أما البيمارستانا)١(لتدريس الطب

  .   )٢(بل أصبحت معاهد علمية ومدارس لتعليم الطب ،المرضى

  

ومــن البيمارســتانات التــي تتلمــذ عليهــا ســنان بيمارســتان 

ويبدو أن مهمة اإلشـراف علـى هـذه البيمارسـتان      )٤(وبدر )٣(صاعد

  . )٥(قد أوكلت إليه فيما بعد

  

                                                             
  .٣٥٥ص ،املدارس الطبية،)ابراهيم حممد املزيين١(
 ،٢ط ،بريوت ،دار الرائد العريب ،تاريخ البيمارستانات يف اإلسالم،)امحد عيسى بك٢(

  .٣ص ،م١٩٨١هـ / ١٤٠١
)بيمارستان صاعد: لعله ينسب ايل الطبيب صاعد بن بشر بن عبدوس الذي كان ٣(

مث ترقى يف صناعة الطب حىت انتهت إليه رياسته.(انظر  يمارستانبغداديعمل فاصدا يف ب
احلياة العلمية ؛ زيين بن طالل احلازمي، ٣١٥-٣١٣ص ،نباءعيون األ:  ةابن أيب أصيبع

هـ / ١٤٣٠،جامعة أم القرى، مكة املكرمة ،تراكيف العراق خالل عصر نفوذ األ
  ).٥٩٨-٥٩٧،ص٢ـجم، ٢٠٠٩

يب أالنجم بدر احلمامي غالم اخلليفة املعتضد . (ابن  ىل أيبإبدر: يعود  )بيمارستان(٤
تاريخ البيمارستانات يف ؛ أمحد عيسى بك، ٣٠٢ -٣٠١ص ،عيون األنباء،صيبعةأ

 ).١٨١-١٨٠ص ،اإلسالم
 .٦٠٠-٥٩٩ص ،احلياة العلمية يف العراق ،زيين بن طالل احلازمي(٥)



 

 

١٣٦١ 
 

الطب اثر في اختيار الخليفـة  وكان لنبوغه وبراعته وعلو شأنه في 

وطبيـب األسـرة    )٢(له ليكـون طبيبهالخـاص    )١(العباسي المقتدر باهللا

، )٤(والخليفة الراضي بـاهللا  ،)٣(كما اختاره الخليفة القاهر باهللا ،الحاكمة

ليس هذا فحسب بل إن الخليفة المقتدر عينه رئيساً لألطباء في عصـره  

كما جعله مشرفاً على البيمارستانات  ،)٥(لعلو قدره وتميزه وعظم منزلته

  البيمارستانات في بغداد.
                                                             

توىل اخلالفة  ،هـ٢٨٢بن املعتضد باهللا ولد سنة )املقتدر باهللا: هو أبو الفضل جعفر ١(
وشهر واحد  ،هـ وهوابن ثالثة عشر سنة٢٩٥باهللا سنة  يبعد وفاة أخيه املكتف

صغر منه، استمرت خالفته قرابة مخس وعشرين عاماًأومل يل اخلالفة  ،اوعشرين يوم، 
تكملة تاريخ ،مبراهيإهـ (اهلمذاين، أبو الفضل حممد بن عبد امللك بن ٣٢٠ ةوتوىف سن
 ،، (د.ت)١لربت يوسف كنعان، املطبعة الكاثوليكية بريوت، طأحتقيق :  ،الطربي

  ).٤ص
 .٣٠٠ص ،عيون األنباء، ة؛ ابن أيب أصيبع١٣٠ص ،أخبار احلكماء)القفطي: ٢(
 ،املوفق بن جعفر املتوكل ة)القاهر باهللا: هو حممد القاهر باهللا بن أمحد املعتضد بن طلح٣(

وهو ابن مخس وثالثني  ،هـ٣٢٠عام  اليوم اخلميس لليلتني بقيتا من شو ةبويع باخلالف
، منشورات صلة تاريخ الطربي،(عريب، سعد القرطيب ،هـ٣٢٢وخلع عام  ،عاماً

  ).١٢٧(د.ت)، ص ،بريوت ،مؤسسة األعلمي للمطبوعات
توىل  ،يقال هلا ظلوم ،ولد أمه أم ،)الراضي باهللا : هو حممد الراضي باهللا بن املقتدر باهللا٤(

هـ كانت مدة خالفته ست سنني وعشرة أشهر ٣٢٣اخلالفة بعد القاهر باهللا سنة 
حتقيق  ،تاريخ اخللفاء،أبو عبد اهللا حممد ،وعشرة أيام توىف يف مدينة السالم . (ابن يزيد

  .)٥٩-٥٨م،ص١٩٨٦هـ ١٤٠٦، ٣لبنان ط ،مؤسسة الرسالة ،: حممد مطيع احلافظ
  ١٣٠ص ،أخبار احلكماء،)القفطي٥(



 

 

١٣٦٢ 
 

وقد أتاح له هذان المنصـبان فرصـة تطـوير الطـب ومـن ثـم       

تطوير العمل في البيمارستانات حتـى غـدت كالمستشـفيات الجامعيـة     

  في وقتنا الحاضر .

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

١٣٦٣ 
 

  املبحث الثاين

  دور سنان بن ثابت يف تطوير الطب يف عصره.
تطوير عمل الطـب فـي عصـره كغيـره     أسهم سنان بن ثابت في 

وكـان للبيئـة العلميـة التـي      ،من علماء المسلمين في هـذا المجـال  

نشأ فيها والعصر الذي عاش فيه، والمناصب اإلداريـة التـي توالهـا    

فثقة المقتدر باهللا فـي علمـه ومنزلتـه وكفاءتـه      ،أكبر األثر في ذلك

سـناناألن  كـل ذلـك دفـع     ،وقدرته الطبية واختياره طبيبـه الخـاص  

والعمـل علـى    ،يكون على اطالع تام بكل جديـد فـي مجـال الطـب    

كمـا جعلـه يطلـع علـى كـل األبحـاث        ،دراسته والتحقق من صحته

العلمية والمؤلفات الطبية حتى يكون علـى قـدر المسـئولية المناطـة     

بــه كطبيــب خــاص للخليفــة وأســرته، كمــا أن اختيــاره رئيســاً 

 ،تطـوير علـم الطـب واألطبـاء     زاد من مسـئولياته فـي   )١(لألطباء

ـ    اعف المسـئولية  وعندما عهد إليه اإلشراف علـى البيمارسـتانات ض

. لـذا عمـل سـنان بـن ثابـت علـى تطـوير        الملقاة علـى عاتقـه  

فكانت من أهم إسهاماته في ذلـك االهتمـام باألسـاليب العلميـة     ،الطب

ولعـل الـذي مكنـه مـن ذلـك عملـه فـي         ،التي تقوم على التجربة

                                                             
 .٣٠٢-٣٠٠ص ،، عيون األنباءعةصيبأيب أ؛ ابن ١٣٠ص ،أخبار العلماء)القفطي، ١(



 

 

١٣٦٤ 
 

باإلضـافة إلـى اطالعـه علـى مؤلفـات معاصـريه        ،تاناتالبيمارس

، وذلـك ألن سـنان بـن    )١(الذين درسوا هـذه الطريقـة ومارسـوها   

ــق إال   ــا ال يتحق ــراب منه ــرض أو االقت ــة الم ــت أدرك أن حقيق ثاب

فالتجربـة علـم لـه أصـول وفـروع يجـب علـى         ،بالتجربة العلمية

الطبيب أن يلم بها قبل أن يشـرع فـي تشـخيص المـرض ووصـف      

  .)٢(العالج

كما كان من إسهاماته تقنين ممارسـة الطـب وتنظيمـه لجميـع     

وذلـك بعـد أن عهـد إليـه الخليفـة       ،األطباء وممارسى مهنة الطـب 

يـب بممارسـة   ، وعـدم السـماح ألي طب  )٣(المقتدر باهللا اختبار األطباء

الطب ووصف العالج إال بعـد أن يجتـاز اختبـار يعقـده سـنان بـن       

  ثم يمنح إجازة تجيز له ممارسة الطب . ،ثابت

                                                             
ويعقوب الكشكري يف كتابه  ،"يف الطب احلاوي"بو بكر الرازي يف كتابه أ)منهم ١(

حتقيق: هيثم  ،احلاوي فيالطب،بو بكر حممد بن زكرياأ،" . (انظر يف الطب شالكنا"
م؛ زيين طالل ١٠٠٢هـ ١٤٢٢ ١ط ،بريوت ،حياء التراث العريبإدار  ،خليفة طعيمي

املوجز يف  ،؛ علي عبد اهللا الدفاع٦٠٧، ص٢ـج،احلياة العلمية يف العراق،احلازمي
  .١١٦ص ،التراث العلمي العريب

دار  ،التراث العلمي للحضارة اإلسالمية ومكانتها يف تاريخ العلم،)أمحد فؤاد باشا٢(
  .١٧٢م، ص١٩٨٤هـ /١٤٠٤، ٢ط ،مصر ،املعارف

  .٣٠٣، ص، عيون األنباءةصيبعأ؛ ابن أيب ١٣٠ص ،أخبار احلكماء،)القطفي٣(



 

 

١٣٦٥ 
 

ـ خيـام بـذلك هـو ال   ولعل السبب الذي دعى المقتـدر إلـى الق    أط

 ،الذي وقع من أحـد األطبـاء ممـا أدى إلـى وفـاة أحـد المرضـى       

ـ    ـ ٣١٩ر عـام  فحرصاً من المقتدر باهللا على حيـاة النـاس أم  )١(هـ

ومعالجـة   ،بمنع جميـع األطبـاء مـن ممارسـة الطـب      )٢(المحتسب

ولعـل   ،)٣(المرضى إال بعد إجتيازاختبار يعقده لهـم سـنان بـن ثابـت    

الخليفة المقتدر كان يهـدف مـن ذلـك إلـى تنظـيم عمـل األطبـاء        

ــة     ــت مظل ــك تح ــون ذل ــة وأن يك ــة الدول ــاعهم لمراقب وإخض

وكـذلك كـل مـن يرغـب      ،المحتسب،لذا كان اختبار األطباء إلزاميـاً 

  . )٤(في التخصص في هذه المهنة

لذا كان على سـنان بـن ثابـت أن يعقـد اختبـاراً  ألكثـر مـن        

فـي بغدادوهـذا يتطلـب اسـتعدادا خاصـا،       )٥(تين طبيباًثمانمائة وس

                                                             
 .١٣٠ ،أخبار العلماء،)القفطي١(
يب أيفة املقتدر . (ابن لتوىل احلسبة يف عهد اخل ةيب بطيحأبراهيم بن حممد بن إ)هو أبو ٢(

 . )٣٠٢ص ،عيون األنباء،ةصيبعأ
  .١٣٠ص ،العلماءاخبار ،)القفطي٣(
 ،سالميةتنظيمصنعة الطب خالل عصر احلضارة العربية اإل،)مجيل عبد احلميد عطية٤(

  .٣٥٦-٣٥٥ص ،م٢٠٠٢هـ / ١٤٢٣، ١الرياض،طـ ،مكتبة العبيكان
ن يف مهنة الطب والذين خيدمون عند اخللفاء . و)يستثىن من هذا العدد األطباء املشهور٥(

  )١٣٠ص ،أخبار العلماء،(القفطي



 

 

١٣٦٦ 
 

ألن اختبـار هـؤالء األطبـاء البـد أن يكـون قائمـا        ،وجهدا مضاعفًا

والحسـبةالتي  )١(على أسس علمية سليمة، وعلى شـروط كتـب الطـب   

اشترطت آداب وأخـالق لممـارس الطـب البـد أن يتـأدب ويتحلـى       

أهلـه ومجتمعـه   ، باإلضـافة إلـى واجباتـه نحـو المـريض و     )٢(بها

. كمـا تطلـب ذلـك     )٣(وتشديد الرقابة على األطباء وسلوكهم المهنـي 

نظــري لمعرفــة مــدى  ،اختبــارهم اختبــارا نظريــا وآخــر عمليــا

والكتـب الطبيـة التـي     ،معرفتهم وإتقانهم لألمراض وكيفية عالجهـا 

يتبـين ذلـك مـن     ،والشـيوخ الـذين درسـوا علـيهم     ،اطلعوا عليها

من أحد الممارسين للطـب فـي أثنـاء اختبـاره      تحقق سنان بن ثابت

، وعملـي للتأكـد مـن طـرق     )٤(ومعرفته على يد مـن تلقـى العلـم   

ومراقبـة المـريض    ،الفحص ووصف العالج ومعرفة تـاريخ المـرض  

                                                             
 .خالق الطبيب للرازيأوالبن ربن الطربي،  فردوس احلكمةشهرها كتاب أ)من ١(
دار  ،حكام السلطانيةاأل،أبو احلسن علي بن حممد بن حبيب البصري ،املاوردي ،)انظر٢(

دار  ،حكام السلطانيةاأل،أبو يعلي حممد بن احلسني ،؛ الفراء٢٥٥ص ،(د.ت) ،الفكر
 ٣٠٢م ص١٩٨٣هـ / ١٤٠٣لبنان بريوت،  ،الكتب العلمية

؛ حممد نزار ٥٩٧، ص٢جـ،احلياة العلمية يف العراق)زيين طالل احلارثي، ٣(
 ،دمشق ،دار املعاجم للطباعة والنشر والترمجة والتوزيع ،روائع الطب اإلسالمي،الدقر

 .٥٠-٤٤م، ص١٩٩٤/ هـ١٤١٥، ١ط
  .١٣١ص ،اخبار العلماء،)القفطي٤(



 

 

١٣٦٧ 
 

ويبدو أنه وظـف البيمارسـتانات فـي بغـداد لهـذا       ،حتى يتم شفاؤه

  .)١(خاصة أنه مشرفُ عام عليها ،الغرض

ختبـار بتصـنيف األطبـاء حسـب تخصصـاتهم      كما اهتم هذا اال

  ثم إجازتهم بحسب تخصصاتهم. ،الطبية ليسهل اختبارهم

ويبدو لنا أن سنان بن ثابت قـد وظـف البيمارسـتانات الختبـار     

األطباء وخاصـة االختبـار العملـي الـذي يتطلـب وجـود مـريض        

  يفحص ويشخص مرضه ويوصف له العالج.

 ،البيمارسـتانات فـي بغـداد   والذي سهل هـذه المهمـة وجـود    

وتـوفر المعـدات الطبيـة     ،وإشراف سنان بـن ثابـت علـى أغلبهـا    

إضافة إلـى وجـود المرضـى ممـا      ،واإلمكانات البشرية والمادية فيها

يسهل معاينتهم. ونتج عن هـذه االختبـارات نتـائج عـدة كـان لهـا       

  نذكر منها ما يأتي: ،آثار إيجابية

     مارسـتها إال لمـن مـنح    تقنين مهنـة الطـب وعـدم السـماح بم

، )٢(شهادة طبية تخوله لممارسة الطب من قبـل سـنان بـن ثابـت    

                                                             
تاريخ ،؛ فيليب حىت وآخرون٢٨ص ،املوجز يف التراث العلمي،الدفاع)علي عبد اهللا ١(

  .٤٣٤م، ص١٩٧٤، ٥ط ،دار غندور للطباعة والنشر والتوزيع ،العرب
  .٣٠٢ص عيون األنباء،يبعةيب أصأ)ابن ٢(



 

 

١٣٦٨ 
 

قلـة علمـه وخبرتـه فـي      –بعـد االختبـار    –ومنع من اتضـح  

 .)١(األمور الطبية من ممارسة الطب

 ــدجالين والعــرافين ــذين يمارســون الطــب )٢(تــم تصــفية ال  ،ال

 ،المجتمـع بخطـرهم وقلـة خبـرتهم ومعـرفتهم بالطـب       ةوتوعي

 وتحذير الناس منهم ومن التطبب عندهم.

  تسـهيل  ، وومعرفـة عـددهم وتخصصـاتهم    ،حصر األطباء ببغـداد

 الوصول إليهم، واالستفادة من علمهم عند الحاجة إليهم.

       بعـد   ،الحد من أخطـاء األطبـاء الـذين يمارسـون مهنـة الطـب

ومعرفـة كفـاءتهم العلميـة وقـدرتهم علـى       ،تحديدهم واختبارهم

ومـراقبتهم مـن قبلهيئـة رسـمية      ،بمهنية فائقـة  ممارسة الطب

 مرخص لها من قبل الخليفة نفسه .

ويبدو من ذلك أن سنان بن ثابت قد أنشـا هيئـة طبيـة لمراقبـة     

األطباء وتسجيلهم، ومنحهم الرخص التـي تـؤهلهم لممارسـة مهنـة     

بعد حصرهم واختبـارهم . كمـا اتضـح لنـاأن مهنـة الطـب        ،الطب

                                                             
  .٤٣٤ص ،تاريخ العرب)فيليب حىت، ١(
  .٣٠٢ص ،عيون األنباء،ةصيبعأيب أ)ابن ٢(



 

 

١٣٦٩ 
 

وذلـك   ،)١(مباشـرة عـن طريـق المحتسـب    تخضع إلشراف الدولـة  

عندما طلب الخليفة المقتدر باهللا مـن المحتسـب منـع األطبـاء مـن      

ممارسة الطب حتى يجتـازوا االختبـار فاسـتجاب الجميـع وخضـعوا      

  له.

ومن إسهامات سنان بن ثابت فـي تطـوير الطـب فـي عصـره      

وتـوفير مـا    ،اهتمامه بالمسـاجين وتقـديم الرعايـة الصـحية لهـم     

وذلـك ألن الظـروف المعيشـية     ،م من أدوية وأشربة وغيرهـا يلزمه

التـــي يعيشـــها الســـجناء فـــي الســـجون تسهإلصـــابتهم  

وبحكم وجـودهم بالسـجن فهـذا ال يمكـنهم مـن       ،باألمراضواألوبئة

استشارة طبيب أو الحصـول علـى األدويـة المناسـبة. وكـان هـذا       

الـذي كتـب لسـنان     )٢(االهتمام بتوصية من الوزير على بـن عيسـى  
                                                             

 .(وهو األمر باملعروف والنهي عن املنكر ،والنظر فيه)االحتساب من حسن التدبر ١(
؛ ابن ٢٨٤ص حكام السلطانيةاأل،، الفراء٢٤٠ص ،حكام السلطانيةاأل،املاوردي

  .)٣١٧-٣١٠، ص١حـ ،لسان العرب،منظور
 ىمجاد ٢٢ولد  ،علي بن عيسى: هو أبو احلسن علي بن عيسى بن داود بن اجلراح)٢(

تقلد الكثري من املناصب اإلدارية جعله اخلليفة املقتدر وزيرا له .  ،هـ٢٤٥األوىل سنة 
واعتمد على عناصر ذات خربة  ،عادة تنظيم الدواوينإو ،صالح اإلدارةإعمل على 

خدم اتمع يف  ،حسان للضعفاء والفقراءكان كثري اإل ،وكفاءة يف تسيري أمور الدولة
مور الصحية لى حسابه اخلاص، اهتم باألعماله بناء بيمارستانات عأكانت أهم  ،عصره

وضاع املرضى يف السجون أفراد اتمع . فحث سنان بن ثابت على تلمس أجلميع 



 

 

١٣٧٠ 
 

وإرسـال   ،بن ثابت كتابـا يطلـب فيـه االهتمـام بـأمر المسـجونين      

األطباء للكشف عليهم وصرف األدويـة لهـم. وقـد قـام سـنان بـن       

وتفقـد أحـوالهم    ،وخصـص يومـاً لزيـارة المسـاجين     ،ثابت بـذلك 

  .)١(وتقديم الرعاية الطبية لهم ،الصحية

شـمل ذلـك القـرى    ولم يقتصر األمر على السجون فحسب إنمـا  

فقد عني سنان بن ثابت بإرسـال األطبـاء لزيـارة القـرى      ،واألرياف

وصـرف   ،ومعـاينتهم  ،، وتفقـدأحوال المرضـى فيهـا   )٢(في السـواد 

األدوية لهم . وركـز علـى القـرى واألريـاف التـي تنتشـر فيهـا        

                                                                                                                                         
فكانت وزارته األوىل ثالث سنني  ،هـ٣٠٤واألرياف والقرى. عزل عن الوزارة عام 

الح صهـ إل٣١٤عيد للوزارة للمرة الثانية عام أن يوماً. مث يوعشرة أشهر ومثانية وعشر
هـ (الصايب أبو احلسن اهلالل بن ٣١٦وضاع املالية واستمرت وزارته حىت عام األ

دار  ،محد فراجأحتقيق : عبد الستار  ،و تاريخ األمراء والوزراءأحتفة الوزراء ،احملسن
 ).٣١٢-٣٠٤م، ص١٩٥٨حياء الكتب العربية إ

 ١٣٢خبار العلماء، صأالقفطي : )١(
 ،املوصل إىل عبادان ةوحدوده طوالً من حديث هبالزرع واملياد: مسى بذلك لسواده االسو)٢(

فلم يقسمه الفاروق بني  ،فتحه املسلمون عنوة ،وعرضه من عذيب القادسية إىل حلوان
، حكام السلطانيةاأل،على أن يدفعوا عنه اخلراج (املاوردي ،وأقر سكانه عليه ،الغامنني

 .)٣١٣-٣٠٩، ص٣حـ ،معجم البلدان،؛ ياقوت احلموي١٧٢ص



 

 

١٣٧١ 
 

وكان ذلك بتوصية وإيعـاز مـن الـوزير علـي      ،)١(األوبئة واألمراض

اهتمامه أن أرسل كميـات وافـرة مـن األدويـة     وبلغ من  ،بن عيسى

كمـا أمـر األطبـاء بالبقـاء      ،واألطعمة واألشربة لسد حاجة المرضى

 ،في تلك القرى واألرياف طـوال فتـرة انتشـار األمـراض واألوبئـة     

  .)٢(وتستأصل األوبئة واألمراض ،حتى يتم شفاء جميع المرضى

ببيمارسـتانات  ومن المالحظ أن هذه الفرق الطبيـة كانـت أشـبه    

متنقلة شملت كل ما يحتاجه المرضـى مـن أطبـاء وأدويـة وأشـربة      

بقـاء فيهـا مـا دامعمـل     الو ،والتنقل في كل القرى الموبوءة ،وأطعمة

ولـم يقتصـر العـالج وتقـديم يـد المسـاعدة        ،األطباء يتطلب ذلـك 

كمـا شـمل    ،نمـا شـمل أهـل الذمـة    إوالعون على المسلمين فحسب 

  ضاً(وهو ما يعرف بالطب البيطري ).أي)٣(عالج الحيوانات

                                                             
هـ يف بغداد وفشا املوت يف ٣٠١مراض واألوبئة والعلل قد انتشرت سنة كانت األ)١(

وكان أكثر ذلك يف احلربية وأهل األرباض(الطربي، أبو جعفر حممد بن  ،أهلها
 .)١٤٨-١٤٧ص ،١٠(د.ت) حـ ،دار سويدان ،تاريخ األمم وامللوك،جرير

 .٣٠١ص ،عيون األنباء، ةصيبعأيب أ؛ابن ١٣٢ص ،أخبار العلماء،القفطي)٢(
 .١٣٢ص ،خبار العلماءأ ،القفطي)٣(



 

 

١٣٧٢ 
 

وأهم إسهامات سنان بن ثابت فـي تطـوير الطـب فـي عصـره      

سـواء   ،هو اإلشراف على البيمارسـتانات التـي شـيدت فـي بغـداد     

  )١(التي شيدها أصحابها أو التي أشار سنان بإنشائها.

  

  

  

  

  

  

  

  

   

                                                             
 ٣٠٥، ٣٠٢، ٣٠١ص ،عيون األنباء، ةصيبعأيب أابن )١(



 

 

١٣٧٣ 
 

  املبحث الثالث

  :ور سنان بن ثابت يف اإلشراف عليالبيمارستاناتد
ــت       ــن ثاب ــنان ب ــه س ــاش في ــذي ع ــر ال ــز العص تمي

ــتانات ــوزراء    ،بازدهارالبيمارس ــراء وال ــاء واألم ــارى الخلف وتب

ممــا يــدل علــى اهتمــامهم بــالعلوم  ،علــى تشــييدها )١(والنســاء

وحرصهم على تـوفير الرعايـة الصـحية والطبيـة لجميـع       ،الصحية

ـ   م بما فيهم المسجونين وأهـل الذمـة  مواطنيه ة . كمـا اشـتملت العناي

ـ   وتشـجيع األطبـاء علـى     ،الطبية الحيوانات ــ كما مر سـابقا ــ

ممارسة الطب في البيمارسـتانات . وقـد أخـذت هذهالبيمارسـتانات     

وأصـبحت مـن المهـن الهامـة      ،بالتطور فانتظمت فيها مهنة الطـب 

التي تعنى بها الدولـة وتحـدد ممارسـيها، وتحميهـا مـن الـدجالين       

لهـذه البيمارسـتانات دور كبيـر فـي     فكـان  ،)٢(والسحرة والعـرافين 

ذلك ألنها كانت أشـبه بالمـدارس الطبيـة التـي      ،تطوير الطب وتقدمه

إلـى   )٣(عنيت بتدريس الطب قبل نشأة المدارس الطبيـة المتخصصـة  
                                                             

 .٣٠٥، ٣٠٢، ٣٠١ص ،عيون األنباء، ةصيبعأيب أابن )١(
مؤسسة اقرأ للنشر ، قصة العلوم الطبية يف احلضارة اإلسالمية،راغب السرجاين)٢(

  .٣٤ص م،٢٠٠٩/هـ١،١٤٣٠القاهرة / ط ،والتوزيع والترمجة
  .٣٥١،٣٧٥،٣٦٠،٣٦٥ص ،املدارس الطبية املتخصصة،براهيم حممد املزيينإ)٣(



 

 

١٣٧٤ 
 

فقد قامـت بـدور بـارز فـي تـدريس       ،جانب عنايتها بعالج المرضى

مـدت  حيـث اعت  ،الطب مما كان له األثر في تطـوير العلـوم الطبيـة   

الدراسـات الطبيـة فـي البيمارسـتانات علـى التجربـة والمشـاهدة        

الـذين يعتمـدون علـى المـنهج      –وهذا ما جعل األطباء  ،والفرضيات

ثـم   ،يعملون على تجربة طرق مختلفـة ومتعـددة للعـالج    –التجريبي 

وتـدوين ذلـك بدقـة وعنايـة ثـم       ،مالحظة الفروق بين هذه الطـرق 

  .)١(ر العالج المناسب لكل حالةتبرير هذه المالحظات وابتكا

ثــم إن المــنهج التجريبــي الــذي اعتمــده األطبــاء المســلمون 

مكنهم من ابتكار ادوات جديـدة عملـوا علـى تجربتهـا فمـا اثبـت       

.حتـى تمكنـوامن   )٢(ثم عملوا علـى تطـويره   ،كفاءته منها استخدموه

وضع أسس علمية لكثير مـن أدوات الجراحـة التـي أفـادتهم كثيـرا      

  .)٣(ير علم الجراحة والذي برع المسلمون فيهفي تطو

                                                             
؛ مجيل عبد ايد ١٧٢ص ،التراث العلمي للحضارة اإلسالميةأمحد فؤاد باشا، )١(

  .٢٤٣-٢٤١ص ،تنظيم صناعة الطبعطية، 
  ٣٨ص ،سالميةقصة العلوم الطبية يف احلضارة اإل،)راغب السرجاين٢(
، ١ط ،بريوت ،دار الوراق للنشر والتوزيع ،من روائع حضارتنا)مصطفى السباعي، ٣(

  .٢٢٣م، ص١٩٩٩هـ / ١٤٢٠



 

 

١٣٧٥ 
 

كما كان لنشأة البيمارسـتانات دور بـارز فـي تطـور العمليـات      

حيث سـهلت إجـراء العمليـات فيهـا لتـوفير مـا يلـزم         ،الجراحية

، وأســرة )١(األطبــاء مــن معــدات وأدوات جراحيــة وأدوات تخــدير

الفنيـين  وعناية نهاريـة وليليـة مـن الممرضـين و     ،لتنويم المرضى

ممــا يمكــن األطبــاء مــن مراقبــة  ،والعــاملين فــي البيمارســتان

ومعالجـة   ،مرضاهم ومتابعة حاالتهم الصحية بعـد إجـراء العمليـات   

آثارها قبل خروج المريض مـن البيمارسـتان، كمـا تُعـين األطبـاء      

على اختبار األدوية ومعرفة مـدى مالئمتهـا للمـريض قبـل صـرفها      

له. وقد سهلت لألطباء تسـجيل مالحظـاتهم علـى المـريض المنـوم      

  وتاريخ المرض لديه.

ويبدو أن معاهد التعليم الطبي النظـامي لـم تظهـر وتزدهـر إال     

كمـا وصـلت ذروة تطورهـا عنـدما تـوفر       ،إنشاءالبيمارستاناتبعد 

ؤهلـه لتـدريس   للتدريس فيها من هم على درجة عاليـة مـن العلـم ت   

  .طالب التعليم العالي

ــي    ــم ف ــوا طالبه ــب أن يدرس ــاء تتطل ــؤالء األطب ــة ه ومهن

البيمارستانات بالقرب من المرضى . لـذا كانـت البيمارسـتانات فـي     
                                                             

، الدار السعودية الطب عند العرب واملسلمني تاريخ ومسامهات،)حممود احلاج قاسم١(
 .١٥٢، ص١٩٨٧هـ / ١،١٤٠٧ط ،ةجد ،للنشر



 

 

١٣٧٦ 
 

مـدارس لتعلـيم الطـب يقـوم التـدريس فيهـا       عصر سنان بن ثابت 

حـص الـدقيق للمـريض فـي     ، التي تتطلب الف)١(على الطريقة العملية

  .البيمارستان

كمــا  ،، بجانــب النظــري)٢((أي الفحــص الســريري للمرضــى)

عنيت البيمارستانات بصحة تشـخيص المـرض عـن طريـق فريـق      

ثـم تشـخيص    ،عمل مـن األطبـاء يشـتركون فـي فحـص الحالـة      

فهم بذلك يعقـدون مـؤتمرا طبيـا يدرسـون      ،ووصف العالج المرض

ثـم يـدلي كـل طبيـب برأيـه فيتبـادلون        ،فيه حالة مرضية معينـة 

حتى يتوصـلوا للعـالج المناسـب، والهـدف      ،الخبرة والمشورة بينهم

 ،وزيـادة دقـة المعاينـة    ،من ذلك هو التقليل مـن األخطـاء الطبيـة   

. وكان ذلك نواة لظهـور المـؤتمرات الطبيـة التـي     )٣(وصحة العالج

تعقد في البيمارستانات لدراسـة ومناقشـة كـل مـا يتعلـق بمهنـة       

                                                             
دار املناهل للطباعة  ،الطب عند العرباملوجز يف تاريخ )حارب خضر عكاوي، ١(

  .٢٠٠ص ،م٢٠٠٠ ،بريوت ،والنشر والتوزيع
حتقيق: حممد الضناوي، دار ،القانون يف الطب،بو علي احلسني بن عبد اهللاأ،)ابن سيناء٢(

 .٣٥٠،ص٦ـم،ج١٩٩٩الكتب العلمية، بريوت، 
بية" ويف اور، مشس العرب تسطع على الغرب "أثر احلضارة العربية )زيغريدهونكه٣( 

منشورات دار االفاق اجلديدة،  ،فاروق بيضون وكمال دسوقي ،نقل عن األملانية
  .٢٣٨م، ص١٩٨٠هـ/١٤٠٠، ١ط ،بريوت



 

 

١٣٧٧ 
 

الطب واألطباء ومعالجة المرضى، وآخر مـا توصـلت إليـه االبحـاث     

وتُعـين األطبـاء    ،العلمية والمؤلفات الطبية من علوم تخـدم المرضـى  

خـر التطـورات فـي هـذا     وتطلعهم على آ ،وتسهل مهنة الطب للمتعلم

ويجعـل األطبـاء مـن     ،المجال مما يسهل تبادل المعـارف والخبـرات  

جميع أنحاء العالم اإلسالمي على اتصـال دائـم بكـل جديـد . وبهـذا      

فقد كانت البيمارستانات مثل كليـات طبيـة تقـدم خـدماتها العالجيـة      

لجميع أفراد المجتمع. باإلضـافة إلـى دورهـا التعليمـي والتثقيفـي      

  لتوعوي.وا

كما كانت البيمارستانات فـي عصـر سـنان بـن ثابـت مركـزاً       

 ،الستقطاب العلماء البارزين ذوي الخبرة الكبيـرة فـي مجـال الطـب    

ــب وإدارة     ــال الط ــي مج ــة ف ــراتهم العلمي ــن خب ــتفادة م لالس

ــين    ــاء ب ــل األطب ــن تنق ــك م ــتنتاج ذل ــم اس ــتانات، وت البيمارس

 ،فـي عـدة بيمارسـتانات   كما عمل بعضـهم   ،البيمارستانات اإلسالمية

ــاء واألقســام  ــين األطب ــون ب ــاراتهم يتنقل ــاء زي  ،فكــانوا فــي أثن

فيتعرفون على األمراض وأنواعها والجديـد منهـا وكيفيـة عالجهـا،     



 

 

١٣٧٨ 
 

،كمـا يعقـدون حلقـات للنقـاش     )١(فيضيفون معلومات ومعارف جديدة

  وتبادل الخبرات ومناقشة المؤلفات فيما بينهم.

ومتابعـة حـال    ،انات علـى العـالج  ولم يقتصـر دور البيمارسـت  

فقـد  ،انما كان لها دور فـي تطـور صـناعة األدوية    ،المرضى فحسب

جـراء التجـارب علـى    إو ،عمل األطباء على العناية بتركيب األدويـة 

 )٢(وقد تطـور ذلـك إلـى وجـود أطبـاء صـيادلة       ،النباتات الطبيعية

وقـد  ، )٣(مهمتهم تركيب األدويـة وتجربتهـا واختيـار األجـود منهـا     

نتج عن ذلـك تـوفير مخـازن خاصـة فـي البيمارسـتانات لوضـع        

ـ    )٤(األدوية والمركبات حية تحـافظ  الطبية فيها، وتخزينهـا بطـرق ص

. ولعل تطـور علـم الكيميـاء عنـد المسـلمين      على تركيبها الكيميائي

                                                             
 .٤١٤،٤١٥، ١٨٤ص ،عيون األنباء،ةيب أصيبعأ)ابن ١( 
حتقيق: يوسف  ،صبح األعشى يف صناعة اإلنشاء،)القلقشندي، أبو العباس أمحد٢( 

مشس العرب غريدهونكه، ي؛ ز٤٧٦، ص٣ـجم، ١،١٩٨٧ط ،دار الفكر ،الطويل
  .٣٢٩، صتسطع على الغرب

دار الفكر  ،العلوم عند العرب،؛ كمال محود٤١٥ص ،عيون األنباء، ةصيبعأيب أ)ابن ٣( 
 .٥١م، ص١٩٩٩،بريوت ،اللبناين

دار السالم  ،ثرها يف النهضة األوربيةأو،معامل احلضارة يف اإلسالم)عبد اهللا علوان، ٤( 
 .٨٠ص م،٢،١٩٦٦ط،ةوالنشر، القاهر ةللطباع



 

 

١٣٧٩ 
 

كان له دور فيما حققه المسلمون مـن إنجـازات فـي علـم األدويـة      

  .)١(والصيدلة

سنان بـن ثابـت اإلداريـة فـي مجـال الطـب       ويبدو أن أعمال 

ثـم بعـد ذلـك إشـرافه      ،والطبيب الخاص للخلفـاء  ،كرئاسة األطباء

على الكثيـر مـن البيمارسـتانات الخاصـة والعامـة جعلـه كـوزير        

فقد أصـبح مسـئوالً عـن الصـحة فـي       ،الصحة في عصرنا الحاضر

  العراق.

  ا:وقد اشرف سنان بن ثابت على عدد من البيمارستانات منه

: وهـو مـن أوائـل البيمارسـتانات     )٢(بيمارستان بدر -

ويعتمــد فينفقاتــه علــى وقــف  ،التــي أسســت فــي بغــداد

يـؤخر   )٢(، وقـد كـان مـدير الوقـف    )١(أم المتوكـل )٣(شجاع
                                                             

 ،ةالقاهر ،مكتبة اخلاجني ،وأثرها يف الترقي العاملي ،حضارة اإلسالم،)جالل مظهر١( 
 .٣٥٣، ٣٠٨، ٣٠٦ص ،(د.ت)

. سسه يف املخرم يف بغدادأالنجم بدر احلمامي غالم اخلليفة املعتضد  )ينسب إىل أيب٢( 
احلياة العلمية يف ؛ زيين طالل احلارثي، ٣٠٢صعيون األنباء، ، ةصيبعأيب أ(ابن 
 ).٥٩٩ص ،٢ـج،العراق

وهي أم ولد عرف عنها  ،كانت تدعى السيدة ،)شجاع: هي أم اخلليفة املتوكل باهللا٣( 
هـ. (احلنبلي، عبد احلي بن أمحد ٢٤٧توفيت سنة  ،الكرم وكثرة الصدقات واملعروف

 ،هـ١٤٠٦، ١ط،دمشق ،دار بن كثري ،من ذهبخبار أشذرات الذهب يف ،بن حممد
 .١١٧، ص٢ـج(د.ت) 



 

 

١٣٨٠ 
 

مما جعل سـنان بـن ثابـت يشـكوه إلـى       ،نفقاته عدة شهور

ورد  ،سـنان للـوزير  )٣(ومـن رسـالة   ،الوزير علي بن عيسى

يتضح لنا الكثيـر مـن الخـدمات التـي يقـدمها       ،الوزير عليه

باإلضافة إلـى حـرص الـوزير علـى      ،البيمارستان للمرضى

تلبية احتياجات المرضى وعـدم تأخيرهـا . كمـا تـدل علـى      

حسن إدارة وسياسـة سـنان بـن ثابـت لهـذا البيمارسـتان       

وحرصه على أن يـؤدي دوره كـامالً للمرضـى والمحتـاجين     

. 

:وهـو مـن أشـهر    )٤(مقتـدر بيمارستان السـيدة أم ال  -

افتـتح   ،)١(البيمارستانات التي أشرف عليها سـنان بـن ثابـت   

                                                                                                                                         
توىل اخلالفة بعد الواثق  ،جعفر بن حممد بن هارون بن حممد ،)املتوكل هو أبو الفضل١(

ربعني أبقى خليفة ملدة مخسة عشر عاماً، وقتل وهو ابن اثنني و ،هـ٢٣٢باهللا سنة 
بو حممد علي بن أمحد بن أ،ندلسيهـ (ابن حزم األ٢٤٧توىف سنة  ،أمه أم ولد ،عاماً

حسان عباس، املؤسسة العربية إحتقيق:  ،اخللفاء والوالة وذكرمددهمأمساء  ،سعيد
 .١٥١، ص٢ـ م، ج٢،١٩٨٧ ط،بريوت ،للدراسات والنشر

  بو الصقر وهب بن حممد الكلوذاين.أ)هو ٢(
  . ٣٠٢، ٣٠١ص ،عيون األنباء،ةيب أصيبعأعند ابن  ة)انظر نص الرسال٣(
تعرف  ،م اخلليفة املقتدر باهللا وزوجة اخلليفة املعتضدبأاملقتدر : هي شغ مالسيدة أ)٤(

 ،وهي رومية األصل ،كانت جارية ألم القاسم بنت حممد بن عبد اهللا ،باسم ناعم
حىت أصبحت أشهر  ،هـ)٣٢٠-٢٩٥ارتفعت مكانتها يف خالفة ابنها املقتدر باهللا (



 

 

١٣٨١ 
 

وجلس فيـه سـنان بـن ثابـت      ،)٢(هـ٣٠٦في المخرم سنة 

ــاء واســتقبل المرضــى ــر )٣(ورتــب األطب ، ويعــد مــن أكب

يتضح ذلـك مـن ميزانيتـه    ، والبيمارستانات في بغداد وأهمها

، وهـي  )٤(دينـار السنوية حيـث بلغـت قرابـة السـبعة آالف     

تفوق ميزانية جميع البيمارسـتانات فـي بغـداد فـي عصـر      

 سنان بن ثابت.

                                                                                                                                         
فغريت امسها من شغب إىل السيدة أم  ،امرأة يف عصرها وأهم شخصية يف بالط اخلالفة

؛ السيوطي جالل الدين عبد ٤٢،ص١٠ـج، تاريخ األمم وامللوك،املقتدر (الطربي
 ،(د.ت) ،حتقيق : حممد حمي الدين عبد احلميد ،تاريخ اخللفاءالرمحن بن أيب بكر،، 

  .)٣٧٨ص
 ،بريوت ،مكتبة املعارف ،البداية والنهاية، : أبو الفداء احلافظ بن كثري)ابن كثري١(

  .١٢٨، ص١١ـجم٢،١٩٧٧ط
، املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم،بو الفرج عبد الرمحن بن عليأ)ابن اجلوزي: ٢(

  .٧٣،ص١٣ـهـ،ج١٣٥٨، ١بريوت،ط
 .٣٠٢ص،نباءعيون األ، ةصيبعأيب أ) ابن ٣(
يف ملوك مصر  الزاهرةالنجومأبو احملاسن مجال الدين يوسف،  ،)ابن تغري بردي٤(

  .١٩٣،ص٣،(د.ت)،حـةالقاهر ،رشاد القوميوزارة الثقافة واإل ،والقاهرة



 

 

١٣٨٢ 
 

ــتانالمقتدري - ــتانات  )١(البيمارس ــن البيمارس ــو م :وه

الهامة التي أشار سنان بن ثابت على الخليفـة المقتـدر بـاهللا    

إال أنـه أصـغر مـن     ،في بغـداد وأشـرف عليـه    )٢(بتشييده

ـ  ،بيمارستان السيدة أم المقتـدر  ح ذلـك مـن ميزانيتـه    يتض

. وكـان سـنان   )٣(حيث بلغت حوالي مائتي دينار فـي الشـهر  

، )٤(بن ثابت قد أشار على المقتدر بتشـييده فـي بـاب الشـام    

رغبة منه في توزيع البيمارسـتانات فـي أمـاكن عـدة مـن      

 بغداد لكي تخدم جميع سكانها.

:أسسه الوزير ابن الفرات عـام  )٥(بيمارستان ابن الفرات -

، وعـين محمـد   )١(تخذه في درب المفضـل ببغـداد  هـ وا٣١٣

 سنان بن ثابت مشرفاً عاماً عليه. )٢(الخاقاني
                                                             

؛ ابن األثري : أبو ١٧٣،ص١٣ـج، املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم،)ابن اجلوزي١(
دار الكتاب  ،التاريخالكامل يف احلسن علي بن ايب الكرم حممد الشيباين اجلزري، 

  .١٦٢،ص٦ـجم،١٩٨٢هـ/٤،١٤٠٣بريوت،ط ،العريب
  .٣٠٢ص ،عيون األنباء، ةصيبعأيب أ)ابن٢(
 .١٣٣ص ،خبار العلماءأ،)القفطي٣(
 .)حملة يف اجلانب الغريب من بغداد٤(
)ابن الفرات : هو علي بن حممد بن موسى بن الفرات، كان من أدهى الوزراء يف ٥(

األوىل عام  ،توىل الوزارة للخليفة املقتدر ثالث مرات ،وأفصحهمعصر املقتدر باهللا 
هـ ٣١١والثالثة عام  ،هـ٣٠٦هـ حىت ٣٠٤ مهـ، الثانية عا٢٩٩هـ حىت ٢٩٦



 

 

١٣٨٣ 
 

: شيده أمير األمـراء بجكـم التركـي    )٣(بيمارستانبجكم -

وأسـند إدارتـه واإلشـراف عليـه      ،هـ في بغـداد ٣٢٩سنة 

بعـدما عـرف علمـه وحسـن إدارتـه       )٤(لسنان بـن ثابـت  

 للبيمارستانات .

لسنان بن ثابت دوراً بـارزاً فـي اإلشـراف علـى     وهكذا نرى أن 

يدل علـى مـدى مـا نالـه مـن       ،وتكليفه بهذا العمل ،البيمارستانات

                                                                                                                                         
- ١٧٣، ص٦ـج،الكامل،؛ ابن األثري٤٤-١٢ص ،الوزراء،هـ (الصايب٣١٢حىت 
١٧٧.(  

 ،مارستاناتتاريخ البي،؛ أمحد عيسى بك٣٠٥ص ،عيون األنباء: ةصيبعأيب أ)ابن ١(
 .)٦٠١،ص٢ـج،احلياة العلمية يف العراق ،، زيين طالل احلازمي١٨٤ص

)حممد اخلاقاين : هو أبو علي حممد بن عبد اهللا بن حيىي بن خاقان، تقلد الوزارة ٢(
ن التصرف يف سإال أنه مل حي ،هـ بعد ابن الفرات٢٩٩للخليفة املقتدر باهللا عام 

-٢٨٤ص ،الوزراءهـ (الصايب، ٣٠١عزل عام ،اعتمد على ابنه يف إدارا ،الوزارة
، دار سالمية (الدولة العباسية)حماضرات تاريخ األمم اإل؛ حممد اخلضري بك، ٢٩٠

 ).٣٤٥ص،(د.ت) ،والتوزيع ،الفكر للطباعة والنشر
هـ ٣٢٦مرة األمراء يف خالفة اخلليفة الراضي عام إتوىل  ،مراءكم : هو أمري األجب)٣(

  ).٢٧٥-٢٢٦، ص٦ـج،الكاملهـ. (ابن األثري، ٣٢٩واستمر حىت قتل عام 
املنتظم يف تاريخ امللوك ،؛ ابن اجلوزي١٢٢، صتكملة تاريخ الطربي،اينذ)اهلم٤(

  .١٣٢-١٣١ص ،تاريخ العلماء،القفطي ،١٢ص ،١٤جـ، واألمم



 

 

١٣٨٤ 
 

وبفضـل   ،شهرة بفضل جهوده لرفع المستوى العلمـي لمهنـة الطـب   

  .)١(حسن إدارته للبيمارستانات الكبيرة في بغداد

وفي عصـر سـنان تطـورت البيمارسـتانات اإلسـالمية تطـورا       

فقـد   ،ا، وكان إلشرافه عليها أثر بـارز فـي تنظيمهـا إداريـاً    ملحوظً

حرص على توزيعها على منـاطق مختلفـة فـي بغـداد كـي تسـتفيد       

كمـا عمـل علـى تنظـيم      ،منها أكبر شريحة مـن أفـراد المجتمـع   

وترتيب األطباء والممرضـين والفنيـين فيهـا بمـا يتوافـق وسـعة       

ــه الشــهرية وحاجــة المرضــى كمــا كــان  ،البيمارســتان وميزانيت

حريصاً على توفير كل ما يحتاجـه المرضـى مـن مسـتلزمات طبيـة      

تبين لنا ذلـك مـن الشـكوى التـي رفعهـا       ،وأغذية وأغطية وغيرها

ورد  ،للوزير علي بن عيسـىلتأخر صـرف أمـوال بيمارسـتان بـدر     

  . )٢(الوزير عليه

أنهـا كانـت    كما بلغ مـن تطـور البيمارسـتانات فـي عصـره     

فالثابـت الـذي شـيد فـي أمـاكن       ،أو متحركًا نقالًومت اًنوعين : ثابت

الـذي ينتقـل بكافـة معداتـه وأطبائـه       )٣(والمتحـرك  ،عدة في بغداد
                                                             

 .٤٣٤، صتاريخ العرب)فيليب حىت، ١(
  .٣٠٢ -٣٠١ص ،عيون األنباء، ةصيبعأيب أ)ابن ٢(
 .٦٨-٦٧، صتاريخ البيمارستانات يف اإلسالم،محد عيسى بكأ)٣(



 

 

١٣٨٥ 
 

وفنييه وأدويته إلى أماكن المرضـى الـذين ال يوجـد بـالقرب مـنهم      

بيمارستان، أو ال يستطيعون الوصول إليها. وخيـر دليـل علـى ذلـك     

لبيمارسـتانات المتحركـة   ما قام به سنان بنثابت من تجهيـز عـدد منا  

، )١(بكافة معداتها وأطقمها الطبيـة لمعالجـة المرضـى فـي السـجون     

، وإرسـاله  )٢(وكذلك فيالقرى واألرياف البعيـدة عـن البيمارسـتانات   

البعثات الطبية مـع الحجـاج الـذين يتوجهـون لألراضـي المقدسـة       

يحتاجونـه مـن رعايـة طبيـة      وتقديم كـل مـا   ،ألداء فريضة الحج

  .  )٣(وأدوية وأغذية وأشربة  ةوإسعافي

كما بلغ من تطور البيمارسـتانات فـي عصـره أن أصـبح فيهـا      

، كانـت  )٤(أجنحة خاصة للنساء يتم عالجهن فيها بعيـداً عـن الرجـال   

                                                             
 .٣٠١، ص عيون األنباءأبن أيب أصيبعة،  ؛١٣٢، صأخبار العلماء،)القفطي١(
 .١٣٢ص ،أخبار العلماء،)القفطي٢(
مجال الدين  ،زدي؛ األ٣٢١ص ١٣ـج، املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم،)ابن اجلوزي٣(

 ،(تاريخ الدولة العباسية ) ةأخبار الدول املنقطع،علي بن ظافر بن احلسنياحلسن أبو 
، ١٩٨٨هـ / ١٤٠٨ ،مكتبة الدار، املدينة املنورة ،حتقيق : حممد مسفر الزهراين

، ١١ـج،البداية والنهاية،ابن كثري ،١٧٥ص ،عيون األنباء، ةصيبعأ؛ ابن أيب ٢٢١ص
  .١٧٥ص

؛ قدري ٤٣٤ص ،تاريخ العرب؛ فيليب حىت، ٣٠٢ص ،نباءعيون األ،ةصيبعأيب أ)ابن ٤(
  .٣٣م، ص١٩٦١القاهرة،  ،مصر ،العلم عند العربحافظ طوقان، 



 

 

١٣٨٦ 
 

تضم عيادات خارجية تستقبل الحـاالت المرضـية البسـيطة وتصـرف     

كمـا ألحقـت بهـا مكتبـات طبيـة تعـين        ،العالج المجاني للمرضـى 

.وبلغـت ذروة تطورهـا   )١(والبـاحثين فـي أبحـاثهم العلميـة     األطباء

. فلـم  )٢(أنها أصبحت كمستشـفيات جامعيـة وكليـات لتعلـيم الطـب     

انمـا شـمل تـدريس     ،يقتصر دورها على معالجة المرضـى فحسـب  

وتأهيـل الممرضـين والفنيـين     ،وتخريج األطبـاء والصـيادلة   ،الطب

لـك تعمـل علـى    ونشر الوعي الصحي في المجتمع . فهي بـدورها ذ 

  تحقيق التكافل االجتماعي لجميع أفراد المجتمع.

  

  

  

  

  

                                                             
  .١٥م، ص٢٠٠١ة ابيس للنشر، القاهر ،مكتبات املستشفيات)أماين حممد السيد، ١(
  .نفس املصدر )٢(



 

 

١٣٨٧ 
 

املبحث الرابع : دور البيمارستانات يف خدمة 
  اتمع ونشر الوعي الصحي.

 ،في خدمـة جميـع أفـراد المجتمـع    ز كان للبيمارستانات دور بار

إنمـا شـملت أهـل     ،ولم تقتصر خـدماتها علـى المسـلمين فحسـب    

الغنـي   ،كما شملت خـدماتها جميـع شـرائح المجتمـع     ،أيضاَ)١(الذمة

فكـان   ،الذكر واألنثـى، األبـيض واألسـود    ،والفقير، الصغير والكبير

األطباء في البيمارستان يعاملون المـريض علـى أنـه إنسـان يمـر      

لذا لـم تقـف خـدماتهم علـى      ،بأزمة ويحتاج إلى المساعدة واإلعانة

ـ    دتها إلـى تقـديم الخدمـة    الخدمة الطبية والعالجيـة فحسـب،إنما تع

  النفسية واالجتماعية واالقتصادية .

وانتشار البيمارستانات مـن قبـل الخلفـاء والـوزراء واألمـراء      

وتخصـيص   ،وكبار رجال الدولة ونسائها والموسـرين والعنايـة بهـا   

ما هـو إال خدمـة للمجتمـع وأفـراده      ،ميزانية شهرية أو سنوية لها

يمارسـتانات مـن قبـل كبـار     . كما أن تخصيص أوقـاف خاصـة للب  

يـدير   )٢(ومسـئولٍ  ،وتعيين مشـرفين عليهـا   ،همئرجال الدولة وأغنيا

أوقافهايدّل على تقـديرهم لمـدى أهميـة البيمارسـتانات فـي خدمـة       
                                                             

 .٣٠١،٣٠٢ص ،عيون األنباء، ةصيبعأيب أ)ابن ١(
 .١٢٨،ص١١ـج،البداية والنهاية،)ابن كثري٢(



 

 

١٣٨٨ 
 

فكـان لهـذه األوقـاف     ،ورعايته صحياً ونفسياً واجتماعيـاً  ،المجتمع

ومسـاعدة المرضـى مـن     ،أثر رئيس في تقـديم الرعايـة الصـحية   

  .)١(فقراء والمحتاجينال

وبلغ من حرص الدولة علـى الصـحة العامـة، ورعايـة حقـوق      

المرضى ومصالحهم أن جعلت من مهـام المحتسـب األشـراف علـى     

  البيمارستانات واألطباء

، وقـد مـر   )٢(ولعل مهامهم تختص بالجانـب الـديني واإلنسـاني   

بمنع األطبـاء مـن ممارسـة الطـب      )٣(بنا كيف أمر المقتدر المحتسب

، )٤(إال بعد اجتيازهم اختبار يقوم به رئيس األطبـاء سـنان بـن ثابـت    

                                                             
احلضارة ،؛آدم متز ٣٠١،٣٠٤،٣٠٥ ص ،عيون األنباء،ةصيبعأيب أ)انظر ابن ١(

  .٢٠٦، ص٢ـج ،اإلسالمية
حتقيق: ،معامل القربة يف أحكام احلسبة،)ابن األخوة القرشي، حممد بن حممد بن أمحد٢(

، ١للكتاب، مصر، طيق أمحد عيسى املطيعي، اهليئة املصرية دحممد حممود شعبان وص
 . ٦٦٠-٢٥٣،ص١٩٧٦

 .٣٠٢ص ،عيون األنباء،ةصيبعأيب أ؛ابن ١٣٠ص،  أخبار العلماء،القفطي، )٣(
 .١٣٠ص ،أخبار العلماء،)القفطي٤(



 

 

١٣٨٩ 
 

وهذا يدل على رقابـة الدولـة للبيمارسـتانات حتـى إنهـا أصـبحت       

  .)١(خاضعة لنظام الحسبة والقضاء

وقد عملت البيمارستانات على تحقيـق التكافـل االجتمـاعي بـين     

ضـى ينعمـون بـنفس المسـتوى مـن      فكـان المر  ،أفراد المجتمـع 

الخدمة اياماكان مستواهم االجتمـاعي، ولـم يقتصـر هـذا االهتمـام      

إنمـا شـمل جميـع أفـراد      ،والرعاية على أهل المدن الكبرى فحسـب 

ذلـك مـن خـالل    ، والمجتمع في الدولة اإلسالمية حاضرتها وباديتهـا 

ــاف   ــرى واألري ــوب الق ــت تج ــي كان ــة الت البيمارســتانات المتنقل

، كمـا  )٢(لتقـديم الخـدمات الطبيـة لمـن يحتاجهـا      ،مناطق النائيةوال

ــع  ــاءت للمجتم ــريحة أس ــة ش ــة الطبي ــملت الرعاي ــت  ،ش وارتكب

فلـم تهمـل يـد الرعايـة الطبيـة لهـذه        ،المخالفات ودخلت السـجن 

وأنهــم ســجنوا  ،إلدراكها أنهــم بشــر مــن أفــراد المجتمــع،الفئــة

الحهم وإلعادةإصــ ،لمعــاقبتهم علــى أخطــاء وقعــوا فيهــا    

. لـذا حـرص رئـيس األطبـاء فـي بغـداد       فرعايتهم واجبةوتأهيلهم،

                                                             
مشس العرب تسطع على ؛زيغريدهونكة،  ٢٢٧ص ،حكام السلطانيةاأل،)املاوردي١(

؛ قدري ٥٢ص ،تاريخ البيمارستانات يف اإلسالم؛ أمحد عيسى بك، ٥٣٠ص ،ربغال
  .٣٤ص ،العلوم عند العرب،حافظ طوقان

  .٣٠١،عيون األنباءة،صيبعأيب أ؛ ابن ١٣٢ص ،أخبار العلماء،)القفطي٢(



 

 

١٣٩٠ 
 

وإرسـال  -بتوصية من الوزير علـي بـن عيسـى    -على العناية بهم 

، وتفقــد أحــوالهم )١(األطبــاء لهــم وإمــدادهم باألدويــة واألشــربة

  الصحية والنفسية واالجتماعية.

ــى   ــاء إشــرافه عل ــي أثن ــت ف ــن ثاب وقــد حــرص ســنان ب

علـى أن ال يعمـل    -بتوصية مـن الخليفـة المقتـدر    –البيمارستانات 

بهـا مــن األطبـاء إال مــن يجتـاز االختبــار الـذي يؤهلــه للعمــل     

وعلىألّـا   ،حرصاً منه على سالمة المرضـى ورعايـة لحقـوقهم   ،فيها

يتولى عالجهم إال من يكون على درجـة كافيـة وعاليـة مـن العلـم      

ــرة . كمــا أن الشــروط ــي  التــي وضــعت لمــن يعمــل )٢(والخب ف

البيمارســتانات مــن األطبــاء والفنيــين والممرضــين، تــدل داللــة 

واضحة على مدى اهتمـام الدولـةبأفراد المجتمـع وحرصـها علـى      

  العناية الصحية بهم ووقايتهم من األمراض.

                                                             
 .١٣٢، صأخبار العلماء،)القفطي١(
؛ مجيل عبد ايد ٥٨٣، ٥٦٣، ٢١٢ص ،عيون األنباء،ةصيبعأيب أ)انظر ابن ٢(

املوجز يف تاريخ ،؛ رحاب خضر عكاوي٤١٨-٣٩٣ص ،تنظيم صنعة الطب،عطية
 ،روائع الطب اإلسالمي؛ حممد نزار الدقر، ٢٠٠-١٩٨ص ،الطب عند العرب

  .٥٣-٤٦ص



 

 

١٣٩١ 
 

كما أن ما توفره البيمارسـتانات للمرضـى مـن أسـرة وفـرش      

وأغطية وحمامات واسعة، وغـرف كبيـرة وأقسـام متعـددة وأغذيـة      

جعلت المرضـى يعيشـون فـي رفاهيـة تضـاهي رفاهيـة        ،متنوعة

، وهذا يـريح المرضـى ويرفـع الـروح المعنويـة      )١(قصور األغنياء

  والنفسية لديهم مما يمكنمن عالجهم .

كمــا حرصــت البيمارســتانات علــى الطــب الوقــائي وحمايــة 

وذلـك عمـالً    ،المجتمع من األمراض واألوبئة ونشر الـوعي الصـحي  

الـدين اإلسـالمي مـن الحـث علـى سـالمة الجسـد        بما جاء بـه  

 ،والنفس.فالبيمارستانات لم تقف عند حـد معالجـة المـرض فحسـب    

إنما عملت علـى منـع انتشـاره فـي المجتمـع فاهتمـت "بـالحجر        

      نـورِدالصحي" عمالً بقول الرسـول صـلى اهللا عليـه وسـلم: " ال ي

صحعلى م مرضـ    –كما حـذّر  ،")٢(م مـن   -الم عليـه الصـالة والس

                                                             
 .٢٢٩ص ،ربغع على السطمشس العرب ت)زيغريدهونكه، ١(
، حتقيق: مصطفى ديب البغا، اجلامع الصحيح املختصر،مساعيلإحممد بن  ،)البخاري٢(

، ٥ـج،الطب باب الهامهم، كتاب ١٩٨٧هـ/ ١٤٠٧، ٣ط ،بريوت ،دار ابن كثري
املسند الصحيح املختصر ،مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري ،؛ مسلم٢١٧٧ص

بريوت (د.ت)  ،التراث العريب ءدار إحيا ،حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي ،من السنن
 .١٧٤٣، ص٤ـجباب ال عدوى وال طرية،  ،كتاب السالم



 

 

١٣٩٢ 
 

كمـا تفـر   )١(األمراض التي تنتقل بالعـدوى فيقولـه:"فّرمن المجـذوم   

". وقد وضـع اإلسـالم قواعـد وأسـس الحجـر الصـحي       )٢(من األسد

صـلى اهللا   -فيقـول   ،من األوبئـة واألمـراض الخطيـرة والمعديـة    

وإذا  ،: " إذا سـمعتم بالطـاعون بـأرض فـال تـدخلوها      -عليه وسلم

  .)٣(تخرجوا منها"وقع بأرض وأنتم بها فال 

 ،فهذه توجيهات نبوية للوقايـة مـن األمـراض وحفـظ الصـحة     

وقد اهتمت البيمارستانات فـي عصـر سـنان بـن ثابـت بالتوعيـة       

                                                             
تعفن األعضاء  ةاخلوارزمي : اجلذام عل)اجلذام: هو مرض بكتريي معدي قال عنه ١(

بو عبداهللا حممد بن أمحد بن أ،اخلوارزمي ،وتبح الصوت ،وتشنجها وتقرحها
هـ / ١٤٠١، ٢ط ،ةالقاهر ،مكتبة الكليات األزهرية ،مفاتيح العلوم،يوسف
  .٩٥م، ص١٩٨١

؛ ٢١٥٨، ص٥ـج،باب اجلذام ،، كتاب الطباجلامع الصحيح،)البخاري٢(
، حتقيق: حممد عبد سنن البيهقي الكربى،احلسني بن علي بن موسى محد بنأ،البيهقي

، ٧ـج،املكرمة، باب اعتبار السالمةيف الكفاءة ةمك ،مكتبة دار الباز ،القادر عطا
  .١٣٥ص

باب ما ذكر يف  ،كتاب الطب ،اجلامع الصحيح املختصر)البخاري : ٣(
 .٢١٦٣، ص٥ـج،الطاعون



 

 

١٣٩٣ 
 

الصحية ونشرها بين أفـراد المجتمـع فهـاهو يقـول :" إن موضـوع      

  )١(صناعتنا حفظ الصحة ال مداواة األمراض"

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
املوجز ؛ رحاب خضر عكاوي، ٣٩٦، صالطب تنظيم صنعة،)مجيل عبد ايد عطية١(

 .١٩٩ص ،يف تاريخ الطب عند العرب



 

 

١٣٩٤ 
 

  اخلامتة

 ،البحــث بحمــد ومنــة مــن اهللا تعــالىاآلن وبعــد أن اتممــت 

  أعرض ألهم النتائج التي تم التوصل إليها منها:

الطب من العلوم العلمية التي اهتمـت بهـا الحضـارة     -

وأواله الخلفاء واألمـراء والـوزراء اهتمامـا كبيـرا      ،اإلسالمية

حتى أصبح من أجّل العلـوم وأهمهـا، وبـرز فيـه الكثيـر مـن       

 األطباء الذين خدموا الحضارة اإلنسانية.

سنان بن ثابت من العلمـاء واألطبـاء الـذين طـوروا      -

ومشـرفاً علـى    ،حتى أصبح رئيسـاً لألطبـاء   ،الطب وبرعوا فيه

 عاماً عن الكثير من البيمارستانات . ومسئوالً ،مهنة الطب

اهتمام الدولة بالطب واألطباء كـان لـه األثـر الكبيـر      -

فقـد عملـت الدولـة علـى      ،في ازدهار الطب وتطوره وتقدمـه 

ومنعـت األطبـاء مـن مزاولـة      ،تقنين ممارسة الطب وتنظيمـه 

 مهنة الطب إال بعد اجتياز اختبار يجيز لهم ممارسة المهنة.

لحضـارة اإلسـالمية والبيئـة العلميـة     كان الزدهـار ا  -

التي عاش فيها سـنان بـن ثابـت والمناصـب اإلداريـة التـي       



 

 

١٣٩٥ 
 

األثر البارز في نبوغه في الطـب وإسـهامه فـي تطـوره      ،توالها

 وتقدمه.

ــن   - ــر م ــراء وكثي ــوزراء واألم ــاء وال ــان للخلف ك

الموســرين دور رئــيس فــي إنشــاء البيمارســتانات واإلنفــاق 

والتـي تقـدم    ،فـق الصـحية فـي بغـداد    فقد لقيت المرا ،عليها

خدمات صـحية واجتماعيـة ونفسـية للفـرد والمجتمـع عنايـة       

فقد رصـدوا لهـا األوقـاف الكافيـة التـي تضـمن       ،فائقة منهم

استمراراها في تأدية دورها في خدمـة المجتمـع، ولـم يقتصـر     

إنما تطـور إلـى   ،دورها على تقـديم الرعايـة الصـحية فحسـب    

 االجتماعية .تقديم الرعاية النفسية 

لم تقتصـر الرعايـة الصـحية علـى قـاطني المـدن        -

الكبرى بل امتدت يد الرعاية الى جميـع المحتـاجين إليهـا فـي     

ــاف  ــرى واألري ــجون والق ــحية   ،الس ــة الص ــملت الرعاي وش

كمـا   ،المسلمين وأهل الذمة وجميـع رعايـا الدولـة اإلسـالمية    

مية شملت الحيوانات مما يـدل علـى إنسـانية الحضـارة اإلسـال     

 وشموليتها.



 

 

١٣٩٦ 
 

تطور عمـل البيمارسـتنانات حتـى أصـبحت مراكـز اسـتقطاب       

كمـا يعقـد فيهـا     ،تستقطب البـارزين والمبدعـدين مـنهم    ،لألطباء

وتنـاقش فيهـا األبحـاث العلميـة المقدمـة مـن        ،المؤتمرات الطبية

ــلحة    ــل مص ــن أج ــنهم م ــة بي ــرات الطبي ــل الخب ــاحثين لنق الب

  الطب .فكانت كمدارس طبية لتعليم ،المرضى

ــة   - ــائي وحماي ــب الوق ــتانات بالط ــت البيمارس اهتم

  المجتمع من األمراض واألوبئة ونشر الوعي الصحي.

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

١٣٩٧ 
 

  قائمة املصادر واملراجع

  أوالً: المصادر:

موفق الدين أبـو العبـاس أحمـد بـن القاسـم       ،ةبي أصيبعأابن 

  م).١٢٦٩هـ/ ٦٦٨السعدي (ت: 

تحقيـق: نـزار رضـا، دار    عيون األنباء في طبقات األطبـاء.  -١

  مكتبة الحياة،(د.ت).

أبـو الحسـن علـى بـن الكـرم محمـد الشـيباني         ،ابن األثيـر 

  م).١٢٣٢هـ/ ٦٣٠(ت:

، ٤ط ،بيـروت  ،الكامل فـي التـاريخ . دار الكتـاب العربـي     -٢

  م.١٩٨٣هـ/ ١٤٠٣

ــد      ــن أحم ــد ب ــن محم ــد ب ــي، محم ــوة القرش ــن األخ اب

  م).١٣٢٩هـ/٧٢٩(ت:

م الحسـبة . تحقيـق: محمـد محمـود     معالم القربة في أحكـا  -٣

وصديق أحمد عيسـى المطيعـي الهيئـة المصـرية العامـة       ،وشعبان

  م.١٩٧٦الطبعة األولى  ،مصر ،للكتاب

ــافر      ،دياألز ــن ظ ــي ب ــن عل ــي الحس ــدين اب ــال ال جم

  م ).١٢١٦ه/٦١٣الحسين(ت:



 

 

١٣٩٨ 
 

أخبار الدول المنقطعـة "تـاريخ الدولـة العباسـية" تحقيـق:       -٤

ــي،   ــفر الزهران ــد مس ــورة  محم ــة المن ــدار، المدين ــة ال  ،مكتب

  م.١٩٨٨هـ/١٤٠٨

أبــو إســحاق ابــراهيم بــن محمــد (ت:      ،االصــطخري

  م).٩٥٧هـ/٣٤٦

 ،المسالك والممالـك . تحقيـق : محمـد جـابر عبـد العـال       -٥

وزارة الثقافــة واإلرشــاد القــومي،  ،الجمهوريــة العربيــة المتحــدة

  م.١٩٦١هـ/١٣٨١

  ).م٨٦٩هـ/٢٥٦محمد بن إسحاق (ت: ،البخاري

الجــامع الصــحيح المختصــر . تحقيــق : مصــطفى ديــب  -٦

  م.١٩٨٧هـ/١٤٠٧الطبعة الثالثة،  ،بيروت ،البغا، دار ابن كثير

هــ  458البيهقي، أحمد بن الحسين بن علـي بـن موسـى (ت:    

  م).١٠٦٦/ 

ســنن البيهقــي الكبــرى . تحقيــق : محمــد عبــد القــادر  -٧

  (د.ت) ،مكة المكرمة ،مكتبة دار الباز ،عطار

بن تغري بردي، أبوالمحاسـن جمـال الـدين يوسـف األتـابكي      ا

  م).١٤٦٩هـ/ ٨٧٤(ت:



 

 

١٣٩٩ 
 

النجوم الزاهره في ملـوك مصـر والقـاهرة. وزارة الثقافـة      -٨

  (د.ت). ،القاهرة ،واإلرشاد القومي

ابن جلجل، أبو داود سليمان بـن حسـان األندلسـي( كـان حيـاً      

  م).٩٨٧هـ/٣٧٧سنة 

تحقيـق : فـؤاد سـيد مؤسسـة     طبقات األطباء والحكمـاء .   -٩

  م.١٩٨٥هـ/١٤٠٥ ،الطبعة الثانية ،بيروت ،الرسالة

ــوزي  ــن الج ــي     ،اب ــن عل ــرحمن ب ــد ال ــرج عب ــو الف أب

  م).١٢٠٠هـ/٥٩٧(ت:

المنتظم فـي تـاريخ الملـوك واألمـم، بيـروت، الطبعـة        -١٠

  هـ.١٣٥٨ ،األولى

ابن حزم األندلسي، أبو محمد علـي بـن أحمـد بـن سـعيد (ت:      

  م).١٠٦٣ه/٤٠٦

سماء الخلفاء والوالة وذكـر مـددهم . تحقيـق: إحسـان     أ -١١

الطبعـة   ،بيـروت  ،المؤسسـة العربيـة للدراسـات والنشـر     ،عباس

  .١٩٨٧الثانية، 

ــد (ت:  ــن محم ــد ب ــن أحم ــد الحــي ب ــي، عب ه / ١٠٨٩الحنبل

  م). ١٦٧٨



 

 

١٤٠٠ 
 

 ،شذرات الذهب فـي أخبـار مـن ذهـب . دار ابـن كثيـر       -١٢

  هـ.١٤٠٦ ،الطبعة األولى ،دمشق

أبو العباس شمس الدين أحمد بـن محمـد بـن أبـي      ،لكانابن خ

  م)١٢٨٢هـ /٦٨١بكر (ت: 

وفيات األعيان وأنبـاء أبنـاء الزمـان . تحقيـق: إحسـان       -١٣

  دار الثقافة لبنان، (د.ت). ،عباس

ــوارزمي ــف    ،الخ ــن يوس ــد ب ــن أحم ــد ب ــد اهللا محم أبوعب

  م).٩٩٧هـ/ ٣٨٧(ت:

القـاهرة الطبعـة    ،مفاتيح العلوم. مكتبة الكليات األزهريـة  -١٤

  م.١٩٨١هـ/ ١٤٠١الثانية، 

  م).٩٢٥هـ/٣١٣أبو بكر محمد بن زكريا(ت: ،الرازي

دار  ،الحاوي في الطب . تحقيـق : هيـثم خليفـة طعيمـي     -١٥

ــي  ــراث العربـ ــاء التـ ــروت ،إحيـ ــى (  ،بيـ ــة األولـ الطبعـ

  م).٢٠٠٢هـ/١٤٢٢

أبـــو علـــي الحســـين بـــن عبـــد اهللا  ،ابـــن ســـيناء

  م)١٠٣٦هـ/٤٢٨(ت:



 

 

١٤٠١ 
 

ــد الضــناوي  -١٦ ــق: محم ــي الطــب . تحقي ــانون ف دار  ،الق

  م.١٩٩٩بيروت،  ،الكتب العلمية

جــالل الــدين عبــد الــرحمن بــن أبــي       ،الســيوطي

  م).١٥٠٥هـ٩١١بكر(ت:

تــاريخ الخلفــاء . تحقيــق : محمــد محــي الــدين عبــد  -١٧

  الحميد، (د.ن)، (د.ت).

ــابي ــن    ،الصـ ــن المحسـ ــالل بـ ــن الهـ ــو الحسـ أبـ

  م).١٠٥٦هـ/٤٤٨(ت:

ــ -١٨ ــوزراء .   ،وزراءال ــاريخ ال ــي ت ــراء ف ــة األم أو تحف

 ،دار إحيــاء الكتــب العربيــة ،تحقيـق: عبــد الســتار أحمــد فــراج 

  م.١٩٥٨

  م).٩٢٢هـ/ ٣١٠الطبري، أبو جعفر بن جرير(ت:

تاريخ األمـم والملـوك . تحقيـق : محمـد أبـو الفضـل        -١٩

  (د.ت). ،إبراهيم، دار سويدان

  م)٩٤٣هـ / ٣٣١عريب، سعد القرطبي (ت: 

ــي   -٢٠ ــري. منشــورات مؤسســة األعمل ــاريخ الطب صــلة ت

  بيروت، (د.ت). ،للمطبوعات



 

 

١٤٠٢ 
 

  م). ١٠٦٦ه / ٤٥٨أبو يعلي محمد بن الحسين(ت:  ،الفراء

ــة   -٢١ ــب العلمي ــلطانية . دار الكت ــام الس ــروت ،األحك  ،بي

  م.١٩٨٣هـ/١٤٠٣

جمـــال الـــدين أبـــو الحســـن علـــي بـــن  ،القفطـــي

  م)١٢٤٨هـ/٤٤٦يوسف(ت:

اء بأخبــار الحكمــاء . دار اآلثــار للطباعــة أخبــار العلمــ -٢٢

  (د.ت). ،بيروت ،والنشر والتوزيع

  م).١٤١٨هـ/٨٢١أبو العباس أحمد (ت: ،القلقشندي

صبح األعشى فـي صـناعة اإلنشـاء . تحقيـق : يوسـف       -٢٣

  م.١٩٨٧الطبعة األولى،  ،الطويل، دار الفكر

أبـو الفـداء الحـافظ إسـماعيل بـن عمـر القرشـي         ،ابن كثير

  م)١٣٧٢هـ/ ٧٧٤الدمشقي (ت:

ــة -٢٤ ــة والنهاي ــة المعــارف ،البداي ــة  ،مكتب ــروت، الطبع بي

  م.١٩٧٧ ،الثانية

ــاوردي ــري      ،الم ــد البص ــن محم ــي ب ــن عل ــو الحس أب

  م)١١٥٠هـ/٤٥٠(ت:



 

 

١٤٠٣ 
 

ــر،    -٢٥ ــة . دار الفك ــات الديني ــلطانية والوالي ــام الس األحك

  (د.ت).

ــلم، مســــ  ــيري  مســ ــاج القشــ ــن الحجــ لم بــ

  م)٨٧٥هـ/٢٦١النيسابوري(ت:

المسند الصحيح المختصر مـن السـنن . تحقيـق : محمـد      -٢٦

  (د.ت). ،بيروت ،دار إحياء التراث العربي ،فؤاد عبد الباقي

جمال الدين محمد بن مكـرم بـن منظـور المصـري      ،ابن منظور

  م)١٣١١هـ/ ٧١١(ت:

  .ت).(د ،بيروت ،لسان العرب . دار صادر -٢٧

  م)٩٩٥هـ/٣٨٥أبو الفرج محمد بن إسحاق(ت: ،ابن النديم

هــــ/ ١٣٩٨ ،بيـــروت ،الفهرســـت . دار المعرفـــة -٢٨

  م.١٩٧٨

الهمــذاني، أبــو الفضــل محمـــد بــن عبــد الملـــك      

  م).١١٢٧هـ/٥٢١(ت:

تكملة تاريخ الطبـري. تحقيـق: ألبـرت يوسـف كنعـان،       -٢٩

  الطبعة األولى(د.ت). ،المطبعة الكاثوليكية، بيروت



 

 

١٤٠٤ 
 

 الحمـوي  أبو عبد اهللا شـهاب الـدين عبـد اهللا    ،الحموي  ياقوت

  م).١٢٢٩هـ/ ٦٢٦الرومي(ت: 

دار  ،معجم البلدان . تحقيق: فريـد عبـد العزيـز الجنـدي     -٣٠

  م.١٩٩٠هـ / ١٤١٠الطبعة األولى،  ،الكتب العلمية، بيروت

  م ). ٨٨٦ه/ ٢٧٣أبو عبد اهللا محمد (ت:  ،ابن يزيد

مؤسسـة   ،تحقيق: محمـد مطيـع الحـافظ   تاريخ الخلفاء .  -٣١

  م.١٩٨٦هـ / ١٤٠٦ ،الطبعة الثالثة ،لبنان ،الرسالة

  ثانيا: المراجع

  إبراهيم مصطفى وآخرون.

مطبعـة   ،المعجم الوسيط . تحقيق : مجمـع اللغـة العربيـة    -٣٢

  (د.ت). ،دار النشر

  أحمد عيسى بك.

 تاريخ البيمارسـتانات فـي اإلسـالم . دار الرائـد العربـي      -٣٣

  م.١٩٨١هـ/ ١٤٠١ ،بيروت، الطبعة الثانية

  أحمد فؤاد باشا.



 

 

١٤٠٥ 
 

التراث العلمي للحضارة اإلسـالمية ومكانتهـا فـي تـاريخ      -٣٤

  م.١٩٨٤هـ/١٤٠٤ ،مصر الطبعة الثانية ،العلم . دار المعارف

  آمال محمد السيد.

ــر    -٣٥ ــيس للنش ــفيات . اب ــات المستش ــاهرة،  ،مكتب الق

  م.٢٠٠١

  جالل مظهر.

اإلسـالم وأثرهـا فـي الترقـي العـالمي. مكتبـة       حضارة  -٣٦

  الخانجي، القاهرة، (د.ت).

  جميل عبد الحميد عطية.

تنظــيم صــنعة الطــب فــي عصــور الحضــارة العربيــة  -٣٧

ــى،   ــة األولـ ــاض، الطبعـ ــان، الريـ ــالمية.مكتبة العبيكـ اإلسـ

  م.٢٠٠٢هـ/١٤٢٣

  حارب خضر عكاوي.

المناهــل المــوجز فــي تــاريخ الطــب عنــد العــرب. دار  -٣٨

  م.١٩٨٧هـ/١٤٠٧ ،جدة، الطبعة األولى ،للطباعة والنشر

  راغب السرجاني.



 

 

١٤٠٦ 
 

قصة العلوم الطبيـة فـي الحضـارة اإلسـالمية. مؤسسـة       -٣٩

ــاهرة  ــة الق ــع والترجم ــر والتوزي ــرأ للنش ــى،  ،اق ــة األول الطبع

  م.٢٠٠٩هـ/١٤٣٠

  زيني طالل الحارثي.

ـ      -٤٠ راك. الحياة العلمية في العـراق خـالل عصـر نفـوذ األت

  م.٢٠٠٩هـ/ ١٤٣٠ ،مكة المكرمة ،جامعة أم القرى

  سامي خليفة حماريه.

تاريخ تـراث العلـوم العربيـة عنـد العـرب والمسـلمين.        -٤١

  م.١٩٨٦هـ/١٤٠٦عمان،  ،جامعة اليرموك

  عبد اهللا علوان.

ــي النهضــة   -٤٢ ــا ف ــي اإلســالم وأثره ــالم الحضــارة ف مع

 ،اهرة، الطبعـة الثانيـة  الق،األوربية . دار السـالم للطباعـة والنشـر   

  م.١٩٦٦

  علي عبد اهللا الدفاع.



 

 

١٤٠٧ 
 

الموجز في التـراث العلمـي العربـي اإلسـالمي . جـون       -٤٣

  م.١٩٧٩وايلي وأوالده انجلترا، 

  قدي حافظ طوقان.

  م.١٩٦١القاهرة،  ،العلم عند العرب . مصر -٤٤

  كمال حمود.

ــاني  -٤٥ ــر اللبن ــرب . دار الفك ــد الع ــوم عن ــروت،  ،العل بي

  م.١٩٩٩

  محمد الخضري بك.

محاضرات تاريخ األمـم اإلسـالمية "الدولـة العباسـية" دار      -٤٦

  الفكر للطباعة والنشر والتوزيع (د.ت).

  محمد نزار الدقر .

روائع الطب اإلسـالمية . دار المعـاجم للطباعـة والنشـر      -٤٧

  م.١٩٩٤هـ /١٤١٥والترجمة والتوزيع، دمشق الطبعة األولى، 

  محمود الحاج قاسم .

الطب عند العـرب والمسـلمين تـاريخ ومسـاهمات . دار      -٤٨

  م.١٩٨٧هـ ١٤٠٧الطبعة األولى،  ،جده ،السعودية للنشر



 

 

١٤٠٨ 
 

  مصطفى السباعي.

مـن روائـع حضــارتنا . دار الـوراق للنشـر والتوزيــع،      -٤٩

  م.١٩٩٩هـ /١٤٢٠الطبعة األولى،  ،بيروت

  ثالثاً :المراجع المعربة

  آدم متز.

في القـرن الرابـع الهجـري أو عصـر      الحضارة اإلسالمية -٥٠

النهضة في اإلسالم . تعريب : محمـد عبـد الهـادي ابـو ريـدة دار      

  (د.ت). ،بيروت ،الكتاب العربي

  جورج سارتون .

تاريخ العلم . دار النهضة العربيـة مـع مؤسسـة فـرانكين      -٥١

  م.١٩٦١ ،نيويورك ،القاهرة ،للطباعة والنشر

  زيغريدهونكه.

ع على الغـرب "اثـر الحضـارة العربيـة     شمس العرب تسط -٥٢

فــي أوربيــة " . نقلــه عــن األلمانيــة : فــاروق بيضــون وكمــال 

بيـروت الطبعـة الرابعـة     ،منشـورات دار االفـاق الجديـدة    ،دسوقي

  م.١٩٨٠هـ/١٤٠٠



 

 

١٤٠٩ 
 

  فيليب حتى وآخرون.

 ،تاريخ العرب . دار غنـدور للطباعـة والنشـر والتوزيـع     -٥٣

  م.١٩٧٤ ،الطبعة األولى

  .لدوريات المحكمةرابعا: ا

 إبراهيم محمد المزيني.

المدارس الطبيـة المتخصصـة فـي الحضـارة اإلسـالمية.       -54

ــد بــن ســعود اإلســالمية  ــة جامعــة اإلمــام محم ــاض،  ،مجل الري

  م١٩٩٥هـ/ ١٤١٥(ذو القعدة) ١٣العدد:

  

  

  

  

  

  



 

 

١٤١٠ 
 

  

 


