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ملخص:
كانت احلضارة اإلسالمية رائدة يف الطب خالل العصور الوسطى ،فبينما كان
الطب األورويب يف العصور الوسطى غارقا يف اخلرافات والتعاليم اجلامدة للكنيسة
الكاثوليكية ،أدى ظهور اإلسالم يف القرن السابع امليالدي إىل منو واكتشافات مثرية
لإلعجاب يف العديد من اجملاالت العلمية ،وخاصة الطب .قام العلماء واألطباء املسلمون
برتمجة النصوص الطبية من مجيع أحناء العامل املعروف ،مبا يف ذلك اإلغريق والرومان والفرس
واهلنود .ومل يكتف األطباء املسلمون جبمع هذه املعرفة وترمجتها إىل اللغة العربية ،بل أضافوا
مالحظاهتم وأساليبهم الطبية .وطوروا تقنيات جديدة يف الطب والتشريح واجلراحة وعلم
األدوية .وأسسوا املستشفيات األوىل ،وعملوا على تدريب األطباء وكتبوا موسوعات عن
املعرفة الطبية .وهبدف التعرف على مسامهة احلضارة اإلسالمية يف تطوير ونشر السلوكيات
الصحية بني األوروبيني .ومن أجل التعرف على مدى مسامهة احلضارة اإلسالمية يف تنمية
وانتشار السلوكيات الصحية لدى األوربيني .نرى أن املنهج املناسب لتحقيق هذا اهلدف
هو املنهج الوصفي التحليلي ،ابلنسبة ألدوات الدراسة مت االعتماد على كتب التاريخ.
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خالل القرون الوسطى
وخلصت الدراسة إىل أن احلضارة اإلسالمية هلا أثر كبري وواضح يف تنمية وانتشار السلوكيات
.الصحية لدى األوربيني
 حضارة؛ إسالمية؛ أوراب؛ طب؛ سلوكيات صحية:الكلمات املفاتيح
Abstract :
the Islamic civilization achievements in medieval medicine
were groundbreaking. While medieval European medicine was
still mired in superstitions and the rigid Catholic teachings of the
Church, the advent of Islam in the 7th century A.D. gave rise to
impressive growth and discoveries in many scientific fields,
especially medicine. Islamic scholars and doctors translated
medical texts from all over the known world, including the
Greeks and Romans, Persians and Indians. They not only
gathered this knowledge and translated it into Arabic, they added
their own medical observations and methods. Islamic doctors
developed new techniques in medicine, dissection, surgery and
pharmacology. They founded the first hospitals, introduced
physician training and wrote encyclopaedias of medical
knowledge. in order to identify the contribution of the Islamic
civilization in the development and spread of health behaviors
among Europeans. In our view, the appropriate approach to
achieving this objective is the descriptive analytical approach.
The study tools were based on the books of History .The study
Concluded That Islamic civilization Have A Significant Impact
And Clear In The Development and spread of health behaviors
among Europeans.
Key words: (civilization; Islamic; Europe; medicine;
health behaviors.)
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مقدمة:
كان نزول الوحي على سيدان حممد عليه الصالة والسالم بداية أتسيس حضارة
إنسانية راقية أساسها القراءة ،فقد كانت أول كلمة نزلت من القرآن الكرمي هي كلمة "إقرأ"،
والقراءة كانت متهيد إلعداد احلضاري ،وكان النيب عليه الصالة والسالم هو القائد إلعداد
قادة جيل احلضارة ،فاستمر يف تربية أصحابه وتكوينهم تكوينا شامال يليق ابلقيادة
احلضارية ،فطور أسلوب التفكري والتأمل عند املسلمني عامة وعند صفوة املسلمني خاصة،
وطهر قلوهبم من الشرك ومن اخلرافات .و"هذا التمهيد أو اإلعداد احلضاري هو الذي
يسمى ابلوعي احلضاري .وليس من الضروري أن يكون هذا الوعي قائما يف أذهان اجلماعة
كلها لتتحرك للعمل ،بل يكفي أن تكون هناك أقلية قائدة واعية ،وهي قائدة ألهنا واعية،
وال يعرف التاريخ حركة ذات معىن حضاري أو أثر يف تقدم اجلماعة أو اإلنسانية كلها إال
هنضت بعبئها هذه األقلية الواعية ،اليت تسمى عادة ابلصفوة(حسني

مؤنس .)1978،101،واستمر النيب عليه الصالة والسالم يف تدريب أصحابه لقيادة أمة
صارت خري أمة أخرجت للناس ،وبلغت حضارهتا إىل كل بقاع األرض ،وظلت املبادئ
اإلسالمية تنتشر بني البشر  ،وال زالت حتث الناس لالبتعاد عن كل ضرر ،فقد حرمت
الشريعة االسالمية كل ما كان ضرره أكثر من نفعه ،وحثت على اخلري للبشر وكل ما فيه
منافع للناس ،وجاءت الشريعة اإلسالمية للحفاظ على الضرورايت اخلمس ،واليت منها
حفظ العقل وحفظ النفس ،وللحفاظ على ذلك حرمت كل ما يضر من مأكوالت أو
مشروابت ،كما حرمت أفعال ضارة كفعل الفواحش ،واعطت بدائل حالل عن تلك
احملرمات ،وحثت على األكل والشرب دون اسراف ،وحثت على كل ما حيفظ صحة من
سلوكيات الطهارة واألكل والشرب والكثري من تصرفات املسلم اليومية ،حىت يف قضاء
حاجته وبعض األفعال اليومية .وكان يف تعاليم اإلسالم خري كثري للمسلمني ،انعكس على
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حياهتم االجتماعية والصحية وكل أمورهم الدنيوية ،فتأثرت هبم بعض األمم اليت كانت هتيم
يف الضالل ،وتكاثرت فيهم املوبقات وكثرت فيهم احملرمات وازدادت فيهم األوبئة واألمراض.
وقد أتثر حبضارة املسلمني الشعوب األوربية وخاصة اليت تقع يف اجلهة الغربية ،الحتكاكهم
ابملسلمني يف مواطن كثرية ،منها األندلس وايطاليا وصقلية اليت انتشرت فيهم علوم املسلمني
بكميات كبرية .وكان هلذا التأثر فضال يف تغيري عادات أوربية كثرية .ومعرفة الثقافة الصحية
يف احلضارة اإلسالمية ،وأتثريها على العادات والثقافة الصحية ،كانت هي هدف هذه
الدراسة الوصفية ،وانطلقت هذه الدراسة من اإلشكالية التالية:
كيف كان أثر احلضارة اإلسالمية على ثقافة األوربيني الصحية يف العصور

الوسطى؟

ولإلجابة على اإلشكالية اعتمدت الدراسة على استخدام منهج علمي معروف,
واملنهج العلمي هو جمموعة اخلطوات والطرق املنتظمة اليت يتبعها الباحث يف معاجلة

املوضوعات اليت يقوم بدراستها إىل أن يصل إىل نتيجة معينة( حممود ,)1973،09 ،وقد
اعتمدت الدراسة على منهج رئيسي هو املنهج الوصفي ,واملنهج الوصفي هو منهج يقوم
أساسا على وصف الظاهرة أو املوضوع حمل البحث والدراسة وحماولة الوقوف على أدق
جزئياته وتفاصيله(عياد.)61،2006،
 .2احلضارة والثقافة:
1.2

الثقافة:

ليس هناك تعريفا ميكن االستناد إليه على مفهوم الثقافة بشكل هنائي ،ويعترب مفهوم
الثقافة مفهوم فضفاضاً واسعا يشمل عدة مدلوالت ،فحسب اليونسكو فإن الثقافة أن
الثقافة مبعناها الواسع ميكن أن ينظر إليها على أهنا مجيع السمات الروحية واملادية والفكرية
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والعاطفية اليت متيز جمتمعاً بعينه ،أو فئة اجتماعية بعينها ،وهي تشمل الفنون واآلداب وطرق
احلياة كما تشمل احلقوق األساسية لإلنسان ونظم القيم والتقاليد واملعتقدات وعلى هذا
فإن الثقافة تعين كل ما ينتجه اجملتمع من نتاج مادي أو معنوي .كما تعرف على أهنا خليط
معقد من األعراف والتقاليد والعادات واالهتمامات واالجتاهات العقلية السائدة يف جمتمع
خالل فرتة ما .فهي تعد طرائق تفكري وأمناط سلوك موروثة ومكتسبة من البيئة دون وعي
أو قصد .فالناس يتشربون ثقافة جمتمعهم كما يتشربون لغتهم وحيكمون على كل شيء وفق
املعايري السائدة اليت امتصوها تلقائيا وامتزجت بعقوهلم ووجداهنم فهي حتركهم ال شعوراي وإن
كانوا يتومهون أهنم يفعلون ذلك حبر اختيارهم وحمض إرادهتم ،وجيهلون أن مصدر ثقافتهم
ابألساس هو برجمة راسخة سابقة انطبعت عليها عقوهلم دون أدىن ارتياب أو مراجعة

(الرهج .)06،2014 ،والثقافة مفهوم واسع يشمل كل األنشطة واملظاهر والعادات
البشرية وهي غري حمدودة يف زمان أو مكان وإمنا حيددها مدى ارتباطها هبوية حضارية معينة
وتكون الصناعة مظهر من مظاهر الثقافة فهي الصبغة التطبيقية امللموسة هلا .وأورد علماء
االجتماع تعريفات ِعدة ملصطلح الثقافة ،ومن هؤالء العلماء ،العامل اإللجليزي (اتيلر) يف
كتابه الثقافة البدائية ،عرف الثقافة أبهنا ذلك الكل املركب الذي يشتمل على املعارف
واملعتقدات والفن والقانون واألخالق وكل القابليات والتطبيقات األخرى اليت يكتبها
اإلنسان كعضو يف جمتمع ما (اجلالل .)2015،ويعرف (روث بنديكت) الثقافة أبهنا،

منط من التفكري والعمل ينظم أنشطة شعب ما ومييزه عن الشعوب األخرى وما يندرج من
هذا التميز من أفكار ومشاعر وقيم وأشياء وأعمال ونزعات وتراكمات .ويعرف املفكر

األمريكي (ريتشارد ماكيون) الثقافة على أهنا كمجموعة من العادات مقبولة يف مجاعة
معينة ،ميكن متابعة آاثرها يف كل دوائر النشاط اإلنساين كالسياسة واحلقوق والفن والدين
واملعرفة العقلية مبختلف صورها .ويعرف الدكتور حميي الدين صربي الثقافة أبهنا ،جمموعة
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النشاط الفكري والفين يف معنامها الواسع ،وما يتصل هبما من مهارات أو يعني عليها من
وسائل فهي موصولة مبجمل أوجه األنشطة االجتماعية األخرى ،مؤثرة فيها ومتأثرة هبا،
معينة عليها ،مستعينة هبا ،ليتحقق بذلك املضمون الواسع هلا ،متمثال يف تقدم شامل
للمجتمع يف كل جوانب سعيه احلضاري إنتاجا وارتفاعا ،وأخذا وإعطاءً ،يف تعامل خصب
وعطاء متجدد ،عرفت اليونسكو يف إعالن مكسيكو سنة  1982الثقافة واعتربهتا مبعناها
الواسع ميكن أن ينظر إليها على أهنا مجيع السمات الروحية واملادية والفكرية والعاطفية اليت
متيز جمتمعاً بعينه ،أو فئة اجتماعية بعينها ،وهي تشمل الفنون واآلداب وطرق احلياة كما
تشمل احلقوق األساسية لإلنسان ونظم القيم والتقاليد واملعتقدات(سويدان.)2012 ،
 2.2احلضارة:

احلضارة هي مرحلة سامية من مراحل التطور االنساين ،وتعين مجلة مظاهر الرقي
العلمي والفين واألديب اليت تنتقل من جبل إىل جيل يف جمتمع أو جمتمعات متشاهبة ،ولكل
حضارة نطاقها وطبقاهتا ولغاهتا .وتعرف احلضارة أيضا على أهنا جمموعة ظواهر اجتماعية
مركبة ،ذات طبيعة قابلة للتناقل ،تتسم بسمة دينية واخالقية ومجالية فنية وتقنية وعلمية

(املرهج.)06،2014 ،

وتتميز الثقافة عن احلضارة كوهنا تستمد وجودها من اجلماعة املتصلة هبا ،فهي
تعرب عن تلك اجلماعة أو منط معيشتها ،يف حني ال ترتبط احلضارة مبجتمع معني أو شعب
معني فهي تتجاوز الثقافة يف الزمان واملكان رغم أهنا تتولد عنه(سويدان .)2012،فالثقافة
متكن من امتالك القيم اإلنسانية اليت ختلق احلضارة.
احلضارة نظام اجتماعي يعني اإلنسان على الزايدة من إنتاجه الثقايف ،وتتألف
احلضارة من عناصر أربعة هي املوارد االقتصادية ،والنظم السياسية ،والتقاليد اخلخلقية ،ومتابعة

العلوم والفنون(كمال.)2018،189،
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وميكن تعريف احلضارة على أهنا الفنون والتقاليد واملرياث الثقايف والتارخيي  ,وحجم
التقدم العلمي الذي متتع به شعب ما يف حقبة اترخيية معينة ,وترتكز احلضارة على البحث
العلمي والفين التشكيلي ابلدرجة األوىل ،فاجلانب العلمي يتمثل يف االبتكارات التكنولوجيا
وعلم االجتماع فأما اجلانب الفين التشكيلي فهو يتمثل يف الفنون املعمارية واملنحواتت
وبعض الفنون اليت تساهم يف النمو والتطور .فلو ركزان حبثنا على أكرب احلضارات يف العامل
مثل احلضارة الرومانية سنجد أهنا كانت متتلك علماء وفنانني عظماء .فالفن والعلم مها
عنصران متكامالن يقودان أي حضارة (حماسيس ,)2014،122،والثقافة السليمة
املنسجمة هي املدخل الضروري لعملية البناء احلضاري ,والثقافة هي عالقة عضوية يف سلوك
الفرد ،وأسلوب احلياة االجتماعية ،وهي نظرية يف السلوك االجتماعي ،وليست نظرية يف

املعرفة (بن نيب ,)91-2000،90،فالثقافة هي احمليط الفكري والنفسي واالجتماعي
واألخالقي والروحي ،الذي حيتضن الوجود اإلنساين يف اجملتمع ،ويدعمه ابخلربة املعرفية
والسلوكية واألخالقية واجلمالية ،وهي نظرية يف العرفة ،ومنهج يف السلوك وطريقة يف العمل

والبناء(برغوث ,)14،1993،واالرتقاء ابألخالق والسلوك اإلنساين هو اهلدف األساس
للحضارة ،كما أن الفن واجلمال له أتثري يف الروح االجتماعية ,فبالذوق اجلميل الذي ينطبع
فيه فكر الفرد ،جيد اإلنسان يف نفسه نزوعاً إىل اإلحسان يف العمل ،وتوخياً للكرمي من
العادات ,فاجملتمع الذي أتسس وتكونت وحداته على أساس أخالقي يتطلب صورة ومظهرا
واهتماما ابلقيم اجلمالية والذوق اجلمايل ,فالقيم اجلمالية منبعها الثقافة السليمة اليت هبا
يتحقق انسجام األفراد مع اجملتمع ,وهذا االنسجام ال يقدمه العلم بل تقدمه األخالق,
والنشوز إذا حدث يف املستوى األخالقي فهو حيدث أيضا يف املستوى اجلمايل .فالثقافة
هي احمليط الفكري والنفسي واالجتماعي واألخالقي والروحي ،الذي حيتضن الوجود
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اإلنساين يف اجملتمع ،ويدعمه ابخلربة املعرفية والسلوكية واألخالقية واجلمالية

(برغوث.)14،1993،

 .3احلضارة اإلسالمية وثقافتها الصحية:
قامت احلضارة اإلسالمية على بذل اجملهود من أجل تكميل النوع اإلنساين وحتقيق التقدم،
من أي نوع كان ،يف أحوال اإلنسانية ويف أحوال العامل الواقعي(السباعي.)38،1999،

فاحلضارة اإلسالمية حضارة رابنية قائمة على تشريع ينظم العالقة بني اإلنسان
وربه ،وبني اإلنسان وأسرته ،وبني اإلنسان وجمتمعه ،وبني احلاكم واحملكوم ،وبني األغنياء
والفقراء ،واملالك واملستأجرين ،وبني الدولة اإلسالمية وغريها يف حالة السلم وحالة احلرب.
هو قانون مدين وإداري ،ودستوري ودويل ،إىل جانب أنه قانون ديين .وهلذا اشتمل الفقه
اإلسالمي على العبادات واملعامالت ،واألنكحة واملواريث ،واألقضية والدعاوى ،واحلدود
والقصاص والتعازير ،واجلهاد واملعاهدات ،واحلالل واحلرام ،فهو ينظم حياة اإلنسان من
أدب قضا ء احلاجة للفرد إىل إقامة اخلالفة واإلمامة العظمى لمأمة(القرضاوي.)2007،

وال ختلد احلضارات إال مبقدار ما تقدمه يف اتريخ اإلنسانية من آاثر خالدة ،يف مجيع النواحي
الفكرية واخللقية واملادية .وقد لعبت احلضارة اإلسالمية دورا كبريا يف اتريخ التقدم اإلنساين،

وتركت أاثرا بعيدة املدى قوية التأثري (السباعي .)80 ،1999،والثقافة اإلسالمية هي
الصورة احلية لمأمة اإلسالمية ،فهي اليت حتدد مالمح شخصيتها ،وقوام وجودها ،وهي اليت
تضبط سريها يف احلياة ،وحتدد اجتاهها فيه .إهنا عقيدهتا اليت تؤمن هبا ،ومبادئها اليت حترص
عليها ،ونظمها اليت تعمل على التزامها وتراثها الذي ختشى عليه من الضياع واالنداثر،

وفكرها الذي تود له الذيوع واالنتشار (احلطيب.)13 ،1979،
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والثقافة الصحية هي عملية ترمجة احلقائق الصحية املعروفة إىل أمناط سلوكية صحية
سليمة على مستوى الفرد واجملتمع ،هبدف تغيري االجتاهات والعادات السلوكية غري السوية،
وكذلك مساعدة الفرد على اكتساب اخلربات ،وممارسته العادات الصحية الصحيحة (بدح،

 .)14،2019فالصحة جزء ال يتجزأ من التنمية االجتماعية واالقتصادية ،والتمتع ابلصحة
اجليدة من شأنه أن ميكن األفراد من تنمية قدراهتم البدنية والذهنية إىل أقصى حد ويسمح
له أبن يعيشوا حياة منتجة اجتماعيا واقتصاداي وثقافيا يف انسجام مع بيئتهم ومع أفكارهم
ومع رغباهتم .وكان لمأطباء املسلمني مسامهة كبرية يف مجع الطب وتطويره ونشره ،وقد
مجعت كتب أطباء املسلمني كثريا مما ميكن اعتباره من الثقافة الصحية اليت انتشرت بني
املسلمني أوال مث انتقلت إىل غريهم من األمم ،وقد مشلت الثقافة اإلسالمية يف اجملال الصحي
أفعال والتزامات ونصائح للحفاظ على الصحة ظلت متوارثة إىل يومنا هذه .كما تعترب
تعاليم الدين اإلسالمي املصدر الرئيس خلري البشرية ،وهي نوره الذي به أَبْصر املبصرون،
وهداه الذي به اهتدى املهتدون ،وشفاؤه التام الذي به دواء كل عليل ،وطريقه املستقيم
خ
الذي من استقام عليه فقد استقام على سواء السبيل (ابن القيم 1423 ،337،هـ).

من الْ خمتفق عليه بني مجهور علماء املسلمني أن هللا سبحانه ما شرع حكما إال
وإما دفع ضرر عنهم .وتشتمل الشريعة
ملصلحة عبادهَ ،وأن هذه املصلحة إما جلب نفع هلمَّ ،
اإلسالمية على مصلحة جزئية يف كل مسألة ومصلحة كلية يف اجلملة .وكثري من تعاليم
الشريعة اإلسالمية تعترب أعظم مرجع يف أمور احلياة ومنها التثقيف الصحي ،واهلدف
األساسي لعملية التثقيف الصحي هو حتقيق السعادة والرفاهية ألفراد اجملتمع عن طريق الرقي
مبستواهم الصحي وتقومي سلوكياهتم ،والسعي إىل تصويب اجتاهاهتم اخلاطئة والعادات غري
الصحية ،مع العمل على تنمية وعيهم ومعرفتهم الصحية من خالل شروط السالمة والكفاية

اجلسمية والعقلية والنفسية (بدح .)16 ،2019،وقد عملت الشريعة اإلسالمية من خالل
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التعاليم اليت جاء هبا القرآن والسنة النبوية ،للحفاظ على الصحة مبفهومها الواسع ،وجعل
احلفاظ على النفس الذي يتضمن احلفاظ على صحة جسم اإلنسان وعقله من الضرورايت،
فقد ركزت الشريعة على الوقاية قبل العالج ،ومن الوقاية العالج القيام ابلعبادات الواجبة،
وأتكيدها ابلسنن واملستحبات ،واجتناب احملرمات وجتنب الشبهات ،وتتمثل احملرمات يف
بعض األفعال واملأكوالت واملشروابت .فقد هنت الشريعة اإلسالمية عن اخلبائث واملسكرات
واملخدرات ملا فيها من أضرار للفرد واجملتمع ،وأضرار هذه املنكرات على الصحة شديدة

اخلطورة ،فالزان والشذوذ واملخدرات مسؤولة عن أكثر من ( )%90من اإلصاابت
ابألمراض املنقولة جنسياً ،وعن ( )%98من إصاابت اإليدز يف الوالايت املتحدة
حمرمة يف كل األداين السماوية .وقد صرحت مسؤولة مراقبة
األمريكية ،وهذه املمارسات ّ
االوبئة يف أورواب ابلتعاون مع منظمة الصحة العاملية يف هناية عام (2015م) ،أن عدد
اإلصاابت اجلديدة بفريوس االيدز يف أورواب لعام (2014م) بلغ ( )142000مائة واثنان
واربعني الف اصابة جديدة (القضاة .)2017 ،ومن اآلاثر الصحية النافعة يف أوامر هللا

على صحة اإلنسان ،استجابته ألمر هللا ابلطهارة ،والطهارة كلمة عامة من مضامينها النظافة
وإزالة النجاسة والقذارة من جسم اإلنسان ،وإزالتها من الثياب ،ومن املكان ،وقد أمرت
الشريعة اإلسالمية املسلمني وجواب ابالغتسال بعد الدورة الشهرية عند النسا أو بعد خروج
املين سواء كان ذلك نتيجة ممارسة جنسية أو ابالحتالم ،كما أمرت الشريعة الوضوء للصالة،
بعد حدوث حادث من احلوادث الناقضة للوضوء ومنها خروج خارج من أحد السبيلني
صحة الصالة ،ويستحب جتديده لكل صالة
والنوم وزوال العقل .والوضوء شرط من شروط ّ
من الصلوات اخلمسة ،كما يستحب للمسلم أن يكون دائما على طهارة .فالطهارة هلا
ارتباط وثيق بوقاية الوقاية من األمراض واحلفاظ على الصحة اجلسمية والصحة النفسية،
فغسل اليدين والوجه واملرفقني والرجلني يف الوضوء مرات متعددة قد تصل إىل مخسة أو
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أكثر يوميا ،حيافظ على نظافة هذه األعضاء ومحايتها من البكرتاي واجلراثيم ،والوضوء يعمل
وحث النّيب عليه الصالة والسالم على ضرورة
على تطهري الفم واألنف والعني ووقايتهمّ .
اتباع سلوكيّات معيّنة يف احلياة لدرء األمراض واألوبئة عنهم ،فقد أمر عليه الصالة والسالم
ِ
ُّ
السقاءََّ ،
ينزل
الس ِنة ليلةً خ
فإن يف َّ
على تغطية اإلانء يف الليل كما قال( ،غطوا اإلانءَ ،وأوكوا ّ
عليه غطاء ،أو ٍ
مير ٍ
ِ
نزل ِ
سقاء ليس ِ
إبانء ليس ِ
ك
عليه ِوكاءٌَّ ،إال َ
فيها وابءٌ ،ال ُّ
فيه من ذل َ
ٌ
َ
َ
ِ
الوابء) ،وهذا بال شك الفعل هو للوقاية من وابء قد يصيب اإلنسان من استعمال أواين
ليس عليها غطاء .كما كان للنيب عليه الصالة تعليمات للوقاية الصحية من الطاعون
الصحي عند ظهور الطاعون وقال( :إذا مسعتم به يف أرض فال تقدموا
والوابء ،وأمر ابحلجر
ّ
عليها ،وإذا وقع أبرض وأنتم هبا فال خترجوا فرارا منه) .كما اهتمت الشريعة اإلسالمية
ابلغداء للجسم دون مبالغة يف ذلك وجاء ذلك يف قوله هللا تعاىلَ :وخكلخوا َوا ْشَربخوا َوَال تخ ْس ِرفخوا
ِ
ني (سورة األعراف اآلية  .)31وقد هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
إِنَّهخ َال خِحي ُّ
ب الْ خم ْس ِرف َ
عن ممأ البطن ابألكل والشراب ،ومن األحاديث اليت حتث على ذلك قول النيب عليه
الصالة والسالم( :ما ممأ ابن آدم وعاء شراً من بطنه ،حبسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه،
فإن كان البد فاعالً فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه) .ومع األمهية الصحية لطريقة
تناول الطعام والشراب ،وعالقة ذلك بصحة البدن ،فقد حدد النيب عيه الصالة والسالم
الوضعية املثلى للجلوس على الطعام ،وهنى عن وضعيات قد ينجم عنها بعض األذى ،كأن
أيكل املرء أو يشرب واقفاً أو متكئاً ،كما ندب إىل أن يتحدث اإلنسان على طعامه
إلدخال السرور على املشاركني .وقد أوجبت الشريعة اإلسالمية للمسلمني صيام شهر
رمضان ،وحببت هلم الصيام دائما ،وقد جلأت كثري من املصحات العاملية يف الدول الغربية
إىل استعمال الصيام كوسيلة فعالة يف إنقاص وزن املرضى الذين ال جتدي معهم وسيلة
أخرى .اإلسراف يف الطعام هو السبب احلقيقي ملرض السمنة اليت تؤدي إىل تصلب الشرايني
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وأمراض القلب وتشحم الكبد وتكون حصوات املرارة ومرض السكر ودوايل القدمني واجللطة
القلبية والروماتزم املفصلي الغضرويف ابلركبتني وارتفاع ضغط الدم واألمراض النفسية واآلاثر
االجتماعية اليت يعاين منها البعض ،وقد جلأت كثري من املصحات العاملية يف الدول الغربية
إىل استعمال الصيام كوسيلة فعالة يف إنقاص وزن املرضى الذين ال جتدي معهم وسيلة أخرى
(إسالم ويب .)2012 ،كما حرمت الشريعة اإلسالمية بعض األكل والشراب ،كامليتة

والدم وحلم اخلنزير واخلمر .و مما ال شك فيه أن حترمي اإلسالم لبعض املأكوالت واملشروابت،
ليس حرماان هلم من ذلك عبثا ،إمنا ذلك من أجل منفعتهم وصرفهم عما قد يلحق هبم من
ضرر جراء ذلك ،إبعاد اإلنسان عن كل ما يضر به ،فكل حمرم حرمه اإلسالم يعترب خبيث
ولجس .وقد تناولت الدراسات الشرعية والبحوث الطبية احلكمة الشرعية من حترمي بعض
املأكوالت واملشروابت ،واحلكمة من حترمي أكل حلم امليتة ،أن احليوان ال ميوت غالبا إالّ وقد
أصيب بعلة والعلل خمتلفة وهي ترتك يف حلم احليوان أجزاء منها فإذا أكلها اإلنسان فإنه
خيالط جزءا من دمه جراثيم األمراض ،مع أن الدم الذي يف احليوان إذا وقفت دورته غلبت
فيه األجزاء الضارة على األجزاء النافعة ،ولذلك شرعت الذكاة ألن املذكى مات من غري
علة غالبا ،وألن إراقة الدم الذي فيه جتعل حلمه نقيا مما خيشى منه أضرار .ومما قيل على يف
أسباب حترمي حلم اخلنزير ،أنه يتناول القاذورات إبفراط فتنشأ يف حلمه دودة مما يقتاته ال
هتضمها معدته فإذا أصيب هبا آكله قتلته (بن عاشور .)115 ،1984 ،هذا ابإلضافة

إىل أتثريات واضرار أخرى علمها من علمها وجهلها من جهلها .وقد حرم هللا الفواحش،
الزَان إِنَّه َكا َن فَ ِ
اح َشةً َو َساءَ َسبِ ًيال (سورة اإلسراء اآلية،)32:
قال هللا تعاىلَ :وَال تَ ْقَربخوا ِّ خ
ول َِّ
اَّلل علَي ِه وسلَّمَ ( :مل تَظْهر الْ َف ِ
اح َشةخ ِيف قَ ْوٍم قَ ُّ
ط َح َّىت يخ ْعلِنخوا ِهبَا ،إَِّال
وقال َر خس خ
اَّلل َ
صلَّى َّخ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ
فَشا فِي ِهم الطَّاعو خن و ْاألَوجاع الَِّيت َمل تَ خكن مضت ِيف أ ِ ِ َّ ِ
ض ْوا) .فقد انتشرت
ين َم َ
ْ ْ ََ ْ
َ ْ خ َ َْ خ
ْ
َس َالفه ْم الذ َ
أمراض خطرية مل تكن معروفة من قبل بسبب ارتكاب الفاحشة وانتشارها ،وآخر هذه
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األمراض اخلطرية مرض اإليدز ،فقد كشفت منظمة الصحة العاملية يف تقريرها السنوي أن
أوجه عام  ،2016وأن واتئر انتشار املرض عالية ،وتفيد
عدد املصابني مبرض اإليدز بلغ َ
املنظمة يف تقريرها الذي نشر يف  30نوفمرب  ،2017أن مرض اإليدز ينتشر بصورة سريعة
يف أورواب .وأن عدد املصابني ابملرض عام  2016ازداد مبقدار  160ألف شخص من
 53بلدا أوروبيا يعيش فيها  900مليون إنسان ،وأن  %80من هذه اإلصاابت سجلت
يف أورواب الشرقية (روسيا اليوم .)2017 ،وقد تيقن العلم احلديث املنصف أن حترمي

اإلسالم للمحرمات هو من أجل عناية اإلسالم وعنايته حبفاظ صحة اإلنسان اجلسمية
والعقلية والنفسية ،وحفظ النفس والعقل من املقاصد الكلية يف الشريعة اإلسالمية ،فقد
جاءت الشريعة اإلسالمية بقواعد حلفظ صحة اإلنسان من عمل هبا ،سلم من أكثر
األمراض .كما قام العلماء املسلمون أبعمال عظيمة يف جماالت متعددة ،منها اجملال الطيب،
فقد أثرت مؤلفات (ابن سينا) املختلفة يف ثقافة الغرب ومعتقداهتم يف العصور الوسطى.
ومن بني أهم كتب ابن سناء نذكر كتاب "الشفاء" وفيه شرح ابن سنا العلوم اإلغريقية،
وعرب فيه عن آرائه اخلاصة .وكانت له كتب أخرى منها كتاب "النجاة" وكتاب "اإلرشادات
والتنبيهات" وكتاب "املباحثات" أما كتابه يف الطب الذي كان له أثر كبري يف أوراب فهو
كتاب "القانون يف الطب" .ف(ابن سناء) قد سبق بعض اطباء أوراب يف اكتشافاته ،ومن
مجلة تلك االلجازات اليت حققها يف جمال الطب اكتشافه األنكلستوما ومساها الدودة
املستديرة ،واليت استطاع العامل االيطايل (دوربيين) أن يكتشفها سنة 1838م ،اي بعد
اكتشاف ابن سنا هلا بتسعمائة عام ،وابن سينا هو أول من وصف أعراض حصى املثانة
السريرية وكان من املهتمني مبرض السكر ،وأول من أدخل أمراض الشيخوخة وذلك يف
رسالته (رعاية املسنني والشيوخ) ،وكان أول من صرح بقابلية األعضاء الصلبة يف اجلسم
كالعظام لاللتهاب والتضخم واألورام خمالفا يف ذلك التعاليم اليواننية وميز بني التهاب
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املنصف الصدري وبني ذات اجلنب ونص على أن السحاف ينتقل ابلعدوى وقال أبن
عدوى األمراض تسري بواسطة املاء والرتاب واستعمل املخدر يف اجلراحة كما استخدم االبر
للحقن حتت اجللد يف عالجه(الفالحي .)2019،فقد اهتم العلماء املسلمني يف العصور

الوسطى ابلعلوم كافة ،وكان اهتمامهم ابلطب اهتماما كبريا ،وكان طبهم يستهدف العالج
من األمراض اليت تصيب اإلنسان أو هتدد صحته ،كما كان من أهدافه حفظ صحة اإلنسان
ووقايته من األمراض واألوبئة ،ونشر السلوكيات الصحيحة للوقاية من األمراض ،واهتموا
بصنع األدوية وابلعمليات اجلراحية ،واجتهدوا يف الكشف عن أسباب األمراض وطرق
انتشارها ،ملعرفة أساليب الوقاية منها .كما كان من اهتماماهتم ألجاز املستشفيات ،وتكوين
الطلبة من مجيع األجناس واألداين ،فانتشرت علومهم وانبثقت عن علومهم ثقافة أوربية هتتم
ابلصحة والوقاية من األمراض .فرسالة االسالم يف اصوهلا وفروعها بناء متكامل يتالءم كل
التالؤم مع فطرة االنسان الطيبة واستعداده للخري ،ولدى املسلمني هذا الرصيد الضخم
الذي جيب أن يتحول إىل تفاعل منتج بني العقيدة والسلوك والعمل (اخلطيب،1979،

.)26- 23

 .4أوراب يف العصور الوسطى قبل النهضة:
العصور الوسطى هي فرتة اترخيية متتد من القرن اخلامس إىل القرن اخلامس عشر
امليالدي ،بدأت بعد سقوط اإلمرباطورية الرومانية سنة 476م ،وامتدت إىل عصر النهضة
األوربية ،فهي فرتة من اتريخ أورواب الغربية تقع ما بني العصور القدمية والعصور احلديثة،
وقبل القرون الوسطى كانت أوراب الغربية جزءا من اإلمرباطورية الرومانية ،واشتملت أوراب
الغربية على اإلمرباطورية الرومانية ومملكيت الجلرتا وفرنسا وعدد من الدول الصغرى .أصيبت
حضارة غريب أوراب خالل هذه العصور ابالحنطاط ومل يتبق من حضارة الرومان القدامى
سوى ما بقي من قلة قليلة من مدارس األديرة والكاتدرائيات والبالط والقصور امللكية ،فلقد
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كانت الفرتة من هناية القرن الرابع إىل القرن السادس فرتة موت املدن األوربية لكثرة احلروب
والتدمري وسرية اإلقطاع ،وما بقي من مدن الرومان كانت مجيعها أشبه ابلقرى ومل تكن مدان

ابملعىن الصحيح ،ولقد استمرت املدن ابضمحالهلا إىل القرن احلادي عشر امليالدي (صرب،
 .)174 ،2019كما أن مصطلح العصور الوسطى يف أوراب يستخدم للداللة على العصور

املظلمة فيها ،وهي الفرتة ما بني األعوام  1400 – 400تقريبا ،حيث مل يبق من معارف
اإلغريق والرومان اليت ازدهرت يف أورواب سوى القليل ،ومتيزت هذا العصور بتفشي اجلهل
والتشدد الديين وتعاظم دور الكنيسة يف خمتلف جماالت احلياة (الصباحي .)2015 ،وما

وصفت ابملظلمة إال لشدة اجلهل املنتشر وقلة العلم وانتشار اخلرافات ،فقد كان مستوى
التعليم والثقافة خالهلا يف غاية االحنطاط ،وكانت املعلومات الواثئقية حول اتريخ هذه الفرتة
قليلة ومتأثرة ابخلرافات واألساطري .وكانت أوراب خالل العصور الوسطى ،يف القرن السابع
امليالدي إىل ما بعد العاشر غاصة ابلغاابت الكثيفة وتنبعث من مستنقعاهتا الكثرية يف
أرابض املدن روائح قتالة ،جتتاح الناس وتقتلهم ،وكانت البيوت يف ابريس ولندن تبىن من
اخلشب والطني املعجون ابلقش والقصب ،ومل يكن فيها منافذ ،ومل يكونوا يعرفون النظافة،
ويلقون أبحشاء احليواانت وأقذر املطابخ أمام بيوهتم فتتصاعد منها روائح مزعجة ،ومل يكن
للشوارع جمار وال بالط وال مصابيح (السباعي .)271 ،1999،وكانت أرضيات املنازل

تغطى ابلقش واحلصري ،ومل يكن استبدل القش وتنظيف املنازل يتم بشكل كامل وفعال،
مما يساهم يف انتشار احلشرات يف املنازل ،وصارت املنازل تعاين من الرباغيث ،والقمل،
والقراد ،وبعض احلشرات األخرى الضارة .ابإلضافة إىل أكرب مشكلة هتدد صحة األفراد
واجملتمع حينها كانت تتمثل يف مشكلة الفضالت ومن بينها الفضالت البشرية ،وكيفية
التصرف فيها أو التخلص منها ،وكان التخلص منها يتم بصفة عشوائية ودون ضوابط ودون
ختصيص أماكن لذلك ،مما تسبب يف تلوث املياه ومنها مياه الشرب ،وال شك أن ذلك
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كان سببا يف انتشار األمراض واألوبئة بني السكان .فقد كانت معظم األحناء اليت تعرف
بوسط أوراب وغرهبا تكسوها األحراش واملستنقعات وتنتشر فيها األمراض واألوبئة

(عاشور .)41 ،1963،ومل تكن النظافة من اهتمامات اجملتمع األوريب يف بداية القرون
الوسطى ،وكانت القذارة من صفاهتم ،فأهلها ال يتنظفون وال يغتسلون يف العام إال مرة أو
مرتني ابملاء البارد ،وال يغسلون ثياهبم منذ أن يلبسوهنا إىل أن تتقطع ،وكانت الكنيسة
تعارض وجود احلمامات حبجة أهنا تفسد األخالق ،واعتربهتا بؤرة فساد وفسق ،وكان حتقريها
للجسم بوجه عام مما جعلها هتمل العناية بقواعد الصحة ،وعدوا القذارة مظهرا من مظاهر

العفاف (كنعنان .)294 ،2015،وكانت املستشفيات يف حالة يرثى هلا وكانت وظائفها
متعددة ،فلم تكن مستشفيات أورواب حتمل مواصفات املستشفى اليت يعاجل املرضى ،بل
كانت عبارة عن مالجئ وفنادق أتوي كل من ال مأوى له ،من مسافرين ويتامى وأرامل
وعجزة وفقراء ومكفوفني وكبار السن ،وكانت مستوصفات لتخفيف األمل وعيادات جلراحة
املصابني واملرضى .وقد ذكرت املستشرقة األملانية (زيغريد هونكه) ذلك حيث قالت :وقد
قامت يف أطراف البالد األوربية مالجئ ومستشفيات كثرية ،استقبلت املسافرين واحلجاج
واليتامى واألرامل والعجزة والفقراء ،واملرضى أيضا ،ومل هناك مستشفيات خمصصة للمرضى
فقط ،وكانت هاته املستشفيات هبا مبىن يضم املرضى يزدحم أبخطر احلشرات ،ابإلضافة
إىل فساد اهلواء يف الداخل لدرجة ال تطاق وال حتتمل ،حىت أن املوجلني ابألمر كانوا إذا
دخلوا القاعات ،سرتوا انوفهم وأفواههم إبسفنجة مبللة خال ،وكانت جثث املوتى ترتك مدة
أربع وعشرين ساعة و يف الغالب أكثر  ،فيضطر املرضى أن يشاطروا اجلثث هذا املكان،
فتفوح الروائح النتنة يف األجواء  ،وينقض البعوض هنشا من اللحم العفن(هونكه،1993،

 .)226-225وكادت معلومات األوربيني تنعدم يف الطب بسبب اجلهل وتزمت رجال
الدين يف العصور الوسطى حىت اعتربوا املرض نوعا من اجلزاء والعقاب اإلهلي ال يصح
جامعة اجلياليل بونعامة-مخيس مليانة-

ISSN 2716-7887 / EISSN 2716-7909

208

جملة العلوم االنسانية واالجتماعية

العدد 05 :الشهر 03السنة2021:

ص – 193:ص 218:

أثر احلضارة اإلسالمية على الثقافة الصحية يف أوربا
خالل القرون الوسطى

لإلنسان أن يعاجله أو يربأ منه ،فإذا انتابت أحدهم محى هرع إىل أقرب دير أو كنيسة حيث

خيتفي على مقربة منها منتظرا حدوث معجزة تشفيه (عاشور .)146 ،1963،كما كان
انتشار الفواحش الواسع يف أوراب من األسباب املباشرة يف انتشار األمراض واألوبئة ،واعترب
رجال الكنيسة أن املرأة هي املسؤولة عن هذا كله ،بسبب خروجها واختالطها ومتتعها مبن
تشاء كيف تشاء ،فقرروا أن الزواج دنس جيب االبتعاد عنه ،وأن األعزب أكرم عند هللا من
املتزوج ،ويف 1161م خسن قانون يف لندن يقضي بعدم االحتفاظ يف املواخري أبية مومس
عندها هذا املرض ،وكان ذلك بسبب انتشار مرض السيالن .وانتشر مرض الزهري (املعدي)
بسرعة يف أوراب مع هناية القرن اخلامس عشر ،وتسبب يف موت املاليني ،وكامل العامل
الرئيس يف انتشار هذا املرض القاتل انتشار الزان ،حيث انتشرت دور البغاء حىت بلغت يف
لندن وحدها ( )2000بيت تضم (ٍ )50000
مومس ،وأدمن الشباب على فاحشة الزان،
وعمت املشكلة أورواب مجيعها (القضاة .)2017 ،وأما يف أملانيا فقد أغلق فردريك األول
ُّ

كل دور البغاء فهربت املومسات إىل خمتلف املناطق ،مما ضاعف من انتشار األمراض
ٍ
اجلنسية .وأما يف فرنسا فقد زاد عددهن على (ٍ )30000
مصاابت ابلسيالن
مومس ،ثخلخثهن
أو السفلس أو كليهما ،وكانت مهمة الشرطة طرد املصاابت منهن ،حىت كان يخطرد ما
معدله  400مومس شهرايً فيتحولن إىل مومسات متجوالت ،وعندها منع امللك لويس

السادس عشر البغاء هنائياً ،وعاقب كل من يؤوي مومساً بغرامة مادية ابهظة (القضاة،
 .)2017ويف الوقت الذي كان فيه املسلمني ينظرون إىل العوارض كالطاعون نظرة علمية،
كان األوربيون يقفون أمامها مكتويف األيدي ،وقد سيطرت على عقوهلم اعتقادات مهرتئة
اعمت بصرهم ،ويف عام 1348م الذي انتشر فيه الطاعون انتشارا خميفا ،خرج استاذ يف
جامعة مونبيليه بنظرية تقول أن نظر املريض هو املسؤول عن انتشار الطاعون ،ونصح
الطبيب أن يطلب من املريض اغماض عينيه أو وضع خرقة عليها قبل أن يعمد يف معاينته.
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ويف سويسرا وجنوب فرنسا ألصق الشعب ابليهود هتمة نشر الطاعون ،فحرقوا املئات منهم.
ولقد نسب بعض األوربيني مرض الطاعون إىل التقاء الكواكب املشرتي وعطارد واملريخ
الساعة الواحدة ظهرا من اليوم الواقع يف  20آذار (مارس) سنة  ،1345يف الدرجة ،14
كما قال الطبيب البلجيكي (سيمون دي كوفينو)(هونكه.)275-274 ،1993،
 .4أثر احلضارة اإلسالمية على اجملتمعات األوربية يف اجملاالت الصحية:
كان أثر احلضارة اإلسالمية يف األوربيني يف العصور الوسطى كبريا ،وال ميكن ألحد
أن ينكر الدور الذي لعبته الثقافة اإلسالمية ،ومدى االستفادة اليت حققها البشر منها،
فقد أتثرت عدة جمتمعات ابحلضارة اإلسالمية يف عدة جماالت ،وقد أتثر األوربيون مبا
وجدوه يف اجملتمع اإلسالمي من تقدم ورقي يف خمتلف ميادين احلضارة ،فنقلوا بعض العادات
من ثقافة املسلمني ،كما نقلوا بعض الفنون والصناعات ،كالفنون العسكرية وفن العمارة
والزراعة والصناعة واحلياة االجتماعية .وكانت بعض مدن األندلس قالع لنقل العلوم
واملعارف اإلسالمية إىل اسبانيا وإىل أوراب .فقد كانت مدينة (طليطلة) أكرب مركز انتقلت
منه الثقافة اإلسالمية إىل الغرب ،فقد استفاد الغرب من الثقافة املوجودة فيها قبل سقوطها
وبعده ،فقد كانت أول مدينة أندلسية سقطت من املسلمني يف يد اإلسبان عام 1085م،
وظلت بعد سقوطها حتمل الصبغة اإلسالمية ،وظلت مركزا ثقافيا جيمع العلماء من املسلمني
واملسيحيني واليهود ،لرتمجة الرتاث اإلسالمي العريب إىل القشتالية (االسبانية) ،وصارت
طليطلة مركزا لنقل العلوم واملعارف اإلسالمية إلسبانيا وأوراب ،وكانت أكرب مركز للرتمجة يف

القرنني الثاين عشر والثالث عشر (السباعي .)58 ،1999،ورغم اجلحود الذي يقابل به
كثري من األوربيني ما قدمته احلضارة اإلسالمية لمأوربيني يف قرون مضت ،إال هناك منصفني
منهم اعرتفوا بفضل املسلمني العظيم على أوربن ،ومن هؤالء املؤرخ (جوستاف لوبون) الذي
تكلم يف كتبه عن التأثري العظيم الذي أثره العرب يف الغرب ،وأن العلوم دخلت أوراب بواسطة
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املسلمني يف اسبانيا وصقلية وإيطاليا .وأن جامعات الغرب مل تعرف هلا ،مدة مخسة قرون،
موردا علميًا سوى مؤلفاهتم وأهنم هم الذين مدنوا أوراب مادة وعقالً ،وأخالقًا ،وأن التاريخ مل
ً
يعرف أمة أنتجت ما أنتجوه يف وقت قصري (لوبون .)30 ،2012،كما تكلم عن الرتمجة

إىل الالتينية اليت قام هبا علماء لرتمجة كتب املسلمني ومؤلفاهتم يف جماالت متعددة ،وما
ترمجه املسلمني من كتب اليوانن ،وذكر أن مكتبا للمرتمجني يف طليطلة بدأ منذ سنة
1130م يف نقل وترمجة أهم كتب العرب ومؤلفات املسلمني إىل اللغة الالتينية ،ومل يقتصر
هذا النقل على كتب الرازي وابن سينا وابن رشد وغريهم من علماء املسلمني ،بل نقلت
اليها أيضا كتب علماء اليوانن اليت كان املسلمون قد ترمجوها إىل لغتهم ،ككتب جاليوس
وسقراط وأفالطون وأقليدس وغريهم (لوبون .)587-586 ،2012،فاألمة اإلسالمية
قد بنت حضارة دامت قروان عديدة ،واثرت يف األوربيني بواسطة اجلسور اليت اقامتها السفن
االيطالية وبواسطة احلجاج والتجار والصليبيني والسياح ،فأثروا على كافة جماالت احلياة

اليومية األوربية ،واغنوها واوحوا هلا ابلكثري مما تنعم به اآلن (هونكه .)55 ،1993،وقد
أثرت احلضارة اإلسالمية يف الفكر األوريب بوضوح وكان من مجلة الذين اثروا يف الفكر

االوريب الطبيب والفيلسوف العريب ابن سينا وما أثره يف الفكر األوريب إال جزء من أثر
احلضارة اإلسالمية على أوراب .ففي القرن الثاين عشر قام (جريار دي كرميوين) برتمجة كتاب
القانون البن سينا اىل الالتينية ومنذ ذلك الوقت بدا االهتمام به حىت اذا ما جاء عصر
الطباعة كان من اوائل الكتب اليت طبعتها املطبعة وانتشر انتشارا واسعا حىت انه طبع ست
عشرة مرة يف الثالثني السنة االخرية من القرن السادس عشر ،ومن أقدم الطبعات األوربية
طبعة ميالنو سنة  1743وطبعة ابدروا  1476والبندقية  ،1483وقد طبع كامال يف
البندقية  1542و 1582و1595م ،ومن الطبعات اجلزئية طبعة ابريس 1657م وأملانيا
1796م ،وطبعة فريبورج 1844م ،كما قام (اناتن هامئيت) برتمجته اىل العربية يف سنة
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 ،1279وظل كتاب القانون يدرس يف أوراب مدة طويلة وضل املرجع العام للطب ستة قرون

كاملة (الفالحي .)2019 ،وكتاب القانون يعترب أشهر كتب ابن سناء يف الطب ،حىت
اعتربه األوربيون خري ما انتجته القرحية اإلسالمية ،فهذا الكتاب يعترب دائرة معارف طبية،
ففيه ما يدل على أن أطباء املسلمني عرفوا مرض السل الرئوي ،كما أن به أول وصف لداء
الفيالراي وانتشاره يف اجلسم ،وأول وصف للجمرة اخلبيثة ،كما وصف دورة األنكلستوما
ووضح أثرها يف اجلسم ،كما اهتم ابلتشريح ومل يرتك عضوا من أعضاء اجلسم ،حىت تشريح
األسنان وعظام الفكني .وهكذا حىت يكاد القارئ للكتاب أن انحية من نواحي الطب مل
تفته (عاشور .)154 ،1963،كما ألف الرازي كتابه "احلاوي" يف مجيع فروع الطب
والذي ظهر يف ثالثة وعشرين جزء .وأحد الشواهد على أتثري الرازي يف أوراب لجدها يف
إعادة طبع أعماله املرتمجة حوايل أربعني مرة ،فيما بني عام 1498م وعام 1866م ،وحيتوي
جملد "احلاوي" على أجزاء خصصها الرازي لمأمراض املعدية مثل اجلرب والسل واجلذام

(وتس .)29-28 ،2010،وقد ضمت مدن األندلس العديد من األطباء املتخصصني
يف فروع الطب ،منهم أبو القاسم الزهراوي وهو أكرب املتخصصني يف علم اجلراحة وله كتاب
"التصريف مل ن عجز عن التأليف" وظهر هذا الكتاب يف ثالثني جزء يف اجلراحة أبقسامها
املختلفة ،وظل هذا الكتاب بعد ترمجته لالتينية مبثابة املرجع األساسي الذي اعتمد عليه
األوربيون يف اجلراحة وجتبري العظام ملدة قرون .كما اخرتع الزهراوي الكثري من العمليات
اجلراحية الدقيقة يف العيون واألسنان والوالدة ،وكان يتخذ اخليوط الالزمة خلياطة اجلروح من
أمعاء بعض احليواانت ،ولجح يف عدة عمليات أخرى منها عملية سحق احلصاة يف املثانة

واستخراجها (عاشور .)158 ،1963،ومن األطباء املسلمني يف األندلس كان أبو الوليد
ابن رشد وابن اخلطيب ومروان بن زهر وغريهم .والنظرية العامة للعدوى واجراءات احلجر
الصحي وكيفية التعامل مع األمراض املعدية هي من الجازات طب املسلمني ،اليت عرفتها
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أوراب عن طريق اتصاهلا ابملراكز العلمية والثقافية للمسلمني من ثالث سبل ،فالسبيل األول
عن طريق األندلس ومراكزها العلمية يف قرطبة وغرانطة واشبيلية وطليطلة ومرسية وغري ذلك،
واستمرت تلك املراكز العلمية والثقافية ملدة مثانية قرون ،والسبيل الثاين الذي استفاد منه
األوربيون من العلوم والثقافة العربية هو طريق صقلية واملراكز العلمية الثقافية الكربى اليت
أنشأها املسلمون فيها ،أما السبيل الثالث الذي ااتح لمأوربيني التعرف على العلوم والثقافة
اإلسالمية واالستفادة منها والتأثر هبا هو احلمالت واحلروب الصليبية اليت شنها األوربيون
على الدولة اإلسالمية يف سبع محالت ،امتدت بني عام  1096وعام 1291م ،وأسس
الصليبيون ممالك يف األراضي اليت استولوا عليها واستقروا فيها ملدة طويلة من الزمن ،وااتح
هلم هذا االستقرار واملكوث الطويل وسيلة مهمة النتقال املعارف والعلوم والفنون اإلسالمية
من املدن اإلسالمية اجملاورة مثل القاهرة ودمشق وبغداد ،كما أن املدن اإلسالمية اليت استوىل
عليها الصليبيون كانت نفسها مراكز علمية وثقافية(وتس .)28-27 ،2010،ومل يكن

يف أوراب مستشفيات خاصة ابملرضى ،بل كانت مستشفياهتم عبارة مالجئ أتوي كل من ال
مأوى له ،إال أن مستشفيات خمصصة للمرضى دون غريهم من الناس ،ما كانت لتقوم يف
فت األوربيني على
أوراب قط ،إال يف هناية القرن الثاين عشر ،بعد احلمالت الصليبية اليت َعَّر ْ
املستشفيات العربية ،فأنشأوا بعد عودهتم إىل بالدهم مستشفيات خصصت للمرضى فقط

(هونكه .)225 ،1993 ،وقد كان املستشفى يف أوراب قبل ذلك كما ذكران من قبل.
وافاقت أوراب من وحشة العصور املظلمة يف أواخر القرن احلادي عشر لتجد نفسها أمام
حضارة إسالمية شاخم ة البناء ،مل ترتك أداب وال علما وال فنا إال اهنمت فيه بقسط وافر.
فأخذت أوراب تقبل على هذه احلضارة الزاهرة ،فهرع طالب العلم واملعرفة من خمتلف أحناء
الغرب األوريب إىل مراكز احلضارة اإلسالمية ،يرتشفون من معينها الفياض ويرتوون من
منهلها العذب ،وازداد تدفق طالب العلم األوربيني بوجه خاص على األندلس وصقلية،
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وقاموا برتمجة كل ما استطاعوا ترمجته من مؤلفات املسلمني ومصنفاهتم ،وحياكون كل ما
أمكنهم حماكته من فنون املسلمني وآاثرهم ،األمر الذي ترتب عليه قيام حركة حضارية

شاملة يف الغرب األوريب ،هي النهضة األوربية (عاشور .)43 ،1963،وكان القرن الثاين
عشر هو بداية النهضة األوربية الشاملة ،فتغريت بعض العادات السيئة اليت كانت منتشرة
يف غرب أوراب ،فاهتم األوربيون ابلصحة وبناء املستشفيات على الطريقة اإلسالمية واهتموا
ابلعالج وابلنظافة ،فبعد أن كان األوربيون ال يغتسلون إال اندرا ،وكانت الكنيسة تعارض
وجود احلمامات وتعترب القذارة من مظاهر العفاف ،وبعد احتكاك األوربيون ابملسلمني يف
األندلس والشرق أثناء احلروب الصليبية ،أحلوا على إدخال احلمامات إىل أوراب ،رغم املعارضة

الشديدة وصرخات االستنكار اليت دوت أوراب (كنعان.)295 ،2015 ،
اخلامتة:

قدمت احلضارة اإلسالمية كثريا من العلوم واملعارف اليت خدمت اإلنسانية ،وال
ينكر أي عاقل مدى إسهام اإلسالم واملسلمني يف جمال وقاية وحفظ صحة اإلنسان
وعالجها ،وال ينكر أي منصف ما قدمه األطباء املسلمني من علوم أحدثت ثورة علمية
كبرية أثروا هبا يف الفكر اإلنساين ،ويف الثقافة األوربية يف اجملاالت الصحية ،وكانت علوم
املسلمني نواة لقيام حضارة أوربية ابملقاييس الكمية ،وال قد ظلت بعض مؤلفات علماء
املسلمني يف اجملاالت املختلفة للطب تدرس يف اجلامعات األوربية لسنوات أو قرون عديدة
كمؤلفات ابن سناء والرازي والزهراوي .فقد ضمت احلضارة اإلسالمية مئات من العلماء
يف جماالت الطب وحده ،ومشلت علومهم كل التخصصات .وكانت احلضارة اإلسالمية
وثقافتها أهم أسباب حتسن الثقافة الصحية يف أوراب ،وال تزال هذه الثقافة حاضرة إىل يومنا
هذا .ومن النتائج اليت نستخلصها من هذه الدراسة:
جامعة اجلياليل بونعامة-مخيس مليانة-

ISSN 2716-7887 / EISSN 2716-7909

214

جملة العلوم االنسانية واالجتماعية

العدد 05 :الشهر 03السنة2021:

ص – 193:ص 218:

أثر احلضارة اإلسالمية على الثقافة الصحية يف أوربا
خالل القرون الوسطى

احلضارة اإلسالمية حضارة انسانية شاملة ،اهتمت ابلعلم واملعارف الصحية

وقدمتها يف مؤلفات جلميع الشعوب دون حتيز لدين أو عرق ودون ختصيص جلنس أو ملة.
احلضارة اإلسالمية قامت على أسس رابنية وعلى منهج نبوي للناس كافة ،وكانت

انطالقتها من العلم والتدبر الذي حث عليه الوحي يف أول كلمة نزلت من كالم هللا (القرآن)
على نبيه.
اهتمت احلضارة اإلسالمية ابإلنسان وحبفظ صحته اجلسمية والعقلية والنفسية،

وعملت على تكرمي اإلنسان وتوجيهه إىل ما ينفعه منفعة خاصة وعامة.
كانت مثرة احلضارة حضارة اإلسالمية انتشار الثقافة النافعة ومنها الثقافة الصحية

يف األمة اإلسالمية ويف غريها من األمم واجملتمعات.
استفادت أوراب بعد عصور الظالم من احلضارة اإلسالمية ،واكتسبت عادات

وثقافة صحية ،وانتهجت هنج العلم أتثرا ابحلضارة اإلسالمية.
املراجع:
-1

مؤنس ،حسني ،)1978( :احلضارة ،دراسة يف أصول وعوامل قيامها

-2

حممود ،أمحد السيد ،)1973( ،الدليل إىل منهج البحث العلمي ،مصر ،دار

وتطورها ،الكويت ،اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب.
املعارف.
-3

عياد ،أمحد ،)2006( ،مدخل ملنهجية البحث االجتماعي ،اجلزائر ،ديوان

املطبوعات اجلامعية.
املرهج ،عبد هللا عبد اهلادي ،)2014( ،سؤال الثقافة واملثقف ،بغداد ،جملة
-4
آداب املستنصرية ،اجمللد  ،38العدد .34-01 ،66
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اجلالل ،عبد اجمليد بن حممد 22 ،2015( ،يوليو) ،هيئة األمر ابملعروف والنهي

-5

السعودي،

واجملتمع
املنكر
عن
https://aljalalmajed.blogspot.com/2015/07/blog ،post_203.htmlتاريخ التصفح )23:12( ،2020/09/26
سويدان ،حممد خطاب 09 ،2012( ،كانون الثاين) ،الثقافة – معناها –
-6
تعريفها،
 .http://www.wata.cc/forums/showthread.php?92508اتريخ
التصفح .)23:20( ،2020/09/26
كمال ،عبد السالم" ،)2018( ،احلضارة اإلسالمية ،ثقافة وفن وعمران".

-7

مصر ،بروج للنشر والتوزيع.
-8

حماسيس ،لجاة سليم ،)2014( ،مفاتيح علم التاريخ ،عمان ،األردن ،دار زهران

للنشر والتوزيع.
-9

بن نيب ،مالك ،)2000( ،مشكلة الثقافة ،دمشق ،دار الفكر.

-10

برغوث ،الطيب ،)1993( ،موقع املسألة الثقافية من اسرتاتيجية التجديد

-11

السباعي ،مصطفى ،)1999( ،من روائع حضارتنا ،الرايض ،دار الورق.

احلضاري عند مالك بن نيب ،اجلزائر ،دار الينابيع للطباعة والنشر.

 -12القرضاوي ،يوسف ،التشريع اإلسالمي .أمهيته وضوابطه10 ،2007( ،أذار)
اتريخ
(،)https://www.al-qaradawi.net/node/4300
التصفح .2020/09/26(:الساعة  12والدقيقة )54
-13

اخلطيب ،عمر عودة ،)1979( ،حملات يف الثقافة اإلسالمية ،ط ،3بريوت ،مؤسسة

الرسالة.
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-14

بدح ،أمحد حممد ،مزاهرة ،أمين سليمان ،بدران ،زين حسن ،)2019( ،الثقافة

-15

ابن قيم اجلوزية ،حممد بن أيب بكر1423( ،ه ) ،إعالم املوقعني عن رب العاملني،

الصحية ،ط ،7عمان ،األردن ،دار املسري.

حتقيق :مشهور بن حسن آل سلمان أبو عبيدة ،ط ،1الرايض ،دار ابن اجلوزي ،اجمللد.4
 -16القضاة ،عبداحلميد03 ،2017( ،مايو) ،ألمراض املنقولة جنسيا،
 ،https://shanti.jordanforum.net/t15268-topicاتريخ الصفح:
 .2020/09/26الساعة :01 :الدقيقة.)20 :
شرا من
 -17إسالم ويب27 ،2012( ،مايو) ،ما ممأ ابن آدم وعاء ًّ
اتريخ
بطنه.https://www.islamweb.net/ar/article/175783،
التصفح .2020/09/26(:الساعة  .01الدقيقة .)40
-18

بن عاشور ،حممد الطاهر ،)1984( ،تفسري التحرير والتنوير ،ج ،2تونس،

الدار التونسية للنشر.
 -19روسيا اليوم االخبارية 01 ،2017( ،كانون األول) ،ارتفاع عدد املصابني
ابإليدز يف العامل .https://arabic.rt.com/health/913026 ،اتريخ
التصفح .2020/09/26(:الساعة .00 :الدقيقة)50 :
 -20الفالحي ،حممود10 ،2019( ،يونيو) ،أثر احلضارة العربية يف الفكر األوريب،
 ،https://www.azzaman.comاتريخ التصفح .2020/09/30(:الساعة:
 .23الدقيقة .)17
 -21صرب ،انتظار جاسم ،)2019( ،خصائص مدن العصور الوسطى يف أوراب
الغربية ،األنبار ،العراق ،جملة جامعة األنبار للعلوم اإلنسانية ،اجمللد 1العدد  ،3ص -172
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جملة العلوم االنسانية واالجتماعية

العدد 05 :الشهر 03السنة2021:

ص – 193:ص 218:

أثر احلضارة اإلسالمية على الثقافة الصحية يف أوربا
خالل القرون الوسطى

 -22املصباحي ،حسونة 01 ،2015( ،تشرين األول) ،هل كانت القرون الوسطى
مظلمة حقاً ،ttps://alarab.co.uk ،ت التصفح( 2020/09/25الساعة 20
و 24دقيقة).
-23

عاشور ،سعيد عبد الفتاح ،)1963( ،املدينة اإلسالمية وأثرها يف احلضارة

األوربية ،القاهرة ،دار النهضة العربية.

 -24كنعان ،عاصم امساعيل ،السامرئي ،هبار أمحد جاسم ،)2015( ،احلياة
االجتماعية يف أوراب يف العصور الوسطى اإلسالمية ،جملة داييل ،العراق ،العدد -282 ،67
.310
-25

هونكه ،زيغريد ،)1993( ،مشس العرب تسطع على الغرب ،ترمجة :فاروق

بيضون ،كمال دسوقي ،ط ،8بريوت ،دار اجليل.
-26

لوبون ،جوستاف ،)2012( ،حضارة العرب ،ترمجة :عادل زعيرت ،القاهرة،

مؤسسة هنداوي.

 -27وتس ،شلدون ،)2010( ،األوبئة والتاريخ (املرض والقوة واإلمربايلية) ،ترمجة:
أمحد حممود عبد اجلواد ،القاهرة ،املركز القومي للرتمجة.
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