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لقد اهتم املسلمون في ظل احلضارة اإلسالمية اهتماما كبيرا بالعلوم الطبية والصحية، والتي لقيت 
تشجيًعا كبيرًا من سالطني املسلمني وملوكهم على مرِّ العصور اإلسالمية، جتلى ذلك في االهتمام الكبير 
بإنشاء املستشفيات أو ما أطلق عليها بالبيمارستانات، واإلنفاق عليها، مع االعتماد على أطباء أكفاء 

للعمل فيها، وتوفير كافَّة االحتياجات املعنوية واملادية لتقوم برسالتها و وظائفها على أحسن الوجه.

دُورًا  نفسه  الوقت  في  كانت  بل  فحسب،  املرضى  مداواة  على  قاصرة  البيمارستانات  مهمة  تكن  ولم 
إلى  النظرية  الدروس  فيها  تَُلقى  حيث  والصيدلة،  الطب  لتعليم  علمية  ومعاهد  االجتماعية،  للرعاية 
تنظيًما  مة  العصر كانت منظَّ ذلك  في  البيمارسـتانات  أنَّ هذه  إلى  إضافة  العملية،  التطبيقات  جانب 
مثالًيا من جميع النواحي املتصلة بها، سواء من ناحية اختيار املوقع والتصميم والبناء والتموين وإدارة، أو 

من ناحية أنظمتها العالجية واإلدارية واملاليـة. 

وتطورت هذه البيمارستانات حتى أصبحت مؤسسات طبية، وجامعات ومراكز تعليمية في آن واحد تَُلقى 
فيها الدروس العلمية والنظرية إلى جانب دورها األساس التي قامت من أجله أال وهو العالج واملداواة.

وتعتبر البيمارسـتانات أحد املظاهر الطبية التي أظهرت التفوق العلمي و العملي  الذي برع فيه املسلمون 
ووصلوا بها إلى درجة متقدمة من التطور احلضاري والتقدم العلمي، وكانت األهداف والغايات التي تنشدها 
رسالة البيمارستانات نبيلة وسامية، ال يقصد من ورائها إال خدمة اإلنسان واجملتمع دون أي ثمن أو مقابل، 
ال فرق في ذلك بني الغني والفقير واحلاضر والبادي، واملسافر واملقيم. وسنتناول في هذا الفصل إن شاء  اهلل 
احلديث عن ذكر أهم البيمرستانات التي عرفتها احلضارة اإلسالمية بصفة عامة واملغربية بصفة خاصة 

على أن نتطرق في األعداد املقبلة بحول اهلل احلديث بشكل  مفصل على البيمرستانات  املغرب.
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تعريف البيمرستانات

«البيمارستان« لفظة فارسية األصل ُمركّبة من كلمة «بيمار« وتعني 
معنى  يكون  بالتالي  و  دار.  مبعنى  وتأتي  و«ستان«  ُمصاب،  أو  مريض 
االستعمال  في  بعد  ما  في  واخُتِصرَت  املرضى«،  «دار  «بيمارستان« 
فأصبحت تُلَفظ «مارستان«. وأُطِلَقت هذه اللفظة على املستشفيات 
في العصور اإلسالمية وأخذت في بعض األحيان تسمية أخرى، مثل «دار 
الشفاء« في الشرق أو «دار الفرج« مبراكش أو ب «سيدي فرج« مبدينة 
فاس. وهي مبثابة املستشفيات العامة التي تعالج فيها جميع األمراض 

اجلسدية و العقلية. 

يُعَتَقد أّن أوّل َمن أقام البيمارستانات كان الوليد بن عبد امللك عام 707م 
في دمشق، وكانت هذه املؤسسات ذات وظيفة صحية إنسانية وتعليمية 
في وقٍت واحٍد، وتلحق بها حماّمات للرجال وأخرى للنساء، وقاعات متعددة 
العصر  في  وتكاثرت  تطورت  قد  و  أخرى.  ومرافق  ومصلى  االستعماالت 
العباسي، فشيد عدد كبير منها في بغداد والقاهرة ودمشق و مراكش 
سالطني  وكان  الكبرى.  واملدن  اإلسالمية  العواصم  من  غيرها  و  فاس  و 
يصلح  الذي  املالئم  املكان  باختيار  بها،  عنايتهم  في  يبالغون  املسلمني 

إلقامتها. وكما كانت لهم سياسة طبية مرسومة في تدبيرها.

الّطبية  األبنية  من  النّوع  ذلك  عرفت  قد  اإلسالمية  احلواضر  كّل  كانت 
و فاس.  و مراكش  وغرناطة  تونس  إلى  إلى مصر  إلى دمشق  من خوارزم 
وقد عرفت اسطنبول وحدها خالل خمسة قرون من التاريخ قيام سبعني 

مارستاناً. 

الذي  النوري  البيمارستان  دمشق  في  وأجملها  البيمارستانات  أقدم  من 
ُشّيد في القرن السادس للهجرة/الثاني عشر للميالد، وُشّيد البيمارستان 
هذان  متّيز  وقد  للميالد.  عشر  للهجرة/الرابع  الثامن  القرن  في  القميري 
العالية  وبالبوابة  األربعة  وإيواناتها  املركزي  بالّصحن  البيمارستانان 
إيكوشار  املهندس  قام  وقد  باملُقرنصات.  مزخرفة  كّلها  وكانت  والقبة، 

بترميم مدخل القميري وال سّيما متدلّياته في القرن العشرين. .

بيمرستانات المغرب

بيمارستانات،  عدة  املغـرب  في  أنشئت  الشرق  قي  مثيالتها  غرار  على 
وجعلت لها أوقاف تقوم مبهامها أحسن قيام، ويعتبر مستشفى مراكش 
أهمها وأكثرها شهرة ملا حظي به من عناية و إتقان في التشييد والبناء 
والتنظيم واإلدارة و السبق، حيث أسسه اخلليفة أبو يوسف يعقوب املنصور 
وأعطيت  مراكش  بيمارستان  باسم  آنئذ  عرف  ما  وهو  ه)،   595-580)
أولتها  التي  باجلزئيات  كما  بالضروريات  واالهتمام  واألولوية  العناية  له 
البيمارستانات  بناء  في  املوحدين  عهد  في  العليا  السياسية  السلطة 
في  ممثلة  البالد  في  أعلى سلطة سياسية  من  مباشرة  بصفة  بإشراف 
عبد  بن  محمد  العالمة  املغربي  الباحث  ويرى  نفسه،  اخلليفة  شخص 
العزيز بنعبد اهلل: «أن أول بيمارستان ُعرف بإفريقيا الشمالية هو الذي 
أسسه املنصور املوحدي مبراكش، قبل تأسيس مدينة القاهرة بقرن تقريبا، 

واستمرت هذه البيمارستانات حتى آخر الدولة املرينية«.

وحول بيمرستان فاس ذكر الدكتور عبد الهادي التازي أنه كان للسلطان 
أبي احلسن املريني فضل في جتديد املاريستان في مدينة فاس، واقتفى أثره 
والتحبيس عليه. وكان يطلق  به  العناية  املريني في  أبو عنان  السلطان 
الهجري،  السابع  القرن  س في  عليه اسم : مارستان «سيدي فرج« أُسِّ
واستمر العمل به إلى غاية القرن العشرين امليالدي، وكان يعتني بصحة 
صت به أوقاف لعالج الطيور خاصة طائر  اإلنسان واحليوان والطير، وُخصِّ
من  على  األوقاف  هذه  من  ويصرف  بأذى،  أصيبت  أو  انكسرت  إذا  اللقالق 
الذين  للموسيقيني  أوقاف  رُِصدت  كما  ويطعمها،  ويداويها  يضمدها 
هذه  من  ويُنَفق  آالمهم،  عنهم  ليخففوا  أسبوع  كل  للمرضى  يعزفون 

األوقاف على ما يتطلَّبه غسل املوتى الغرباء وتكفينهم وإقبارهم.

التي  املستشفيات  وأرقى  أفضل  أن  لوبون  غوستاف  املستشرق  ويشير 
وأن  األندلس،  في  أقيمت  التي  تلك  هي  العربية  أرضها  على  أنشأت 
ومورسيا  وطليطلة  اشبيلية  في  املسلمون  أنشأها  التي  املستشفيات 
مليون  امليالدي  العاشر  القرن  في  حتوي  كانت  التي  وقرطبة  وغرناطة 
مواطن، 200.000 دار، 300 جامع و50 مستشفى، ومكتبة حتوي على 

250.000 كتاب وهذا يدل على ازدهار الثقافة وشيوعها بني أهله.

وهناك أيضا مارستان »محمد الغازي« بالرباط، الذي أسسه السلطان 
من  الغربي  اجلانب  في  موقعه  حدد  والذي   (1372-1367) العزيز  عبد 
ه اجملانني من أنحاء املغرب بقصد  شارع شالة قبالة اجلامع الكبير، كان يؤمُّ

العالج واالستشفاء، وكان له أوقاف خاصة لهذا الغرض.

عاشر  بن  محمد  بن  أحمد  أسسه  الذي  سال  بيمرستان  هناك  وأيضا 
الرابع  القرن  من  األول  النصف  في  األندلس  من  عودته  بعد  األنصاري 
باب  بفندق أسكور في حي  املعروفة  بالبناية  وكان موقعه  عشرميالدي، 
الستقراء  بعضها  كثيرة  بيوت  على  يشتمل  حفيل  بناء  في  احساين 

املرضى، وأخرى للمعتوهني .

بيمرستان مكناس : من تأسيس أبي عنان املريني وال تزال بنايته قائمة 
في حي حمام اجلديد  قسم إلى قسمني : قسم لعالج املرضى يتكون من 
الثاني فيخصص  القسم  أما  ثالثة جهات،  تتناسق من  حجرات صغيرة 

إلقامة املعتوهني .

ابن اخلطيب خالل حديثه عن  الدين  له لسان  أشار   : بيمرستان آسفي 
هذه املدينة، و قال عن ناظره: «وتردد بها إلى صاحب السوق ومقيم رسم 
الهاشمي  منير  بن  أحمد  بن  منير  الضياء  أبو  احلاج  الشيخ  املارستان، 
اجلزيري«، و قد كانت زيارة ابن اخلطيب آلسفي عام 761/ 1360، حيث 
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من  يكون  أن  يرجح  أنه  إال  مؤسسه  يذكر  أن  دون  قائما  املارستان  وجد 
تأسيس أبي عنان.

صت  البيمرستانات ُخصِّ التي تقدمها هذه  وإلى جانب اخلدمات الطبية 
باألمراض  واملصابني  املعاقني،  أصناف  لبعض  حبسية  إقامات  داخلها 
املعدية املستعصية العالج، فكان بفاس ربٌض يسكنه اجملذومون، ولهم 
املرضى  لهؤالء  ويُوفَّر  عليهم،  املوقوفة  العقارات  مداخيل  يجمع  رئيس 
كل الضرورات بحيث ال يحتاجون إلى شيء. ومن هذا القبيل أيضا: وقف 
وكان  مراكش.  في  َّْمنى  والز للعميان  السبتي«  العباس  أبي  «سيدي 
البيمارستان ينقسم إلى قسمني منفصلني عن بعضهما، قسم للذكور 
وممرضون  أطباء  وله  واألدوية،  باملعدات  مجهز  منهما  كل  لإلناث،  وآخر 

وفراشون، داخل كل قسم قاعات لألمراض اخملتلفة.

على صحة  الطب حفاظا  بتنظيم حرفة  والعناية  االهتمام  مت  وقد  هذا 
الناس عامة، وإبعادا للمشعوذين واملدجلني واملدعني للطب، غير املؤهلني 
باملمارسة،  لهم  ويأذن  أعمالهم،  وينظم  يراقبهم  رئيس  لهم  فكان  له، 
ويتقبل شكاوى العامة يسمى «املزوار«، يعينه اخلليفة من بني أمهرهم 

وأكثرهم جتربة، وأكرمهم أخالقا، ويرتب له أجرة.

ومن أهم من حظوا بهذه املرتبة في عهد املوحدين «أبو جعفر الذهبي« 
واالجتماعي  اإلنساني  اجلانب  األطباء  يغفل  ولم  رشد«.  «ابن  صاحب 
ملهنتهم، إذ لم يكونوا جميعا يتقاضون أجرا على عملهم، فمنهم من 

كان يداوي املرضى، ويكشف عنهم، ويصف لهم األدوية مجانا.

تنفق  التي  اخلاصة  دورها  واألشربة من  األدوية  كانوا يحصلون على  كما 
املذهل:  الطبي  التنظيم  مظاهر  ومن  البيمارستان.  ومن  الدولة،  علها 
وجود بيت لألشربة واملعاجني الطبية تصنع وحتفظ به األدوية على الدوام، 
ليتزود بها احملتاجون إليها، ومن الذين اشرفوا على هذه املؤسسة مبراكش 
«أبو محمد قاسم اإلشبيلي« (على عهد يوسف بن عبد املومن)، «وأبو 

يحيى بن قاسم« (علي عهدي يعقوب واملستنصر).

بناظر يشرف على  البيمارستان مرتبطاً  العام على  اإلداري  كان اإلشراف 
سير  وحسن  مبانيه  سالمة  وعلى  له،  اخملصصة  واألوقاف  األموال  إدارة 
الكبيرة  للبيمارستانات  بالنسبة  الوظيفة،  هذه  وكانت  فيه.  العمل 
الدولة،. وكان في كل  العالية في  الديوانية  الوظائف  العواصم، من  في 
بيمارستان عدد من األطباء يعملون حتت إشراف رئيس األطباء. كما كان 

فيه رؤساء أقسام، فكان هنالك رئيس للكحالني، ورئيس للجراحني، وهو 
يرأس اجلراحني واجملبرين، أما أطباء األمراض الداخلية فكان يطلق عليهم 

اسم الطبائعيني.

املرضى  خلدمة  والقومة  الفراشون  عملهم  في  األطباء  يساعد  وكان 
وللقيام بأعمال النظافة، وكانت هذه العناصر العاملة من اجلنسني اإلناث 
والذكور. وكان رئيس األطباء يدور على املرضى ويتفقد أحوالهم وبني يديه 
مساعدوه، من أطباء وطالب طب، واملشرفون والقوام على خدمة املرضى، 

فكان كل ما يكتب للمريض من دواء وغذاء يجري تنفيذه وال يؤخر.

تتمتع  املغربية  احلضارة  ازدهار  مدة  في  أقيمت  التي  املشافي  وكانت 
والعالج،  كالبناء  النواحي  كل  في  التطور  من  بلغت  طيبة  بسمعة 
وكذلك األطباء الذي ضمتهم هذه البيمارستانات وهم من خيرة األطباء 
الطب، وسنحاول في األعداد  الذين أسهموا بجهودهم في تطور  املهرة 
املقبلة بحول اهلل التطرق بنوع من التفصيل ألشهر البيمرستانات التي 
اإلسالمية  العربية  باحلضارة  والتعريف  النهوض  في  كبير  دور  لها  كان 
عامة واملغربية خاصة وخصوصا في امليدان الصحي و الطبي و الراعية 

االجتماعية للمرضى. ●
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