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شهدت احلضارة املغربية في عصر املوحدين نهضة شاملة و مظهرا من مظاهر التميز و الريادة في 
جميع القطاعات و على اخلصوص في تنظيم اخلدمات الصحية و االجتماعية خالل تلك الفترة 
املتميزة و املضيئة من تاريخ املغرب، وكانت اجتهادات علمائهم في جميع امليادين فتحا جديدا، 

وأساسا مهما للنهضة الشاملة التي ستعرفها أوربا بعد ذلك.

متطور  بشكل  االجتماعية   و  الصحية  اخلدمات  قطاع   تنظيم  على  املوحدية   الدولة  عملت 
ومنظم  حيث كان يدرس الطب إلى جانب العلوم العقلية والنقلية مبسجدها اجلامع، درسه بها 
»ابن زهر« وغيره من كبار األطباء، وكانوا يعقدون مجالس علمية للطب في منازلهم، إضافة إلى 
اجملالس العمومية باملسجد، يحضرها الطالب واملهتمون بالطب واالستشفاء، منهم: »عبد امللك 
بن زهر« الذي تخرج عليه عدد من األطباء، ساروا على منهجه، و منهم على اخلصوص »أبو جعفر 

ابن الغزال«.

مستشفى  مقدمتها  في  و  بالبيمارستانات،  أنذاك  عليها  يطلق  ما  أو  املستشفيات  إنشاء  مت  و 
مراكش الذي أسسه اخلليفة أبو يوسف يعقوب املنصور )580-595 ه(، وهو ما عرف آنئذ باسم 
بيمارستان مراكش ، أو"دار الفرج"  كما وردت في  كتاب "االستبصار"،  لصاحبه املعاصر للمنصور 

املوحدي.

تايخ الطب

بيمارستان مراكش

األستاذ البشير بنجلون 

 استاذ اجلراحة الباطنية
املستشفى اجلامعي احلسن الثاني 

بفاس

امل�شت�شفيات يف عهد املوحدين )بيمار�شتان مراك�ص كنموذج(  :

أسس املوحدون  عددا  من هذه  املستشفيات  خاصة في مدن: مراكش، 
شالة، والقصر، إال أن مستشفى مراكش كان أهمها وأكثرها شهرة  
ملا حظي به من عناية و إتقان  في  التشييد و البناء و التنظيم و اإلدارة 
العزيز  عبد  بن  محمد  العالمة  املغربي  الباحث  يرى  حيث  السبق،  و 
الشمالية  بإفريقيا  ُعرف  بيمارستان  أول  "أن  اهلل:  رحمه  اهلل  بنعبد 
هو الذي أسسه املنصور املوحدي مبراكش، قبل تأسيس مدينة القاهرة 
بقرن تقريبا ، واستمرت هذه البيمارستانات حتى آخر الدولة املرينية". 

و قال عبد الواحد املراكشي في سياقة كالمه عن أبي يوسف يعقوب 
بن يوسف بن عبد املؤمن بن علي الكومي من ملوك املوحدين باملغرب  
في تشيد بيمارستان مراكش : " و بنى مبدينة مراكش بيمارستانا 
أنه تخير ساحة فسيحة بأعدل  الدنيا مثله، وذلك  ما أظن أن في 

موضع في البلد، وأمر البنائني بإتقانه على أحسن الوجوه، فأتقنوا 
فيه من النقوش البديعة والزخاريف احملكمة ما زاد على االقتراح، وأمر 
واملأكوالت،  املشمومات  ذلك من جميع األشجار  يغرس فيه مع  أن 
أربع  على  زيادة   ، البيوت  جميع  على  تدور  كثيرة  مياها  فيه  وأجرى 
برك في وسطه، إحداها رخام أبيض، ثم أمر له من الفرش النفيسة 
من أنواع الصوف والكتان واحلرير واألدمي وغيره، مبا يزيد على الوصف 
ويأتي فوق النعت، وأجرى له ثالثني دينارا في كل يوم برسم الطعام 
وما ينفق عليه خاصة، خارجا عّما جلب إليه من األدوية وأقام فيه 
من الصيادلة لعمل األشربة و األدهان واألكحال، وأعّد فيه للمرضى 
ثياب ليل ونهار للنوم، من جهاز الصيف والشتاء، فإذا نقه املريض 
يستقل،  ريثما  به  يعيش  مبال  خروجه  عند  له  أمر  فقيرا  كان  فإن 
وإن كان غنيا دفع إليه ماله وترك وسببه، ولم يقصره على الفقراء 
دون األغنياء، بل كل من مرض مبراكش من غريب حمل إليه وعولج 
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إلى أن يستريح أو ميوت، و كان اخلليفة في كل جمعة بعد صالته 
يركب ويدخله، يعود املرضى ويسأل عن أهل بيت بيت، يقول: كيف 
حالكم؟ وكيف القومة عليكم؟ إلى غير ذلك من السؤال، ثم يخرج، 

لم يزل مستمرا على هذا إلى أن مات رحمه اهلل". 

بيمارستان  لنا  وصف  الذي  التاريخي  النص  هذا  حتليل  خالل  من 
مراكش وصفا دقيقا    يتبني العناية واألولوية و االهتمام بالضروريات 
كما باجلزئيات    التي أولتها السلطة السياسية العليا في عهد 
سياسية  سلطة  أعلى  بإشراف  البيمارستانات  بناء  في  املوحدين 
في البالد ممثلة في شخص اخلليفة نفسه ، سواء من حيث اختيار 
األشجار  واستنبات  بنائه  إتقان  و   للمستشفى   املناسب  املكان 
إلى  القنوات  عبر  ودورانها  املياه  وفرة  مع  والورود،  واألزهار  املثمرة 
الصوف  من  نفيسة  أفرشة  إنتقاء  مع  املستشفى،  مرافق  جميع 
ألبسة  من  للمرضى  أعّد  ما  إلى  باإلضافة  واجللد،  واحلرير  والكتان 
للنوم للنهار وأخرى لليل ، وتغييرها حسب فصول السنة،  وذكر أن 
مثل هذه البيمارستانات كانت تدفأ في الشتاء، وتبرد في الصيف 
بعض  لعالج  املوسيقى  استعملت   قد  و   ، هنيئة  إقامة  لتوفير 
األمراض العقلية و النفسية.  أما املرضى الذين يعاجلون فيه فكانوا 
من مختلف الطبقات، ال يدفعون أجورا على الدواء والتطبيب، بل إن 
الدولة تقدم للفقراء منهم ماال يتعيشون منه إلى حني نقاهتهم، 

واسترجاعهم لقوة العمل والكسب.

جمعة  كل  ويزورهم  املستشفى،  نزالء  يتفقد  املنصور  اخلليفة  وكان 
بعد أداء الصالة، فيواسيهم، ويسأل عن أحوالهم، ويتبسط معهم في 

الكالم، مما يؤثر إيجابا على أحوالهم الصحية والنفسية.

وقد خصصت الدولة ميزانية قارة لتحضير األطعمة لغذائهم، وكان 
به قسم للصيدلة لعمل الدواء من األشربة وغيرها.عالوة على األموال 
و  أدهان  و  أشربة  من  أشكالها  اختالف  على  األدوية  لصنع  املرصودة 
اخلاصة  لألشربة"  "خزانة  بوجود  التاريخية   املصادر  وتفيد  أكحال. 
أحد  بن قاسم اإلشبيلي  أبو يحيى  الصيدلي  الطبيب  باخلليفة، كان 

املشرفني عليها، كما تولى أبوه هذا املنصب قبله. 

وجتدر اإلشارة إلى بلوغ علم الصيدلة خالل هذا العصر مبلغا سابقاً 
ألوانه، بحيث تشير بعض املصادر إلى وجود ما يشبه مختبرات خاصة 

بالتجارب على بعض احليوانات. 

 "Millet"و في معرض و صفه  ملرستان مراكش قال املؤرخ الفرنسي
في كتابه »املوحدون«:»إن هذا املستشفى تخجل منه حتى اليوم 

مستشفيات باريس«.

وال غرو أن يخلص أحد املؤرخني الغربيني، عن طريق مقارنة بيمارستان 
مراكش مبستشفيات باريس في بداية القرن العشرين، إلى القول إن 
األول تفوق على نظيراته األوروبية، من حيث جودة خدماته، فضالً عن 
مقارنته مبستشفيات أوربا في العصور الوسطى، التي فصلها بون 

شاسع عن اللحاق مبستوى البيمارستان املراكشي.

القرون  في  أوروبا  في  املشافي  أشهر  من  كان  املثال  سبيل  فعلى 
في  ذكره  جاء  وقد  باريس،  في  ديو"  أوتيل   " مستشفى  الوسطى 

كتاب ألفه "ماكس نوردو" قال فيه عن هذا املستشفى:

"كان يستلقي في الفراش الواحد أربعة مرضى أو خمسة أو ستة، 
الصغار  األطفال  وكان  اآلخر،  رأس  جانب  في  الواحد  قدمي  فترى 

إلى جانب الشيوخ الشيب. حقا إن هذا ال يصدق، ولكنه احلقيقة 
والواقع، كانت املرأة تئن من مخالب اخملاض إلى جانب رضيع يتلوى 
إلى جانب مسلول  ورجل يحترق في هذيان احلمى  التشنجات،  من 
يسعل سعلته اجلارحة، ومصاب بإحدى األمراض اجللدية ميزق جلده 

األجرب بأظافره الثائرة.

كانت رائحة الهواء في قاعات املرضى فاسدة حتى أن الزوار ما كانوا 
إسفنجة  وجوههم  على  يضعوا  أن  بعد  إال  دخولها  على  يجرؤن 
مبللة خال، وتبقى جثث املوتى أربعا وعشرين ساعة في الفراش، وقد 
وصفه في القرن الثامن عشر باللي ويتنون والفوازيه في تقريرهم 
وصفا تقشعر منه األبدان، إذ رأوا املوتى جنبا إلى جنب مع األحياء، 
كما رأوا الناقهني مختلطني في غرفة واحدة مع احملتضرين، وكانت 
غرفة العمليات حيث الشق والقطع والبتر تأوى الذين تعمل لهم 
العمليات في الغد، فكانت تعمل في وسط الغرفة نفسها، وكان 
املريض يرى أمامه حتضيرات العذاب ويسمع صراخ املعذبني، فإن كان 
ممن ينتظر دوره في الغد كانت أمامه صورة أوجاعه املقبلة، وإن كان 
ممن مر بهذا اجلحيم كان أمامه منظر يذكره باألوجاع التي قاساها"، 
ولم تعمل يد التحسني في هذا املستشفى الذي أنشئ عام 660 م 

إال بعد الثورة الفرنسية عام 1789م.

و قد نظم املوحدون حرفة الطب حفاظا على صحة الناس عامة، 
له،  املؤهلني  غير  للطب،  واملدعني  واملدجلني  للمشعوذين  وإبعادا 
فكان لهم رئيس يراقبهم وينظم أعمالهم، ويأذن لهم باملمارسة، 
ويتقبل شكاوى العامة  و يسمى «املزوار»، يعينه اخلليفة من بني 
ومن  أجرة.  له  ويرتب  أخالقا،  وأكرمهم  جتربة،  وأكثرهم  أمهرهم 
«أبو جعفر الذهبي»  الذين حظوا بهذه املرتبة في عهد املوحدين 

صاحب «ابن رشد».

لم  إذ  ملهنتهم،  واالجتماعي  اإلنساني  اجلانب  األطباء  يغفل  ولم 
يكونوا جميعا يتقاضون أجرا على عملهم، فمنهم من كان يداوي 
كانوا  كما  مجانا.  األدوية  لهم  ويصف  عنهم،  ويكشف  املرضى، 
التي تنفق علها  يحصلون على األدوية واألشربة من دورها اخلاصة 

الدولة، ومن البيمارستان.

ومن مظاهر التنظيم الطبي بالعصر: وجود بيت لألشربة واملعاجني 
احملتاجون  بها  ليتزود  الدوام،  على  األدوية  به  وحتفظ  تصنع  الطبية 
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(.

و من بني اأهم الطباء الذين خدموا يف هذا املار�شتان)مراك�ص( :

أبو إسحاق إبراهيم الداني : 

إلى  نقل  و  بجاية  من  أصله  و  الطب  بصناعة  بالغة  عناية  له  كانت 
 ، والده  كذلك  و  باحلضرة  طبيبه  و  البيمارستان  أمني  وكان   ، احلضرة 

توفي الداني في مراكش في عهد دولة املستنصر بن الناصر .

محمد ابن القاسم :

كان  اخلطيب  ابن  قال  غرناطة  نزيل  املالقي  القرشي  بكر  أبي  بن 
على  النظر  ولي   ، بالطب  عارفا  النادرة  حسن  النظم  و  الكتابة  بارع 

بيمارستان مراكش
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البيمارستان بفاس و مات وسط سنة 757 ه و له 45 سنة .

من خالل ما مت ذكره يتبني لنا مدى التطور و االزدهار الذي عرفه املغرب 
في عهد الدولة املوحدية  وخصوصا في امليدان االجتماعي عبر العناية 
باملواطنني بصفة عامة و القطاع الصحي بصفة خاصة  ففي الوقت 
واإلبداع،  البحث  املستوى من  الطبية هذا  الدراسات  فيه  بلغت  الذي 
وحتسنت فيه احلالة الصحية، وتقدمت فيه الرعاية الطبية، كانت أوربا 
جتهل الكثير من هذا العلم سواء من الناحية النظرية والتطبيقية، 
واالستشفاء  الكنائس،  زيارة  في  التداوي  الكنيسة  حصرت  حيث 

بذخائر القديسني، وبالتعاويذ التي كانت يبيعها رجال الدين.

كتابه  في  )ولتر(  منهم  وخاصة  ذلك،  املؤرخني  عن  بعض  وقد حتدث 
حضارتنا  عراقة  على  وبراهني  حجج  إنها  التاريخ».  «مختصر 

وأستاذيتها ألوربا،  فعن كتب «ابن رشد» و «ابن زهر»و «ابن طفيل» 

تعلقت أوربا، وبنت حضارتها احلديثة،
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