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تايخ الطب

د. فؤاد العبودي 
طبيب مبستشفى الرازي لألمراض 

النفسية و العصبية بسال،
باحث بسلك الدكتوراه،

جامعة محمد اخلامس السويسي، 
الرباط

بلغ املغرب مع بداية القرن 17 م، مرحلة مهمة من 
السلطة  واالنحطاط فقد كانت  والتجزئة  التفرقة 
املركزية ضعيفة، في وقت كان الغرب يعيش مرحلة 
ظهور  بعد  رشيد(  املولى  تولي  مع  لكن  النهضة. 
بعد  املغرب  توحيد  في  األخير  هذا  )جنح  العلويني 
التراجع الذي عرفه انطالقا من سنة 1664 م. لقد 
حيث  قوية،  دولة  إقامة  على  السلطان  هذا  عمل 
عرفت العلوم الطبية في ظل حكمه تطورا كبيرا، 
الدرب،  نفس  على  إسماعيل  املولى  خلفه  واصل  و 
مؤسسات  جتديد  مع  السياسة،  نفس  معتمدا 
الدولة ،حيث أعاد تنظيم جامعة القرويني بترسيم 
ومن  بشواهدها،  واعترافا  شرعية  ومنح  أساتذتها، 

بينها تلك اخلاصة بالطب .

أسماء  بظهور  التقدم  ذروة  من  الفترة  هذه  متيزت 
عبد  الطبيب  مثل  الطبي،  امليدان  في  مشهورة 

الوهاب أدرّاق. كما نسجل خالل نفس الفترة انتشار 
)choléra( كالكوليرا  املعروفة  األوبئة  من  العديد 
هذا   .)syphilis( والزهري   )peste( والطاعون 
األخير كان مسؤوال عن كارثة سكانية كبيرة حيث 
كان معروفا عنه  انتقاله عن طريق االتصال اجلنسي، 
وقد أوضحت األبحاث بعد ذلك كون بكتيريا اللولبية 
هي   )Tréponème pallidum( الشاحبة 
كونه  الزهري  عن  ُعِرَف  كما  انتقاله.  عن  املسؤولة 

مرضا مزمنا و شديد التخريب.

إلى  املرض  هذا  دخول  في  السبب  املؤرخون  يرجع 
الثامن  شارل  للملك  15م،  القرن  خالل  فرنسا، 
بعد  البالد،  داخل  إلى  الداء  حملو  الذين  وجنوده 
عودتهم من حملة نابولي سنة 1495م، حيث عرف 
وهم    ،)Grosse Vérolela( الكبير  باجلدري  آنذاك 
بذلك يقصدون الزهري .فبعد هذا احلادث أصبح هذا 

مرض الزهري في المغرب خالل القرنين 
18 م و19 م : التطور التاريخي

َّاق الطبيب عبد الوهاب أدر
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 " عليه  يطلق  أو  االيطاليني،  لدى  الفرنسي"  باملرض   " يُعرف  املرض 
مرض نابولي" لدى الفرنسيني.

انتشر هذا الداء كالنار في الهشيم في جميع أنحاء العالم، وال أحد 
يريد أن يعترف بأبوته. و نظرا خلطورة هذا املرض، وسرعة انتشاره لم 
ينج املغرب منه كبقية العالم، و خالل نفس املرحلة، وطيلة سنوات 

بعد ذلك.

وانتقاله  باملغرب،  وأصوله  تاريخه  املرض،  هذا  على  الضوء  لتسليط 
كوباء، يسعى هذا املقال لإلجابة على األسئلة التالية:

الداء  هذا  مواجهة  في  املغرب  في  الطبية  املعارف  متوقعت  كيف   �
الشرس خالل القرنني 18م و 19 م؟

كيف كان حال العلوم الطبية في أوروبا حول مرض الزهري في أوروبا   �
خالل تلك الفترة؟

وهل ميكن مقارنتها بالعلوم الطبية باملغرب من خالل كتاب الطبيب 
املغربي الكبير عبد الوهاب أدراق املعروف بـ " األرجوزة في احلب اإلفرجني" 
"العالج النظري  من جهة، واألوروبية من جهة ثانية من خالل كتاب  

والعملي ملرض الزهري كعدوى قيحية". لصاحبه أرموند ديسبري.

أصول الزهري
"إذا سئلت عن األكثر تدميرا من بني كل األمراض، أجيب دون تردد انه 
ذلك املرض الذي عات فسادا بكل قوة وحصانة ومقاومة ضد العالج، 
التعريف  هذا  قسوة".  بكل  للمريض  وتعذيبا  اجلسم  لكامل  وغزوا 
ضراوة  يظهر  1520م،  سنة  في  أراسموس  ديسدريوس  أعطاه  الذي 

هذا الوباء آنذاك.

كانت بداية الزهري سنة 1495، كما اتفقت أغلب املصادر التاريخية، 
ملك  الثامن،  شارل  جنود  بني  انتشر  ومخيف  جديد  كمرض  عرف  إذ 
فرنسا، خالل غزوه لنابولي خالل احلرب األولى من حمالته على ايطاليا. 

كما عرف بصدمته القوية و تأثيره املدمر على شعوب أوروبا أنذاك.

كان الزهري آو اجلدري الكبير، كما عرف آنذاك في أوروبا، فتاكا، رغم أنه 
لم يَرَْق إلى مرتبة اخلسائر في األرواح التي تسبب فيها الطاعون الدبلي 
)اشارة الى وباء الطاعون الذي اجتاح أوربا  بني1347و و1352  وقضى 
على ثلت سكان القارة(، حيث كانت أعراضه مؤملة، ومثيرة لالشمئزاز 
بظهور تقرحات في األعضاء التناسلية، يليها تبرز ننت وتقرحات تعم 

باقي اجلسد مع ألم شديد.

سنة  ذلك  وكان  اسبانيا،  في  مرة  ألول  وصفا  املرض  على  التعرف  مت 
في  كولومبوس.  كريستوف  رجال  مع  بدخوله  الظن  حيث  1495م، 
بعد   1494 دي طوريس في سنة  انطونيو  لدن  أو من  1493م،  سنة 
عودته من العالم اجلديد. بعد ذلك سيعرف ظهوره الكبير بعد حملة 
الذين  املرتزقة  عودة  بعد  انتشاره  و  الفرنسي،  اجليش  لدن  من  نابولي 

عملوا في اجليش الفرنسي واالسباني إلى مناطقهم األصلية.

17م، عرف الزهري باجلدري األكبر، لكن احلقيقة  16م و  خالل القرنني 
التاريخية، رمبا تختلف عن ذلك، فأبوقراط يصف بدقة اآلفات التناسلية 
واإلصابات التناسلية التي تظهر على شكل " قرحة زهرية"، وكذلك 

العديد  على  املرض،  نفس  بسبب  العظام  متس  إصابات  معاينة  متت 
فترة  وخاصة  التاريخ،  قبل  ما  إلى  تعود  التي  العظيمة  الهياكل  من 
البليوستوسني )1,8 مليون سنة وحتى 11 سنة قبل ميالد املسيح(.

مبدينة  فراكاستورو،  يدعى  ايطالي  طبيب  نشر  1530م،  سنة  في 
"Syphilussive morbus gallicus" أي  فيرونا االيطالية قصيدة 
"الزهري او املرض الفرنسي"، وفيها يحكي عن راع يدعى "سيفيلي" 
)Syphilie( وجد نفسه منكوبا، مصابا بعد إهماله. فهذا هو أصل 
االسم الذي أطلق على هذا املرض سنة 1563م من طرف توماس غال .

الزهري في المغرب
تندر املصادر التاريخية التي حتدثت حول هذا املرض، فأول ذكر أو إشارة 
للزهري في املغرب ترجع إلى بداية القرن 16م، مع ليون األفريقي وكتابه 

"وصف إفريقيا".

ظل هذا املرض غير معروف في املغرب، حتى انتشاره عن طريق اليهود 
املطرودين من األندلس سنة 1492، "وهذا الداء لم يشاهد قط و لم 
اليهود  اسبانيا  فيردناند ملك  الدون  ،لكن مع طرد  يذكر حتى اسمه 
من بالده ، جاء كثير منهم إلى بالد البربر فظهر فيها هذا الداء الذي 
املغاربة  أشقياء  من  لعدد  وكان  اسبانيا،  يهود  من  كثير  عدد  حمله 
قليال في  قليال  انتشر  اليهود، وهكذا  اتصال جنسي مع نساء هؤالء 

ظرف عشر سنوات حتى لم تعد تسلم منه أية أسرة".

عوملوا  املرض  بهذا  املصابني  املرضى  أول  أن  األفريقي  ليون  أيضا  أفاد 
مرض جلدي   :  vitiligo البهاق  أو  )البرص  بالبرص  املرضى  كمعاملة 
يتميز بزوال اللون الطبيعي للجلد(، حيث مت طردهم من بيوتهم، وملا 
أصبح عددهم كبيرا، آنذاك، بدأ قبولهم في اجملتمع "من طرف اآلخرين" 
أو بني الناس العاديني. فمحمد القادري في كتابه " نشر املتاني" يشير 
أن "حمام القلعة" بفاس، الذي كان آنذاك ُمَحبَّساً على املسجد األكبر 
الذي كان مرضا  الفرجني"  "باحلب  املصابني  تردد  للقرويني، كان مجال 
بالشفاء،  يعتقدون  ممن  به،  يغتسل  من  أن  يضيف  كما  جدا،  خطيرا 

يشفون فعال.

مصطفى أخميس كذلك  في كتابه "تاريخ الطب باملغرب" يؤكد انه 
لم يعثر إال على أربع مراجع طبية مغربية تعالج "املرض الفرنسي" أو 

الداء الفرنسي" ،على شكل أرجوزة أو قصيدة طبية ونذكر:
-  قصيدة عبد الكرمي بن مومن لعلج.

-  قصيدة عبد الرحيم الفاسي.
-  قصيدة عبد الوهاب أدراق.

-  ورسالة ابن شقرون.

الزهري في المغرب خالل القرنين 17م و 18م
حكم  الرشيد  املولى  تولى  املغرب،  في  الدمار  من  طويلة  فترة  بعد 

املغرب، فشجع البحث والتقدم العلمي بإعطاء منح للطلبة.

نفس السياسة دأب عليها املولى إسماعيل، الذي أعاد هيكلة جامعة 
األوبئة  ومحاربة  والصحة  بالنظافة  بالغا  اهتماما  وأولى  القرويني، 
البارزين  األطباء  هؤالء  بني  من  لألطباء.  االهتمام  من  املزيد  وأعطى 

مرض الزهري في المغرب خالل القرنين 18 م و19 م : التطور التاريخي
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َّاق، الذي ترعرع في وسط  واملتخصصني نذكر الطبيب عبد الوهاب أدر
عائلي مشتغل بالطب.

ولد سنة 1666م، وتوفي سنة 1746م، درس على يد أبيه الذي كان 
الروحي  االبن  َّاق منه  أدر زيدان من  بن  الرحمن  أيضا طبيبا. جعل عبد 
ألبوقراط وابن سينا . إذ كان شاعرا، مؤلفا لقصائد طبية حول النباتات 
 . إسماعيل  للمولى  وطبيبا شخصيا  الطبية،  العالج  وطرق  الطبية 

ترك أعماال عديدة منها:
-  تعليقات على قصائد ابن سينا.

-  قصيدة تعليمية عن اجلدري.
-  قصيدة عن النعناع.

في قصيدته املشهورة عن املرض الفرنسي واملعروفة بـ " األرجوزة   -
الذي   ، للزهري  ومتأني  دقيق  وصف  على  نقف   اإلفرجني"،   احلب  في 

يعتبره أدراق أصعب مرض على اإلطالق خالل تلك الفترة. 

حيث قال: 

.احلب معدود من البثور       وأمره من أصعب األمور

ويضيف أن هذا املرض، أي املرض الفرنسي أو الزهري، كان موجودا في 
مصر أيضا، وأن انتقاله والعدوى به جنسية دومنا أي نقاش حيث يقول:

.وأسرع العدوى لدى اجلماع       وليس في ذا األمر من نزاع

حتى  أو  حكة،  احمرار،  شكل  على  فيه  العدوى  حالة  أعراض  وتكون 
نزيف أو التهابات بيضاء، واصفا بدقة التقرحات التناسلية، حيث يقول 

كذلك:

.ونازف بالدم والرطوبة        مع لهب وحكة صعيبة

وخبير،  متمرس  طبيب  إلى  ويحتاج  بالصعب،  العالج  أدرّاق  وصف 
تظهر  ، حيث  األولية  العدوى  مع  املرض  من  عديدة  مراحل  ثم يصف 
تقرحات محلية وموضعية تتسع لتصيب املفاصل. ولعالجها يقترح 
إذ  املرض.  تطور  مراحل  من  مرحلة  كل  مع  تتالءم  متنوعة  وصفات 

ينصح باحلجامة، إذ يقول في القصيدة:

أول ما يبد اقصد الباسيليق       به لذي حرارة على الطريق

ثم بعيد ذلك فصد املشترك       إن روعيت شروطه أوال هلك

ثم ينصح باستعمال األعشاب : كاخلروب و القصب الفارسي والعناب، 
مرتكزة  مبواد مضافة  غذائي، مع حمام خاص  وقائي  نظام  إلى جانب 
على نبات الفشاغ  )salsepareille( أو الَعشبة، التي ظلت تستعمل 

حتى بداية القرن املاضي. حيث جاء في القصيدة كذلك:

وقد جربوا غيرها في أمراض       صعيبة شديدة األعراض

فلم يروا لنفعها مماثال       ملا رأوا لها وبرا عاجال

للعصور  تعود  قدمية  طريقة  وهي  بالزئبق،  باحلك  يعالج  كان  كما 
القدمية، ويقول:

إن يأخذوا الزيبق والكندر مع      راتينج حل بزيت وشمع

.وتدهن األطراف في األسبوع      ثالث مرات بذا الصنيع

املرض  تعقيدات  وكذلك  املــرض،  من  للشفاء  التماثل  يصف  ثم 
واملضاعفات املفصلية أو على مستوى القلب، وحتى الوفاة.

عبد الوهاب أدرَّاق وأوروبا : دراسة مقارنة
َّاق مع الزهري، وللمقارنة بعد مرور  فبعد وصف تعامل عبد الوهاب أدر

100 سنة، كيف عاجلت أوروبا مرض الزهري؟

سوف نقف هنا عند حالتني:

األولى: وهي حالة الطبيب استروك)Astruc( وكتابه املوجز املهم   �
حول الزهري، واألمراض التناسلية بعنوان: " عالج األمراض التناسلية"، 
الذي ظهر سنة 1777م، والذي يعتبر تطورا الفتا للنظر حول معارف 
التناسلية،  اإلصابات  يصف  فهو  بالدقة.  واملوصوف  الفترة،  تلك 

واجللدية والعظمية، والبصرية والتي تصيب األحشاء.

 )Armand Despres(احلالة الثانية تتجسد في ارموند ديسبريس  �
في كتابه الذي ظهر سنة 1873م، " العالج النظري والعملي ملرض 
الطرق  نفس  فيه  يؤكد  الذي  القيحية"،  الزهرية  اإلصابات  أو  الزهري 
العملية لعالج الزهري، حتى بعد مرور 100 سنة بعد وفاة عبد الوهاب 

أدرّاق.

فأراموند يسجل األصل التاريخي للزهري في نهاية القرن 16م، وكذلك 
أصل وفود مرض الزهري ذاكرا أنه دخل عبر "اجلماع والتقبيل".

التي  اجللدية،  األعراض  ظهور  بعد  سريريا  الزهري  تشخيص  يبقى 
تنتشر في األعضاء التناسلية، اجللد والفم وهي كالتالي:

. Cyphilides  صفائح مخاطية  -
. Chancre syphilitique درن  -

 Ulcerations profondes  بثور غائرة  -

يعمد أطباء تلك الفترة التي عايشها أدرّاق الذين استعملوا:
-  احلجامة احمللية، املوضعية أو العامة.

-  االغتسال لتليني اجللد.
-  منعم اجللد.

)l'huile de camomille( البابوجن  زيت  استعملوا  لآلالم  وكمضاد 
الفرك  كذلك  استعملو  كما   ،)l'huile de laurier( الغار  وزيت 
متبعة  العالجية  العادة  هذه  ظلت  املوضعي.  للعالج  الزئبقي 
البنسلني  اكتشاف  وحتى  اجمع،  العالم  في  19م  القرن  أواخر  حتى 

.)pénicilline(

تقريبا  موازيا  كان  آنذاك،  املغربي  الطب  مستوى  أن  به  املسلم  من 
ملستوى الطب في الغرب األوروبي، لكن ذلك لم يعمر طويال، فالطب 
املغربي سيعرف بعد ذلك فترة مظلمة عرفت تراجعا عاما فقد خالله 
هذا اجملال طابعه العلمي وتفسخت طرق العالج لتترك املكان ملا ارتبط 
بالشعوذة  والسحر، فقد حتول معظم املستشفيات املهمة خالل تلك 

الفترة إلى مصحات للمجانني وجلأ املرضى إلى التعاويذ والشعوذة.

مثالي  مكان  إلى  فاس،  من  القريبة  يعقوب  موالي  حاّمة  كما حتولت 
خالل  االستعماريون  َّحالة  والر األطباء  أورده  ما  حسب  الزهري،  لعالج 

نهاية القرن 19م، ومطلع القرن 20م .

تايخ الطب
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توقيع معاهدة  وراء  املغرب، كان  في  والصحي  السياسي  الوضع  هذا 
احلماية التي شجعت على اعتماد اجلانب الصحي كوسيلة فضلى من 

بني الوسائل االستعمارية، بل األكثر فعالية.

خاتمـة:
بعد هذه الدراسة املقارنة، ميكننا الوقوف عند النقط التالية:

15م، وعرف في املغرب  أوروبا مع نهاية القرن  ظهور هذا املرض في   
خالل نفس الفترة.

كان للمغرب مع حكم العلويني أطباء كثر، بارزين مثل عبد الوهاب   
أدرّاق الذين اعتمدوا عالجات مختلفة لإلمراض.

الوصفات  نفس  يستعملون  ظلوا  أوروبا  أطباء  أن  كذلك  نسجل   
الطبية، والطرق العالجية التي أعطت الشرعية ألعمال عبد الوهاب 

أدرّاق، وذلك حتى بعد مرور 100 سنة.

نهاية  مع  ألدرّاق  الطبية  واألساليب  الطرق  اختفاء  كذلك  نسجل   
القرن 19م في املغرب، وطغيان الطب التقليدي الشعبي، وذلك حتى 

مجيء احلماية وسياسة مكافحة األوبئة.
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