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تايخ الطب

أنجز التقرير من قبل : أسامة مدراري

المؤتمر الثاني لتاريخ الطب كلية الطب 
والصيدلة بفاس - لجنة التراث -

تاريخ البيمارستانات بالمغرب و األندلس

بعد النجاح الفائق الذي حازه املؤمتر األول حول تاريخ الطب باملغرب، والتي متخضت 

عنه توصيات هامة لعل أبرزها كان هو تشكيل لجنة الرتاث بهاته الكلية املعطاء التي 

جسدت رصحا علميا عظيام داع صيتها وطنيا وعامليا، أن تستحرض تاريخ الطب العريب 

يف  الغرب  تفنن  علمية  مدارس  شكلوا  الذين  الطبية  العلوم  جهابدة  الكبار  وأعالمه 

احتواء مؤلفاتهم والنهل منها والرجوع إليها كوصفة جاهزة استطاع علامؤه وأطباؤه 

يرأسها   لجنة  غريبا عىل  ليس  ذلك  كل  واألكادميية،  العلمية  أبحاثهم  تطوير  بفضلها 

الهرم النموذجي والعميد الرشيف للكلية الربوفيسور موالي حسن فريح،

رئاسة  أبت  أكتوبر 2014،  يومي 15 و 16  الذي نظم  املؤمتر  إنجاح هذا  أجل  ومن 

جامعة سيدي محمد بن عبد الله يف شخص رئيسها الدكتور عمر صبحي، إال أن تجعل 

منه ملتقاً سنوياً يتمتع بإشعاع علمي وطني ودويل، ومن أجل هاته الغاية استدعت 

األستاذ تييس  قبيل:  الكلية خرباء متخصصني وطنيني ودوليني من  بهاته  الرتاث  لجنة 

جون فرانسوا، الخبري الفرنيس املتخصص يف الطب الفرنيس، واألستاذ فرانسوا خافيري 

مارتينز أنطونيو الخبري اإلسباين املتخصص يف تاريخ الطب باألندلس، واألستاذ فيصل 

النارص األمني العام للجمعية الدولية لتاريخ الطب اإلسالمي، والخبري الدويل العريب من 

دولة البحرين الشقيقة.

بفاس  والصيدلة  الطب  كلية  عميد  إرشاف  تحت  املنظمة  اللجنة  سطرت  ولقد 

الربوفيسور سيدي عادل اإلبراهيمي، برنامجا متنوعا وهادفا مزج بني التعريف بتاريخ 

البيامرستانات  تشييد  فكرة  إىل  السباقون  هم  كانوا  الذين  وجهابدته  النفيس  الطب 

بالعديد من املدن املغربية "بيامرستان سيدي فرج بفاس املعلمة التاريخية، سال، طنجة 

مراكش، باإلضافة إىل بيامرستانات بكل من غرناطة واألندلس"، ودورها اإلشعاعي يف 

االستشفاء املعقلن والحكيم لجميع املرىض الوافدين عليها، حيث برز الطب النفيس 

يف عرصهم الذهبي الزاهر، ألنهم دخلوا بابه الواسع من خالل املؤلفات الكثرية التي 

أغنوا من خاللها املكتبات اإلسالمية بالعديد من املراجع والنظريات والحكم الوجيهة 

التي ساهمت يف عالج املرىض النفسانيني يف ظرف وجيز.

النفيس كام أكد ذلك الربوفيسور موالي حسن فريح رئيس  ولعل أبرز علامء الطب 

من اليمني إىل اليسار: الربوفيسور موالي حسن فريح، واألستاذ عمر الصبحي )رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله( الربوفيسور سيدي عادل اإلبراهيمي، األستاذ فيصل النارص.
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لجنة الرتاث، هو العالمة الطبيب الرازي الذي جسد تلك املعلمة التاريخية والكتلة 

العلمية املتحركة، والذي أعترب عبقري زمانه وذلك من خالل توسعه يف شتى العلوم 

العاملية بحوايل 200 مؤلف يحتوي كل واحد  التاريخية  العلمية  للمكتبات  وتزويده 

منها عىل أكرث من 20 مجلد الزالت مرجعا أساسيا لكل عامل يف الطب عرب العصور التي 

تعاقبت بعد وفاته.

الخرباء  من  نخبة  إلقائها  عىل  تناوب  هامة  عروض  بتقديم  املؤمتر  جلسات  ومتيزت 

وبالد  املغرب  من  بكل  البيامرستانات  لحقبة  مجملها  يف  أرخت  واألجانب  املغاربة 

األندلس، حيث قدم األستاذ البشري بنجلون مداخلة تحت عنوان: "تاريخ البيامرستانات 

يف العامل العريب واإلسالمي". ويف نفس املوضوع تطرق الدكتور عبودي فؤاد "لتاريخ 

البيامرستانات باملغرب".

مراكش  مدينة  تجربة  استعرض  فقد  مراكش،  مدينة  من  شفيق  هشام  الدكتور  أما 

مع البيامرستانات من خالل محارضة بعنوان "من العرص الذهبي للبيامرستانات إىل 

"بيامرستان  شيقة حول  محارضة  الركود  عالل  األستاذ  قدم  ذلك  بعد  الحامية".  فرتة 

سال". أعقب ذلك مناقشات مستفيضة للحارضين مبا يف ذلك ضيوف الرشف واألساتذة 

األساتذة  جانب  إىل  فيها  شارك  علمية  مسابقات  ذلك  بعد  تخللتها  كام  املحارضين، 

بعض الطلبة بالكلية.

)جامعة  اسبانيا  من  انطونيو  مارتينيز  خافيري  فرانسيسكو  األستاذ  قدم  ذلك  بعد 

باريس( عرضا حول "بيامرستان غرناطة" )1367/769( و"املستشفى اإلسباين يف طنجة 

بالرباط  الطب والصيدلة  األستاذ جامل محساين من كلية  )1888/1306(". كام قدم 

بالرباط مع دعوته  والصيدلة  الطب  بكلية  الخاص  الطب  تاريخ  عرضا حول متحف 

الحضور إىل زيارته. 

العام  األمني  النارص،  فيصل  األستاذ  عاد  املقدمة  والعروض  املحارضات  ختام  ويف 

للجمعية الدولية لتاريخ الطب العريب اإلسالمي ليقدم محارضة حول "صفات الطبيب 

عرب الزمن".

بأسامء  األطروحات  وقاعة  الرئييس  والبهو  الكلية  مدرجات  تسمية  املؤمتر  شهد  كام 

شخصيات تاريخية رائدة يف مجال العلم واملعرفة. ومن بني هاته األسامء: مدرج موالي 

إدريس األول ومدرج ابن باجة ومدرج ابن طفيل ومدرج ابن ميمون كام سمي أحد 

املدرجات عىل إسم العميد الرشيف لكلية الطب األستاذ موالي حسن فريح كام سميت 

قاعة األطروحات باسم الطبيب الكتامي وهو الذي نال حسب الوثائق املتوفرة أول 

إجازة يف الطب من جامعة القرويني سنة 883 هجرية.

بزيارة  قاموا  حيث  العتيقة،  املدينة  إىل  الحضور  توجه  للمؤمتر،  املسائية  الفرتة  يف 

تاريخية ملكتبة القرويني التي تعج مبؤلفات ومخطوطات نادرة ونفيسة يف مجال الطب 

بعد  اللقاء  ليكون  العلوم،  جميع  يف  الرائدة  اإلسالمية  الحضارة  تاريخ  وكذا  القديم 

ذلك داخل بيامرستان سيدي فرج بسوق الحناء باملدينة العتيقة لفاس، تلك املعلمة 

الحضارية الشامخة التي تصنف ضمن اإلرث التاريخي واملآثر العمرانية التي جعلت 

من مدينة فاس تراثا إنسانيا وحضاريا بامتياز.

المؤتمر الثاني لتاريخ الطب كلية الطب و الصيدلة بفاس

الربوفيسور موالي حسن فريح أثناء تسمية املدرج مبدرج موالي إدريس األول


