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كان الت ِارْيخية دوسية علمية عاملية محنمة سبع سىىية مسحقلة محخصصة في
البحىذ والذساسات الحاسيخية ،غير هادفة للشبح ،ثخيح هصىصها ماملة على شبنة
إلاهترهد بهذف إرشاء املححىي الشقمي العشبي.
َ ْ
كان ال َّت ِارْيخية جعمل بىظام مىظمات املعشفة ،ثذعم قيم الحبادل املعشفي ،يحعاون
فيها الجميع بصفة ثطىعية ولغايات غير سبحية ،مً أجل املحافظة على اله ّىية
ً
وخصىصا اللغة العشبية مىنها الىسيط الشئيس
الثقافية العشبية وإلاسالمية
للحىاصل وثبادل ألابحاذ الحاسيخية بين البلذان العشبية.

اجلغرافيا الطبية عند العرب واملسلمني
أ .د .عبذ الشحمً محمذ الحسً
أسحار الجغشافيا املشاسك
عميذ الشئىن العلمية
جامعة بخد الشضا – جمهىسية السىدان
بيانات املقال:
ثاسيخ اسحالم البحث 72 :أبشيل 7107
ثاسيخ قب ـ ـ ـىل اليش ـ ـ ـش 76 :مايى 7107
التواصل مع املؤلف:
هاثف00249912863818 :
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أ .د .ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﺴﻦ
ﺃﺳﺘﺎﺫﺍ ﻐﺮﺍﻓﻴﺎﺍﳌﺸﺎﺭﻙ–ﻠﻴﺔﺍﻟﺑﻴﺔ
ﻋﻤﻴﺪﺍﻟﺸﺌﻮﻥﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ –ﺟﺎﻣﻌﺔﺑﺨﺖﺍﻟﺮﺿﺎ
ﺍﻟﻨﻴﻞ(ﺑﻴﺾ–ﺟﻤ.ﻮﺭ-ﺔﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ

ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺍ0ﺴﻦ ،ﺍ ﻐﺮﺍﻓﻴﺎ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻌﺮﺏ
ﻭﺍﳌﺴﻠﻤ7ﻥ -.ﺩﻭﺭ-ﺔ ﺎﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭ-ﺨﻴﺔ -.ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻋﺸﺮ؛ ﻳﻮﻧﻴﻮ
.٢٠١٢ﺹ.٥١–٤٥
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ﲬﺴﺔ ﺃﻋﻮﺍﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻴﺔ ٢٠١٢ – ٢٠٠٨

ﻣُﻘﺪَّﻣﺔ

ً
ﻮﺍﻧﺐﺍﻟ~ﺸﺮ-ﺔﺍPﺘﻤﺎﻣﺎ
ﺍPﺘﻢﺍ ﻐﺮﺍﻓﻴﻮﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏﻭﺍﳌﺴﻠﻤ7ﻥﺑﺎ
ً
ﻛﺒ7ﺍﺑﺤﻴﺚﻻﻧﺠﺪﺃﻱﻓﺮﻉﻣﻦﻓﺮﻭﻉﺍ ﻐﺮﺍﻓﻴﺎﺍﻟ~ﺸﺮ-ﺔﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺓ
ﺍﳌﺘﻌﺎﺭﻑﻋﻠ}|ﺎ،ﺇﻻﻭﻛﺘﺐﻓﻴﻪﺍ ﻐﺮﺍﻓﻴﻮﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏﻭﺍﳌﺴﻠﻤﻮﻥ.ﻓﺮﻛﺰ
ﻋﻠﻢﺍ ﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻣﻨﺬﺍﻟﻘﺪﻡﻋ]\ﻛﺸﻒﺍﻟﻌﻼﻗﺔﺑ7ﻥﺍﻟﺒﺌﺔﻭﺴﺎﻥ،
ﻓﺈﺫﺍﺎﻥﺴﺎﻥﺍﺑﻦﺑﻴﺘﻪ،ﻓﻤﻦﺍﻟﺒﺪﻳyﺃﻥﻳ[ﻮﻥﻟﻠﺒﺌﺔﺑﺎﻟﻎ(ﺛﺮ
ﻋ]fﻣﺠﺎﻟﻪﺍ0ﻴﻮﻱ،ﻭﻋ]0¡fﺘﻪﻭﺳﻠﻮﻛﻪﻭ ﺼﺘﻪ،ﻭﻋ]fﺳﺎﺋﺮ
ﺟﻮﺍﻧﺐ ﺸﺎﻃﻪ .ﻭﻻ ﺷﻚ ﺃﻥ ﺗﺰﺍﻳﺪ TﺗﺠﺎPﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﻭ(ﺧﺬ
ﺑﺎﳌﻨﺎ ¤¥ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺗﻨﻮﻉ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟ yzﻳﺪﺭﺳ.ﺎ Pﺬﺍ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺃﻋﻄﻰ
ً
xﻌﺪﺩﺍ ﻟﻔﺮﻭﻋﻪ .ﻭﻣﻦ ﺿﻤﻦ Pﺬﻩ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﻣﺎ ﺗﻤﺤﻮﺭ ﺣﻮﻝ ﺍﻇ.ﺎﺭ
ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑ7ﻥ ¡0ﺔ ﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺒﻴﻴﺔ ﻭPﻮﻣﺎ ﺃﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ
ﻓﻴﻤﺎﻌﺪﺍﺳﻢﺍ ﻐﺮﺍﻓﻴﺎﺍﻟﻄﺒﻴﺔ).(medical Geography
ﻭxﻌﺘ ±ﺍ ﻐﺮﺍﻓﻴﺎ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ً
ً
ﺃﺳﺎﺳﻴﺎ ﻣﻦ ﻓﺮﻭﻉ ﺍ ﻐﺮﺍﻓﻴﺎ
ﻓﺮﻋﺎ
ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ،ﻭﺍﻟ yzﺃﻣﻜﻦ ﻟ.ﺎ ﺃﻥ ﺗﻠﻌﺐ ً
ﺩﻭﺭﺍ \ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ
ﺍﻟﺒﻴﻴﺔ ﻭﺗﻘ ³´µﺃﺳﺒﺎﺏ (ﻣﺮﺍﺽ ﻭ(ﻭﺌﺔ ﺍﳌﻨLﺸﺮﺓ ﺑﺄﻱ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ
ﺍﳌﺠﺘﻤﻌﺎﺕ )ﺍﻟﻐﺎﻣﺪﻯ  ،(١٠ : ١٩٨٤ﻭﻋﻼﻗﺔ ﺍ ﻐﺮﺍﻓﻴﺎ ﺑﺎﻟﻌﻠﻮﻡ
ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺪﻋﻢ ﻞ ﻣ|ºﻢ ¹ﺧﺮ ،ﻭﻗﺪ ﺫﻛﺮ
ﺍﻟ~ﺸﺮﻯ ﻭﺍﻟﺒﻴﻮﻙ) (١:١٩٩١ﺃﻥﻳﺎﻗﻮﺕﺍ0ﻤﻮﻱ )( ١٢٢٩ -١١٧٩
ﺃﺷﺎﺭﺇfjﺃﻧﻪﻣﻦﺍﻟﻼﺯﻡﻋ]fﺍﻟﺬﻳﻦﻳﻤﺎﺭﺳﻮﻥ ﺍﳌ.ﻦﺍﻟﻄﺒﻴﺔﺃﻥﻳ[ﻮﻧﻮﺍ
ﻋ] fﺩﺭﺍﻳﺔ ﻭﻣﻌﺮﻓﺔ ﺟﻴﺪﺓ ﺑﺎﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍ ﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﺃﻭﻌﻠﻢ ﺍ ﻐﺮﺍﻓﻴﺎ.
ً
ﺇﺳ.ﺎﻣﺎ
ﻓ[ﺎﻧﺖ ﺇﺳ.ﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﺍﳌﺴﻠﻤﻮﻥ \ ﺍ ﻐﺮﺍﻓﻴﺎ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ
ً
ﻛﺒ7ﺍ.ﻭfﺍﻟﻌﺼﺮﺍ0ﺪﻳﺚﻳﻘﻮﻝ ﻞﻣﻦ Mayerﻭ Fraizerﺇﻥﻞ
ً
ﺍﻟLﺴﺎﺅﻻﺕﺍﻟﻄﺒﻴﺔﻋﺎﺩﺓﻣﺎﻳ[ﻮﻥﻟ.ﺎﺃﺳﺎﺱﺟﻐﺮﺍ\.
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اﻻﺳﺘﺸﻬﺎد اﻟﻤﺮﺟﻌﻲ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ:

ﺗLﻨﺎﻭﻝ Pﺬﻩﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔﺍ ﻐﺮﺍﻓﻴﺎﺍﻟﻄﺒﻴﺔﻋﻨﺪﺍﻟﻌﺮﺏﻭﺍﳌﺴﻠﻤ7ﻥ،
ﻭﺎﻥ ﻣﻦ ﺃPﻢ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭPﺬﺍ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ Pﻮ ﺃPﻤﻴﺔ Tﻣﺮﺍﺽ
ﻭﺍﻧLﺸﺎﺭPﺎﻭﺗﺄﺛP7ﺎ ﻋ]\ﺍﻟﺴ[ﺎﻥ،ﻭﺩﻭﺭﺍﻟﻌﺮﺏﻭﺍﳌﺴﻠﻤ7ﻥﻓﻴﻤﺎﻋﺮﻑ
ً
ﻻﺣﻘﺎﺑﺎ ﻐﺮﺍﻓﻴﺎﺍﻟﻄﺒﻴﺔ،ﻭPـﺪﻑﺍﻟﺒﺤﺚﺇfjﺗﻮﺿﻴﺢﻣﻔ.ﻮﻡﻭxﻌﺮ-ﻒ
ﺍ ﻐﺮﺍﻓﻴﺎﺍﻟﻄﺒﻴﺔ،ﻭﺃPﻢ(ﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟyzﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟ}|ﺎ ﺍﻟﻌﺮﺏﻭﺍﳌﺴﻠﻤ7ﻥ،
ﻛﻤﺎPﺪﻓﺖﺇ\jﺗﻮﺿﻴﺢﺃﺛـﺮﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞﺍ ﻐﺮﺍﻓﻴﺔﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔﻭﺍﻟ~ﺸﺮ-ﺔ
\ ﺍﻧLﺸﺎﺭ(ﻣﺮﺍﺽ .ﺍﻛLﺴﺐ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺃPﻤﻴﺘﻪ ﻣﻦ ﺃPﻤﻴﺔ ﺍ ﻐﺮﺍﻓﻴﺎ
ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﻜﺒ 7ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻌﺒﻪ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﺍﳌﺴﻠﻤ7ﻥ \ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ
ً
ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍ ﻐﺮﺍﻓﻴﺎ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ،ﻭﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃPﺪﺍﻑ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺗﻢ ﺗﻨﺎﻭﻝ
xﻌﺮ-ﻒ ﺍ ﻐﺮﺍﻓﻴﺎ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ،ﻭﺃPﻢ (ﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟ yzﺃﺷﺎﺭﺇﻟ}|ﺎ ﺍﻟﻌﺮﺏ
ﻭﺍﳌﺴﻠﻤ7ﻥ،ﻭﻌﺾﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞﺍ ﻐﺮﺍﻓﻴﺔﺍﻟxyzﺴﺎﻋﺪ\ﺍﻧLﺸﺎﺭPﺎ.
ﻭﻗﺪ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇ fjﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺃPﻤ.ﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ
ﻭﺍﳌﺴﻠﻤ7ﻥﺎﻥﻟ.ﻢﺍﻟﺴﺒﻖ\Pﺬﺍﺍﻟﻔﺮﻉﻣﻦﻓﺮﻭﻉﺍ ﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻭﺍﻟﺬﻱ
ً
ﻻﺣﻘﺎ ﺑﺎ ﻐﺮﺍﻓﻴﺎ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍ \jﺃ|ﻢ
ُﻋﺮﻑ
ﺍﻛLﺸﻔﻮﺍﻋﺪﺩﻣﻦ(ﻣﺮﺍﺽ،ﻭﺭﻄﻮﺍﺻﺎﺑﺔ |ﺎﻭﺍﻧﺘﻘﺎﻟ.ﺎﻭﺍﻧLﺸﺎﺭPﺎ
ﻌﻮﺍﻣﻞﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺔﻣﺨﺘﻠﻔﺔ.ﻭﻋﻠﻴﻪﺃﻭﺻﺖﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔﺑﻀﺮﻭﺭﺓPTﺘﻤﺎﻡ
ﺑﺎﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕﺍﻟyzﺗﻨﺎﻭﻟﺖ(ﻣﺮﺍﺽﻭﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞﺍ ﻐﺮﺍﻓﻴﺔﺍﻟyzﺳﺎﻋﺪﺕ
ﻋ]\ﺍﻧLﺸﺎﺭPﺎﻟﺪﻱﺍﻟﻌﺮﺏﻭﺍﳌﺴﻠﻤ7ﻥ.
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عبد الرحمن الحسن ،الجغرافيا الطبية...

وقد تعرضت كتب ال ﺮاث الجغرافية لذكر بعض املناطق
وأمراضهاِ ،واعتقد كث ﺮ من الجغرافي ن أن هناك عالقة ب ن املناخ
ؤالامراض ،وع ﺮوا عن ذلك "بأمزجة البلدان وأهوا ا" ،فكان لهم
السبق ي ذلك .فإذا أراد القارئ أن يجد ي القرن الحادي عشر
عجيبة من العجائب الجغرافية فال يبح ن ع ا ي أوربا ال صارت
آنذاك بربرية ،ولكن ليبحث ع ا عند العرب )وجدي .(١٢٢ : ١٩٦٧
و ي العصر الحديث أدركت الحضارة الغربية أهمية الجغرافيا
الطبية فأدرج ا ضمن املقررات الدراسية ح ي أقسام الطب
الوقائي )طب املجتمع( ناهيك عن إنشاء كليات متخصصة ف ا كما
هو الحال ي هولندا )الرديﺴ .(١١ : ٢٠٠١
ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺔ

أهتم ٕالانسان باألبعاد املكانية الجغرافية للمرض وحاول
تأط ﺮها خر ً
ائطيا ،فتدرس الجغرافيا الطبية أدق التفاصيل،
وتعرض ملا تخلفه البيئة من ضرر ع ى صحة ٕالانسان ،وما ينتج ع ا
من أمراض ،و تم بدراسة املرض ونوعه ،والبيئة ال ينشأ ف ا،
وتحدد مسببه وناقله ومضيفه ،واملتضرر به ودورة حياته ،كما
تعرض للظروف البيئية املواتية للمسبب والناقل والعائـل ،وال
اهتم املسلمون ا كث ًﺮا .وتمثلت مشكلة الدراسة ي السؤال الرئيس
التا ي :هل َعرف املسلم ن الجغرافيا الطبية؟ وتتفرع منه ٔالاسئلة
ٓالاتية :ما ي أهم ٔالامراض ال كانت موجودة ي بيئ م؟ وما ي
العوامل الجغرافية ال تؤثر ي انتشار ٔالامراض؟
أﻫﺪاف اﻟﺪراﺳﺔ

دف هذﻩ إ ى:
 – ١التعرف ع ى دور املسلم ن ي الجغرافيا الطبية.
 – ٢الوقوف ع ي بعض ٔالامراض املنتشرة ي بعض املناطق.
 – ٣استعراض بعض العوامل الجغرافية ال ساهمت ي الاصابة
باألمراض.

تعد الجغرافيا الطبية أحد الفروع الحديثة لعلم الجغرافيا،
وقد عرفها البعض بأ ا ذلك العلم الذي يتم فيه تطبيق ٔالاساليب

يش ﺮ الحموي ي مقدمة معجمه إ ى أن ٔالاطباء ي حاجة إ ى
معرفة الجغرافيا ،وأن حاج م إل ا ضرورية )الحموي ١٩٥٥م.(١ :
لقد كان الجدري من ٔالامراض الجلدية ال تركت بصما ا ع ي
ُ
حيا ً
الجنس البشري ً
وميتا ،ويزعم بعض الك ﱠتاب أن املرض انتشر
ي أوربا مع قبائل القوط والجومان ،حيث يصف جريجوري ي
ً
مرضا ينطبق عليه ،ولكن الوثائق التاريخية تثبت أن هذا
فرنسا
ً
منتشرا ي شمال إفريقيا قبل أن يحل القرن السادس
املرض كان
امليالدي ،ويصف أبو بكر الرازي ي صدر القرن العاشر امليالدي هذا
وصفا ً
املرض ً
ً
دقيقا ،حيث كان
منتشرا ي بالد الشرق ٔالادنى ي ذلك
الوقت ،وهناك ِاعتقاد أن املرض وفد من بالد الحبشة عن طريق
العرب إبان حرب عام الفيل ،ثم نقله العرب إ ى مصر وم ا إ ى
أسبانيا ،ومن خاللها إ ى دول القارة ٔالاوربية )السبعاوي .(٥ :١٩٩٧
وتناول ابن خرداذابة ي عجائب طبائع البلدان ما يمكن أن
يندرج تحت "الجغرافيا الطبية" ،يقول ابن خرداذبة َمن أقام
ً
ً
ناقصا ،وال يوجد ا أحد
بقصبة ٔالاهواز حوال فتفقد عقله وجدﻩ
له وجنة حمراءُ ،
والحم َ ا دائمة .ذكر الجاحظ أن عدة من قوابل
ً
محموماَ ...ومن دخل
ٔالاهواز أخ ﺮته أ ن ربما قبلن املولود فيجدنه
بالد الزنج فالبد أن يجربَ ،ومن سكن البحرين عظم طحاله .قال
الشاعرَ :ومن يسكن البحرين يعظم طحاله ...ويحسد بما ي بطنه
وهو جائع )خرداذبة ١٨٨٩م.(١٧١ –١٧٠ :
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أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺔ

ً
ً
بلغت مكانة علوم الحياة ي ّ
عظيما ،ح
ظل ٕالاسالم مبلغا
ِ
أصبح املسلمون ف ا سادة ،وقد ملكوا ناصي ا كما ملكوا ناصية
العالم ،فغدت جامعا م مفتوحة للطلبة ٔالاوربي ن الذين نزحوا من
بالدهم لطلب تلك العلوم ،وطفق ملوك أوربا وأمراؤها َي ِف ُدون إ ى
َ
ّ
بالد املسلم ن ليعالجوا ف ا ،وهو ما دعا العالمة الفرنﺴ جوستاف
لوبون يتم لو أن املسلم ن استولوا ع ى فرنسا؛ لتغدو باريس مثل
قرطبة ي إسبانيا املسلمة )لوبون  ،(١٣ : ١٩٦٩وقال ً
أيضا تعب ًﺮا
ﱠ
العلمية ي ٕالاسالم" :إن أوربا مدينة للعرب
عن عظمة الحضارة
)املسلم ن( بحضار ا )لوبون  .(٥٦٦ : ١٩٦٩لكل ذلك كانت أهمية
هذﻩ الدراسة.

الجغرافية ع ي املشكالت الصحية ،وذلك إلبراز التوزيع املكاني
ألنماط ٔالامراض املرتبطة باإلنسان ) .(Hunter 1974 : 46توجد
تعريفات متعددة للجغرافيا الطبية ،فﻬ تع دراسة العالقة ب ن
البيئة وصحة ٕالانسان ،أو ي العلم الذي يبحث عن التفس ﺮات
الجغرافية لظهور ٔالامراض وانتشارها )شرف  (٩ : ١٩٨٦وإ ا علم
مستقل من العلوم ٔالاخرى يركز ع ى دراسة ٔالامراض املعقدة
واملركبة ذات العوامل املتعددة )ماجالشان : ١٩٧٢ Mc Glashan
 .(٥و ى تعريف آخر لبانكس ذكر بأ ا تم بدراسة العوامل
الجغرافية وتأث ﺮها ع ى الصحة واملرض )بانكس : ١٩٥٩ Banks
.( ٢١٥
كما عرفها سكوفورتسوف  Skvortsovبأ ا تم بدراسة
املناطق املتنوعة من ٔالامراض ،وذلك من وجهة نظر التأث ﺮ الك ى أو
الجزئي لهذﻩ البيئة ع ى الحالة الصحية للسكان )اللبان .(١ :١٩٩٩
ً
وأيضا عرفها )ماى  (٩ : ١٩٥٠ : Mayبأ ا تم بدراسة العالقات
ب ن العوامل الباثولوجية ) (Pathogensوالعوامل الجغرافية
) .(Geogensوعليه تصبح الجغرافية الطبية بأ ا ذلك العلم الذي
يتم فيه تطبيق ٔالاساليب الجغرافية ع ى املشكالت الصحية ،وذلك
إلبراز التوزيع املكاني ألنماط ٔالامراض املرتبطة باإلنسان .و ي سنة
ً
تعريفا للجغرافيا الطبية بأ ا تطبيق
١٩٦٣م قدم هن ﺮ )(Hunter
للمفاهيم ؤالاساليب الجغرافية لدراسة الصحة واملشكالت املرتبطة
ا.
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ولهذا فإن ابن سينا ُي َع ﱡد ﱠأول من أرﺳ )علم الطفيليات( الذي
َ َ َ
ف ﱠ
ّ
ﱡ
ألول َم ﱠرة )ال اب
الطب الحديث؛ فقد وص
يحتل مرتبة عالية ي
ِ
السحايا ٔالاو ي( ﱠ
وفرقه عن )ال اب السحايا الثانوي(  -وهو الال اب
السحائي  -وغ ﺮﻩ من ٔالامراض املماثلة ،كما ﱠ
تحدث عن طريقة
ً
أنواعا من السرطانات
استئصال )اللوزت ن( ،وتناول ي آرائه الطبية
كسرطان الكبد ،والثدي ،وأورام العقد الليمفاوية ،وغ ﺮها )النجار:
 .(١٣٣ويذكر ابن الفقيه أن من عيوب الشام ك ﺮة طواعي ا والناس
يقولون حم خي ﺮ وطواع ن الشام ودماميل الجزيرة وجرب الزنج
ً
ً
وطحال البحرين ،قالوا َومن أقام باملوصل حوال وجد ي قوته فضال
ومن أطال الصوم باملصيصة خيف عليه الجنون )ابن الفقيه
١٨٨٥م .(١١٨ :وقد تناول النويري ) ٧٣٢ – ٦٧٧هـ( ٔالاقطار الشه ﺮة
بأنواع معينة من ٔالامراض فقال :طواع ن الشام ،وطحال البحرين،
ودماميل الجزيرة ،وحم خي ﺮ ،وجنون حمص ،وعرق اليمن ،ووباء
مصر ،وبرسام العراق ،وقروح بلخ )النويري .(٣٧١ – ٣٧٠ :١٩٢٣
اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻓﻲ اﻧﺘﻘﺎل اﻷﻣﺮاض
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من خالل تعريف الجغرافيا الطبية يتضح أن العوامل
الجغرافية الطبيعية والبشرية لها أثر كب ﺮ ي انتشار ٔالامراض،
واملسلم ن من خالل اهتمامهم بالبيئة أشاروا إ ى هذﻩ العوامل
الجغرافية املختلفة ومدى تأث ﺮها ي انتقال وانتشار ٔالامراض ب ن
الناس ،وهنا سيتم التطرق إ ى بعض هذﻩ العوامل:
 -١املناخ:
ً
يعت ﺮ املناخ من أك ﺮ العوامل الطبيعية تأث ﺮا ع ي حياة وصحة
ٕالانسان ،فبعض الجغرافي ن املسلم ن ي العصور الوسطي قد
الحظوا العالقة الكب ﺮة ب ن املناخ والصحة واملرض )البشري
والبيوك ١٩٩١م ،(١ :ومن أولئك الجغرافيون ابن حوقل الذي
حاول الربط ب ن املناخ والنشاط البشري .وهناك ابن خلدون وما
ذكرﻩ ي أثر املناخ ي أخالق البشر والعالقة ب ن املناخ وسلوك
ٕالانسان )محمدين  .(٢٠٣ :١٩٩٣كما يوجد كتاب املسعودي "مروج
الذهب" الذي أشار ي قسم منه إ ى العالقة ب ن البيئة وصحة
ٕالانسان.
 -٢فساد الهواء:
ّ
للهواء وتلوثه دور كب ﺮ ي انتشار ٔالامراض ،فيعزي املجوﺳ )كان
ً
حيا قبل سنة  ٣٨٤هـ ٩٩٤ /م( حدوث وانتشار ٔالاوبئة إ ى تبدالت
الجو وفساد الهواء بالعفونات فيقول :فأما خروج الهواء عن
الاعتدال ي جملة جوهرﻩ ،فهو أن يستحيل ي جوهرﻩ و ي كيفياته
اضا وأعر ً
إ ى الفساد والعفن ،فيحدث ي الناس أمر ً
اضا رديئة …
وتسم هذﻩ ٔالامراض ،بالوافدة وإنما سميت أمراض زمان واحد،
وذلك ألن السبب املحدث لها عامل مش ﺮك وهو الهواء املحيط بنا.
وأما تغ ﺮ جوهر الهواء من قبل املوضع فيكون إما من بخارات
تحدث من ك ﺮة الثمار والبقول إذا عفنت ف ﺮتفع م ا بخارات رديئة
تخالط الهواء ،أو من بخارات ترتفع من الخنادق ،أو من البح ﺮات
من ٓالاجام ،أو من أقذار املدن ،وأما من حيث القت ى واملوتى تكون ي
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ّ
والطب
وإن روعة ٕالاسهامات ٕالاسالمية ي الجغرافيا الطبية
ِ
ّ
ﱠ
الطبية النادرة ،ال
لتتج ى ي تخريج هذا الحشد من العبقريات ِ
ّ
الطب إ ى اتجاﻩ آخر ،تابعت
كان لها الفضل الكب ﺮ ي تحويل مسار ِ
ُ
أجيال ٔالاطباء إ ى يوم الناس هذا .وإن بدايات تلك
املس ﺮ ع ى نهجه
َ
ُ
الصنعة تكمن ي أن ٕالانسان منذ و ِجد ع ى ظهر ٔالارض وهو تدي
إ ى أنواع من التطبيب ﱠتت ِفق مع مستواﻩ العق ي ﱡ
وتطورﻩ ٕالانساني مع
ربطه لذلك بالبيئة الجغرافية للبلدان واملناطق ،وكان ذلك النوع
ً
ّ
ّ
انسجاما مع املستوى الحضاري
بالطب )البدائي(
الطب ُيعرف
من
ِ
ِ
لإلنسان ،ولذلك نجد ابن خلدون يذكر أن ..." :للبادية من أهل
العمران ًّ
طبا يبنونه ي أغلب ٔالامر ع ى تجربة قاصرة ،ويتداولونه
ً
متوارثا عن مشايخ ال ّي ،وربما ﱠ
صح منه ء ،ولكنه ليس ع ى
ِ
قانون طبي ي" )ابن خلدون .(٦٥٠/١
ويش ﺮ املقدﺳ إ ى أهل بغداد بأ م قليلو ٔالاعمار )املقدﺳ
 .(٣٤ :١٩٠٦ويضيف فيقول" :فيه ً
أيضا للمقيم بق وبراغيث وكرب
عظيم ،و ي الليل دبس و ي ال ار حر السموم )املقدﺳ :١٩٠٦
 ،(٤١٠ويتحدث املقدﺳ عن ع ن ماء بط ﺮية تغ ي تعم أك ﺮ
حمامات البلد ..و ي هذﻩ الكورة ماء مسخن يسم الحمة حار
اغتسل فيه ثالث أيام ثم اغتسل ي ماء آخر بارد )حمام السونا( وبه
ُ َ
صغر
َج َرب أو قروح أو ناسور أو أي علة تكون ،برأ بإذن ﷲ ..وبح ﺮة
أعجوبة يقلب ف ا ر ٔالاردن و ر الشراة  ..وأن احتقن بما ا اشفي
من علل كث ﺮة ،ولها موسم ي شهر آب يذهب إل ا ٔالاحداث
وأصحاب العلل" )املقدﺳ .(١٨٥ :١٩٠٦
وقد برزت شخصيات إسالمية المعة ي ميدان علم الطب
والجغرافية الطبية ،من أمثال ابن سينا )ت ٤٢٨هـ( ،لدراسة البيئة
َ
الجغرافية دراسة جيدة ،والذي استطاع أن ُيق ِّدم لإلنسانية أعظم
توصل إليه من اكتشافات ،وما ﱠ
ﱠ
يسرﻩ ﷲ له من
الخدمات بما
ﱠ
فتوحات طبية جليلة؛ فقد كان أول من اكتشف العديد من
ٔالامراض ال ما زالت منتشرة ح ٓالان ،فهو الذي اكتشف ﱠ
ألول
َم ﱠرة ُط َف ْيل )ٕالانكلستوما( ،ﱠ
وسماها الدودة املستديرة ،وهو بذلك قد
العالم ٕالايطا ي )دوبي ( بنحو  ٩٠٠سنة ،كما أنه ﱠأول من
سبق ِ
ﱠ
وصف الال اب السحائي ،وأول من ﱠ
فرق ب ن الشلل الناجم عن
سبب داخ ي ي الدماغ ،والشلل الناتج عن سبب خار ي ،ووصف
ً
ﱠ
استقر
مخالفا بذلك ما
السكتة الدماغية الناتجة عن ك ﺮة الدم،
ً
ﱠ
ّ
ﱠ
الطب اليوناني القديم ،فضال عن أنه أول من فرق
عليه أساط ن
ِ
ب ن املغص املعوي واملغص الكلوي )النجار ،(١٣٣ ،١٣٢ :كما
ُ َ
ألول َم ﱠرة ً
كشف ابن سينا  -ﱠ
أيضا  -ط ُرق العدوى لبعض ٔالامراض
ُ
كالج َد ِر ّ ِي والحصبة ،وذكر أ ا تنتقل عن طريق بعض
املعدية
ّ
ﱠ
والجو ،وقال" :إن املاء يحتوي ع ى
الكائنات الحية الدقيقة ي املاء
ِ
ًّ ُ
ّ
ﱠ
تسبب بعض
جدا ال ترى بالع ن املجردة ،و ي ال
حيوانات صغ ﺮة
ِ
ﱠ
َ
ُ
ٔالامراض" )الدفاع  .(٢٩٨ :١٩٩٨وهو ما أكدﻩ )فان ليو وك( ي
ّ
املتأخرون من بعدﻩ بعد اخ ﺮاع املجهر.
القرن الثامن عشر والعلماء
ِ

دراﺳﺎت
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بواسطة املياﻩ ،ؤالامراض الناتجة عن تلوث املياﻩ .فإن رسالة ابن
رضوان )دفع مضار ٔالابدان بأرض مصر( محاولة رائدة ي مجال
ً
الجغرافية الطبية .كما يمكن ً
ً
مبكرا ي طب
أيضا اعتبارها بحثا
ٔالامراض املتوطنة .فأكد ابن رضوان ع ى أن مياﻩ النيل تتلوث
نتيجة وقوفه عن الحركة الحتقان املاء فيه وعند الفيضان حيث
يجلب العفونات ؤالاوساخ من املستنقعات واملدن ال يمر م ا،
لذلك يؤكد ع ى ضرورة غليه وتصفيته قبل شربه ،كما أكد ً
أيضا
أن مياﻩ آبار القاهرة ال تصلح للشرب أل ا تختلط بما يرشح ف ا من
عفونة املراحيض ،جاءت آراؤﻩ هذﻩ ي رسالته )دفع مضار ٔالابدان
بأرض مصر( ،وقد استبان أن املزاج الغالب ع ى أرض مصر الحرارة
والرطوبة وأنه ذو أجزاء كث ﺮة وأن هواؤها وماؤها رديئان وأردأ ما
يكون النيل بمصر عند فيضانه وعند وقوف حركته وع ى ذلك
فينب ي أن يغ ى املاء ويبالغ ي تصفيته … فرداءة ماء النيل ناتجة
من وقوف حركته ي زمن الصيف ومن حركة زيادته ألن يجلب معه
ٔالاقذار والعفونات ،ولذلك ينب ي أن يسقى النيل من املواضع ال
ف ا جريانه أشد والعفونة ف ا أقل .وأما ٓالابار فإن ماؤها ال يصلح
للشرب منه لقرب مياﻩ القاهرة وضواح ا من وجه ٔالارض مع
سخاف ا يوجب ضرورة أن يصل إل ا بالرشح من عفونة املراحيض
ء ما وألن بطائح ٔالارض تمت ئ م صار ماء النيل ي أيام فيضانه
)الخطابي .(١٥٧ :١٩٨٨
ويقول ابن زهر )  ٥٥٧ – ٤٦٤هـ١١٦٢ – ١٠٧٢ /م( :وأما املياﻩ
فإ ا إن كانت ً
مياها راكدة تن ن وتكون عكرة بما تح ا من حمأ
وأقذار ،فإ ا قد يكون ع ا ما ذكرته من الوباء بالحميات الدقية
)ابن زهر  .(٤٢٢ :١٩٨٣وجاءت إشارات عديدة لدى ٔالاطباء العرب
واملسلم ن حول العالقة ب ن املستنقعات وانتشار ٔالاوبئة من ذلك
قول الزهراوي ي الحم الوبائية :من أسباب إفراط الكيفيات ع ى
الهواء من بخارات املياﻩ الراكدة املتعفنة وما يغلب ع ى الهواء من
روائح الجيف والقت ى… وما شاكل ذلك ،فإذا تغ ﺮ الهواء وفسد
بأحد هذﻩ ٔالاسباب ،والسيما ن ن الجيف واملوتى فهو أعظم ً
ضررا
فيعرض عند ذلك تغ ﺮ ألك ﺮ الناس أمراض خبيثة رديئة … وتحدث
هذﻩ الحميات … باستنشاق الهواء )الزهراوي.(١٥٧ :
وعن كيفية الحصول ع ى املاء الصالح أو استصالحه يري ابن
سينا أن أفضل املياﻩ ،مياﻩ العيون الجارية واملتحدرة من مواضع
عالية وكذلك ماء املطر ،ومن نصائحه إلصالح املاء قوله :والتصعيد
والتقط ﺮ مما يصلح املياﻩ الرديئة فإن لم يكن ذلك فالطبخ .وأما
مياﻩ ٓالابار فرديئة وذلك ألن مياهها محتقنة مخالطة لألرضيات…
وأردؤها ما جعل لها مسالك ي الرصاص فتأخذ من قوته وتوقع
كث ًﺮا من قروح ٔالامعاء .وهذﻩ إشارة صريحة إ ى حاالت التسمم
ً
خصوصا املكشوفة فرديئة… واملياﻩ
بالرصاص .واملياﻩ الراكدة ٔالاجية
الراكدة كيفما كانت غ ﺮ موافقة للمعدة… واملياﻩ ال يخالطها جوهر
معدني وما يجري مجراﻩ واملياﻩ العلقية فكلها أردأ ولكن ي بعضها
منافع )ابن سينا بدون تاريخ .(٩٣ :وقد أشاروا إ ى غليان املاء وذلك
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البلد أو بالقرب منه إما حرب يقتل فيه كث ﺮ من الناس ،أو موت
ال ائم ،ثم إذا حدث ف م الوباء ف ﺮتفع من تلك الجيف بخارات
رديئة فتخالط الهواء فيستحيل الهواء إ ى جوهر البخار وكيفيته
فيستنشقه الناس فتك ﺮ ف م ٔالامراض الرديئة املهلكة كاملوت الذي
عرض ألهل أثينا )املجوﺳ ١٢٩٤هـ.(١٦٩ – ١٦٨ :
أستد ى الخليفة ي بغداد شيخ ٔالاطباء أبا بكر الرازي وطلب منه أن
ً
تصميما ملستشفى كب ﺮ ي ضوا ي بغداد يكون أك ﺮ وأحدث ما
يعد
أن ﺊ ي زمانه ..فاش ﺮى الرازي فخذﻩ لحم كب ﺮة وقطعها إ ى قطع
صغ ﺮة ..ووضعها ي أماكن مختلفة من ضوا ي بغداد ..وأخذ كل
يوم يمر ع ى اللحم ل ﺮى تأث ﺮ الجو والزمن عل ا ..فالقطعة ال
ً
فاسدا وال يصلح
تلفت بسرعة ِاعت ﺮ أن الهواء ي هذﻩ املنطقة
إلقامة املستشفى ..أما القطعة ال ظلت صالحة ِاعت ﺮ الهواء ي
ً
صحيا أك ﺮ من غ ﺮﻩ ..و ذﻩ الفكرة الذكية وضع الرازي
هذﻩ املنطقة
أول قاعدة الختبار البيئة الصالحة لالستشفاء والعالج.
ّ
ويعرف ابن سينا ) ٤٢٨ – ٣٧١هـ  ١٠٣٧ – ٩٨٠ /م( الهواء
الجيد فيقول :الهواء الجيد الجوهر هو الهواء الذي ليس يخالطه
من ٔالابخرة ؤالادخنة ء غريب ،وهو مكشوف للسماء غ ﺮ محقون
الجدران والسقوف )ابن سيناء ،بدون تاريخ .(٨٤ :ولإلمام الغزا ي
قول جدير بالذكر عن حقيقة حامل املكروب وف ﺮة الحضانة ،يقول:
إن الهواء ي البلدة املصابة بالوباء ال يضر من حيث مالقاته ظاهر
البدن بل من حيث دوام الاستنشاق فيصل إ ى القلب والرئة فيؤثر
ّ
ي الباطن وال يظهر ع ى الظاهر إال بعد التأث ﺮ ي الباطن فالخارج من
البلد يقع به الوباء ال يخلصن ً
غالبا مما استحكم به )البار.(٧٦ :
ويذكر ابن رضوان )ت  ٤٦٠هـ١٠٦٧ /م( بأن فساد الهواء هو أحد
أسباب حدوث ٔالامراض الوافدة )ٔالاوبئة( فيقول :والهواء تتغ ﺮ
كيفيته ع ى ضرب ن ،أحدهما تغ ﺮﻩ الذي جرت به العادة ،وهذا ال
ً
ً
ً
ممرضا ،والثاني تغ ﺮﻩ
وافدا ولست أسميه تغ ًﺮا
مرضا
يحدث
الخارج عن مجرى العادة وهذا هو الذي يحدث املرض الوافد،
وكذلك الحال ي الباقية فإ ا إما أن تتغ ﺮ ع ى العادة فال يحدث
ً
ً
خارجا عن العادة فيحدث املرض
مرضا ،وأما أن يكون تغ ﺮها تغ ًﺮا
الوافد وخروج تغ ﺮ الهواء عن عادته يكون إما أن يسخن أك ﺮ أو
ي ﺮد أك ﺮ أو يرطب أو يجف أو يخالطه حال عفنية ،والحال العفنية
إما أن تكون قريبة وإما بعيدة )ابن رضوان .(٤٦ :١٩٨٨
ً
وكذلك ذكر إبراهيم عبد الرحمن ٔالازرق )كان حيا  ٥١٨هـ /
١٤١٢م( ي كتابه )تسهيل املنافع( الصريح ي ذكر وتحديد ٔالامراض
املعدية نتيجة تلوث الهواء حيث يقول :وينب ي لإلنسان اجتناب
ٔالامراض املعدية بواسطة الهواء إ ى مجالسة أصحا ا كالجذام …
والرمد والسل فليحذر القرب من أصحا ا وليتباعد ع م إ ى فوق
الرمح إ ى ما بعد )ٔالازرق ،بدون تاريخ.(١٨٠ :
 -٣املياﻩ:
ً
ً
يلعب املاء دورا مهما ي الصحة واملرض ،فيؤثر املاء ي املرض
بعدة طرق م ا ٔالامراض الناتجة عن قلة املياﻩ ،ؤالامراض املنقولة
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دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ .ﻣُﺤﻜّﻤﺔ .رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

 -٥الحيوانات والحشرات:
الحيوانات والحشرات لها عالقة قوية بكث ﺮ من ٔالامراض ،فجاء
ذكر مرض داء الكلب لدى أغلب ٔالاطباء العرب واملسلم ن من أمثال
ّ
املجوﺳ  ،وابن سينا ،وابن النفيس ،والدم ﺮي
ع ي بن العباس
وغ ﺮهم ووصفوﻩ قبل باستور)محمد  (٢٨١ :١٩٨٧الذي أعلن أنه
أول َمن اكتشفه ووصف اللقاح للتحص ن منه ،ويتب ن مما كتبه
ٔالاطباء العرب إ ى معرف م بأن مرض داء الكلب من ٔالامراض
املعدية ال تنتقل لإلنسان عن طريق الكالب .وهذا جعل املسئول ن
ينت وا إ ى خطر الكالب السائبة ع ى البيئة وٕالانسان ،فمما يروى
الق ﺮوان )املتو ى سنة  ٢٤٠هـ/
أن ٕالامام ابن سحنون قا
١٨٥٤م( أمر الشرطة بقتل الكالب ال تجول بطرقات املدينة )بن
ميالد  .(١٥٣ :١٩٨٠ومما يؤثر عن الطبيب ابن التلميذ أنه ذكر
ضرر الذباب ع ى الجرح قبل اكتشاف املتأخرين له ،حيث قال:
ال تحقرن ً
عدوا الن جانبه ولـو يكون قليل البطش والجلد ،فللذبابة
ي الجرح املمد يد تنال ما قصرت عنه يد ٔالاسد )ابن أبي أصيبعة
.(٢٨٣ :١٩٥٦
وعرف ٔالاطباء العرب واملسلمون أن ناقل مرض حبة بغداد )أو
يسمو ا البلخية( حشرة تشبه البعوض )ذبابة الرمل( .يقول ابن
سينا عن ذلك :والبلخية من جنس السعفة الرديئة وربما كان سب ا
ً
لسعا مثل البعوض الخبيث )ابن سينا ،(٢٨٨ :وهذا من أقدم
ٕالاشارات إ ى حدوث أو انتقال مرض مستديم ومستوطن بعد عضة
حشرة )محمد ،التقي  .(١٠٦ :١٩٨٢وقد أسهب ٔالاطباء العرب
واملسلمون ي ذكر تأث ﺮ عضة الحيوانات والهوام والحشرات وكذلك
ي كيفية التخلص من ٔالانواع الضارة )كالحيات ،والعقارب،
وال ﺮاغيث ،والبعوض ،والفأر ،والذباب ،والزناب ﺮ ،والخنافس،
ؤالارضة… الخ( .وكل ذلك لتأم ن بيئة صحية خالية من ٔالامراض.
 -٦الانتقال املباشر للعدوى:
تواجد السكان ي ح واحد يساعد ي كث ﺮ من ٔالاوقات ع ي
انتقال املرض من الشخص املصاب إ ى الشخص السليم ،ولقد
جاءت أقوال الرازي ) ٣١٤ – ٢٥١هـ٩٢٧ – ٨٦٥ /م( مؤكدة هذﻩ
الحقيقة حيث يقول" :ومما يعدي الجذام والجرب والحم الوبائية
)التيفوئيد( والسل … .إذا جلس مع أصحا ا ي البيوت الضيقة
وع ى الريح ،والرمد ربما أعدي بالنظر إليه  ،والقروح الكث ﺮة
الرديئة ربما أعدت بالجملة كل علة لها ن ن وريح فليتباعد عن
صاح ا )الرازي  .(٢٢٥ :١٩٨٧وكتب أبو جعفر أحمد بن خاتمة
املراك املتو ى سنة ) ٧٧١هـ١٣٦٩ /م( ي كتابه )تحصيل غرض
القاصد ي تفصيل املرض الوافد( وثبت فيه بداية انتشار الطاعون
ي السواحل ٔالاندلسية  ٧٤٥هـ١٣٤٧ /م وأنه شهد انتشارﻩ ي
مسقط رأسه املرية وأشار ي كتابه إ ى املسائل ال تتعلق باستعداد
أناس لإلصابة بعدوى الطاعون ومناعة آخرين ،وتكلم عن انتقال
املرض من املصاب إ ى السليم من طريق املالبس والفرش املالمسة،
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بغرض قتل امليكروبات وغ ﺮها ،فيقول ابن رضوان :وينب ي أن ما
يروق ويشرب ،وإن تصفيه بأن تجعله ي آنية الخزف والفخار أو
الجلود ،وتأخذ ما يصل منه بالرشح ،وإن شئت أسخنته بالنار
وجعلته ي هواء الليل ح يروق ،ثم قطعت منه ما راق ،إذا ظهرت
لك فيه كيفية رديئة محسوسة فأطبخه بالنار ثم بردﻩ )ابن رضوان
.(٧٤ ،٤٢ ،٢٤ :١٩٨٨
 -٤السكن:
أفاض ابن سينا ) ٤٢٨ – ٣٧٠هـ١٠٣٧ – ٩٨٠ /م( الحديث عن
شروط السكن الصالح فمن جملة ما يقول) :ينب ي ملن يختار
املساكن أن يعرف تربة ٔالارض وحالها ي الارتفاع والانخفاض
والانكشاف والاستتار ،وماؤها وجوهر ماؤها… ويعرف رياحهم هل ي
الصحيحة الباردة وما الذي يجاورها من البحار والبطائح والجبال
واملعادن ويتعرف حال أهل البلد ي الصحة ؤالامراض … وجنس
أغذي م … ثم يجب أن يجعل الكوى ؤالابواب شرقية شمالية ويكون
العمدة ع ى تمك ن الرياح الشرقية من مداخلة ٔالابنية وتمك ن
الشمس من الوصول إ ى كل موضع ف ا فإ ا ي املصلحة للهواء
ً
شتاء
ومجاورة املياﻩ العذبة الكريمة الجارية النظيفة ال ت ﺮد
ً
ً
وتسخن صيفا خالفا الكامنة أمر جيد منتفع به )ابن سينا ،بدون
تاريخ .(١٠١ - ٩٨ :وقد ذكر الرازي أن أصحاب ٔالابدان الصلبة
والبلدان الباردة مستعدة للسل أك ﺮ من أصحاب البلدان الحارة
ؤالابدان اللينة ،والرطوبات إذا أزمنت ي الرئة والصدر تقيحت
)الرازي .(١٩٥٧
ً ّ
وع ى الرغم من أن ابن خلدون لم يكن طبيبا إال أنه أكد بأن
الزحام والهرج هما سبب ن رئيسي ن من أسباب سرعة انتقال
ً
خصوصا أمراض الرئة ،ويستعرض بإيجاز أسباب
ٔالامراض املعدية
تلوث الهواء ي املدن املزدحمة وأخطار ذلك ع ى صحة ٔالافراد،
ويؤكد ع ى ضرورة ترك الفراغات ب ن ٔالابنية لل وية كطريقة
للحيلولة دون تلوث الهواء أو لإلقالل من التلوث .يقول ابن خلدون:
"أما املوتان فلها أسباب كث ﺮة – املجاعات ،أو ك ﺮة الف ن الختالل
الدولة فيك ﺮ الهرج والقتل أو وقوع الوباء وسببه ي الغالب فساد
الهواء بك ﺮة العمران لك ﺮة ما يخالطه من العفن والرطوبات
الفاسدة وإذا فسد الهواء ،وهو غذاء الروح الحيواني ومالمسة
دائمة فيسري إ ى مزاجه ،فإذا كان ً
قويا وقع املرض ي الرئة… وإن
كان الفساد دون القوى والكث ﺮ فيك ﺮ العفن ويتضاعف فتك ﺮ
الحميات وتمرض ٔالابدان و لك" .ثم يقول" :إن تخلخل الهواء
والقفر ب ن العمران ضروري لكون تموج الهواء يذهب بما يحصل ي
الهواء من الفساد والعفن… .ويأتي بالهواء الصحيح )ابن خلدون،
بدون تاريخ .(٢٩٣ :وينحو ابن رضوان نفس املع فيقول" :أول ء
يحتاج إليه ي هذا هو أن تكون املساكن واملجالس فسيحة لينحل
م ا من البخار املقدار الوا ي… ويدخل م ا شعاع الشمس ،وينب ي
أن تكون هذﻩ املساكن واملجالس مرخمة أو مبلطة )ابن رضوان
.(٦٦ :١٩٨٨
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ً
مريضا أصابه
يقول وجدت بعد طول املعاناة أن املرء إذا المس
الداء ظهرت عليه العالمات.
كما حذر من أكل لحوم املاشية ال وقع ف ا املوتان – أي
الوباء – وذلك من باب الوقاية والتحفظ .وجاء التأكيد الواضح
والج ي حول ذلك ي أقوال ابن الخطيب وابن خاتمة عند التحدث
عن وباء الطاعون يقول ماكس مايرهوف :فوصف املؤرخ والطبيب
ابن الخطيب الغرناطي ) (١٣٧٤ – ١٣١٣عدوى الطاعون ي غرناطة
سنة ٧٤٩هـ ي رسالته الشه ﺮة )مقنعة السائل ي املرض الهائل(
ال جاء ف ا :وقد ثبت وجود العدوى بالتجربة والاستقراء والحس
واملشاهدة ؤالاخبار املتواترة وهذﻩ مواد ال ﺮهان … و … وقوع املرض
ي الدار أو املحلة فالثوب وٓالانية ح القرط أتلف من علق بإذنه
وأباد البيت بأسرﻩ ووقوعه ي املدينة ي الدار الواحدة ثم اشتعاله
م ا ي أفراد املباشرين ،ثم ج ﺮا م وأقار م وزوارهم خاصة ح
يتسع الخرق )أرنولد  .(٤٨٨ – ٤٨٧ :١٩٨٢وهو ما أش ﺮ إليه الحقاً
بدراسة الانتشار ي الجغرافيا الطبية .ولعل من أهم إسهاما ا
تحليل كث ﺮ من العوامل املساعدة ع ى انتشار مرض ما عن طريق
دراسة الانتشار لهذﻩ ٔالامراض وطرقها وأسبا ا )الغامدى١٩٨٤ ،
 ،(١٠:إذ أن معرفة توزع وانتشار ٔالامراض من ناحية الظروف
الطبيعية من مناخية ونباتية وغ ﺮها ،ومن الناحية البشرية من
خالل العدوى وانتقال ٔالاشخاص املصاب ن من مناطق إ ى آخري
ً
ً
مسبب ن بذلك عامال وسيطا لنقل املرض.
ﺧﺎﺗﻤﺔ

 ابن أبي أصيبعة ،موفق الدين أبي العباس أحمد بن القاسم  :١٩٥٦عيون
ٔالانباء ي طبقات ٔالاطباء ،ج  ،٢دار الفكر ،ب ﺮوت.
 ابن خلدون )بدون تاريخ( :الع ﺮ وديوان املبتدأ والخ ﺮ ي أيام العرب
والعجم وال ﺮبر ومن عاصرهم من ذوي السلطان ٔالاك ﺮ ،بيت ٔالافكار
الدولية.
 ابن رضوان ،ع ي  :١٩٨٨رسالة ي الحيلة ي دفع مضار ٔالابدان بأرض
مصر– تحقيق د .رمزية ٔالاطرق ي ،مركز إحياء ال ﺮاث العلم العربي،
جامعة بغداد.

 ابن زهر ،أبي مروان عبد امللك  :١٩٨٣التيس ﺮ ي املداواة والتدب ﺮ ،الطبعة
ٔالاو ى ،ج  – ٢تحقيق د  .ميشيل الخوري ،املنظمة العربية لل ﺮبية والثقافة
والعلوم.
 ابن سينا ،أبو ع ي الحس ن )بدون تاريخ( :القانون ي الطب – طبعة
باألوفست مكتبة املث  ،بغداد.
 ابن الفقيه ،أبو بكر أحمد بن محمد  :١٨٨٥مختصر البلدان ،ليدن.







أرنولد ،توماس  :١٩٧٢تراث ٕالاسالم ،ترجمة جرجيس فتح ﷲ ،ط ،٢دار
الطليعة ،ب ﺮوت.
ٔالازرق ،إبراهيم عبد الرحمن )بدون تاريخ( :تسهيل املنافع ي الطب
والحكمة – مل م الطبع والنشر عبد الحميد أحمد الحنفي ،مصر.
البار ،محمد ع ي :العدوى ب ن الطب وحديث املصطفى – الطبعة ٔالاو ى،
دار الشرق ،جدة.
البشرى ،البيوك ،السيد ،فاطمة أحمد  :١٩٩١أهمية البحث والتدريس ي
الجغرافية الطبية ،الندوة الجغرافية الرابعة ألقسام الجغرافية باململكة
العربية السعودية ٢٦ -٢٤ ،ديسم ﺮ ،جامعة أم القرى ،مكة املكرمة.

 بن ميالد ،الحكيم أحمد  :١٩٨٠تاريخ الطب العربي التونﺴ – مطبعة
الاتحاد التونﺴ للشغل ،تونس.
 الحموي ،شهاب الدين أبو عبد ﷲ ياقوت  :١٩٥٥معجم البلدان ،طبعة
ب ﺮوت.
 خرداذبة ،أبو القاسم عبيد ﷲ  :١٨٨٩املسالك واملمالك ،طبع بمطبعة
بريل بمدينة ليدن.
 الخطابي ،محمد العربي  :١٩٨٨الطب ؤالاطباء ي ٔالاندلس ٕالاسالمية ،ج،٢
دار الغرب ٕالاسالمي ،ب ﺮوت.








الرديﺴ  ،سم ﺮ محمد ع ى  :٢٠٠١الجغرافيا الطبية ،دار عالم للكتاب،
اململكة العربية السعودية.
الرازي ،أبو بكر محمد بن زكريا  :١٩٥٧كتاب الحاوي ي الطب ،مطبوعات
دائرة املعارف العثمانية بحيدر أباد ي الهند.
الرازي ،أبو بكر محمد بن زكريا  :١٩٨٧املنصوري ي الطب – تحقق
الدكتور حازم البكري الصديقي ،منشورات معهد املخطوطات العربية،
الكويت.
ً
الزهراوي ،أبو القاسم خلف :التصريف ملن عجز عن التأليف – نقال عن
العربي الخطابي ،الطب ؤالاطباء ي ٔالاندلس ٕالاسالمية.
السبعاوي  :١٩٩٧محمد نور الدين إبراهيم ،الجغرافيا الطبية ،الاتجاهات
الحديثة ي الدراسات الجغرافية – مناهج البحث وأساليب التطبيق.

 الغامدي ،عبد العزيز صقر  :١٩٨٤توزع وانتشار ٔالامراض ب ن الحجاج ي
املشاعر املقدسة ،سلسلة الدراسات والبحوث الاجتماعية ،مركز البحوث
ال ﺮبوية والنفسية ،كلية ال ﺮبية ،جامعة أم القرى ،مكة املكرمة.

 اللبان ،خلف ﷲ حسن محمد  :١٩٩٩الصحة والبيئة ي التخطيط
الط  ،دار املعرفة الجامعية ،القاهرة.
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من العرض السابق يتضح أن هذﻩ الدراسة تناولت الجغرافيا
الطبية عند العرب واملسلم ن ،فقد تم تناول تعريف الجغرافيا
الطبية ،كما تطرقت إ ى بعض ٔالامراض ال تم اكتشافها بواسط م
وال كانت منتشرة ي ذلك الوقت ،والعوامل الجغرافية ال تؤثر
ي تواجد وانتشار ٔالامراض ،وعليه توصلت الدراسة إ ى عدد من
النتائج ،نذكر م ا:
 -١إن العرب واملسلمون رواد ي مجال الجغرافيا الطبية ،وذلك
من خالل إشارا م واكتشافا م لبعض ٔالامراض.
 -٢هناك أمراض منتشرة ي مناطق وبلدان دون غ ﺮها.
 -٣تعرضوا لبعض العوامل الجغرافية ال تؤثر ي انتقال وانتشار
ً
ٔالامراض ،وال كان أهمها املناخ وخاصة الهواء ،وكذلك املياﻩ،
وٕالاسكان ،والحيوانات.
وعليه تو الدراسة بضرورة الاهتمام بالدراسات ال تناولت
ٔالامراض والعوامل الجغرافية ال ساعدت ع ي انتشارها لدي
العرب واملسلم ن ،لتأكيد رياد م ي هذا الفرع من فروع الجغرافيا
والذي تم تسميته بالجغرافيا الطبية.
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عبد الرحمن الحسن ،الجغرافيا الطبية...

دراﺳﺎت

 لوبون ،جوستاف  :١٩٦٩حضارة العرب ،ترجمة عادل زعي ﺮ ،الهيئة
املصرية العامة للكتاب ،القاهرة.
 املقدﺳ  ،شمس الدين أبو عبد ﷲ محمد  :١٩٠٦أحسن التقاسيم ي
معرفة ٔالاقاليم ،طبعة ليدن.
ّ
املجوﺳ  ،ع ي بن العباس  ١٢٩٤هـ ،كامل الصناعة الطبية ،ج ،١املطبعة

الك ﺮى بالديار املصرية.
 محمد ،التقي ،عبد الحافظ حلم  ،م  :١٩٨٢تاريخ مرض الليشمانيا
الجلدي ودور العلماء املسلم ن فيه ،محاضرات مؤتمر الطب ٕالاسالمي
ٔالاول – الكويت.
 محمد ،محمود الحاج قاسم  :١٩٨٧الطب عند العرب واملسلم ن… تاريخ
ومساهمات ،الدار السعودية للنشر ،جدة.
ن
 محمدين ،محمد محمود ،١٩٩٦ ،الجغرافيا والجغرافيو ع ﺮ الزمان
واملكان ،دار الخري ي للنشر والتوزيع ،الرياض.
 النجار ،عامر :ي تاريخ الطب ي الدولة ٕالاسالمية.
 النويري ،شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب  :١٩٢٣اية ٔالارب ي فنون
ٔالادب ،السفر ٔالاول ،دار الكتب املصرية ،القاهرة.
 وجدي ،محمد فريد  :١٩٦٧دائرة معارف القرن الرابع عشر ،املجلد
الثالث ،دار املعرفة ،ب ﺮوت لبنان.
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