الباحثة نبيلة القوصي

البيمارستان النوري

"البيمارستان النوري"
 549هجري
متحف الطب والعلوم في دمشق
الباحثة نبيلة القوص ي
احلضارة اإلسالمية اهتمت أبخالق اإلنسان وصحته وجسده ،اهتماما دينيا جسدي ،حيث دأب
احلكام على تطوير هذا املفهوم ،فكانت البيمارستانت جزء من صرح حضارتنا اإلسالمية.
مل يرد ذكر املشايف مبفهومها الكبري إال يف عهد نور الدين زنكي رمحه هللا ،الذي عرف أبعمال اخلري
واإلحسان ،فمألت أخباره كتب التاريخ ،وكان اهتمامه منصبا على خدمة اإلنسان ،فرتك مآثر حتكي
قصته وروعته ،ومن مفاخره الرائعة "البيمارستان النوري" بدمشق ،الذي ظل عامرا إىل سنة 1317
هجري ،ليصبح "متحف الطب والعلوم عند العرب" .
"البيمارستان النوري" ،وصفه املؤرخون ،أبو شامة املقدسي ت 665 :هجري" ،الروضتني يف
أخبار الدولتني النورية والصالحية" ،واجلغرافيون ،النعيمي ت 978 :هجري ،والرحالة ،كابن جبري
ت 614 :هجري ،وابن بطوطة ت 703 :هجري ،منضي معا يف رحلة حنن نقف على وصفها من
خالل الوقوف عند بعض من أسطر ترمجة هذا املعلم الكبري ،فهيا معا.
ما معىن بيمارستان؟
معناه لغوي :مصطلح فارسي األصل ،ومعناه مركب من "بيمار" (املريض) ،و"ستان"( ،الدار) ،أي
دار املرضى ،واختصرت فيما بعد إىل كلمة "مارستان".
والبيمارستان النوري ،هو أحد ثالثة بيمارستانت قد شيدت يف دمشق ،الدقاقي يف عام 495
هجري ،يف املنطقة اجلنوبية الغربية من اجلدار الغريب لألموي ،ومسي ابلعتيق بعد بناء البيمارستان النوري،
يف عام  549هجري ،والذي ظل يؤدي وظيفته إىل ما بعد القرن الثامن للهجرة ،والبيمارستان الثالث
القيمري يف الصاحلية  654هجري.
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قال الرحالة ابن جبري ( :دخلت دمشق عام  580هجرية وهبا مارستانن قدمي وحديث ،واحلديث
أحفلهما وأكربمها واألطباء يبكرون إليه يف كل يوم ،ويتفقدون املرضى ،وأيمر إبعداد ما يصلحهم من
الدواء والغذاء) ،فوصفه أبنه مفخرة عظيمة من مفاخر اإلسالم ،إذ كان مستشفى يعاجل املرضى ،ومن
جهة أخرى مدرسة للطب.
أين يقع ؟
يقع يف قلب املدينة الدمشقية القدمية ،على مسافة غري بعيدة من اجلامع األموي ،إىل اجلنوب الغريب
منه ،يف منطقة احلريقة شرق سوق احلميدية.
قصة بناء "البيمارستان النوري":
تذكر املصادر التارخيية أن السلطان نور الدين قد وقع يف يده أحد ملوك الفرنج ،فبذل يف نفسه ماال
عظيما ،فشاور األمراء ،فأشاروا ببقائه يف األسر خوفا من شره ،لكن نور الدين أطلقه وأخذ املال ثالث
مائة ألف دينار ،وملا وصل امللك الفرجني بلده مات ،وطلب األمراء سهمهم فقال هلم نور الدين( :لقد
مجع هللا يل احلسنيني الفداء وموت اللعني).
واشرتط يف وقفه أن يكون خمتصا ابلفقراء واملساكني ،والمينع منه األغنياء ،وملا حضر نور الدين
افتتاحه ،أحضر له قدح شراب فشربه وقال( :هذا حالل علي وعلى مجيع املسلمني مثلي ،وعلى أقل
.

العامل)...

ميثل هذا البناء منوذجا لفن العمارة السلجوقية ،فهو يعود إىل  549هجري  1154ميالدي ،وقد مت
بنائه على مرحلتني:
األوىل لـ البناء األساسي يف عهد نور الدين زنكي ،والثانية حني وسعه الطبيب بدر الدين ابن قاضي
بعلبك ،يف عام  637هجري ،وأضاف إليه دورا كانت حوله ليتسع أكرب عدد من املرضى.
مث قام بيربس برتميمه ،مث السلطان قالوون وابنه الناصر حممد يف آواخر القرن السابه للهجرة.
لقد بقي القسم الرئيسي من البيمارستان على وضعه األصلي.
2

موقع نسيم الشام www.naseemalsham.com

الباحثة نبيلة القوصي

البيمارستان النوري

الوصف التصويري:
يتألف من ابحة مساوية تتوسطها بركة ماء مستطيلة ،مبنية ابحلجر املنحوت ولزوايها من الداخل
حناي نصف اسطوانية كعنصر زخريف شاع يف العهدين السلجوقي واأليويب.
وحتيط ابلباحة أبنية يتوسطها يف كل جهة إيوان وعلى جانبيه غرفتان ،وهذه الغرف بعضها مربع
والبعض مستطيل ،وكلها مسقوفة ابألقباء املتقاطعة.
مدخل البيمارستان ،مفتوح يف الواجهة الغربية له مصرعان من اخلشب ،مصفحان ابلنحاس ومزخرفان
ابملسامري النحاسية املوزعة على أشكال هندسية.
وعلى املصراعني مطرقة حناسية ،واملصرعان مزخرفان من الداخل ابحلشوات املنقوشة ابلزخارف
النباتية.
وللباب ساكف مؤلف من حجر واحد منقول من بناء قدمي يعود إىل العهد الوماين ،ويعلو الباب
واجهة زخارف جصية من عصر نور الدين.
يلي الباب غرفة مربعة تقوم مبقام دهليز يطلق عليها ( الدركاء) ،تقع بني البابني اخلارجي والداخلي،
وعلى جدران هذه الغرفة أشرطة كتابية وزخارف تشري للعهد اململوكي.
األواوين:
الغريب يف هناية املدخل الرئيسي ،يعلوه عقد مدبب ،واجلنويب كسوته رخامية رائعة ،تتألف من حمراب
مسطح يف صدره لوح رخامي ،واإليوان الشرقي أكرب األواوين ،خمصصا لعقد جلسات األطباء وإلقاء
احملاضرات.
وقد حتدث الطبيب موفق الدين أمحد بن القاسم بن خليفة ابن أيب أصيبعة ،ت 686:هجري ،يف
مؤلفاته ،عن طبيب البيمارستان يف عهد نور الدين ويدعى أبو اجملد ابن أيب احلكم ،يصف عمله اليومي
قال( :يدور على املرضى ويتفقد أحواهلم  ...مث أييت وجيلس يف اإليوان الكبري ،ومجيعه مفروش ،وحيضر
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كتب االشتغال  ...مث جترى مباحث طبية ،ويقرئ التالميذ) من كتابه" :عيون األنباء يف طبقات
األطباء".
ومن األطباء الذين ورد ذكرهم:
أفضل الدولة أبو اجملد ،ت 570 :هجري ،وموفق الدين عبد العزيز الشيخ العامل الطبيب ،ت:
 604هجري ،ومهذب الدين عبد الرحيم بن علي ،عالمة زمانه يف الطب وقد أوقف داره بدمشق
مدرسة للطب ،ت 628 :هجري ،كمال الدين احلمصي ،كان اتجرا وعمل طبيبا احتسااب لوجه هللا،
ت 612 :هجري ،والقاسم بن خليفة والد الطبيب املشهور ابن أيب أصيبعة ،ت 649 :هجري ،بدر
الدين قاضي بعلبك ،وابن أيب أصيبعة ت 686 :هجري ،وغريهم الكثري ،رمحهم هللا وجزاهم عنا خريا
كثريا.
ويف عام  1317هجري ،قامت بلدية دمشق إبنشاء "مستشفى الغرابء" يف اجلانب الغريب من
التكية السليمانية املطلة على املرج األخضر ،ومسي فيما بعد "ابملستشفى الوطين" وأقيمت مدرسة
للطب جبانبه ،ليكون خلفا "للبيمارستان النوري" ،فجزى هللا نور الدين خري اجلزاء .
ومع مرور الزمن تغريت معامل "البيمارستان النوري" وأصبح أيم الفرنسيني مدرسة طبية ،مث أصبح
"متحف للطب والعلوم عند العرب".
ويضم حاليا البيمارستان ،املتحف أربع قاعات رئيسية وهي:
 1ـ قاعة العلوم :اليت يعرض فيها أهم األدوات العربية واللوحات الفنية اليت حتكي كيف تطور العلوم
عند العرب.
 2ـ قاعة الصيدلة :حيث يعرض فيها مناذج متثل األدوات واألجهزة اليت كان يقوم العلماء العرب
بواسطتها مبزج ودق وتركيب األدوية املستخرجة من األعشاب الطبية.
 3ـ قاعة الطب :حتوي على خمطوطات ولوحات ورسوم طبية ومناذج ألدوات جراحية مأخوذة من
كتاب الزهراوي ،ابإلضافة إىل مقتنيات هلا عالقة ابلطب الروحي وأدوات هلا عالقة ابلشراب والغذاء.
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 4ـ القاعة الرابعة الطيور واحليوانت احملنطة :تعليمية أكثر منها أثرية ،إذ حتتوي على مناذج حديثة
لطيور وحيوانت متنوعة حمنطة ،وهذا يشري إىل اهتمام العرب بعلم احليوان وفن البيطرة.
 5ـ مكتبة املتحف :مكتبة تضم جمموعة من الكتب العلمية والطبية والصيدالنية واملؤلفات واجملالت
والدراسات اليت تبحث يف الرتاث العريب اإلسالمي يف خمتلف النواحي.
انتهت رحلتنا مع البيمارستان النوري ،لنجد لساننا يردد قول الشاعر:
نروح ونغدو حلاجاتنا  ....وحاجات من عاش ال تنقضي
فمىت نستغل ما بني أيدينا لتطويره حنو األفضل؟
وكأننا وقفنا وأوقفنا الزمن معنا ،ال نفقه إال التحسر والوقوف على األطالل ..
والنيب صلى اّلل عليه وآله وسلم قال( :الكيس (العاقل) من دان نفسه وعمل ملا بعد املوت والعاجز
من أتبع نفسه هواها ومتىن على اّلل األماين).
فعلى اإلنسان أن يكون كيسا فطنا اثقب الذهن ،ويبادر إىل انتهاز الوقت يف األعمال الصاحلة قبل
أن يفاجئه األجل احملتوم ،فيندم على ما فرط يف جنب اّلل سبحانه وتعاىل.
فأين بصمتك وأثرك أيها الساكن دمشق؟
ماذا ستكون يف صفحة التاريخ؟
مازال لدينا الوقت واألنفاس ،فلنبادر إبيقاظ اهلمم الغافلة املتكاسلة  ..أسأل هللا يل ولكم حسن
التدبر للعمل الصاحل بنية صاحلة حتب اخلري للجميع.
رحم هللا نور الدين زنكي ،والذين أتوا من بعده جيتهدون يف خدمة اإلنسان ،يف كافة املعارف والعلوم
املتنوعة ،جزاهم املوىل عنا خري جزاء ،وجعلنا خري خلف خلري سلف .
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املصادر و املراجع:
ـ الروضتني يف أخبار الدولتني  /أبو شامة املقدسي
ـ رحلة ابن جبري  /ابن جبري
ـ شذرات الذهب  /ابن العماد
ـ العمارة العربية اإلسالمية  /الرحياوي
ـ خطط دمشق  /العليب
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