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 :الممخص
اليدؼ مف البحث تسميط الضوء عمى جيود العمماء المسمميف في        

الطب النفسي عمما وصنعة في الحضارة العربية االسالمية وبياف أثرىـ في 
تطور ىذا الموف مف الطب وعرفت بعض المدف خصوصا بغداد باعتبارىا 
مركزا لمتعميـ الطبي وارساء قواعد لتنظيـ ممارسة مينة الطب عف طريؽ 

الترجمة والتأليؼ   حتى انو اوؿ مشفى اقيـ لمعالج النفسي كاف في النقؿ و 
 بغداد كما سيأتي بيانو في البحث 

ومما ركز عميو البحث متابعة جيود عالميف مشيوريف أبي زيد البمخي في 
 كتابو مصالح االبداف واالنفس وابف سينا في كتابو القانوف في الطب. 

لميف لما ليما مف أثر بارز في مجاؿ وانما كانت التركيز عمى ىذيف العا
الطب النفسي الوقائي وحفظ الصحة النفسية والطب النفسي السريري في 
عالج االمراض النفسية وتشخيصيا ومعرفة أسبابيا وأعطاء العالج 

 والوصفات وطرؽ التشافي مف ىذه االمراض
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Abstract: 

The aim of the research is to shed light on the efforts of 

Muslim scholars in psychiatric knowledge and its 

evolution in the Arab and Islamic civilization and to 

show these scholars impact on the development of this 

type of medicine. Some cities, especially Baghdad, were 

known as a center for medical education and the 

establishment of rules for organizing the practice of 

medicine through transportation, translation and 

authorship, so that it was the first hospital  He was held 

for psychotherapy in Baghdad, as his statement will 

come in the research 

 Among the core focuses of the research is to 

demonstrate the efforts of two famous scholars, Abi 

Zayd Al-Balkhi in his book “Mashal al-Ibdan wa al-

Anfs” and Ibn Sina in his book “The Law of Medicine.” 

 Rather, the focus was on these two scholars because of 

their prominent impact in the field of preventive 

psychiatry, mental health preservation, and clinical 

psychiatry in treating and diagnosing mental illnesses, 

knowing their causes, and giving treatment, 

prescriptions, and methods of recovery from these 

diseases 
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 المقدمة
ال نعدو الحقيقة إذا قمنا بأف العالج والطب مرتبطاف ارتباطا وثيقا باأللـ ومتى ما  

عرؼ اإلنساف األلـ فإنو ال ريب بدأ التفكير في امكاف ازالتو عف طريؽ ازالتو وتطبيبو ، ومف 
ىنا يمكننا القوؿ بأف الطب قديـ قدـ االنساف وقد اىتدى االنساف الى أنواع مف التطبيب تتفؽ 

تواه العقمي وتطوره االنساني وعرؼ ذلؾ الطب بالطب البدائي انسجاما مع المستوى ومس
 الحضاري لإلنساف.

ويعد الطب النفسي مف اكثر المجاالت الطبية التي طورىا العرب المسمموف وجيود 
العمماء المسمميف كبيرة وواضحة في ىذا المجاؿ ، فاىتموا بمبادئ الطب النفسي واجتيدوا في 

اؿ المنيج العممي والتجريبي ومحاولة اخراجو مف مف حيز السحر والشعوذة الى ابتداع في ادخ
 المنيج التحميمي بدراسة النفس وسموكيا ووضع العالجات لالمراض التي تعترييا .   

وبرز عمماء كبار وأطباء وكثرت التآليؼ  وقد حافظ االطباء المسمموف في كتاباتيـ 
ا عمى روح عممية صادقة تؤازرىا المالحظة والتجربة فمـ يعزوا عف االمراض العقمية وعالجي

كما فعؿ اطباء الحضارات السابقة تمؾ االمراض الى التأثيرات الخارجة عف نطاؽ الطبيعي 
كعمؿ االرواح الشريرة التي أتت بيذه االمراض عقابا آلثاـ بؿ نجد استقراء وتشخيصا ومعالجة 

 وظروفو البيئية واالجتماعية التي تؤثر فيو.في الحدود الطبيعية لجسـ المريض 
ومف العمماء العرب والمسمميف اشتيروا بمصنفاتيـ في ىذا الباب البمخي في مصنفو 
مصالح االبداف واالنفس والرازي في الحاوي وابف سينا  في كتابو القانوف في الطب وكتابو 

النفسية لالنساف وأثرىا عمى الشفاء وغيرىـ مف العمماء وىـ كثيروف ادركوا أىمية الحالة 
وظائفو البدنية التي تؤدي الى حاالت الفرح والحزف االنبساط واالنقباض اليـ والغـ السرور 
وىذه كميا قد تؤثر بشكؿ مباشر عمى سموكو النفسي ، فشرحوا اعراض القمؽ واالكتئاب 

ذاتي واستخداـ واعراض الغـ والوسواس وحمؿ منشأىا عارضا طرؽ عالجيا بواسطة االيحاء ال
وسائؿ الدفاع النفسية الكامنة في العقؿ الباطف وأقروا مبدأ العالج بوسائؿ الترويح عف النفس 

 والترفيو كالموسيقى لممرضى النفسييف في مستشفيات بغداد .
ولمتعرؼ عمى دور العمماء المسمميف تطمب البحث الوقوؼ عمى مراحؿ تطور ىذا 

سمموف الى مراحؿ متقدمة وطوروا في رؤيتيـ لألمراض الموف مف الطب وكيؼ وصؿ بو الم
 النفسية .
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 الطب النفسي والحضارات القديمة : 
عرؼ االنساف االضطرابات النفسية وكثيرا مف وسائؿ عالجيا منذ القدـ فيي لـ تكف 
وليدة عصرنا ىذا فقط ونتيجة لمتغيراتو الحضارية ، وانما ىي قديمة قدـ االنساف نفسو ، ومف 

سنحاوؿ ايجاز القوؿ في رؤية كؿ حضارة لألمراض النفسية وكيفية عالجيا في اطار ىنا 
الطب النفسي الذي شاع في تمؾ الحضارة    ومنذ ذلؾ الوقت المبكر في تكويف الخبرة 
البشرية لمواجية االمراض الجسمية والنفسية ولقد حاوؿ االنساف اف يجد الحموؿ لتمؾ الظواىر 

تاريخ االولى حتى قبؿ أف يشخصيا بوصفيا مرضا مثميا مثؿ المرض النفسية منذ عصور ال
البدني ، ولذا فقد عالجيا بشتى الوسائؿ المتاحة والمتيسرة بيف يديو وكما فسرىا طبقا لمعتقداتو 
الروحية واالجتماعية ،  وما اعتنقو مف معتقدات روحية واجتماعية بسيطة بساطة المجتمعات 

 . األولى تجاه تمؾ االمراض
ونظرا لكثرة الدراسات التي كتبت في ىذا المجاؿ مف تاريخ الطب في الحضارات 
القديمة ، نود أف نقدـ النظرة السائدة عف الطب النفسي في تمؾ الحضارات وبشيء مف 
 االيجاز بما يخدـ موضوعنا يقدـ نظرة شاممة لما كاف يعتقد عف المرضى النفسييف آنذاؾ .  

قد لجأ الى فتح ثقوب في  العصر الحجريرية إلى أف إنساف تشير بعض الدالئؿ األث
    (ٔ)جمجمة المريض النفسي لتخرج منيا األرواح الشريرة الحبيسة بداخمو

بالجوانب العالجية في الطب النفسي وقسموا األعراض واألمراض الرومان اىتـ 
لمشفاء ، وقد سف النفسية الى أعراض وأمراض قابمة لمشفاء وأعراض وأمراض غير قابمة 
  (ٕ)الروماف عددا مف القوانيف التي تحمي المرضىى النفسانييف وتحفظ حقوقيـ

فالشؾ أنيـ أخذوا الكثير مف معارفيـ عف كؿ مف قدماء  الحضارة اليونانيةأما في 
المصرييف والبابمييف حيث اىتـ أطباء اليوناف بنتاج األمـ السابقة عمييـ والمجاورة ليـ وزادوا 

طب ىذه الحضارات الكثير ألف العقمية اليونانية تميزت بأنيا عقمية منطقية نشطة لذا عمى 
وانتيج اليونانيوف طريقيف في العالج : طريؽ    (ٖ)صار ليـ شأف عظيـ في ميداف عمـ الطب

يعالج المرضى بالكيانة والسحر وكاف سدنة ىذا التطبيب يتوارثوف ىذه المينة وينسبوف 
ؿ الشياطيف والعالج الى أعماؿ اآللية ، والطريؽ اآلخر اشتغؿ بالطب األمراض الى أعما

عمى أنو فرع مف الطب الطبيعي واىتموا بالتشخيص الوصفي وكاف ذلؾ تجاه الفالسفة  وقد 
اعتبر أبقراط ومف ورائو جالينوس أف االمراض النفسية ىي أمراض مثميا مثؿ كؿ االمراض 
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ط في الجسـ وليست عف أرواح شريرة كما كاف يعتقد مف الجسمية وىي ناشئة عف زيادة األخال
سبقيـ ، فقد اعتقدوا بنظرية االخالط وىي أف السوائؿ الموجودة في جسـ االنساف ىي : الدـ 
والبمغـ والعصارتيف الصفراء والسوداء وتبعا لذلؾ قسموا سموؾ اإلنساف الى أنماط بحسب 

 .   (ٗ)تغمب نوع خمط السائؿ في جسـ كؿ إنساف
ولذا فيعد أبقراط ىو أوؿ مف بوب الطب ورتبو وبناه عمى أسس صحيحة ولذلؾ سموه 

  (٘)ابو الطب
وقد قاـ المسمموف بترجمة انتاج أبقراط الطبي العممي ومف عمؿ عمى وتيرتو مف 
األطباء اليونانييف وجعموا عمـ الطب عمما مشاعا بيف جميع أفراد الشعب حتى وصؿ ىذا 

 يات عمى يد العرب المسمميف كما سنوضح ذلؾ في أثناء البحثالعمـ الى مستو 
ثـ تبع ذلؾ فترة تدىور خصوصا في القروف الوسطى حيث أصبح ينظر إلى 
األمراض النفسية عمى أنيا ليست سوى مسا مف الجف أو غضبا مف اآللية ، وبيذا فقد استمر 

، لحكماء ورجاالت الكنيسة آنذاؾوا اعتبار الطب النفسي جزءا مف الفمسفة واجتيادات الفالسفة
وبذا فقد أصبح فرعا مف فروع عمـ الفمسفة ، ولـ يأخذ مجالو بيف العمـو إال بعد أف أصبح لو 
موضوعو ومنيجو الخاص بو في العصر الحديث عمى يد عمماء أمثاؿ "جوستاؼ فخنر" 

ه مف قبؿ في حيث أخذا بالعمـ التجريبي الذي كاف المسمموف قد اتبعو  (ٙ)و"ولياـ فنت "
     (ٚ)عالجاتيـ لألمراض النفسية وأخذوا بالمنيج التجريبي في الطب النفسي

فقد شاع االعتقاد بأف قوى خفية موجودة في الكوف تؤثر في  الحضارة الفرعونية :أما 
سموؾ اإلنساف وىذا السموؾ ىو محصمة تمؾ القوى الخفية مع قوى أو عناصر داخمية في 

 (ٛ)جسـ االنساف

استعمموا تفسير األحالـ في عالجيـ لحاالت المرض النفسي بما يعتقده المفسر  وقد
لمحمـ أنو األصمح لحاؿ الفرد الحالـ معتمديف في ذلؾ عمى العمميات االيحائية وقد كاف يقوـ 
بميمة العالج تمؾ بعض رجاؿ الديف داخؿ المعبد وكاف الناس يطمقوف عميو المعالج 

 .(ٜ)المقدس
بأف الكينة كانوا ىـ أوؿ مف مارس مينة الطب في الحضارة المصرية ويمكف القوؿ 

القديمة ثـ بعد ذلؾ نشأت فئة األطباء مف غير رجاؿ الديف ثـ انقسمت الى مجموعتيف 
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أحداىما وسيمتيا السحر والشعوذة واألخرى كانت تعتمد في عالجيا عمى العقاقير والجراحة 
  (ٓٔ)وظير فييا األخصائيوف

يشوبو شيء مف الكيانة والسحر ألف المرض عندىـ كاف  عند البابميينالطب كاف 
يعتبر عقابا إلييا عمى ذنوب ارتكبيا المريض ولذلؾ لـ يكف أحد ليحاسب الكاىف أو الساحر 
عمى أي خطأ قد يرتكبو في عالج مرضاه بينما يعاقب الطبيب الجراح الذي يخطئ في 

وة كينوتية فشريعة حمورابي تنص عمى أف الجراح إذا عالجو أو جراحتو ألنو يعمؿ بيديو ال بق
ذا تقاضى أكثر مما يستحؽ يعاقب  ما استعمؿ مشرطو وأخطأ في استعمالو تقطع يده وا 

، وفي وادي   (ٔٔ)بالحبس وقد ضمت شريعة حمورابي أسعار الخدمات الطبية وأجور األطباء
بالنصح )الطب الوقائي( ، ثانيا :  الرافديف ثالثة مذاىب لممعالجة والتطبيب أوال : المعالجة

المعالجة بالتشخيص ووصؼ األدوية النباتية والحيوانية والمعدنية )الطب الطبيعي( ، ثالثا : 
المعالجة بالسحر والطالسـ )الطب النفسي( ومف بيف الوثائؽ التي اكتشفت عدد كبير مف 

قوائـ االعشاب الطبية ، الواح خاصة بالطب والمداواة فييا انواع البيانات التي تختص ب
  (ٕٔ) وبمجموعة مف الوصفات العالجية ، وبمناقشة تشخيصاالمراض والتنبؤ بسيرىا

ىذا واستخدموا الحشيش واألفيوف لمعالج ولمتخدير عند اجراء العمميات الجراحية ، 
ومف غرائب المعالجات أف أىؿ المريض إذا عجز األطباء مف مداواة مريضيـ يضعونو في 

العامة رجاء أف يمر بو مف كاف قد أصيب بمثؿ ما بو فيصؼ لو العالج الذي كاف  األماكف
   (ٖٔ)قد شفاه

 الطب عند العرب :
عند الكالـ عف ىذه الفقرة قد ينقسـ كالمنا عمى فقرتيف ، الطب عند العرب قبؿ 

 اإلسالـ و الطب عند العرب المسمميف .
 الطب عند العرب قبل اإلسالم : 

صر الجاىمي كاف يقوـ عمى شعبتيف : شعبة تقوـ في جوىرىا عمى التطبيب في الع
الكي بالنار واستئصاؿ األطراؼ الفاسدة والتداوي بشرب العسؿ ومنقوع بعض األعشاب 
النباتية والمجوء الى التمائـ والتعاويذ عمى يد الكياف والعرافيف ، وشعبة تتجو الى في عالجيا 

ي ىي وليدة الخبرة مثؿ قوليـ )المعدة بيت الداء والحمية الى الحمية وعمى اسداء النصيحة الت
 (ٗٔ)رأس الدواء( و)القديد ميمؾ آلكمو(
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وىذا يعني انيـ استخدموا االدوية البسيطة ومف ناحية اخرى قاموا ببعض العمميات 
الجراحية الصغيرة كالحجامة والكي والبتر والفصد والحمية والمعالجات بالضمد بحيث يمكننا 

بف الطب العربي قبؿ االسالـ لـ يكف غير طب شعبي ينتقؿ بالممارسة والتعميـ شفاىا  القوؿ 
  (٘ٔ)مف جيؿ الخر

 الطب في العصر االسالمي : 
عند النظر لدراسة اي عمـ وتطوره في العصور االسالمية نجد اف القرآف الكريـ ىو 

ا في مياديف الحياة الحافز والمحرؾ لنشأة كؿ العموـ او تطورىا فقد أحدث تغييرا جذري
االجتماعية كميا كما حثت كثير مف اآليات عمى االحساس بالمرضى والسفياء وبينت كيفية 

َيا َأيَُّيا الَِّذيَف التصرؼ بأمواليـ وأوصت باسعافيـ والتكفؿ بيـ واالخذ بأيدييـ قاؿ تعالى: )
ـْ ِبَدْيٍف ِإَلٰى َأَجٍؿ ُمَسمِّى َفاكْ  ـْ َكاِتٌب ِباْلَعْدِؿ  ۚ  تُُبوُه آَمُنوا ِإَذا َتَداَيْنُت واََل َيْأَب َكاِتٌب  ۚ  َوْلَيْكُتْب َبْيَنُك

َفْمَيْكُتْب َوْلُيْمِمِؿ الَِّذي َعَمْيِو اْلَحؽُّ َوْلَيتَِّؽ المََّو َربَُّو َواَل َيْبَخْس ِمْنُو  ۚ  َأْف َيْكُتَب َكَما َعمََّمُو المَُّو 
َواَل ُتْؤُتوا ( وقولو : )ٕٕٛ( )البقرة/  ِو اْلَحؽُّ َسِفيًيا َأْو َضِعيًفاَفِإْف َكاَف الَِّذي َعَميْ  ۚ  َشْيًئا 

ـْ َقْواًل  ـْ َوُقوُلوا َلُي ـْ ِفيَيا َواْكُسوُى ـْ ِقَياًما َواْرُزُقوُى ـُ الَِّتي َجَعَؿ المَُّو َلُك  (َمْعُروًفا السَُّفَياَء َأْمَواَلُك
استعمؿ في مواضع لفظ السفيو والضعيؼ لمداللة ( ومف لطائؼ التعبير القرآني أنو ٘)النساء /

عمى العمة المرضية النفسية ، فالسفياء عند الفخر الرازي )جمع سفيو وىو مف ال يحسف 
التصرؼ في الماؿ إما لعدـ عقمو كالمجنوف والمعتوه ونحوىما وأما لعدـ رشده كالصغير وغير 

)ومعنى   (16)اليـ خشية إفسادىا واتالفيا(الرشيد فنيى اهلل عزوجؿ األولياء أف يؤتوا ىؤالء أمو 
في حيف أف استعماؿ لفظ المجنوف لـ يأت لداللة  (17)السفو الخفة والسفيو الخفيؼ العقؿ (

نما استعمؿ لصفة أطمقيا كؿ  عمى الشخص المجنوف الذي أصيب بمرض الجنوف لعمة فيو وا 
َـّ قـو عمى نبييـ إتياما ليـ بالجنوف قاؿ تعالى: ) ( )الدخاف َتَولَّْوا َعْنُو َوَقاُلوا ُمَعمَّـٌ َمْجُنوفٌ ُث

ـْ َقْوـُ ُنوٍح َفَكذَُّبوا َعْبَدَنا َوَقاُلوا َمْجُنوٌف َواْزُدِجرَ ( وقاؿ: )ٗٔ/ ( ومف ىنا ٜ)القمر/ (َكذََّبْت َقْبَمُي
 نجد أف القرآف حينما يذكر الجنوف بوصفو عمة ومرضا نفسيا يستعمؿ لفظ السفيو والسفياء
ليفرؽ في االستعماؿ مف أف ما اتيـ بو االنبياء ليس لعمة ظاىرة فييـ وانما ىي ما ادعاه 
الكفار عمى أنبيائيـ ىذه الصفة وىي ليست فييـ والقرآف ينفي عنيـ ىذه الصفة قطعا فال 

 يستعمميا عند اطالؽ الحديث عمف بو ىذه العمة المرضية .
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يعتبر ممتقى الحضارات القديمة أحيا  جيء االسالـ في مكافاضافة لذلؾ نجد أف م
التراث العممي والفمسفي اليوناني والروماني والفارسي والسرياني واستطاع بفضؿ قيمو 
االخالقية والروحية السامية اف يحوؿ قوما مف البدو الى حضارة عريقة امتدت عمى مساحة 

ت كثير مف الكتب واسعة وتأثر بيا الغرب وترجمت كثير مف المخطوطات الى لغات واصبح
تدرس في الجامعات االوربية ، وفي اطار الطب الروحاني او النفسي اخذ ينطمؽ بخطوات 

لذي يعتمد عمى المعاينة كبيرة حتى اصبح االطباء العرب معروفيف بالطب التجريبي ا
، فاستطاع الحكماء والمفكروف واالطباء العرب اف يطوروا عموـ االغريؽ والسرياف والتجربة

كمداف في الطب وأصمحوا بعضو ثـ زادوا عميو زيادات ىامة  و أضافوا عميو الكثير مف وال
،  (ٛٔ)االبتكارات واف يدخموا عميو صبغتيـ االخالقية والتطبيبقية واالجتماعية والدينية الخاصة

حتى رأينا االبداع في العمـو الشرعية واآلليية يجاور ويزامؿ االبداع في العمـو الطبيعية 
جريبية وتجسدت ىذه النظرة الجامعة في المشاريع الفكرية لكثير مف عمماء االسالـ الذيف والت

جمعوا في ثقافتيـ بيف الشرعي والمدني في المعارؼ والعموـ فكانوا تجريبييف مؤمنيف 
وروحانييف مادييف ، ومف ىؤالء العمماء الذيف امتزجت في ابداعاتيـ العموـ اآلليية بالعمـو 

  (ٜٔ)ىػ(ٜ٘٘ىػ (  وابف رشد )ت ٜٕٗلبغدادي أبو منصور عبد القاىر بف طاىر )الطبيعية ا
لذا يعد الطب النفسي مف اكثر المجاالت الطبية التي طورىا العرب المسمموف وجيود 
العمماء المسمميف كبيرة وواضحة في ىذا المجاؿ ، وقد ادركوا أىمية الحالة النفسية لالنساف 

ة التي تؤدي الى حاالت الفرح والحزف االنبساط واالنقباض اليـ والغـ وأثرىا عمى وظائفو البدني
السرور كميا وىذه كميا قد تؤثر بشكؿ مباشر عمى سموكو النفسي ، فكاف مف أطباء العرب 
مف يرى الوىـ واالحداث النفسية مف العمؿ التي تؤثر في البدف ومف االمور التي تتحتـ عمى 

سار الكثير مف االطباء في معالجة مرضاىـ عمى أساس  الطبيب أف يحسب حسابيا ، وقد
رفع الوىـ المسيطر عمييـ وتصغير شأف المرض وعالجوا االمراض العقمية بطرؽ إنسانية 
مبتكرة وكانوا يخصصوف في كؿ مشفى كبير جناحا لألمراض العصبية والعقمية وكثيرا ما 

وادراؾ االثر والوىـ في عالجوا ىذه االمراض بحذؽ وميارة تدلؿ عمى عمـ بالنفس 
حتى أف  جورج مورا يقوؿ )لقد كاف العرب اكثر انسانية نحو المرضى العقمييف  (ٕٓ)المرضى

 (ٕٔ)مما احدث شيئا مف التأثير عمى نظرة دوؿ اوربا الغربية تجاه المرضى العقمييف (
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وثانيا وتبمور ذلؾ االىتماـ عند العرب  في انشاء المسشفيات العقمية  ىذا اوال ، 
 يظير في تأليؼ الكتب والمصنفات ووضع النظريات .

 المستشفيات : 
أما عف المستشفيات فقد أسس العباسيوف في بغداد أوؿ قسـ مخصص لألمراض 
العقمية ثـ نسجت عمى منوالو أقساـ أخرى في جميع العواصـ االسالمية في المشرؽ والمغرب 

 ( وكانت تعرؼ المستشفيات بإسـ )البيمارستانات
وىناؾ  كثير مف االشارات التي تشيرالى ذلؾ االىتماـ فقد أسست المستشفيات في 

ىػ أسس العباسيوف أوؿ قسـ مخصص لألمراض العقمية  وكانت ىناؾ ٔ٘ٔبغداد ففي سنة 
عيادة خارجية ومدرسة طبية ممحقة بكؿ مستشفى وقد كانت االمكانات العالجية متاحة 

حد سواء والذي يبدو اف معظميـ كاف يعاني مف ذىاف اليوس لممرضى االغنياء والفقراء عمى 
و)البيمارستانات( بفتح الراء، وىي كممة فارسية مركبة مف كممتيف ىما )بيمار(   (ٕٕ)واالكتئاب

بمعنى مريض أو مصاب و)ستاف( بمعنى دار وأطمؽ ىذا االسـ بعد ذلؾ عمى عمى مايقصد 
 (ٖٕ)رضى إال ىؤالءبو دار المجانيف بعد أف لـ يبؽ بيا مف الم

وكاف البيمارستاف بوجو عاـ ينقسـ عمى قسميف منفصميف : أحدىما لمذكور واآلخر 
لإلناث كما كانت تخصص بو قاعات لمختمؼ األمراض ، فقاعة لألمراض الباطنية وقاعة 
لمجراحة وأخرى لمكحالة وقاعة لمتجبير وىكذا كما كانت قاعة االمراض الباطنية مقسمة ىي 

مى أقساـ خاصة بالمحموميف اي المصابيف بالحميات وقسـ الممروريف أي االخرى ع
  (ٕٗ)المصابيف بالجنوف واالمراض النفسية الى غير ذلؾ

وكذلؾ أنشئت المستشفيات في باقي البقاع االسالمية  مثؿ مستشفى قالووف بمصر 
العمـ  وفي المغرب العربي  في أواخر القرف التاسع الميالدي فكانت القيرواف عاصمة

واالشعاع الحضاري زمف دولة االغالبة الذيف شيدوا البيمارستانات وفي اوائؿ القرف العاشر 
الميالدي شيدت كثير مف البيمارستانات  في سوسة وصفاقس وتونس وكانت الصدقات تنفؽ 

  (ٕ٘)، وكانت الصدقات تُنَفؽ عمى المرضىعمى المرضى 
 تماـ:وفي تمؾ المستشفيات مالحظتاف تثيراف االى

ـّ، سبؽ المسمموف بو االتجاه الحديث بما  ػ معالجة المرضى العقمييف في مستشفى عا
 يقرب مف ستة قروف.
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 ػػ اشتراؾ المجتمع في رعاية المرضى.
وقد كاف يخصَّص لكؿ مريض مراِفقاف وعدد مف األطباء اختيروا بعناية مف مختمؼ 

صعوبٍة في النَّوـ في غرؼ خاصة، وُيجَمب دوؿ الشرؽ. وكاف ُيعَزؿ المرضى الذيف يعانوف 
ليـ بعض الُقصَّاص الميرة فيسردوف عمييـ الحكايات ِممَّا يساعدىـ عمى االستغراؽ في النَّـو 

 .(ٕٙ)بيدوء. كما كاف ُيصَرؼ لكؿ مريض خمس قطع ذىبية عند خروجو مف المستشفى
الدولة العثمانية ُبِنَي عدد مف المجتمعات  ومف بعدىا الدولة السلجوقية وفي عيد

العالجية حوؿ المساجد، وكانت ُتَسمَّى "التكايا"، وقد استمرَّت لعدة قروف، وىي تماثؿ إلى حدٍّ 
ية العقمية االجتماعية التي ُأنُشَئت حديثًا في أمريكا. كما ُبنَي عدد مف كبير المراكز الص   ح 

المستشفيات في مختمؼ أنحاء الدولة العثمانية، وكاف مستشفى السمطاف سميماف القانوني أبدع 
 (ٕٚ)مستشفى نفسي في العالـ في ذلؾ الحيف

 النظريات والكتب والمصنفات: 
كندي وابي بكر الرازي والبمخي والغزالي ومسكويو اعتمد العمماء المسمموف أمثاؿ ال

وابف حـز وابف سينا في العالج النفسي عمى تغيير أفكار الفرد ومعتقداتو السمبية او الخاطئة  
  (ٕٛ)عمى اعتبار اف افكار الفرد ومعتقداتو ىي التي تؤثر في سموكو 

وكتابو مصالح وسنركز  في البحث والدراسة عمى عالميف وىما ابو زيد البمخي 
ىػ( وكتابو االشير القانوف في الطب وأما عف سبب ٕٛٗاالبداف واالنفس و ابف سينا )ت 

دراستنا ليذيف العالميف وجيودىما في ىذا المجاؿ  ذلؾ الف البمخي وكتابو مصالح االبداف 
يدخؿ مف ضمف الطب الوقائي والعناية الصحية لالنساف وتشمؿ العناية بالسميـ والعناية 

المريض واطمقوا عمى االولى حفظ الصحة وعمى الثانية اعادة الصحة وقدموا حفظ الصحة ب
 عمى اعادتيا فقالوا حفظ صحة الشيء الموجود أجؿ مف طمب الشيء المفقود .

أما ابف سينا  في كتابو القانوف في الطب السريري حيث أشار الى أمراض نفسية 
أف لو قصب السبؽ في طرح كثير مف النظريات كثيرة وحدد أسبابيا وذكر عالجاتيا  كما 

 التي لـ يدركيا العمماء اال في العصر الحديث  
 ــ أبو زيد البمخي سيرتو : 

ىػ( بالقرب مف مدينة بمخ  في قرية ٖٕ٘ولد ابو زيد احمد بف سيؿ البمخي سنة )
  (ٜٕ)شامستياف وكاف ابوه معمما لمصبياف

https://www.islamstory.com/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%82%D8%A9
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خ اال اف الحموي لـ يذكر شيئا عف طفولتو ببمخ ولعمو اخذ العمـ في صباه عف ابيو ببم
وذكر ياقوت الجموي اف البمخي سافر الى العراؽ واقاـ بيا ثماني سنوات لتمقي العمـ ومف بيف 

  (ٖٓ)الذيف تتممذ عمييـ الفيسوؼ يوسؼ بف اسحاؽ الكندي وغيرىـ
والييئة ومف العموـ التي تبحر بيا الى جانب الفمسفة كما ذكر ياقوت عمـ التنجيـ 

وصفو ياقوت بقولو "  (ٖٔ))الفيزياء( كما برز في عمـ الطب والطبائع وبحث في اصوؿ الديف
وكاف حسف االعتقاد ... وقد جرى ذكره في مجمس االماـ ابي بكر احمد بف محمد بف العباس 

 (ٕٖ)البزار وىو االماـ ببمخ والمفتي فييا فأثنى عميو خيرا "

واضحا أنو فيمسوؼ الطبيعة واسع المعرفة طريؼ  ومما وصؿ الينا يعطينا انطباعا
الرأي موجز االسموب " حيث قالوا اتفؽ اىؿ الصناعة صناعة الكالـ اف متكممي العالـ ثالثة 
الجاحظ وعمي بف عبيدة وابو زيد البمخي فمنيـ مف يزيد لفظو عمى معناه وىو الجاحظ ومنيـ 

اني ومنيـ مف توافؽ لفظو ومعناه وىو ابو مف يزيد معناه عمى لفظو وىو عمي بف عبيدة الريح
 (ٖٖ)زيد البمخي  "

 ــ مؤلفات البمخي : 
تذكر مختمؼ المراجع والمصادر اف البي زيد البمخي مؤلفات كثير قد تصؿ الى 

) شرائع االدياف ، اقساـ العموـ ، كماؿ الديف ، كتاب  الستيف مؤلفا ومنيا التي ذكرىا ابف النديـ
كتاب السياسة الصغير ، فضؿ صناعة الكتابة ، اسامي االشياء ، االسماء السياسة الكبير ، 

  (ٖٗ)والكنى وااللقاب وغيرىا فضال عف الكتاب الذي نحف بصدده(
 ــ وفاتو: 

ىػ واف ٖٕ٘سنة فقد ذكر كحالة اف مولده كاف سنة  ٛٛاو  ٚٛتوفي عف عمر يناىز 
    (ٖ٘)ىػ(ٕٕٖوفاتو كانت سنة )

 :ن واالنفســ كتاب مصالح االبدا
 وصف الكتاب :

الكتاب ألبي زيد البمخي يعالج قضية المحافظة عمى صحة االنساف منطمقا مف مبدأ 
النظر الى البدف والنفس البشرية معا وأمراضيما  بوصفيما وحدة واحدة ، يقوؿ ) فإف اضافة 

ليو تدبير مصالح األنفس الى تدبير مصالح االبداف أمر صواب بؿ ىو مما تمس الحاجة ا
ويعظـ االنتفاع الشتباؾ أسباب االبداف بأسباب األنفس  فاف االنساف انما قوامو بنفسو وبدنو 
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وليس يتوىـ لو بقاء اال باجتماعيما لتظير منو االفعاؿ االنسانية فيما يشتركاف في االحداث 
ذلؾ  النائبة واألالـ العارضة وكما أف البدف إذا سقـ وألـ وعرضت لو االعراض المؤذية منع

، وفيما  (ٖٙ)قوى النفس ... بؿ ربما أداه تحامؿ اآلالـ النفسانية عميو الى االمراض البدنية(
يبدو أف ىذا الرأي دفعو ليضع الكتاب في مقالتيف االولى في مصالح االبداف والثانية  في 
المصالح النفسانية شاعرا انو أوؿ مف خصص لمموضوع بحثا مستقال ، ونحف النخالؼ 

إف رأينا في المقالة الثانية ألبي زيد البمخي اوؿ محاولة لجمع مسائؿ ذلؾ الفرع مف الصواب 
الطب الذي يعالج االمراض النفسية مع التطرؽ الى الطب النفسي العضوي والعالج 

 .  (ٖٚ)النفسي
كما أسمفنا تقع المخطوطة في مقالتيف االولى في مصالح االبداف وتقع في أربعة 

، تعيد االبداف ومنفعة ذلؾ وعايدتوالوؿ في االخبار عف مبمغ الحاجة الى عشر بابا ، الباب ا
الباب الثاني في وصؼ أوائؿ االشياء وبدئ طبيعة االنساف وخمقتو وتركيب اعضائو الباب 
الثالث في تدبير المساكف والمياه واالىوية الباب الرابع في تدبير مايقي الحر والبرد مف 

لخامس في تدبير المطاعـ الباب السادس في تدبير المشارب الباب االكناف والمالبس الباب ا
السابع في تدبير المشمومات الباب الثامف في تدبير النوـ الباب التاسع في تدبير الباه الباب 
العاشر في تدبير االستحماـ الباب الحادي عشر في تدبير الحركات الرياضية التي يحتاج الى 

باب الثاني عشر في تدبير ما يتبع الحركات الرياضية مف غمز استعماليا في حفظ الصحة ال
البدف ودلكو الباب الثالث عشر في تدبير السماع الباب الرابع عشر في تدبير اعادة 

 .  (ٖٛ)الصحة
أما المقالة الثانية مف الكتاب والتي ىي في مصالح االنفس فتقع في ثمانية أبواب 

الحاجة الى تدبير مصالح األنفس الباب الثاني في تدبير الباب االوؿ في االخبار عف مبمغ 
حفظ صحة األنفس عمييا الباب الثالث في تدبير اعادة صحة األنفس إذا فقدت الييا الباب 
الرابع في ذكر االعراض النفسانية وتعديدىا الباب الخامس في تدبير صرؼ الغضب وقمعو 

اب السابع في تدبير دفع الحزف والجزع الباب السادس في تدبير تسكيف الخوؼ والفزع الب
 .   (ٜٖ)الباب الثامف في االحتياؿ لدفع وساوس الصدر وأحاديث النفس
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وقد افتتح البمخي كتابو )الحمد هلل رب العالميف والعافية لممتقيف وصمى اهلل عمى 
تنبو محمد وآلو اف اهلل جؿ ذكره خص االنساف بقوة التمييز ليعرؼ النافع فيجمبو والضار فيج

  (ٓٗ)ليكوف سببا الى صالح معايشو ...(
ومف ىنا تناوؿ ابو زيد البمخي في دراستو الجانبيف البدني والنفسي فقد ركز في 
المقالة االولى مف كتابو عمى الجانب البدني وكيفية تدبيره بينما تناوؿ في المقالة الثانية كيفية 

لتأثر يقوؿ في باب االستحماـ " والحماـ قد تدبير الصحة النفسية وقد جمع بينيما في التأثير وا
جمع الى مرافؽ الماء الحار مرافؽ اليواء الحار الذي يفتح مساـ الجسد ويجري معيا بالعرؽ 
الرطوبة الفجة المتولدة عف فضوؿ الطعاـ والشراب ويحتاج الى معونة مف خارج ليجتذبيا 

ب العمؿ والحماـ مف أعوف وينقييا عف البدف لئال يبقى فيو فيؤدي الى ضرب مف ضرو 
االشياء عمى اخراج تمؾ الفضوؿ ولذلؾ يجد االنساف الخفة في بدنو عند خروجو منو 
النفشاشيا عف جسده باالبخرة والعرؽ المذيف يخرجاف مف مسامو فالحماـ كما قمنا يجمع الماء 

ف مف داخؿ وىو الحار منفعة اليواء الحار ويحمؿ فضولو وبيذيف المرفقيف يكوف تماـ نقاء البد
يجمع الى نقاء البدف مف داخؿ نقائو مف خارج وتنظيفو مف االدراف التي تجتمع واالوساخ 

  (ٔٗ)التي تتركب عميو فتخمص اليو لذة نفسانية "
لقد قدـ البمخي رؤية تتضمف نظرية متكاممة في فيـ االمراض النفسية فيو يرى أف 

مبادرتيا بالحفظ يقوؿ )إف لنفس االنساف صحة النفس كالبدف تمرض وتفقد قواىا ولذا عمينا ب
وسقما كما أف لبدنو صحة وسقما فصحة نفسو أف تكوف قواىا ساكنة وال يييج بو شيء مف 
األعراض النفسانية وال يغمب عميو كالغضب أو الفزع أو الجزع وما نحف ذاكروه منيا .. 

المتو يكوناف بأف توجد فيكوف سكوف النفس منيا صحتيا وسالمتيا كما أف صحة البدف وس
  (ٕٗ)االخالط التي فييا مف الدـ والمرتيف والبمغـ ساكنة وال يييج شيء منيا..(

ومف ىنا ركز البمخي عمى الناحية النفسجسمية بؿ نجده ينتقد اطباء عصره الىماليـ 
الىمية النواحي النفسية في مرضاىـ رغـ قدرتيا عمى احداث اعراض جسمية يقوؿ )بؿ ربما 

تحامؿ اآلالـ النفسانية عميو الى االمراض البدنية واذا كاف ذلؾ كذلؾ قبكؿ انساف حاجة  أداه
وخصوصا بمف تغمب عميو االعراض النفسانية المؤذية الى اف يعمـ كيؼ التدبير في مقابمتيا 
بما ينقييا او يقمؿ منيا واذا وجد ذلؾ مجموعا لو مضافا الى ذكر مصالح االبداف في كتاب 

فسو بو مما يعتريو مف تمؾ و أف يعرؼ ما يمزمو الحاجة اليو مف ذلؾ فيداوي نأو أمكن
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، وأوؿ ما ذىب اليو البمخي ىو أف عمى اي انساف اف يحفظ صحتو النفسية ويعمؿ (ٖٗ)(اآلالـ
عمى صيانتيا ويكوف ذلؾ )بوجييف احدىما اف تصاف عف االعراض الخارجة التي التي ىي 

اء التي يسمعيا االنساف او يبصرىا فتقمقمو وتضجره وتحرؾ منو ورود ما يرد عمييا مف االشي
قوة غضب أو فزع أو غـ أو خوؼ وما أشبو واآلخر اف تصاف عف االعراض الداخمة التي 

  (ٗٗ)ىي التفكير فيما يؤديو الى شيء مما وصفنامف ىذه االعراض(
االعراض ولذا قاـ بتصنيؼ االضطرابات النفسية باسموب سبؽ بو عصره فيو يرتب 

النفسية تحت اربعة اصناؼ اال وىي الغضب ثـ الخوؼ والفزع ثـ الحزف والجزع ورابعيا 
الوسواس وكميا ىذه تدخؿ في باب االضطرابات العصابية المعروفة في الطب النفسي 
الحديث المعروفة باضطرابات القمؽ كالمخاوؼ المرضية والعصاب الوسواسي القيري كما 

ؾ عمى االكتئاب بانواعو المعروفة ولـ يصؿ عمـ الطب النفسي الى يشتمؿ تصنيفو فوؽ ذل
 . (٘ٗ)مثؿ ىذا التصنيؼ اال بعد قروف مف وفاة ىذا العالـ

وذىب بقولو الى أف االعراض النفسانية منيا ما يكوف قوى ثابتة فاضمة )كالعقؿ 
خاء( وأخرى والفيـ والحفظ( ومسترذلة ىي ضدىا ومنيا أخالؽ محمودة )كالكـر والعفة والس

مذمومة مضادة ليا ومنيا أشياء عارضة تقع وترتفع سريعا أي متغيرة والتثبت )كالغضب 
والفزع وما أشبييا( وىذه االعراض ليا تأثيرا في البدف تغيره تغييرا ظاىرا قويا مثؿ ما يفعمو 

  (ٙٗ)الغضب الشديد في االحياف مف االختالط واالرتعاش لمبدف واصفرار الموف(
عندما يعرؼ الفزع يبيف آثاره التي تكوف ظاىرة يقوؿ )وىو عارض يعتري فمثال 

ذا قوى ربما وقع عمى  االنساف مف شيء ومخافتو إياه فالخوؼ مقدمة لمفزع والفزع إفراطو وا 
االنساف منو القمؽ حتى يصفر لونو لفوور الدـ مف ظاىر جسده الى باطنو وترتعش أطرافو 

  (ٚٗ)ويتعطؿ عف أفعاليا ( مف يديو ورجميو حتى ال يتماسؾ
يضع موقع الخوؼ والفزع مف االعراض النفسانية فيما يناؿ البدف مف أذاىما ويخاؼ 
عميو مف ضررىما إذا أفرطا وقمنا أف الفزع إنما ىو افراط الخوؼ النو ليس كؿ ما يخافو 

او يقع بصره  االنساف يبمغ بو مبمغ الفزع وانما يبمغ بو مبمغ الفزع شيء يفكر فيو او يسمع بو
  ٛٗعميو مف االشياء المخوفة فييولو حتى يؤديو الى الفزع

ويضع لمفزع أسباب بقولو )ثـ ال يكوف ذلؾ اال مف شيء يراه او يتوقع نزولو بو مف 
قرب فػأما االمر الذي يخاؼ وقوعو بعد مدة متراخية فإف االنساف إذا فكر فيو اغتـ ثـ لـ يجد 
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يشغمو وذلؾ مثؿ تفكير االنساف في اليـر والفناء فإنو اذا في نفسو مف شدة الخوؼ لو ما 
أخطرىما ببالو اغتـ لو مف غير اف يبمغ منو خوفو ليما مبمغا يقمقو أويفزعو وكذلؾ اذا سمع 

منو بالقرب وبحيث يقع بصره االنساف بمخوؼ مف موضع بعيد منو لـ يخفو ذلؾ ما لـ يكف 
 (ٜٗ)(عميو 

ومختمفة إال انو ليس شيء مف المخاوؼ يفعؿ في االنساف يخاؼ مف امور كثيرة 
االنساف مثؿ خوفو عمى نفسو مف حدوث حادث يتوقع نزولو بيا مف قرب كالتمؼ وااللـ 
الشديد فيذا ىو الخوؼ الذي يقمؽ ويفزع ويغير االنساف عف ىيئتو حتى يتبيف ذلؾ فيو وكذلؾ 

حوىما مف شيء ينظر اليو فقد يفزع مف صوت ىائؿ يسمعو كاليدات والرعود والزالت ون
  (ٓ٘)كالقتمى والجرحى وأشباه ذلؾ ومف خبر مكروه يتوىمو نازال بو عف قرب فكؿ ذلؾ مما يقمؽ

فرؽ البمخي بيف المضطرب نفسيا والشخص العادي المنفعؿ والفرؽ ىو اختالؼ درجة 
وليس اختالؼ نوع يجعؿ مف ىذا مريضا ومف ذاؾ صحيحا ويظير ذلؾ مف االبواب التي 

رسيا لمناحية الوقائية فالباب االوؿ بعنواف مبمغ الحاجة الى تدبير مصالح االنفس والثاني في ك
 تدبير حفظ صحة النفس عمييا والثالث في تدبير اعادة صحة االنفس اذا فقدت
 (ٔ٘)سريري ( –صنؼ البمخي انواع الحزف واالكتئاب بتفصيؿ ينـ عف حس )اكمينيكي 

كتئاب العادي الذي يصيب جميع الناس بيف الفينة والفينة فقد تحدث اوال عف الحزف واال
 (ٕ٘)واليمكف تجنبو كميا النو كما يقوؿ " موجود في طباع الدنيا وبنيتيا فميس في ذلؾ حيمة "

ثـ ينتقؿ الى تصنيؼ ضربيف آخريف االوؿ ما يكوف معروؼ السبب كانساف يعرض لو الحزف 
الموقع منو والثاني مجيوؿ السبب وىو غمة مف فقد محبوب مف أىؿ او ماؿ او شيء خاص 

يجدىا االنساف عمى قمبو في عامة االوقات تمنعو مف النشاط واظيار السرور وصدؽ 
االستمتاع بشيء مف المذات والشيوات مف غير اف يعرؼ ليذا الفتور واالنكسار المذيف 

  (ٖ٘)يجدىما شيئا يخيؿ بيما عميو
العراض البدنية وتولده انما يكوف مف قمة صفاء فاما المجيوؿ السبب فانو يرجع الى ا

الدـ وحيمة دفعو اما عف طريؽ العالج الجسماني مف االغذية واالدوية واما عف طريؽ العالج 
النفساني فبالتمطؼ الجتالب السرور الى النفس بالمحادثة والمؤانسة بما تطيب النفس بو وبما 

  (ٗ٘)ه ذلؾ مف المعاني التي يفرح بيا االنسافيحرؾ قوة السرور فييا مف السماع الطيب واشبا
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يقارف بيف الحزف والخوؼ يقوؿ )الحزف انما يعرض لفوت محبوب كما اف الخوؼ 
يعرض مف توقع مكروه فالحزف متولد مف مكروه ماض والخوؼ متولد مف مكروه مستقبؿ وىما 

 (٘٘)اة وال طيب عيش (أقوى االعراض النفسانية فإذا اجتمعا عمى االنساف لـ يبقيا لو لذة حي

يعد البمخي رائد العالج السموكي والمعرفي فيو يبيف كما اف البدف انما يحفظ صحتو 
عميو بوجييف احدىما اف يصاف مف اآلفات الخارجة كالبرد والحر والنكبات المؤلمة واالخر اف 

تعديؿ يصاف مف نكبات الداخؿ وىو ال يترؾ شيء مف أخالطو يييج عميو فيغمب سواه وذلؾ ب
الغذاء واخذ النافع واجتناب الضار منو كذلؾ النفس انما يحفظ صحتيا عمييا بوجييف االوؿ 
اف تصاف مف االعراض الخارجة التي ىي ورود عمييا مف االشياء التي يسمعيا االنساف او 
يبصرىا فتقمقو وتضجره وتحرؾ منو قوة غضب او فزع او غـ او خوؼ وما أشبو ذلؾ واالخر 

مف االعراض الداخمة التي ىي التفكير فيما يؤديو الى شيء مما وصفناه مف اف تصاف 
  (ٙ٘)االعراض فيشغؿ قمبو ويقمؽ ضميره

او المرض العقمي ) الجنوف(  فرؽ البمخي بيف العصاب او المرض النفسي والذىاف
واستطاع اف يوحد االنفعاالت االنسانية كالغضب والحزف والقمؽ والخوؼ في منظومة واحدة 

  (ٚ٘)واكد اف اختالليا ىو المسؤوؿ عف االضطرابات النفسية
 نصائح وارشادات أساسية :

ف اتبعيا أي شخص حفظ  يقدـ أبو زيد البمخي نصائح ميمة في كتابو أشار الييا  وا 
 صحتو منيا:
 (ٛ٘)ػػ أف يشعر قمبو وقت سالمة نفسو وسكوف قواىا ما أسست عميو أحواؿ الدنيأ

ال  ويعني ىنا أف االنساف يقي نفسو بتعويدىا عمى تغير أحواؿ الدنيا وىذا ىو الطبيعي وا 
 تصدـ النفس إف لـ تكف تعرؼ ىذا االمر مف تبدؿ االحواؿ مف حاؿ الى حاؿ 

ػػ يكوف حالو في ذلؾ حاؿ مف يمرف نفسو عمى احتماؿ األذى اليسير مف الحر ٕ
طباعو عمى ذلؾ ، وىذا السبيؿ  والبرد واآلـ النكبات وترؾ اظيار الجزع لكؿ منيا حتى تستمر

   (ٜ٘)في رياضة األنفس
ػػ أف يعرؼ بنية نفسو ومبمغ ما عندىا مف االحتماؿ لألمور الممحة الواردة عميو فإف ٖ

، وىذا ما يقوؿ بو  (ٓٙ)لكؿ إنساف مقدارا مف قوة القمب أو ضعفو وسعة الصدر أو ضيقو
واالحتماؿ متى ماوصؿ بيا الى منتياىا عمماء النفس حديثا أف لكؿ انساف مقدارا مف الطاقة 
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خارت قواه وفقد طاقتو وانيارت قابميتو عمى االحتماؿ مما قد يؤدي بو الى تدىور صحتو 
 النفسية وظيور االعرا ض المرضية النفسانية يقوؿ:

)ومتى خالؼ ىذه الطريقة في مطالبو ومقاصده تنغصت عميو حياتو وتكدرت عيشتو  
ض النفسانية التي تضجره وتقمقمو كما يجتمب االمراض البدنية اليو مف واجتمب الى نفسو المرا

ال يصوف نفسو مف اآلفات الخارجة ويتناوؿ مف اغذية المطاعـ والمشارب وغيرىما مف حاجة 
    (ٔٙ)األبداف أكثر مما تحتممو قوتو وتستقؿ بو طبيعتو(

ألي عوارض  كؿ ىذه األمور التي ذكرىا مطموبة قبؿ أف يعتري االنساف ىياج
ف حدث وىاجت   نفسانية مما حددىا البمخي فعد الغضب والخوؼ والجزع والحزف واالكتئاب وا 
أحدى ىذه العوارض فايضا عميو أف يحتاط لنفسو ويحمييا مف ىذه العوارض التي قد تؤدي 
الى مرض النفس وانحطاطيا عف وضعيتيا السوية مف السكوف ، وقد صنؼ الغضب أوؿ 

: )أوؿ االعراض الغضب ألنو كثيرا ما يعتري االنساف ربما عرض لو في  االعراض بقولو
أوقاتو المتقاربة مف أيامو .. السيما إذا كاف االنساف بطباعو ضجورا قميؿ االحتماؿ سريع 

ولذا توجب عمى االنساف حفظ نفسو عف الغضب ويمكف ذلؾ بأوجو حددىا  (ٕٙ)االىتياج (
 البمخي منيا :

ف االعراض الردية التي ربما ىيجت منو أمراضا مف جنس الحرارة ػ اجتنابو ألنو مٔ
  (ٖٙ)يصعب عميو معالجتيا

ػػ استعماؿ العفو والصفح مف جميؿ الذكر والثناء وما تكسب نفسو مف استعماؿ ٕ
  (ٗٙ)الحمـ واألناة مف رتبة تمؾ المناقب ونيؿ تمؾ الفاضائؿ

ينفر القموب ولذا يجب التفكير فيما ػػ أف يفكر إف شدة االنتقاـ وسرعة المؤاخذة مما ٖ
أنكره ممف أغضبو والنظر اليو بعيف اإلنصاؼ فيجعؿ مؤاخذتو بحسب االستحقاؽ وبقدر ما 

 (٘ٙ)يجب

ػػ يستقبؿ الغضب الميتاج بو مف المسألة والشفاعة مثؿ ما يقابؿ بو غمياف القدر مف ٗ
  (ٙٙ)ماء بارد يصب فييا فيسكف فورتيا

مقولة ميمة جدا عمى الشخص السريع الغضب اف يضعيا ػػ أخيرا يعطي البمخي ٘
بيف عينيو تعينو وىي قوؿ : )ما غضبتي عمى ما أممؾ وما غضبتي عمى مف ال أممؾ فيذه 

ىذا القوؿ ىو في الحقيقة  الحكمة (  ٚٙ)فكرة إذا خطرت بالباؿ أعانت عمى قمع سورة الغضب(
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و وليحدثيا لماذا أغضب عمى مف أممؾ التي يوجب البمخي التعامؿ بيا مع الناس فيقوؿ لنفس
النيـ تحت يدي وقبضتي ولماذا أغضب عمف ىـ ليس تحت يدي وقبضتي فال طائؿ مف 
غضبي وأنا ال أممؾ التحكـ بيـ ، ومف ىنا عميو اف يرحـ صاحبو عمى ضعؼ نفسو وغمبة 

اطفة شيواتو فإنو إذا فكر في ىذا المعنى رؽ قمبو والنت قساوتو وسكف تمرحو وعطفتو ع
الرحمة عمى مف يريد االنتقاـ منو ، ويؤكد مف بعد ذلؾ ويقوؿ فيذه ايضا فكرة نافعة في كؼ 

 .   (ٛٙ)عادتو الغضب وتسكيف ىياجو

يحدد البمخي بعض االعراض النفسانية التي تؤثر عمى الصحة البدنية ومف ىذه 
أثيرا في االنساف االعراض النفسانية أحاديث النفس ووساوسيا يقوؿ : )فانيا مف أقواىا ت

وأكثرىا ايذاء لو وىذا العرض واف كاف احد االعراض النفسانية كما قمنا ليس مف خالصيا بؿ 
فيو شركة لألعراض البدنية .. وعده عرض خاص رغـ أنو عرض مشترؾ لجميع الناس مثؿ 
االعراض النفسانية االخرى .. اال انو يخاؼ عمى البدف منو ما يخاؼ عميو مف االعراض 

  ٜٙلبدنية الف االعراض البدنية انما ىي أوجاع يجوز اف تؤدي االنساف اليو (ا

وىو عرض ليس بمعروؼ السبب وليس بالحقيقة عمة توجبو وانما ىو شيء يقع في 
طباع بعض الناس واف صاحبو يكوف متأذيا بفكر ردية ال يكوف ليا حقيقة فتسمى ىذه العمة 

وقد قسـ ىذا  (ٓٚ)ثو باالشياء التي ىي وساوس القمبحديث النفس ذلؾ الف نفسو ال تزاؿ تحد
 العرض عمى نوعيف ىما  

ػػ مايقع في االنساف في المولد مف داللة تدؿ عميو والذي يعرض لو في مولده يصير ٔ
كالطبيعة لكثرة ما يعرض لو وما يعتاد منو في الوقت بعد الوقت وذلؾ مثؿ ما يوجد متأذيا 

ؿ وجع الصدر او وجع المعدة او وجع االذف وغير ذلؾ مف بصداع او بوجع مف االوجاع مث
  (ٔٚ)االوجاع وعالج ذلؾ بعالج يتداوى بو او بسكوف مف ذاتو

ػػ مايقع في االنساف كالشيء العارض الذي ال يكوف بو عيد ثـ يحدث عميو في ٕ
وقت مف االوقات غريبا عف طبعو ، والنوع االوؿ أسمـ مما يعرض لو مف مثمو غريبا ، 

لثاني انما يتولد مف طبيعة المرة السوداء النيا ىي التي تولد الفكر الردية وأحاديث النفس وا
، فال (ٕٚ)المؤذية وتييج عمى االنساف ضروب الخواطر والظنوف في كؿ امورىـ واسبابيـ 

يعرض ليـ امر مف االمور الممكنة التي ينصرؼ عمى وجييف اال ذىبت اوىاميـ مف ذنيؾ 
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جو الذي ىو أسيؿ وارجى فيكوف الحكـ عندىـ في جميع االمور الحادثة التي الوجييف الى الو 
  (ٖٚ)تعرض ليـ في ابدانيـ خصوصا لمظف األسوء دوف األحسف

اما عف سبؿ العالج التي يندفع ىذا العرض منيا أشياء يحتاؿ بيا مف خارج النفس 
ارج فأف يتجنب صاحبو ومنيا أشياء يحتاؿ بيا مف داخؿ النفس فأما التي يستعاف بيا مف خ

الوحدة واالنفراد الف مف شف الوحدة اف تييج عمى االنساف الفكر واحاديث النفس الف قوى 
نفس االنساف البد اف تعمؿ عمميا اما مف داخؿ واما مف خارج فأما عمميا مف خارج 

ابواب فاالشتغاؿ مف االنساف بمقاء الناس ومخاطباتيـ ومفاوضاتيـ وما تمـز الحاجة اليو مف 
االقباؿ عمى الفكر في االشياء التي تخطر في نفسو وتيجس عمى فالنطؽ واما مف داخؿ 

ضميره .. ومف اجؿ ذلؾ ذـ االنفراد واستحب لالنساف اف يكوف معاشرا لمناس مشتغال 
بمحاورتيـ ومناسمتيـ وانما يستحب االنفراد لمذي يكوف سمطانا فيكوف انفراده برأي ترتيبو في 

وسمطانو فاذا لـ يكف ليا عمؿ مف خارج فال بد ليا مف االشتغاؿ بالفكر السيما  مصالح ممكو
اذا كانت النفس ذكية رقيقة الطبع فصاحب ىذا العرض متى ما رجع الى ذكره ذىبت بو الى 
وساوسو التي تغمب عميو وصرفيا اليو فتضاعؼ عميو التأذي بيا في تمؾ الحاؿ التي ىي 

  (ٗٚ)حاؿ الوحدة واالنفراد
 ابن سينا : 

ىو ابو عمي الحسيف بف عبد اهلل بف الحسف بف عمي بف سينا والده مف مدينة بمخ 
 وىي مدينة مشيورة بخراساف ، تقع قرب بخارى ، انتقؿ والده الى مدينة بخارى وسكف قصر
مف قصورىا وقيؿ كاف مف دعاة االسماعيمية ، وأما الحسيف فكاف شغوفا بالعمـ وحينما بمغ 

حفظ القرآف الكريـ ، ثـ تدرج في تمقي العمـو فأخذ الفقو عمى يد اسماعيؿ الزاىد العاشرة 
ودرس االدب ، ودرس الحساب عمى كتب الخوارزمي ، وفي مجاؿ الطب أخذ عف اطباء 
معروفيف مثؿ الحسيف بف نوح القمري وابي سيؿ المسيب وأمضى ثالث سنيف وىو يتعمـ 

 . (٘ٚ)با في سف الثامنة عشرالطب النظري والعممي ، ثـ اصبح طبي
 ــ وفاتو:

توفي ابف سينا في عمر الثامنة واألربعيف ودفف عند سور ىمذاف وقيؿ نقؿ تابوتو الى 
    (ٙٚ)اصبياف

 ــ مؤلفاتو :  
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أشير كتبو القانوف في الطب وكتاب الشفاء ، وكتاب االنصاؼ، وكتاب االخالط ، 
، وكتاب االرشارات ،ورقة عف التشريح كتاب عف المالحظات والعتابات كتاب عف الفمؾ 
،غير أف كتابو القانوف في الطب فيو (ٚٚ)وورقة عف الطعاـ واالغذية وغيرىا مف المؤلفات 

خالصة الطب اليوناني والعربي ، وىو الذي ناؿ اىتماما وشيرة حتى في أوربا والغرب ولقروف 
جامعة مونبيمييو حتى  ، فكاف يدرس في (ٛٚ)عدة كاف معتمدا في الجامعات ومرجعا ميما

أواسط القرف السابع عشر ، وقد بمغ مف المكانة ما بمغتو كتابات جالينوس وأبوقراط وأقر البابا 
( أف يمتحف الطمبة إجباريا في كتابي ابف سينا والرازي لمحصوؿ ٜٖٓٔكميمنت الخامس )
  (ٜٚ)عمى إجازة الطب

 ــ ابن سينا وجهوده في الطب النفسي : 
فيمسوفا ولقد سحرت عبقريتو المستشرقيف ولقبو بعضيـ بأرسطو االسالـ اشتير بكونو 

وقد جمع في موسوعتيو بيف عمؽ تفكير الباحث العقمي  (ٓٛ)وجعمو دانتي بيف أبقراط وجالينوس
وبيف دراية العالـ الممارس لمتجربة وكثيرا ما كاف يقوؿ )جربنا ذلؾ بأنفسنا ( او يقوؿ 

 ٔٛ)(ف أبواب المعالجات المقتبسة مف التجربة ما ال يوصؼ ()وتعيدت المرضى فانفتح عمي م
ويتمثؿ في عمـ الطب سواء كاف عالجيا او وقائيا او صيدلة بؿ وحتى طبا نفسيا واىتـ بفروع 
الطب كميا بدءا مف الطب الوقائي وعمـ التشريح وانتياء بالصيدلة وتركيب األدوية والعقاقير 

في تشخيص المرض ومعالجتو عمى طريقة المتبعة األف  )الفارماكولوجي( وقد سار ابف سينا
وسنتوقؼ ىنا عند نوع واحد مف انواع الطب وىو  (ٕٛ)وىي االستدالؿ بالبوؿ والبراز والنبض

 الطب النفسي الذي برع فيو بؿ سبؽ كثيرا مف المحمميف النفسييف المحدثيف 
سبؿ عالجيا وكؿ تكمـ ابف سينا عف امراض نفسية كثيرة حمؿ أسبابيا واعراضيا و 

ذلؾ بما مر عميو مف حاالت شيدىا وعالجيا بالتجريب النافع ، وسنستعرض بعض ما تناولو 
ابف سينا في كتابو مف أمراض ذىنية ونفسية وكيفية عمؿ عمى تحميميا  وتشخيصيا ووضع 

 العالج ليا  : 
ػػ  يعرؼ المرض مف حيث ىو حالة مرضية ويسجؿ مالحظاتو العامة عف المرض ٔ

مثال يعرؼ صداع )بيضة وخودة ( مف حيث ىو مرض يقوؿ )يسمى بذلؾ الشتمالو عمى 
أما عف أعراضو يقوؿ )يييجو  (ٖٛ)الرأس كمو وىوصداع مشتمؿ البث ثابت مزمف ...(

الصوت الشديد وربما ىاجو الصوت المتوسط حتى اف صاحبو يبغض الصوت والضوء 
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راحة واالستمقاء ويختمفوف فيما يؤذييـ مف والمخالطة مع الناس ويحب الوحدة والظممة وال
االسباب المذكورة فبعضيـ يؤذيو شيء مف ذلؾ وبعضيـ شيء آخر ويحس كؿ ساعة كأف 

  (ٗٛ)رأسو يطرؽ بمطرقة ويجذب جذبا او يشؽ شقا ويتأدى وجعو الى اصوؿ العيف (
ذه ػػ يعزو سبب حدوث ىذه العمة المرضية يقوؿ )وجالينوس يجعؿ السبب الجالب ليٕ

 (٘ٛ)العمة ضعؼ الدماغ او شدة حسو والسبب المولد ليا خمط رديء او وـر حار او بارد .. (

ػػ ىو ال يكتفي باعطاء العالج وانما يشير الى السبب في اعطاء الوصفة نجده يقوؿ ٖ
)إف عممت اف سببو االوؿ الدـ فصدت وأما إف قمت الدالئؿ عمى اف االخالط باردة وكانت 

العمة فاستعمؿ النطوالت بمياه فييا محمالت يسيرة مسخنة مثؿ االذخر  المدة طالت عمى
والبابونج والنعنع ..واستعمؿ حب الصنوبر بالمصطكي مما ىو نافع جدا فيو وتتعيده كؿ 
ثالث لياؿ ويستعمؿ القوقيا في استفراغو اف احتيج الييا واف استفرغت بقي لؾ اف تنقي 

ممتو ومف ذلؾ شمومات المسؾ والعنبر والكافور ايضا يخمط الدماغ باالشياء التي تقويو مما ع
  (ٙٛ)بيما .  (
ػػ الحماـ في كثير مف االمراض ميـ جدا لما فيو مف منفعة لدفع كثير مف االشياء ٗ

كالسخونة واالغماء وغير ذلؾ يقوؿ )وربما خمطوا مع ذلؾ الصبر ليجمعوا مع التقوية التحميؿ 
ستعمؿ الحماـ واالضمدة القوية رة التي عممتيا فاذا انحط فاوالزمو الضمادات الحارة المخد

..)(ٛٚ) 

ػ أما إذا كانت الحالة قد مضى زمف عمييا فعالجيا يتطمب غير ذلؾ يقوؿ )واما ٘
الكي وفصد الشراييف وقطعيا وعرؽ الجبية في البيضة فعمى ما كاف في الصداع العتيؽ 

)..(ٛٛ)  
الذىنية مثال حدوث النسياف بسبب تداخؿ  ػػ لقد فسر ابف سينا كثير مف الحاالت

المعمومات يقوؿ " ... وأكثر مف يكوف حافظا ىو الذي ال تكثر حركاتو والتتفنف ىممو ومف 
كاف كثير الحركات لـ يتذكر جيدا .. ولذلؾ كاف الصبياف مع رطوبتيـ يحفظوف جيدا الف 

 (    ٜٛ)ىي مقبمة عميو بغيره  " نفوسيـ غير مشغولة بما تشتغؿ بو نفوس البالغيف فال تذىؿ عما

وىذا التفسير لمنسياف لـ يصؿ اليو العمماء اال في اوائؿ القرف العشريف بعد الدراسة 
ـ التي اوضحت اف النسياف اليحدث كما كاف  ٕٜٗٔالتي قاـ بيا جينكنز ودالنباخ في عاـ 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (91( اجمللد )2العدد )

 2222 حزيران

 

)ٕٔٓٛ ) 
 

بسبب انشغاؿ يعتقد في الماضي بسبب مرور الزمف دوف استخداـ المعمومات وانما يحدث 
  (ٜٓ)االنساف وازدياد نشاطو مما يؤدي الى التداخؿ والتعارض بيف معموماتو الجديدة والسابقة

وقد سبؽ ابُف سينا والفارابي العمماَء الُمحَدثيف في ذكر أىـ  أسباب حدوث األحالـ، 
البدف أو فذكَرا أف األحالـ تحدث بسبب تأثير بعض المؤثرات الِحس يَّة التي تصدر مف خارج 

مف داخمو، كما أشارا إلى المعاني الرمزية لألحالـ وكذلؾ إلى دور األحالـ في إشباع الدوافع 
 .(ٜٔ)والرغبات

لقد فسر وعرؼ االضطرابات االنفعالية عند الفرد مف حيث تقييـ التغييرات الفسيولوجية التي 
فيو يتكمـ عف العشؽ مف  (ٕٜ)تحدث في بدنو وىي الطريقة التي استخدميا لعالج المريض بالعشؽ

أفرد لو فصال أسماه )فصؿ في العشؽ ( وكانت طريقتو في ايراد  حيث ىو مرض يتوجب عالجو وقد
 المرض بػػ :
ػ يعرؼ المرض ويصفو وقد نالحظ اف ابف سينا يجمع في وصفو االعراض البدنية ٔ

نممسو الدقة والعمؽ في  باالعراض النفسية التي تظير عمى المريض والتي تؤكد مرضو ىذا وأكثر ما
وصؼ الحالة النفسية التي يكوف عمييا المريض بقولو )ىذا مرض وسواسي شبيو بالمالنخوليا يكوف 
االنساف قد جمبو الى نفسو بتسميط فكرتو عمى استحساف بعض الصور والشمائؿ التي لو ثـ أعانتو 

اال عند البكاء وحركة متصمة  عمى ذلؾ شيوتو او لـ تعف وعالمتو غؤر العيف ويبسيا وعدـ الدمع
لمجفف ضحاكة كأنو ينظر الى شيء لذيذ او يسمع خبرا سرا او يمزح ويكوف نفسو كثير االنقطاع 
واالسترداد فيكوف كثير الصعداء ويتغير حالو الى فرح وضحؾ او الى غـ وبكاء عند سماع الغزؿ 

العيف فإنيا تكوف غؤر مقمتيا كبيرة والسيما عند ذكر اليجر والنوى وتكوف جميع اعضائو ذابمة خال 
 (   ٖٜ)الجفف سميتو لسيره وتزفره المنجر الى رأسو.. (

ػػ يبيف ابف سينا أف أحد أىـ أسباب الوقوؼ عمى المرض الكشؼ عمى المريض سريريا ٕ
وتفحص الحالة بالحديث مع المريض النفسي  لمتوصؿ الى ما ال يستطيع المريض قولو والتعبير عنو 

يفعمو االطباء النفسيوف اليـو عند الكشؼ وىو محادثة المريض وتسجيؿ المالحظات  وىذا ما
ومالحظة التغييرات التي تطرأ عمى المريض عف التحدث معو  يقوؿ : ).. ويكوف نبضو مختمفا بال 
نظاـ البتة كنبض أصحاب اليمـو ويتغير نبضو وحالو عند ذكر المعشوؽ ويمكف مف ذلؾ اف يستدؿ 

وىنا يشترط  (ٜٗ)وؽ انو مف ىو اذا لـ يعترؼ بو فإف معرفة معشوقو احد سبؿ عالجو  (عمى المعش
ابف سينا وجوب معرفة اسـ المحبوب حتى يتوصؿ الى العالج وعمى الطبيب اف يحتاؿ ليصؿ الى 
ذلؾ يقوؿ )يكوف بذكر اسماء كثيرة تعاد مرارا ويكوف اليد عمى نبضو فإذا اختمؼ بذلؾ اختالفا 

  (ٜ٘)ر يشبو المنقطع ثـ عاودة وجربت ذلؾ مرارا عممت انو اسـ المعشوؽ ... (عظيما وصا
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ػػ ىذه المحاولة ىي اليـو ما يعرؼ بمنيج التجريبي وابف سينا يثبت نجاح ىذه ٖ
الطريقة بقولو) فإنا قد جربنا ىذا واستخرجنا بو ما كاف مف الوقوؼ عميو منفعة ثـ اف لـ تجد 

يما عمى وجو يحمو الديف والشريعة فعمت وقد رأينا مف عاودتو عالجا اال تدبير الجمع بين
السالمة والقوة وعاد الى لحمو وكاف قد بمغ الذبوؿ وجاوره وقاسى االمراض االصعبة المزمنة 

  (ٜٙ)والحميات الطويمة بسبب ضعؼ القوة لشدة العشؽ ..(
يستعمؿ لفظ تتأمؿ ػػ يحض ابف سينا عمى تأمؿ الطبيب المعالج ليذه االحواؿ وىو ٗ

  (ٜٚ)في قولو )تتأمؿ ىؿ أدت حالو الى احتراؽ خمط بالعالمات التي تعرفيا فتستفرغ(
ػ استعمؿ طريقة التدرج في المعالجة مع مالحظة عالمات التحسف يقوؿ ) ثـ ٘

تشتغؿ بترطيبيـ وتنويميـ وتغذيتيـ بالمحمودات وتحميميـ عمى شرط الترطيب المعمـو 
ات وأشغاؿ ومنازعات وبالجممة امور شاغمة فربما ذلؾ أنساىـ ما أدنفيـ وايقاعيـ في خصوم

او يحتاؿ في تعشيقيـ غير المعشوؽ ممف تحمو الشريعة ثـ ينقطع فكرىـ عف الثاني قبؿ اف 
 (ٜٛ)تستحكـ وبعد اف يتناسوا االوؿ (

ؽ ػػ اسداء النصائح التي تساعد المريض إذا كاف باالمكاف ذلؾ يقوؿ)واف كاف العاشٙ
مف العقالء فإف النصيحة والعضة لو واالستيزاء بو وتعنيفو والتصوير لديو اف ما بو انما ىو 

  (ٜٜ)وسوسة وضرب مف الجنوف مما ينفع نفعا فاف الكالـ ناجح في مثؿ ىذا الباب  (
ػػ وربما يبتدع ابف سينا مبدأ التحايؿ عمى المريض النفسي لغرض عالجو مما ىو ٚ

طبيب اف المريض مما ينفع معو النصح ينتقؿ الى ايجاد طريقة تجدي فيو ، فحينما يجد ال
كعالج منيا تسميط العجائز لتنفير المريض مف المعشوؽ واخراجو مف مرضو ومعاودة الصحة 
لو يقوؿ )وتسميط العجائز ليبغضف المعشوؽ اليو ويذكرف منو االقذرة ويحكيف لو منو امور 

لكثير فاف ىذا مما يسكف كثيرا ومما ينفع في ذلؾ اف منفرا منيا ويحكيف لو منو الجفاء ا
تحاكي ىؤالء العجائز صورة المعشوؽ بتشبييات قبيحة ويمثمف اعضاء وجيو بمحاكيات 

  (ٓٓٔ)مبغضة ويسيبف فيو فاف ىذا عمميف وىف أحذؽ مف الرجاؿ ..(
ىػ( اسباب حدوث االحالـ حيث ذكر بأف ٜٖٖ -ٜٕ٘ػػ لقد فسر ابف سينا والفارابي )

االحالـ تحدث بسبب تأثير بعض المؤثرات الحسية التي تصدر مف خارج البدف او مف داخمو 
يقوؿ ابف سينا " ومف عرض لعضو منو اف سخف او برد بسبب حر او برد حكي لو اف ذلؾ 

كما اشار الى المعاني الرمزية لالحالـ وكذلؾ (ٔٓٔ)العضو منو موضوع في نار او ماء بارد "
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اشباع  الدوافع  والرغبات يقوؿ " مثؿ مايكوف عندما تتحرؾ القوة الدافعة  الى دور االحالـ في
فإف المتخيمة تحاكي صورا مف شأف النفس اف تميؿ الييا .. فمف كاف بو جوع حكيت لو 

وبذلؾ يكوف ابف سينا قد سبؽ مدرسة التحميؿ النفسي الحديثة التي تفسر  (ٕٓٔ)مأكوالت ..  "
 فع والرغبات دور االحالـ في اشباع الدوا

ػػ استطاع الشيخ الرئيس ابف سينا التعرؼ عمى ما يسمى اليوـ باالمراض الوظيفية   
وىي امراض تحدث نتيجة السباب نفسية كالكتئاب واألرؽ والفصاـ واليوس وجنوف العظمة 
واالضطياد والشمؿ والسكتة الدماغية وقد خصص ابف سينا ثالثة فصوؿ مف كتابو )القانوف 

لمحديث عف النفس واالعصاب كما يحتوي عمى وصؼ مفصؿ لمرض  في الطب(
  (ٖٓٔ)الفصاـ

ػػ في كتاب القانوف ذكر ابف سينا في المقالة الرابعة في أمراض الرأس وأكثر مضرتيا 
في أفعاؿ الحس والسياسة ، وجعؿ فييا فصوال ، فصؿ السبات والنوـ ، فصؿ في آفات الذىف 

واليذياف ، فصؿ في الرعونة والحمؽ ، فصؿ في فساد الذكر، ، ، فصؿ في اختالط الذىف 
 . (ٗٓٔ)فصؿ في فساد التخيؿ

عرؼ بالمرض وماىيتو ومظاىره  (٘ٓٔ)ػػ تحدث ابف سينا عف مرض المالينخوليا
السريرية كما اشار الى سبب المرض الناتج عف فقداف محبوب ما او امر او شيء مرغوب 

ؼ ايضا تمؾ االفكار الخيالية واالعتقادات الضاللية فيو تشابو نظرية التحميؿ النفسي ويص
ليذا الداء كما يشير الى تداخؿ النوبات اليموسية التي تتبع او تسبؽ السوداء والتي احيانا ليا 

ثـ تطرؽ الى الوسائؿ العالجية منيا ، العالج بالوسائؿ النفسية  (ٙٓٔ)عالقة بمرض الصرع
بااللفاظ الجميمة االنيقة وبالحيؿ المنطقية  واالعتناء بالمريض حتى تزوؿ ظنونو وذلؾ

 .  (ٚٓٔ)والمواسات والتنزه في اليواءالطمؽ والغابات والبساتيف الزاىرة
والعالج بالتغذية والحمية حيث يرجى تعدي االسباب الرئيسة المشتركة في الصحة 
والمرض كما صنؼ الكثير مف االطعمة مف حيث الكيؼ والكـ لتكوف دائما لذيذة صالحة 
المصادر والعالج باالستحماـ والمراىـ واالدىاف بمثؿ زيت الكتاف وزيت الموز ودىف الخردؿ 

 لجسد كمو حيث يدلؾ بيا الرأس او ا
أما العالج باالدوية والعقاقير التي قد تستخدـ في العالج الكمي او العالج الجزئي لكؿ 
صنؼ مف اصناؼ المرض مثؿ الجوارش المسيمة والفوؼ التي تقوي القمب وتذىب حديث 
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النفس والممينات ومستحضرات الييميمج االسود واالفتيموف والسقمونيا واالفيوف التي كانت 
  (ٛٓٔ)ي عيد قريب في عالج المالينخولياتستعمؿ ف

 :  النتائج
أىتـ العمماء المسمموف بالطب النفسي اىتماميـ بفروع الطب عامة ، فبرز عمماء 
ماىروف تميزوا بنظرياتيـ الدقيقة والتي أثبت صحتيا العمـ الحديث بؿ أثبتيا العمماء المحدثوف 

دوا في ذلؾ عمى ما اعتمد عميو المسمموف وانطمقوا منيا الستكماؿ ما توصموا لو اليوـ واعتم
 مف اتخاذ المنيج التجريبي في التشخيص وحتى في طرؽ العالج التي اتبعوىا .

وقد حاولنا في ىذا البحث التركيز عمى عالميف ليما كؿ الفضؿ في تطور الطب 
بف النفسي عند المسمميف وىما أبو زيد البمخي في الطب النفسي الوقائي وحفظ الصحة ، وا

سينا في الطب النفسي السريري وطرؽ عالجو لكثير مف االمراض النفسية ودقة وصفو ليذه 
 االمراض وتحديد أسبابيا وطرؽ عالجيا  

فقد تحدث البمخي في القوى النفسانية التي قد تؤدي الى أف تمرض النفس كما يمرض 
الغضب والخوؼ والجزع البدف واحيانا يطمؽ عمييا  العوارض النفسانية ومما حدده البمخي  

ف حدث وىاجت  أحدى ىذه العوارض فايضا عميو أف يحتاط لنفسو  والحزف واالكتئاب وا 
ويحمييا مف ىذه العوارض التي قد تؤدي الى مرض النفس وانحطاطيا عف وضعيتيا السوية 

 مف السكوف والراحة
سمى اليـو أما الشيخ الرئيس ابف سينا فقد تعرؼ عمى كثير مف االمراض والتي  ت  

باالمراض الوظيفية وىي امراض تحدث نتيجة السباب نفسية كالكتئاب واألرؽ والفصاـ 
واليوس وجنوف العظمة واالضطياد والشمؿ والسكتة الدماغية وقد خصص ابف سينا ثالثة 
فصوؿ مف كتابو )القانوف في الطب( لمحديث عف النفس واالعصاب كما يحتوي عمى وصؼ 

 المالينخوليا وغيرىا مف االمراض النفسية .مفصؿ لمرض الفصاـ و 
  االحاالت

 

                                                 
1
 ٔينظر طارؽ بف عمي الحبيب ، لمحة موجزة عف تاريخ الطب النفسي في بالد المسمميف ، دار المسمـ ، ط 

   ٚـ: ٜٜٜٔ، الرياض ، 
 ٖٓينظر عبد الرؤوؼ ثابت ، مفيـو الطب النفسي ، الييئة المصرية العامة لمكتاب :  ٕ
 ٕٔالحضارة اإلسالمية ،مؤسسة اقرأ ، القاىرة : راغب السرجاني ، قصة العمـو الطبية في  ٖ
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ينظر عبد العظيـ حفني صابر وآخروف ، موجز تاريخ الصيدلة عند العرب ، المنظمة العربية لمتربية   ٗ
 ٕٗٛ - ٕٓٛوالثقافة والعمـو ، طبع عمى نفقة الجميورية الميبية: 

 ٓٚٔ:  ٜٚٚٔالخانجي بالقاىرة ،  محمد صادؽ عفيفي ، تطور الفكر العممي عند المسمميف، مكتبة ٘
 ٕٔ: ٕٖٗٔينظر سيد محمد غنيـ ، سيكولوجية الشخصية ، نشر دار النيضة العربية ،  ٙ
 ٖٔـ. ف:  ٚ
 ٕٔطارؽ بف عمي : ٛ
 ٕٔـ .ف:  ٜ

 ٛٔ: ٕٛٔٓعامر النجار ، في تاريخ الطب في الدولة االسالمية  ، دار المعارؼ ،  ٓٔ
 ٕٗـ.ف:  ٔٔ
 ٜٕٚجز تاريخ الصيدلة والطب : عبد العظيـ حفني ، مو  ٕٔ
  ٕٓ:ٜٚٛٔمحمود الحاج قاسـ ، الطب عند العرب والمسمميف تاريخ ومساىمات ، الدار السعودية ،  ٖٔ
 ٖٚٔمحمد صادؽ عفيفي :  ٗٔ
 ٕٙراغب السرجاني : ٘ٔ
  ىػٕٓٗٔ، ٖينظر تفسير الرازي )مفاتيح الغيب( ، لمفخر الرازي ، دار احياء التراث العربي، بيروت ،ط ٙٔ
 :ٕ/ٖٓٛ 
ينظر التفسير الوسيط في التفسير المجيد ، لمواحدي عمي بف احمد ، تح: عبد الرحمف عويس ، دار  ٚٔ

 ٜٛ/ٔلبناف  :  -الكتب العممية ،بيروت
الرياض ودار الكاتب  –فدوى حافظ طوقاف ، عمماء العرب وما أعطوه لمحضارة، منشورات الفاخرية  ٛٔ

 ٛٔبيروت :  –العربي 
 ٕٔ: ٔي عيوف غربية ، محمد عمارة ، دار الشروؽ ،طاالسالـ ف ٜٔ
 ٖٕفدوى ، عمماء العرب وما اعطوه لمحضارة :  ٕٓ
 ٕٚراغب ، قصة العمـو :  ٕٔ
 ٕٔطارؽ حبيب :  ٕٕ
 ٕٕٙعبد العظيـ حفني صابر وآخروف ، موجز تاريخ الصيدلة عند العرب:   ٖٕ
 ٖٕٓـ . ف:  ٕٗ
 ٖٔ: ٜٜٜٔعشرة قروف ، دار الغرب االسالمي احمد بف ميالد ، الطب العربي التونسي في  ٕ٘
 ٕٗطارؽ الحبيب ، لمحة موجز :  ٕٙ
األميف العاـ المساعد إلتحاد األطباء  ،طارؽ بف عمي الحبيب/ بروفيسور واستشاري الطب النفسي   ٕٚ

 .ـٕٗٔٓ، السنة التاسعة ، مارس،  ٔٗالنفسييف العرب، مجمة حراء ، العدد 
 ٜ: ٕٔٔٓالدراسات النفسانية عند العمماء المسمميف )بتصرؼ( ، دار الشروؽ ،محمد عثماف نجاتي ،  ٕٛ
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ينظر ياقوت الحموي ، ارشاد االريب الى معرفة االديب ، تح: احساف عباس ، دار الغرب االسالمي ،  ٜٕ
 ٖٗٚ/ٔ:  ٖٜٜٔبيروت لبناف، 

 ٖٗٚ/ٔـ، ف:  ٖٓ
مركز الممؾ فيصؿ لمبحوث ٕٛٔٓينظر مالؾ بدري ومصطفى عشوي ، مصالح االبداف واالنفس،  ٖٔ

 والدراسات االسالمية ، الرياض 
 ٙىػ :ٕٗٗٔ، 
ينظر السيوطي ، جالؿ الديف ،بغية الوعاة في طبقات المغوييف والنحاة ،تح: مصطفى عبد القادر عطا ،  ٕٖ

د ، الصفدي ، صالح الديف بف ايبؾ ،الوافي بالوفيات ،تح : احم ٖٔٔ/ٔدار الكتب العممية ،لبناف ،  : 
 ٜٓٗ/ٙ:  ٕٚٓٓاألرناؤوط ،دار احياء التراث العربي،

 ٖٓٛ/ٔياقوت الحموي:  ٖٖ
 ٖ٘ٔابف النديـ ، الفيرست ،دار المعرفة ، بيروت ، لبناف :  ٖٗ
 ٖٗٚ/ٔياقوت ، ارشاد االريب :  ٖ٘
ابو زيد البمخي ، مصالح االبداف واألنفس ، مخطوط مصور عف نسخة في معيد تاريخ العمـو العربية ،  ٖٙ
 ٕٕٚ: ٜٗٛٔرىا فؤاد سزكيف ، سمسمة عيوف التراث ، فرانكفورت ، المانيا ، صد
  ٕـ.ف، مقدمة الكتاب:  ٖٚ
 ٗ-ٖـ.ف:  ٖٛ
  ٜٕٙ-ٕٛٙـ.ف:  ٜٖ
 ٕـ.ف:  ٓٗ
 ٕٗٓ - ٖٕٓـ.ف:  ٔٗ
 ٕٛٚـ .ف :  ٕٗ
 ٕٗٚينظر مخطوط مصالح االبداف :  ٖٗ
 ٕٚٚـ.ف: ٗٗ
يقصد بالعصاب الويواس القيري ) بانو اضطراب نفسي يتمثؿ بعدـ القدرة عمى التحكـ في المشاعر  ٘ٗ

القيرية او االفكار او السموكيات يؤدي ىذا الى اخضاع الشخص المصاب لمسيطرة عمى ىذا النوع مف 
 \\:httpsالعصاب ( ينظر عصاب الوسواس االعراض واالسباب والعالج ، ارلبط االلكتروني : 

ar.warbletoncouncil.org 
 ٕٛٛـ.ف: ٙٗ
 ٜٕٓـ.ف: ٚٗ
 ٖٗٓـ.ف:  ٛٗ
 ٖ٘ٓـ.ف:  ٜٗ
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 ٖٙٓـ.ف:  ٓ٘
السريري : )ىو ذلؾ العمـ الذي يدمج بيف العمـو والنظريات والمعرفة  –يقصد بعمـ النفس االكمينيكي  ٔ٘

السريرية بيدؼ فيـ طبيعة القمؽ والضغوط واالضطرابات او االمراض النفسية والخمؿ الوظيفي الناتج عنيا 
: ومحاولة التخفيؼ مف حدتيا والتغمب عمييا ( ينظر عمـ النفس االكمينيكي السريري ، الرابط االلكتروني 

https;\\ar.m.wikipedia.org w 
 ٖٙٔينظر مصالح االبداف :  ٕ٘
 ٖٛٔـ.ف:  ٖ٘
 ٖٚٔـ.ف:  ٗ٘
 ٖ٘ٔـ.ف:  ٘٘
عمـ النفس الصحي، الرابط:  –ينظر مقاؿ الدراسات النفسية عند البمخي  ٙ٘

https\\psycho.sudanforums.net  
يعرؼ العصاب بأنو القمؽ واالكتئاب وغيرىما مف مشاعر التعاسة والحزف غير المتوافقة مع ظروؼ حياة  ٚ٘

الشخص الحالية ، أما الذىاف فيعرؼ بأنو عرض المراض نفسية وليس مرضا بحد ذاتو فيو يدؿ عمى فقداف 
وقات بيف الذىاف والعصاب ، االتصاؿ بالواقع ويمتمؾ الذىاف سمات عدة منيا اليموسة واالوىاـ ، ينظر الفر 

 https:\\alghad.comالرابط االلكتروني : 
 ٕٚٚمصالح االبداف :  ٛ٘
 ٕٛٚـ.ف:  ٜ٘
 ٜٕٚـ.ف:  ٓٙ
 ٕٓٛـ.ف:  ٔٙ
 ٖٜٕـ.ف:  ٕٙ
 ٜٕٚـ.ف:  ٖٙ
 ٜٕٛـ.ف:  ٗٙ
 ٖٓٓ-ٜٜٕـ.ف:  ٘ٙ
 ٜٕ٘ـ.ف:  ٙٙ
 ٖٓٓـ.ف:  ٚٙ
 ٕٖٓـ.ف:  ٛٙ
 ٕٖٗـ.ف:  ٜٙ
 ٖٖٓـ.ف:  ٓٚ
 ٕٖ٘ـ.ف:  ٔٚ
 ٕٖٙـ.ف:  ٕٚ
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 ٖٖٗـ.ف:  ٖٚ
 ٖٖٚـ.ف:  ٗٚ
 ٕٖ٘/ٚٔ: ٕٙٔٓالذىبي ، شمس الديف محمد بف احمد ، سير اعالـ النبالء، مؤسسة الرسالة ،  ٘ٚ
 ٖ٘٘/ٚٔـ.ف: ٙٚ
 ٖٖ٘/ٚٔـ.ف:  ٚٚ
، وينظر فدوى ، عمماء العرب وما اعطوه  ٖٕٙعبد العظيـ حفني ، الموجز في تاريخ الصيدلة والطب :  ٛٚ

 ٕٙٔلمحضارة :
 ٕٓ٘ـ. ف :   ٜٚ
 ٙ٘ٔوما أعطوا لمحضارة : عمماء العرب  ٓٛ
 ٕ/ٖالذىبي ، سير اعالـ النبالء :  ٔٛ
بركات محمد مراد ، )مقاؿ( ابف سينا الفيمسوؼ التجريبي والمحمؿ النفسي االكمينيكي ، رابطة العمماء  ٕٛ

 السورييف ، 
  show- artices > https: islamsyria.comرابط الموقع:  

 ٖٗ/ٕالقانوف :  ٖٛ
 ٖٗ/ٕـ.ف:  ٗٛ
 ٖٗ/ٕـ.ف:  ٘ٛ
 ٕٗ/ٕـ.ف:  ٙٛ
 ٖٗ/ ٕـ.ف:  ٚٛ
 ٗٗ/ٕـ.ف:  ٛٛ
 ٙٙٔ-٘ٙٔالشفاء :  ٜٛ
 ٕٚتاريخ الطب النفسي )بتصرؼ(:  ٜٓ
 ، الرابط االلكتروني :  ٕٕٕٓفبراير ، ٕٔينظر مقاؿ )ابف سينا تفسير االحالـ ( كتابة قاطمة عمي ، ٜٔ

ibn-sina-interpr…<https:\\mqaall.com 
 ٔٚ-ٓٚالقانوف في الطب :  ٕٜ
 ٕٚ/ٕ ـ.ف: ٖٜ
 ٖٚ/ٕـ.ف:  ٜٗ
 ٖٚ/ٕـ.ف:  ٜ٘
 ٕٚ/ٕـ.ف:  ٜٙ
 ٕٚ/ ٕـ/ف:  ٜٚ
 ٕٕ٘ٚـ.ف:  ٜٛ
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 ٕٚ/ٕـ.ف:  ٜٜ
 ٗٚ/ٕـ.ف:  ٓٓٔ
وينظر ابو الفتوح التوانسي ، مف أعالـ الطب العربي ، الدار القومية لمطباعة ، مصر  ٜ٘ٔالشفاء:  ٔٓٔ

ٜٔٙٙ:ٜٔٔ 
 ٜ٘ٔـ.ف:  ٕٓٔ
واثره في االنسانية، مقاالت الحضارة شيريف رمضاف ،الطب النفسي العربي في العصور الوسطى  ٖٓٔ

 . ٕٙٔٓاالنسانية ،مارس ، كوكب العمـ، 
 وما بعدىا.  ٗ٘/ٕابف سينا ، القانوف :  ٗٓٔ
يقوؿ ابف سينا في تعريفو لممالنخوليا )يقاؿ مالنخوليا لتغير الظنوف والذكر عف المجرى الطبيعي الى  ٘ٓٔ

 ٘ٙ/ ٕداخؿ ويفزعو بظممتو  ( ، القانوف : الفساد والرداءة لمزاج سوداوي يوحش روح الدماغ مف 
 ٚٙ/ ٕـ.ف:  ٙٓٔ
 ٛٙ/ ٕـ.ف:  ٚٓٔ
  ٜٙ/ ٕـ.ف:  ٛٓٔ
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