OPEN ACCESS
Submitted: 7 May 2020
Accepted: 18 May 2020

مراجعة كتاب

Book review

عنوان الكتاب« :مادة البقاء في إصالح فساد الهواء والتحرر من ضرر األوباء»
الكاتب :المقدسي محمد بن أحمد التميمي
فاضل السعدوين

أستاذ باحث ،مركز العلوم البيئية ،جامعة قطر

Fadhil Sadooni

Research Professor, Environmental Science Center, Qatar University
fsadooni@qu.edu.qa

مقدمة
جيربك كتاب «مادة البقاء يف إصالح فساد اهلواء والتحرر من ضرر األوباء» للمقدسي حممد بن أمحد التميمي على أن
تتوقف وتتو ّرقه على األقل .صدر هذا الكتاب عن معهد املخطوطات العربية يف القاهرة عام  ،1999بتحقيق األستاذ الباحث
حيىي الشعار ،الذي قدم له مبقدمة تفصيلية جديرة به وبكاتبها .ويبدو هذا الكتاب املميز مثل تلك األشياء اليت تتحدّى
الد َهش املتف ِّرد عن الكتاب؟!
حواسك وتفحمك ،أو مثل صديق قدمي مل تتوقع أن جتده أمامك يف تلك اللحظة .ملاذا
ُ
ّ
أحتدث هبذا َ
واجلواب ببساطة أين مل أكن ألصدق أن أحدً ا ميكن أن يؤلف كتا ًبا عن جودة اهلواء وتلوثه قبل أكثر من ألف عام من زماننا.
ممن عاصره أو جاء بعده ،قد تناول  -ولو بشكل غري مباشر  -هذا
أحد من علمائنا العرب امل ِّربزين ،سواء ّ
وأكاد أجزم ّأل َ
املوضوع اهلام .واألكثر إثارة للدهشة أن املؤلف ال يتناول املوضوع باعتباره مادة علمية جافة جديرة بالبحث ،بل إنه يتعامل مع
«فساد اهلواء» كأحد متطلبات احلياة الصحية السليمة ،ومن مث ،يربط كل شيء بالصحة النفسية للفرد .لذلك ،فإن طريقة
معاجلته للموضوع تشبه إىل حد كبري ما يسمى يف أيامنا هذه بالبحوث العابرة للتخصصات ،أي تلك اليت تتطلب مناقشة
املوضوع من زوايا خمتلفة .وهذا مرة أخرى َس ْب ٌق ُيحسب للمؤلف ولكتابه.
فصل ً
أفرد السيد حيىي الشعار ،حمقق الكتابً ،
كامل للحديث عن اجلوانب العلمية يف الكتاب وأجاد فيما فعل ،وليس يف
نييت أن أكرر ما ذكره ،وهو جدير بالقراءة والتأمل ،لكين ً
بدل من ذلك ،سوف أركز على املفاهيم العلمية األساسية اليت ُتتبع
حال ًّيا يف تأليف الكتب العلمية املشاهبة ،وأرى إن كان املؤلف قد اتبع ً
بعضا منها ،وأين أصاب أو أخطأ؟ وبالطبع يدرك القارئ
املطلع على التراث العلمي العريب أن هنالك الكثري من املؤلفات اليت عنيت جبوانب الدواء والغذاء ،لكن الذي جيعل هذا الكتاب
خمتل ًفا؛ هو الزاوية اليت تناول منها املؤلف موضوعه ،ففي تصوري أن الكتاب ميثل أول األعمال العلمية املتعلقة باألوبئة ،فلقد
كان األطباء وإىل فترة ليست بالبعيدة ،يعتقدون أن املرض خل ٌل يصيب اجلسد اإلنساين؛ لذا كان معظمهم يكتفي بوصف األدوية
واألغذية والترياقات ،وما شابه ذلك .أما مؤلفنا ،فإنه يربط للمرة األوىل بني األمراض وبني الظروف الطبيعية اليت يعيشها
البشر ،وبني عالقة املرض بنوعية املاء الذي يشربه املريض ،واهلواء الذي يتنفسه.
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عصر التميمي
عاش التميمي خالل القرن العاشر امليالدي (الرابع اهلجري) ،وهي فترة مضطربة اتسمت باحلروب واملشاكل ،فلقد كانت أوروبا
يف ذلك الوقت مقسمة إىل دويالت ودوقيات وممالك صغرية تغري على بعضها ،وكان امللوك البيزنطيون يف حروب متواصلة يف كل
اجتاه .ففي عام ُ 966أحرق على اخلازوق بطريرك القدس (وهي املدينة اليت ولد فيها مؤلفنا) يوحنا السابع من قبل سكان املدينة،
وذلك ألنه أرسل رسالة إىل اإلمرباطور الروماين نيكفور الثاين يطلب فيها التدخل واحتالل القدس .ويف منطقة قريبة من القدس،
ُعزل أمري ناصر الدولة حاكم املوصل بعد  32سنة من احلكم ،من قبل ابنه الذي أودعه السجن .ويف عام  968مات أبو املسك كافور
اإلخشيدي وبدأت عالمات التفكك تصيب جسد الدولة اإلخشيدية اليت كانت حتكم البالد اليت كان يعيش فيها مؤلفنا .ويف خريف
ليلي ،من احتالل قلعة أنطاكيا (يف تركيا اليوم) ،وطردوا احلمدانيني منها بعد معركة
عام  969متكن البيزنطيون ،خالل
هجوم ٍّ
ٍ
استمرت ثالثة أيام ،مث دخلوا يف عمق سوريا واحتلوا مدينة حلب .ويف صيف العام نفسه ،أرسل اخلليفة الفاطمي الذي كان يف املغرب
العريب ً
جيشا ج ّرا ًرا بقيادة جوهر الصقلي فاحتل مصر وطرد األخشيديني ،وبىن مدينة القاهرة اليت اختذها الفاطميون بعد ذلك
عاصمة ملكهم .ويف عام  970هاجم القائد السوري جعفر بن فالح حاكم فلسطني حسن بن عبد اهلل بن طغج اإلخشيدي وأخذه أس ًريا،
وكان مؤلفنا الطبيب اخلاص هلذا الوزير يف مدينة الرملة الفلسطينية (اليت كانت يف ذلك الوقت مقر احلاكم).
القدس والرملة
ال ُتعرف سنة والدة التميمي ،لكننا نعرف تاريخ وفاته  -على التقريب  -حنو  990ميالدية .وبذلك ميكن القول إنه ولد منتصف
القرن العاشر ،وهي الفترة اليت كانت فيها القدس حتت احلكم العباسي ،إذ دخلها العباسيون عام  .904حني تراجع جيش األمري
رجح فيها والدة
الطولوين هارون هار ًبا إىل مصر ،ومتت هزميته يف السنة التالية .وخالل السنوات ( 944-939وهي السنوات اليت ُن ِّ
لقب اإلخشيد (ومعناه ملك امللوك) من قبل اخلليفة العباسي الراضي
نح ُ
حاكم مصر وفلسطني حممد بن طغج اإلخشيدي َ
التميمي) ُم َ
باهلل ،ويف عام  944حتولت عائلته إىل عائلة حاكمة للبالد .ويف عام  946مات حممد بن طغج وتوىل من بعده أحد عبيده ،أبو املسك
كافور ،أمور البالد .يقول احلموي يف معجم البلدان 1ما معناه أن عاصمة الدولة آنذاك وأكرب مدهنا هي الرملة ،ولكن املدينة املقدسة
القدس تقترب منها يف احلجم .ويقول عن القدس إهنا جتثم فوق جمموعة من التالل ،وجيب عليك أن تتسلق من كل اجلوانب كيما
تصل إليها .وليس مثة مياه جارية يف القدس ،باستثناء ما خيرج من الينابيع ،والذي ميكن استعماله لسقي احلقول ،ومع ذلك فإهنا
أكثر أرض فلسطني خصوبة.
حياة التميمي
االسم الكامل للمؤلف هو أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن سعيد احلكيم التميمي املقدسي الترياقي ،وكان يسمى بالتميمي الطبيب
متييزً ا له عن ابن مدينته حممد بن أميل التميمي اخليميائي الشهري .ليس هنالك الكثري من التفاصيل عن حياته قبل شهرته ،ولكن
يبدو أن فلسطني يف العصر اإلخشيدي كانت قد شهدت ازدها ًرا زراع ًّيا وجتار ًّيا واس ًعا ،وبسبب ذلك كانت احلياة فيها رخية فهي أشبه
بواحة يف عامل مضطرب .و ُيجمع كل الذين كتبوا عن التميمي أن له معرفة عميقة بأنواع النباتات ،اليت كانت موجودة يف موطنه،
وصنع
واستعماالهتا الطبية ،ولقد تأتت شهرته بشكل رئيس من معرفته الواسعة بصناعة الترياق أو املواد املضادة للسموم (َ ،)Antidot
ما يسمى بالترياق «الفاروق أو األكرب» ،وهو ترياق يعاجل سم األفعى ،وطغى ذلك على امسه حىت لقب بالترياقي .ويبدو أن خربة التميمي
ال تنحصر يف املعرفة النظرية فحسب؛ فلقد صمم ما يعرف بالتصفية باخلزف املخلخل ،وهي طريقة تسمح للماء بعبور عدة طبقات
من اخلزف ،وهي ما ُتعرف مبصفاة (شامربلني) ،كما استعمل الدخان لطرد األوبئة ،وبذلك يكون من أوائل األطباء يف عصره ممن
ختطوا املعرفة النظرية ووضعوا معارفهم موضع التطبيق .وبعد أن عمت شهرته اآلفاق ،استدعاه حاكم الرملة ،اإلخشيدي احلسن بن
عبد اهلل ،وجعله طبيبه اخلاص .ولكن ،وكما أشرنا ساب ًقا ،فإن هذا احلاكم قد ُأسر من قبل الفاطميني ،مث ما لبثت بالده أن وقعت
11
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حتت احلكم الفاطمي .ويبدو أن شهرته قد سبقته ،إذ سرعان ما ُدعي إىل البالط الفاطمي يف القاهرة ليصبح الطبيب اخلاص للوزير
ابن كلس.
وابن كلس هذا ،1وامسه الكامل أبو فرج يعقوب بن يوسف بن كلس ،يهودي ولد يف بغداد عام  ،930واتصل بكافور اإلخشيدي الذي
عينه يف مكتبه اخلاص ،مث حيكت ضده مؤامرات ،كحال كل زمان ،فاضطر للهجرة إىل املغرب ،واتصل بالفاطميني ،وخدم يف بالط
املعز لدين اهلل الفاطمي ،الذي اصطحبه معه حينما عاد إىل مصر وك ّلفه بشؤون الوزارة .وعندما مالت حظوظ القائد املشهور جوهر
الصقلي عند اخلليفة الفاطمي املعز ع ّينه وزي ًرا ،وأشرف على الشؤون االقتصادية واإلدارية للدولة حىت أصبح الرجل األهم فيها.
«رأيت أن أؤدي حق من ب ّوأين هذه
وألف التميمي هذا الكتاب كرد مجيل للوزير الفاطمي الذي أنعم عليه وأكرمه ،لذلك يقولُ :
علي هذه النعمة ،أن أتأتى لسالمة نفسه النفسية من األمراض ،وأتلطف يف استنقاذها من األعراض ،بتأليف كتاب يبل ُغ
املكانة ،وأفاض َّ
به تعديل مزاجه ودفع األعراض عن نفسه اجلليلة من يتوىل خدمته ،وخيتص بالقرب منه .»..دعنا نتخطى هنا هذا التقليد املتبع كث ًريا
عندنا إىل بضعة عقود خلت ،وهو أن يهدي املؤلف كتابه إىل و ِّ
يل نعمته ،لنترك هذا املوضوع جان ًبا ،ونركز على فكرة أن يهتم الرجل
وهو طبيب بصحة سيده (النفسية من األمراض) .هذا يف تصوري يدلل على حياة مترفة مستقرة يهتم فيها الطبيب بصحة سيده من
أمور مثل تلوث اهلواء وجودته .ال أثر هنا حلروب أو حروق أو جروح ،بل جمتمع مترف بدأ يهتم بتفاصيل مثل هذه ،ويعطي تصو ًرا عن
التطور االجتماعي واالقتصادي للناس يف ذلك الزمان.
قاهرة املعز والتميمي
يقول مؤلف كتاب «سرية القاهرة» 2إن القائد الفاطمي مل يواجه صعوبة كبرية يف احتالل مصر .فلقد كان الناس يف عوز حتت حكم
اإلخشيديني؛ لذلك بعد اشتباك قصري مع اجلنود املصريني عند اجليزة ،تقدمت إليه جمموعة من النساء املصريات يطلنب العفو ،وتبع
ذلك تسليم كامل .دخل على إثر ذلك اجليش املصري يف اخلامس من شهر أغسطس (آب)  .980ويبدو أن غزو مصر كان أم ًرا مرت ًبا
له منذ زمن طويل من قبل الفاطميني ،إذ سرعان ما بدأ جوهر الصقلي يضع األساس ملدينة جديدة كانت بدايتها تشييد قصر فخم
يكون مق ًّرا للحكم ،واختار منطقة مجيلة كانت تسمى «بستان كافور» كي حيقق حلمه .ويبدو أن ج ًّوا من التسامح الديين قد ساد املدينة
اجلديدة ،إذ يذكر املؤرخون أنه كان هنالك الكثري من األطباء اليهود واملسيحيني يف ذلك الوقت .وسرعان ما وضع جوهر حجر األساس
ً
متحول خالل فترة قصرية إىل قبلة للدارسني وطالب العلم.
للجامع األزهر الذي اكتمل بناؤه يف 972
ويبدو أن القاهرة كانت مدينة عامرة أيام الفاطميني ،إذ يبدو أهنا عرفت يف تلك األيام ما يسمى باألسواق املتخصصة؛ أي تلك
اليت تبيع سل ًعا متشاهبة .ويقول املقريزي 3إن سوق القصبة الذي كان ميتد من املشهد احلسيين إىل مشهد السيدة نفيسة ،كان حيتوي
على  12ألف حانوتُ ،تعىن بشؤون املأكل واملشرب واألمتعة ،ومن بني تلك األسواق سوق الشراحييني الذي مسي بسوق الشوايني الح ًقا،
وسوق املرحلني الذي كان يبيع كل شيئ يتعلق باإلبل .وشأهنا شأن الكوفة من قبلها ،مت تقسيم مدينة القاهرة من ِق َبل الصقلي إىل
جمموعة من احلارات تسكنها قبائل حمددة كانت أبواهبا تغلق مع مغيب الشمس .وهكذا سكنت القبائل املغربية اليت أتت مع الفاطميني
يف مناطق معينة ،وخصصت حارات معينة للمسيحيني واليهود ،ومثة حارات للطبقة احلاكمة من أمثال حارة برجوان .ولقد انتبذ اليهود
حارة بعيدة عند غرب املدينة ،وذلك ألهنم كانوا يربون املاشية لغرض الذبح وفق الشرع اليهودي ،ونشأت مبوازاة ذلك صناعات تعتمد
على دباغة اجللود والصباغة ً
فضل عن منتجات األلبان املختلفة.
وكانت هذه احلارات تتميز بانبعاث الروائح غري املستساغة منها ،وهي رمبا اليت قصدها التميمي حينما حتدث عن العالقة بني
1 - M. Canard, “Ibn Killis,” In Lewis, B., Menage, V. L., Pellat, Ch., Schacht, J. (eds.). The Encyclopedia of Islam, Vol. III,
(Leiden: E. J. Brill, 1971), pp. 840-841.
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األوبئة والرائحة الكريهة .ولتوفري املياه النقية للسكان ،عمد الفاطميون إىل حفر ما مسي باخلليج «احلاكمي» الذي كانت املياه تدخله
من قنطرة السد ،بعد وصول مياه الفيضان خالل فصل الصيف .كما عمدت الدولة إىل إنشاء العديد من أسبلة املياه لتوفري مياه
الشرب للمارة أو ملن ال يستطيع دفع كلفة املياه ،وهو تقليد سوف يستمر يف مصر إىل فترات قريبة من الزمن ،ولعل بعض شواهد األسبلة
العثمانية موجود يف بعض نواحي قاهرة اليوم.
وهكذا يبدو أننا إزاء مدينة مزدمحة متور باحلياة والفكر .يقول حممد كامل حسني يف كتابه «يف أدب مصر الفاطمية» 1إن وزراء
اخلط األول يف بواكري الدولة الفاطمية كانوا من أصحاب القلم ،يف حني كان وزراء الدور الثاين من أصحاب السيوف .لذلك ال غرو
أن جند هذا االهتمام من مؤلفنا التميمي مبواضيع مثل جودة اهلواء؛ ألننا نتحدث عن حاضرة عامرة مزدهرة تشبه أية عاصمة
أوروبية أيامنا هذه.
كتب املؤلف األخرى
ألف التميمي جمموعة كبرية من الكتبُ ،فقد الكثري منها .وقد كتب يف علوم الطب والنبات ،وكذلك يف الفقه والتفسري .وسوف
نركز يف هذه العجالة على ما ألفه من الكتب يف املواضيع ذات العالقة مبوضوعنا .ولعل أشهر كتبه هو كتاب «املرشد إىل جواهر األغذية
وقوى املفردات من األدوية» والذي يطلق عليه اختصا ًرا اسم «املرشد» ،ومل تبق منه إال أجزاء حمفوظة يف املكتبة الوطنية الفرنسية.
أساسا للكثري من
ِّ
ويفصل هذا الكتاب يف خصائص بعض النباتات باعتبارها تريا ًقا (مواد مضادة للسموم) واملعادن .و ُيعد هذا الكتاب ً
األعمال اليت تلته من قبل األطباء العرب ،مثل :بن البيطار ،واليهودي موسى بن ميمون ،وغريمها كثري .وميثل فتحا يف جمال استعمال
النباتات واملعادن يف معاجلة التسمم الناتج عن لدغ األفاعي والعقارب .يقول القفطي يف «أخبار االعلماء» 2إن التميمي قد ر َّكب تريا ًقا
أمساه «خملص النفوس» قال عنه« :هذا ترياق ألفته يف القدس  ....دافع لضرر السمومات القاتلة املشروبة واملصبوبة يف األبدان ،بلسع
ذوات السم من األفاعي والثعابني وأنواع احل ّياة املهلكة السم ،والعقارب »...
ومن كتبه األخرى كتاب «يف الترياق» وكتاب «خمتصر يف الترياق» ومتثل استمرا ًرا لعمله يف استعمال موارد األرض يف معاجلة
األمراض ،وهو فتح طيب جديد ق ّلده من تبعه فيه .كما له كتاب عن الرمد وأنواعه وأسبابه وعالجه .ولعل التميمي أول كاتب عريب
أيضا ،فلقد حتول من صنع العطور واألخبرة امللطفة للجو إىل الكتابة عما يروح عن النفس البشرية ً
يؤلف يف علوم النفس ً
أيضا .ويف
هذا املجال ألف كتا ًبا أمساه «مفتاح السرور يف كل اهلموم» وهو سابق يف تصوري لكتاب ديل كارنيجي الشهري «دع القلق وابدأ احلياة»،
ومثة كتاب آخر أقل شهرة امسه «حبيب العروس ورحيان النفوس» وينحو املنحى نفسه.
مادة البقاء يف إصالح فساد اهلواء والتحرر من ضرر األوباء
مت تأليف الكتاب قبل ألف عام تقري ًبا ،ولقد قمت ألغراض املقارنة باستعراض الدراسات املتعلقة بتلوث اهلواء يف الغرب؛ فوجدت
أن معظمها (بشكلها األكادميي احلايل) تعود إىل مخسينيات القرن املاضي ،وأن االهتمام جبودة اهلواء وتلوثه قد نتج بسبب احلوادث
الصناعية اليت كانت حتدث يف املعامل اليت كانت تقام يف تلك الفترة ،أما الدراسات املتعلقة بس ّمية اهلواء فلقد بدأت بعد استعمال
علوما أخرى مثل :االستشعار عن بعد،
الغازات السامة يف احلرب العاملية الثانية .واحلقيقة أن هذا ليس باألمر املستبعد إذ إن ً
والفيزياء ،والكيمياء ،قد حققت قفزات نوعية مهمة أثناء احلروب اليت كانت مشتعلة يف أوروبا آنذاك .لكن ما الذي يدفع ذلك املقدسي
الوديع إىل أن يؤلف كتا ًبا يف جودة اهلواء؟
لعل من املفيد أن أذكر هنا أن اختيار اهلواء واملاء كموضوعني رئيسني ملادة كتاب يتعلق مبادة البقاء ،يعين أن املؤلف يدرك أمهية
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هذين العنصرين كشرطني أساسني لتوفر احلياة السليمة اخلالية من األمراض ،ويف حني قد يبدو هذا األمر بديه ًّيا اآلن؛ إال أنه يعكس
متقدما يف مقاييس عصره ،فلم يكن مثة تصور واضح من أن األمراض ميكن أن تنتج من اهلواء أو املاء امللوث ،بل كانت ُتعزى إىل
وع ًيا
ً
أمور أخرى ،كاجلن والعفاريت ،وما شابه ذلك .وأعتقد أن الوقت الذي بدأ فيه البشر مبعرفة العالقة بني طريف املعادلة هو الوقت الذي
بدأ فيه البشر يف أوروبا بالتصدي لألوبئة واألمراض اليت انتشرت على نطاق واسع آنذاك من خالل معاجلة مسبباهتا الطبيعية ،مثل:
املياه امللوثة ،والراكدة ،واحلشرات ،واحليوانات الناقلة ،وما شابه ذلك ،مما يعين أن مؤلفنا كان رائدً ا يف امليدان الذي يكتب فيه.
ً
وصول إىل تأليف هذا الكتاب ،جيب أن نتتبع ما هو معروف عن سريته احلياتية.
ولكي نفهم املسار املهين الذي سلكه التميمي؛
فلقد ابتدأ مشواره العلمي يف مسقط رأسه القدس بالتعرف على أنواع النباتات املوجودة يف فلسطني وفوائدها الطبية وحتديدً ا يف
ممن سبقه يف هذا املجال ،ومنهم طبيب امسه احلسن بن أيب نعيم ،وقس
مقاومة السموم ،ولقد اكتسب بعض هذه املعلومات من ّ
خاصا حلاكم الرملة
مسيحي امسه األنبا زكريا بن ثويبه .ويبدو أن صيته اشتهر وعرفت قدراته العالجية مما م ّكنه أن يصبح طبي ًبا ًّ
اإلخشيدي احلسن بن عبد اهلل ،كما أسلفنا .ولقد عمل هلذا احلاكم عدة معاجني و»خلاخل» أي؛ عطو ًرا ،وكذلك ُدخ ًنا (مجع دخان)
دافعة للوباء .وكانت تلك بداية اهتمامه جبودة اهلواء ،وحتسني نوعيته ،وختليصه من الروائح غري املستساغة.
عندما بدأ خيدم يف البالط الفاطمي يف قاهرة املعز ،كانت تلك قفزة كبرية بالنسبة له ،فال ميكن أن ُنقارن مدينة الرملة الغافية
الصغرية بعاصمة اخلالفة اجلديدة .ويف تصوري أن بداية اهتمامه مبوضوع جودة اهلواء تأيت من مراقبته للتطور العمراين والتصنيع
الذي شهدته املدينة اجلديدة .واحلقيقة ،أن الفاطميني عندما قدموا إىل القاهرة كانوا قد جلبوا معهم حضارة جاهزة كانت سائدة
أثناء حكمهم للمغرب العريب ،ورمبا حبكم التواصل مع األندلس رغم االختالف الطائفي بني الدولتني ،والذي أعتقد أنه مل يكن بالقوة
اليت حياول بعض املؤرخني املعاصرين التلميح هلا.
وهكذا فإن األفق العلمي للتميمي قد اتسع من العناية بوزيره القابع يف الرملة ،وحتضري ما يسر نفسه ويرضيه ،إىل معاجلة مشاكل
بيئية واسعة املدى ،كانت تواجه مدينة كبرية يف طور النمو والعمران .لذلك جند أن هذا الكتاب ،رغم أنه ُمهدً ى إىل الوزير ابن كلس
إال أنه يتصدى ملشاكل ختص الناس على نطاق واسع .ولعل لذلك عالقة باتساع املهام اليت ألقيت على سيده الوزير الذي أصبح
الشخص الثاين يف الدولة ،ومن املحتمل أن الوزير كان يستشريه يف األمور العامة اليت ختص صحة املجتمع ،مبا يف ذلك انتشار األوبئة
ً
مثل.
منهجية البحث العلمي عند التميمي
ترك العلماء العرب من عصور اخلالفة العربية اإلسالمية إر ًثا علم ًّيا كب ًريا يف خمتلف حقول املعرفة العلمية ،واألهم من ذلك أهنم
حددوا أسس البحث العلمي واالستقصاء ومجع املعلومات وإجراء التجارب ،وهي أمور تس َّمى مبنهجية البحث العلمي ،ولقد انتقلت هذه
املعرفة من خالل إسبانيا إىل أوروبا خالل القرون الوسطى ،وهو أمر مو ّثق ومتفق عليه من قبل مؤرخي العلم .ولسوف نالحظ أن
التميمي قد اتبع منهجية واضحة عند إعداده هلذا الكتاب ما تزال تتبع يف أيامنا هذه .ومن بني األسس اليت اعتمد عليها الكاتب نذكر
التايل:
1 .1من أوىل متطلبات البحث العلمي ،سواء عند تأليف كتاب أو ورقة حبثية ،أن يقوم الباحث باستعراض ما كُتب مسب ًقا يف
موضوعه .ويهدف هذا اجلزء للتأكد من أن الباحث إمنا يستند على من سبقه يف امليدان وأنه ال خيتلق األشياء ،كما أن ذلك
وسيلة لتوثيق ما ُنشر ساب ًقا يف املوضوع وإعطاء كل ذي حق حقه .ولقد فعل مؤلفنا ذلك فتحدث بالتفصيل عن مسامهة
العلماء اإلغريق ممن سبقوه يف احلديث فذكر أعمال أبقراط ،ومسامهات جالينوس ،وأعمال أرسطوطاليس يف التمييز املبكر
بني الظواهر الطبيعية ،مثل :تغري الفصول ،وندرة املطر أو غزارته ،مع انتشار األمراض أو انعدامها .كما تطرق إىل كتاب
أهرن القس (الكناش) الذي عاش يف اإلسكندرية صدر اإلسالم ،وضاعت معظم أعماله ،والذي حتدث فيه عن مواصفات
اهلواء الفاسد والصحي .وتعكس الطريقة اليت يستعرض فيها املؤلف كتابات من سبقه من الفالسفة واألطباء اإلغريق معرفة
واسعة بالفلسفة اليونانية ،وكذلك الكتابات املبكرة ملن سبقه من العلماء واملفكرين العرب ،وهذه مهمة شاقة ،فلم تكن تلك
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املؤلفات متوفرة يف مكان واحد كما هو احلال أيامنا هذه ،فلقد كان األمر يتطلب حب ًثا دقي ًقا عن نسخها املتناثرة هنا وهناك،
ويتطلب احلصول عليها نفقات كبرية .ولقد أجاد الكاتب يف عرضه لتلك املواد .وقد جاء عرضه وفق سياقني؛ أوهلما سياق
زمين لكي يعطي ملن سبقه حق السبق وفضل البداية ،وكذلك سياق حسب املادة اليت يراد مناقشتها بطريقة تفصيلية تساعد
القارئ ،حىت غري املتخصص ،على فهم املوضوع قيد املناقشة.
2 .2تتطلب شروط البحث العلمي أن تكون هذه املراجعة لألعمال السابقة مراجعة نقدية تقوميية ،وليست جمرد سرد ملا تقدم من
حبوث .ولقد قام التميمي هبذه املهمة على أفضل حال ،فهو يقارن ويستعرض ما بني كتابات جالينوس وأبقراط وأرسطو؛
وشارحا نقاط االختالف والتطابق ،ومضي ًفا من عنده بعض التعليقات هنا أو هناك ،ومعط ًيا أمثلة
موضحا الفروقات بينها،
ً
ً
ممارسا يف زمانه .ويف تصوري أن وظيفته كطبيب ،قد أعطته هذه
مساندة أو مناقضة من جتاربه اخلاصة ،باعتباره طبي ًبا
ً
القدرة على النظر إىل موضوع تلوث اهلواء واملاء من وجهة النظر الصحية ،وهو أمر ما يزال متب ًعا ،إذ إن الكثري من
املتخصصني يف العلوم الصحية والطبية العامة يدرسون مساقات خاصة يف تلوث املاء واهلواء ،وجيرون البحوث يف هذا املجال
وخصوصا يف مواضيع األوبئة.
املشترك،
ً
ُ 3 .3يتوقع من الباحث أن يبني أسباب قيامه بالبحث الذي يقوم بنشره ،ويذكر املؤلف اهلدف من كتابه ،كما قلنا يف مطلع هذه
املقالة ،بأنه هدية للوزير الذي أكرمه ،إال أنه يتوسع يف املوضوع ،ويقول إنه قد اطلع على أحوال العلماء واألطباء يف البلدان
اليت تنتشر فيها األوبئة الكثرية ،واكتشف أن هذه البلدان تتميز بانقالبات جوية خالل فصول السنة ،وكذلك أهنا حتتوي على
العديد من األهنار والغدران واألجسام املائية الساكنةً ،
فضل عن احليوانات امليتة ،وهو خيتار كمثال على هذه األمكنة
التجمعات البشرية الكبرية يف مدن مثل مصر ودمشق ،أو تلك القريبة من األهنار ،مثل بغداد أو البصرة ،أو تلك اليت تقع
على السواحل مثل اهلند وعمان وعدن .لذلك فهو يريد تنبيه األفراد العاملني يف جمال صحة البشر والناس أمجعني على
العالقة بني هذه الظواهر وانتشار األوبئة واألمراض ،مبعىن أنه يضع يده للمرة األوىل على طريقة تكون وانتشار األوبئة ،ويؤكد
أساسا من التغلب على هذه األمراض هو التخلص من هذه الظواهر أو التقليل من آثارها الضارة .وإذا وضعنا ذلك
أن جز ًءا ً
مبصطلحات العلم احلديثة فإن املؤلف يف احلقيقة مييز بني األوبئة واألمراض املستوطنة ومسببات كل منها ،ويوصي باختاذ
التدابري اجلمعية حلل املشكلة من مسبباهتاً ،
بدل من عالج احلاالت الفردية ،وهي خطوة مهمة يف جمال الصحة العامة يف
ذلك الزمان ،ألنه ،وكما أسلفنا ،كانت معظم هذه األمراض تعزى إىل الغضب اإلهلي أو العفاريت واجلن وما شابه ذلك.
4 .4لعل املشكلة الرئيسة اليت تعاين منها هذه الدراسة والدراسة السابقة ،هي أن اإلنسان يف تلك املرحلة التارخيية مل يكن قد
اكتشف بعد امليكروبات والفريوسات ،ودورها يف انتقال األمراض والعدوى .وهذا القصور ليس ذنب التميمي؛ بل ألن الكشف
عن هذه الكائنات كان عليه أن ينتظر ما يقرب من  900سنة أخرى عندما وصف روبرت هوك عام  ،1665باستعمال جمهر
بدائي ،التراكيب املثمرة لبعض الفطريات العفنية ،وكانت تلك بداية التعرف على ما يعرف اآلن بالكائنات املجهرية .لذلك،
فإن التميمي وغريه ممن جايله (أي من جيله) تراهم حيومون حول الفكرة ،حماولني أن يضعوا إصبعهم على أسباب الداء،
دون أن يكونوا قادرين على حتديده.
تلوث اهلواء يف املفهوم العصري
ذكرنا أن الدراسات املتعلقة جبودة اهلواء وتلوثه دراسات حديثة ،ازدهرت بعد الثورة الصناعية ونشوء املدن الكبرية وال يتجاوز
عمر هذا العلم قر ًنا واحدً ا من الزمن .ووفق مفهومنا املعاصر مثة مصدران لتلوث اهلواء؛ أحدمها طبيعي ،واآلخر صناعي (من فعل
البشر) .تشمل مصادر تلوث (أو فساد اهلواء مبصطلحات التميمي) وجود جسيمات الغبار أو الرمل أو حبيبات اللقاح واألبواغ اليت
تتحرر من النباتات واألشجار خالل مواسم التزهري .ومن املعروف أن هنالك ماليني البشر ممن يعانون مما يعرف بأمراض
احلساسية نتيجة دخول هذه األجسام الغريبة إىل قنواهتم التنفسية .أما مصادر التلوث البشري أو الصناعي فهي مصادر جديدة مل
تكن معروفة قبل التصنيع والعمران .وتضم هذه املصادر الغازات املنبعثة من السيارات واملعامل وكذلك األوزون .وخيلط الناس يف
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الغالب بني األوزون الطبيعي املوجود يف اجلو ،وبني األوزون الصناعي الذي يتكون من ثالث ذرات من األكسجني ترتبط مع بعضها ،وهو
غاز غري مستقر وسريع التفاعل ويستعمل كقاصر ،ويف مواد التجميل املزيلة للتعرق ،وكذلك كعامل تعقيم يف اهلواء ومياه الشرب .ويكون
األوزون سا ًّما عند تراكيزه الواطئة.
تكون بعض ملوثات اهلواء سامة مثل أكاسيد النيتروجني والكربيت ،ويؤدي االستنشاق املستمر هلذه امللوثات إىل مشاكل صحية،
مثل سرطان الرئة وبعض أمراض الدم .يف بدايات علم جودة اهلواء وتلوثه كان هنالك خلط بني تلوث اهلواء ورائحته .أما اآلن ،فإن
ً
العلماء يفصلون بني االثنني ،وغال ًبا ما يدرس التلوث املتعلق بالروائح غري املستساغة باعتباره ً
منفصل يف علوم البيئة .لكن
حقل
الرائحة ميكن أن تستعمل كدليل على تلوث اهلواء بنوع معني من امللوثات .فمن الواضحً ،
مثل ،أن وجود رائحة تشبه رائحة البيض
الفاسد يف اجلو تعين أن اهلواء ملوث بثاين أكسيد الكربيت ،كما هو شائع يف احلقول النفطية ،بسبب احتواء البترول اخلام على كمية
من الكربيت .لكن غا ًزا أكثر مسية مثل أول أكسيد الكربون ليست له رائحة على اإلطالق ،وغال ًبا ما يتحرر هذا الغاز القاتل يف املناجم
القدمية؛ لذلك كان املنقبون األوائل حيملون معهم أقفاصا حتتوي على طيور الكناري اليت تتحسس مثل هذه الغازات السامة .لذلك
فإن وجود رائحة كريهة ليست ً
أساسا كي يكون اهلواء ملو ًثا أو فاسدً ا.
شرطا ً
فساد اهلواء عند التميمي
يتذكر القارئ قولنا إن التميمي كان فقي ًها ً
بارعا .ولقد استعمل مصطلح «فساد اهلواء» وليس املصطلح
فضل عن كونه نطاس ًّيا ً
رواجا
املتداول أيامنا هذه أي «تلوث اهلواء» ،وهذا األمر قادين إىل التحقق من أصل هذا املصطلح الذي بات من أكثر املصطلحات ً
أيامنا هذه .لذلك حبثت عن جذر الكلمة «لوث» يف معجم «لسان العرب» البن منظور ،وهو أوسع املعاجم العربية وأمشلها ،فوجدت أن
الكلمة تعين أشياء كثرية ليس من بينها ما نقصده أيامنا هذه ،وأقرب املعاين أن نقول «لوث فالن اخلبز بالزيت» أو ميكن أن نقول
مس من اجلنون ،لذلك أجد
«تلوث النبات على بعضه إذا ما تداخل وتشابكت أغصانه» أو أن يقال «إن يف عقله لوثة» إذا ما أصاب املرء ٌّ
أن التميمي كان مصي ًبا يف استعماله ملصطلح «فساد» اهلواء ألنه األقرب إىل املقصود ،لكن هذا أمر خارج سياق هذه املقدمة ،لكنه يف
الوقت نفسه يذكرين ببحث قدمته يف مؤمتر علمي 1عن ترمجة املصطلحات العلمية ،قسمت فيه ترمجة املصطلحات العربية إىل
قسمني :ترمجة إبداعية وترمجة اتباعية .وأعطيت ً
مثل على ذلك؛ التسميات اليت ُأطلقت على الكائن البحري الذي نسميه قنفذ
البحر ،والواضح أن العرب ،الذين مل يروا البحر من قبل ،حني رأوا هذا الكائن ،وهو يشبه القنفذ الذي يعرفون ،وألنه يعيش حتت املاء؛
أمسوه قنفذ البحر .وكذلك خيار البحر ،وقنديل البحر ،وهلم ج ّرا ،...ولكن حني جاء الباحثون العرب اجلدد من الذين درسوا علومهم
بلغة غري العربية جلأوا إىل االسم الالتيين هلذا الكائن وهو  Echinodermataوهو مشتق من مقطعني  Echinosويعين اإلبرة و
 Dermataويعين اجللد؛ لذلك أطلقوا على هذه الكائنات اسم أبرية اجللد أو األبرجلديات ،وهو مصطلح غريب وز ًنا ومع ًنى على األذن
العربية ،لذلك أمسيت ترمجة العريب املبكرة ترمجة إبداعية؛ ألن األمة كانت قوية مستقلة وأمسيت الترمجة الثانية ترمجة اتباعية
ألن األمة ضعيفة تابعة .واألمر نفسه ينطبق على املصطلح الذي استعمله التميمي يف كتابه.
نستعمل أيامنا هذه أجهزة حتليل دقيقة ملعرفة مكونات اهلواء ،وأوهلا أن حنسب حجم احلبيبات اليت حيتويها من الغبار والرمل،
وحىت الكربون املتطاير أو ما يسمى السناج أو السخام (من خالل جتميعها مبرشحات وحتليلها) وكذلك العناصر الكيميائية اليت
حيتويها مثل أكاسيد النتروجني والكربيت واألوزون وغريها .ومثة معايري دولية معتمدة للهواء الصحي لذلك ميكن وصف هواء معني
بأنه موافق للمواصفات أم ال ،بسهولة ويسر .ومل تكن هذه املعدات اليت نستعملها أيامنا هذه متوفرة لدى التميمي ،لذلك كان اهلواء
الفاسد يعين أنه اهلواء الذي تكون رائحته غري مستساغة .لكن التاريخ خيربنا ً
أيضا بأن اخلليفة العباسي أبا جعفر املنصور حني أراد
اختيار موقع مناسب ُتبىن عليه عاصمته اجلديدة بغداد ،أمر أن ُتعلق قطع من اللحم يف مواقع شىت ،ومت اختيار املوقع الذي بقي فيه
 1 1فاضل السعدوين ،ترمجة املصطلح العلمي العريب بني اإلبداع واالتباع ،املؤمتر األول للتعليم اجلامعي (بغداد.)1986 ،
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اللحم دون أن يتعفن فترة أطول ً
دليل على جودة اهلواء فيه .الشيء الثاين املدهش يف عنوان الكتاب هو ربطه فساد اهلواء بالتحرز
من «ضرر األوباء» وليس «األوبئة» على زماننا ،ويف تصوري أن هذا هو اجلديد يف موضوع هذا الكتاب ،أي الربط بني فساد اهلواء
مقدما.
وانتشار األوبئة كما أسلفت ً
حمتويات الكتاب
يتكون الكتاب من عشرة فصول أو مقاالت ،استعرض فيها جهود من سبقه يف حقل الربط بني التغيريات اجلوية واألمراض ،يف
حني كرس املقال الثاين عن األوبئة اليت تنتشر عن طريق اهلواء وكيفية انتقال العدوى من املصابني إىل البشر األصحاء ،أما الثالثة
فلخص فيها التدابري الوقائية ضد األمراض املنقولة باهلواء ،وناقش يف املقال الرابع الطرق اليت ميكن من خالهلا إصالح اهلواء واملاء
الفاسدين .أما بقية الفصول فتضم موضوعات شىت نقل بعضها من كتب من سبقه وفقدت قيمتها العلمية مبرور الزمن وهي ليست
موضع نقاش يف هذه املقدمة .لذلك فسوف نركز يف هذه العجالة على ثالث مقاالت يف الكتاب وحنيل القارئ الذي يود االستزادة إىل
مقدمة األستاذ حيىي الشعار املستفيضة ،أو إىل نص الكتاب األصلي.
فساد اهلواء خالل فصول معينة من السنة
يكرس التميمي الباب األول من املقالة الثانية عن تغري نوعية اهلواء خالل فصول معينة من السنة؛ اعتمادًا على خربته يف املوضوع،
وهو يربط موضوع تغري نوعية اهلواء مع املعرفة الفلكية العربية القدمية اليت كانت تعتمد على مواقع النجوم يف حتديد تغريات الفصول
ومواسم الرياح واخنفاض درجات احلرارة وارتفاعها .فهو يقول ً
مثل ،إن أكثر األوقات اليت يفسد فيها اهلواء هي الفترة اليت ُيطلق
عليها فلك ًّيا اسم «تنوء الثريا» أي فترة غياهبا ،مث فترة ظهورها مرة أخرى ،والثريا جمموعة جنمية معروفة عند كل البشر تقري ًبا،
وتعرف ً
وضوحا للعني املجردة؛ لذلك
أيضا باسم النجوم السبع ،وتقع يف جمرة الثور ،وهي من أقرب النجوم إىل األرض وأكثرها
ً
استعملها العرب القدامى ،شأهنم شأن اآلخرين ،يف حتديد املواسم واالستدالل ً
أيضا .ويقول التميمي إن سبب فساد اهلواء املترافق مع
طلوع الثريا هو أهنا تطلع يف أواخر أيام الربيع ،وأن الربيع مالئم (ملزاج الدم) كما يقول ،ومن الواضح من سياق كالم املؤلف أن طلوع
الثريا يتوافق مع تصرم فصل الربيع القصري يف بالد العرب ووصول فصل الصيف احلار.
يشري التميمي إىل أن فساد اهلواء يكثر يف فصل الصيف وأواخر فصلي الربيع واخلريف ألسباب يوجزها بتصاعد األخبرة الرطبة
من املياه الراكدة ،ويشري بشكل خاص إىل رياح يسميها رياح السواد اليت يتعرض هلا احلجاج يف مكة واحلجاز أثناء شدة احلرارة
وهو يعزوها إىل أن الشمس خترج هذه الغازات املميتة من باطن األرض ،ورمبا هو يشري إىل بعض املناطق يف احلجاز اليت تتصاعد
منها األخبرة الربكانية .وهو يعتقد أن هذه األخبرة متتزج مع اهلواء الصايف «فتكدره» مثلما ميتزج املاء املاحل مع املاء العذب ،على ح ّد
قوله .وما أن يستنشق البشر أو احليوانات هذه األخبرة حىت تسد جماري تنفسهم وتقتلهم و»ميوت به يف أقل من ساعة زمانية من
صحيحا فإنه يف الغالب يقصد مناطق خترج منها غازات سامة
الناس والدواب واألنعام عامل كثري» .وإذا كان ما يورده التميمي هنا
ً
مثل املناطق الربكانية والتكسرات األرضية اليت يتسرب منها غاز أول أكسيد الكربون السام.
أما يف الباب الثاين من هذه املقالة فإنه ميثل دراسة «ميدانية» توثيقة جلودة اهلواء يف مناطق حمددة تشمل العراق وبالد فارس
واملوصل واملدائن (وتقع بقاياها قري ًبا من بغداد احلالية) وأرض احلجار واليمن والشام وسواحل البحر فيها .وهو يقول بأن فساد
اهلواء هذا يسمى يف العراق «العمر» ويف بالد الشام «ريح السموم» .ومرة أخرى يعزو فساد اهلواء خالل فترة الصيف يف هذه املناطق
إىل احتدام احلر وتصاعد األخبرة من باطن األرض ،ويسبب على حد قوله لساكين تلك املناطق «مخائر أمراض  ....فأحدثت فيها
أعفانا تنمو فيها شيئا بعد شيء» .ومن الواضح أن التميمي يشري بشكل غري مباشر إىل أن درجات احلرارة املرتفعة والرطوبة تساعد
على تكون ما نسميه اآلن بامليكروبات اليت تسبب األمراض املومسية.
ويذكر التميمي يف هذا الباب معلومة مهمة تتعلق باملناعة الفردية لألشخاص فهو يقول ،ما معناه ،لو أن اهلواء هو سبب األمراض
ملرض الناس مجي ًعا ،ولكن بعضهم يقاوم ،ويسمى ذلك «اعتدال امزجة أبداهنم» ،ويذكر بشكل مدهش جمموعة من العوامل اليت
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تساعد على تقوية املناعة الفردية لألفراد ضد األمراض وهي (سوف نستعمل نفس كلماته صفحة  135من طبعة القاهرة من
الكتاب):
1 .1اهلواء املحيط باألبدان.
2 .2ما يغتذون به ويشربونه.
3 .3االستفراغ واالمتناع.
4 .4احلركة والسكون.
5 .5النوم واليقظة.
6 .6األحداث النفسية.
وإذا ما صغنا هذه املتطلبات مبصطلحات هذه األيام فإننا سوف نفاجأ بدقتها وسبقها التارخييني املميزين؛ فالتميمي يشترط
نظاما غذائ ًّيا صح ًّيا ،وأن ميتنع عن كل ما يؤذي جسمه ،وأن ميارس الرياضة،
جلسم معا ًفى أن يعيش املرء يف بيئة نظيفة ،وأن يتبع ً
ويأخذ قسطا كاف ًيا من النوم ،وأن يبتعد عن القلق وضغط احلياة .يكرس التميمي الباب الثالث من هذه املقالة عن العدوى .وهو يعزو
ذلك إىل أن الشخص السليم سوف يتنفس اهلواء «العفن الرديء» الذي تنفسه املريض فيمرض ذلك؛ ألنه يف هذه احلالة سوف يكون
عرضة لتنفس اهلواء الفاسد ،واهلواء الذي يتنفسه املريض فيتضاعف احلال عليه ميرض .وهو يعطي ً
مثل على ذلك بانتشار احلصبة
يف البيوت ،بل إنه يقول بأن العدوى ميكن أن ُتصيب من «دنا العليل أو باشره أو وأكله أو شاربه أو شرب من إنائه  .».....ويستطرد يف
احلديث عن املصابني باجلرب ،أو ذات الرئة ،أو غريمها من األمراض املعدية.
تدبري أبدان األصحاء عند حدوث فساد اهلواء
خيصص املؤلف املقالة الثالثة اليت جعلها يف ثالثة أبواب إىل موضوع الوقاية والعالج بعد اإلصابة باملرض الناتج من تلوث اهلواء.
واملدهش أن املؤلف هنا يتناول ولو بشكل غري مباشر فكرة حديثة يف الطب الوقائي تتعلق حبامضية اجلسم أو قاعديته .وتقاس
احلموضة أو القاعدية مبعامل يطلق عليه اسم الرقم اهليدروجيين ( ،)pHفإذا كانت قيمة الرقم اهليدروجيين صف ًرا ،فإن ذلك يعين
محوضة تامة ،أما الرقم  14فيعين قاعدية تامة ،ويف العادة يكون دم اإلنسان قاعد ًّيا ً
قليل بقيم تتراوح بني  7.35و ،7.45أما املعدة
فهي حامضية جدًّا ،وتبلغ قيمة رقمها اهليدروجيين حنو  .3.5ويقول الطب احلديث إنه إذا كان جسمك حامض ًّيا فإنه أمر سيئ
بالنسبة لك .ومن مواصفات الشخص احلامضي الدم أن يكون جلده غري معا ًفى ،وأن أظافره تتقصف بسهولة ،ويشعر بالكآبة ،ويعاين
من مشاكل يف الفم واألسنان ،ويواجه صعوبات يف اهلضم وما شابه ذلك .ورغم أن هذه املعلومات غري مؤكدة علم ًّيا بشكل تام ،إال أن
الكثري من البشر يتناولون ما يسمى بالغذاء القاعدي ،مع تقليل كمية اللحوم احلمراء اليت ترفع محوضة اجلسم ،مبع ًنى آخر ،أن الغذاء
املعتمد على اخلضار واألمساك يكون أكثر قاعدية من اللحوم احلمراء.
يقسم املؤلف املرضى إىل نوعني :الذين يغلب الدم على أمزجتهم :وترتفع درجة احلرارة عند هؤالء ،ويوصي بعالجهم بالفصد،
وإعطائهم «األشربة املطفئة للدم الثائر» .أما النوع الثاين :فهم الذين يغلب «على أمزجتهم املرار األصفر» ويوصي بعالج هؤالء
«بالنقوعات واألدوية املسهلة للمرة الصفراء» وإعطائهم الكثري من العصائر ،مثل :شراب الرمان والتفاح ،وبقية عصائر الفواكه
األخرى .مث يأيت للموضوع األهم ،وسوف ننقل ذلك عنه مباشرة« :وليؤمروا هبجر حلوم احلمالن وحلوم الفراخ» ،وهذا بالضبط ما
يوصي به األطباء أيامنا هذه.
موضوعا معرو ًفا يف الطب القدمي يف الصني وبالد فارس وعند
إن موضوع األطعمة الباردة واحلارة (ليس مبفهومنا املعاصر) كانت
ً
العرب ً
أيضا ،وإذا ما تأملنا هذه التقسيمات وغضينا الطرف عن بعض اخللط الذي حيدث يف النصوص الطبية القدمية ،لالحظنا أن
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الفكرة يف احلقيقة تدور حول محوضة أو قاعدية الطعام بشكل أو آخر.
ويكرس التميمي البابني املتبقيني يف هذه املقالة للحديث عن ضرورة عدم زيارة احلمامات العامة أثناء فترة املرض .ومن مث يفصل
يف موضوعه املفضل املتعلق باألدوية والترياقات اليت تدفع األمراض الناجتة من فساد اهلواء والقضاء على األوبئة اليت تنتج عن ذلك.
وهو هنا يعتمد كث ًريا على من سبقه يف هذا املوضوع .بعد ذلك يتحول للحديث عن موضوعه املفضل «الترياق األكرب» الذي صنعه
للتخلص من سم األفاعي والسموم األخرى.
األقفاء
األقفاء هو موضوع املقال الرابع يف كتاب التميمي ،واألقفاء مصطلح ُيطلق على الدخان الذي كان الناس يستعملونه لطرد األمراض
واألوبئة وهو تقليد ما يزال متب ًعا يف الكثري من الدول العربية حال ًّيا ،إذ غال ًبا ما يتم «تبخري» غرفة املريض حببوب مثل «احلرمل»
وغريها .وإىل فترة قريبة ،كان ُيطلب من الشخص الذي يعتقد بأنه قد تعرض للحسد أن مير عدة مرات على صحن حترق فيه حبوب
احلرمل أو غريها .ويقول التميمي إن احلنفاء من احلرانيني (وهم جمموعة من الصابئة املندائيني الذين سكنوا مدينة حران) كانوا
يستعملون األقفاء لتطهري منازهلم وختليصها من األوبئة واألمراض .ويقدم التميمي وصفات لصنع األقفاء تعتمد على املعرفة الفلكية
القدمية املتعلقة مبا يسمى بالكواكب النهارية والليلية ،مث يعطي تفاصيل دقيقة عن نوع املركبات اليت يتوجب استعماهلا يف صنع هذه
األدخنة.
تلوث املاء يف املفهوم العصري
ُتعد مشكلة تلوث املاء مشكلة عاملية حبق ،فبسبب تناقص املياه الصاحلة للشرب ،وقلة األمطار يف مناطق أخرى ،حتول تلوث املاء
إىل مشكلة صحية يعاين منها ماليني البشر يف الكثري من دول العامل .وتتلوث املياه عادة بالبكتريا الضارة مثل البكتريا العفنية
املتسربة ملياه الشرب من مياه الصرف الصحي ،وكذلك وجود املواد الكيميائية السامة ،مثل الرصاص ،واليت تنساب إىل مصادر املياه
من املعامل القريبة .ومتثل مياه املستنقعات واملياه الراكدة مشكلة بيئية ً
أيضا وذلك بسبب حتوهلا إىل حواضن للبعوض الذي يتسبب
يف انتشار املالريا وبعض األمراض األخرى.
تلوث املاء عند التميمي
يتحدث التميمي عن تلوث املياه يف الباب الثاين من املقالة الرابعة .وهو حياول الربط بني فساد اهلواء وفساد املاء ،ورغم أن ما
يقوله من أن «املاء واهلواء عنصران متجاوران يستحيل أحدمها إىل اآلخر ويدخل أحدمها يف أجزاء اآلخر فيشابكه وميازجه» ،إال أننا
نعرف اآلن أن اهلواء امللوث ناد ًرا ما يكون سب ًبا يف تلوث املاء إال عندما تسقط العواصف كميات من التربة امللوثة يف املاء وهو أمر
صعب التوقع واحلدوث .إال أنه يذكر بقول «الفاضل أبقراط» من أن املاء املننت يقصر العمر ،ويسبب الشيخوخة السريعة ويسرع الشيب.
ويعدد يف موضع آخر الكثري من األمراض اليت يسببها تلوث املاء تتراوح بني «مجع املاء يف البطن» وإىل «الدوايل والقروح يف الساقني»
وهو أمر ال ميكن التأكد منه.
وللتخلص من تلوث املاء يقترح التميمي غليه فيقول« :من أراد إصالحه بالنار أن يطبخه يف آنية من النحاس املونك أو من حديد
الربام» .ويوصي بأن يتم غليه إىل أن يتبخر ربعه مث يربد يف «آنية من اخلزف الرقيق املتخلل األجزاء الكثري الرشح» ،وهو بذلك يصف
بالضبط ما توصي به الدوائر الصحية يف األمم املتحدة الشعوب اليت تعاين من ُش ِّح املياه بعد أكثر من ألف عام مما سطره يراع
التميمي يف كتابه هذا.
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األمور اليت سبق هبا التميمي زمانه
كي ندرك أمهية الكتاب الذي بني أيدينا ،فإننا جيب أن ننسى اخلطوات اهلائلة اليت حققها العلم خالل األلف سنة اليت تفصلنا
عن تاريخ كتابة هذا الكتاب .وأن نضع أنفسنا يف احلقبة الزمنية املضطربة اليت حاولنا وضع القارئ فيها من خالل استعراضنا
التارخيي القصري هلا .وسوف أدرج هنا املواضيع اليت سبق فيها التميمي غريه فيما يلي:
متاما .تشري الدراسات احلديثة أن االهتمام به نشأ بعد الثورة الصناعية،
1 .1موضوع فساد اهلواء أو تلوثه موضوع علمي جديد ً
وبناء احلواضن البشرية الكبرية ،وتدفق وسائط النقل اليت تعمل بالوقود األحفوري (كان ذلك بداية القرن العشرين).
جدّا من جامعات العامل ممن متنح درجة جامعية أولية يف موضوع تلوث
والدليل على ما نقول؛ أنه ال يوجد إال عدد قليل ً
اهلواء ،وأن أغلب املختصني يف جودة اهلواء وتلوثه هم من احلاصلني على الدرجات العلمية األولية يف الفيزياء أو الكيمياء أو
اهلندسة الكيميائية أو املدنية.
2 .2عرفت أوروبا األوبئة يف القرون الوسطى ،مثل الطاعون األسود الذي فتك مباليني البشر فيها بني األعوام  ،1351-1347ولكن
هذه املرة األوىل اليت يتم فيها الربط بني األوبئة واملياه الراكدة واهلواء امللوث .كانت أوروبا القرون الوسطى تتحدث عن
السحر أو الغضب اإلهلي كأسباب ملثل هذه األوبئة ،يف حني يفصل التميمي بشكل واضح العالقة بني االثنني قبل أكثر من 400
سنة من حدوث ذلك يف أوروبا.
3 .3استمرا ًرا للمنهج لذي ذكرته يف النقطة السابقة ،يربط التميمي ً
أيضا بني تغري الفصول وانتشار األوبئة مبا يف ذلك تأثري
العواصف ،وتسرب الغازات الربكانية من باطن األرض.
 4 .4رغم أن امليكروبات مل تكن مكتشفة يف زمانه ،إال أن التميمي خيالف من سبقه ،ويشري على الدوام إىل دور ما يسميه
باخلمائر يف حدوث األوبئة واألمراض.
5 .5يعدد التميمي جمموعة من العوامل اليت تقي البشر من األمراض من بينها احلفاظ على بيئة سليمة والغذاء اجليد والنوم
واألهم من كل ذلك االبتعاد عن اإلجهاد والضغط النفسيني وهو سبق مذهل ،إذ يعد أول إشارة إىل الربط بني األمراض
اجلسدية والنفسية .ويقترح العديد من اخللطات واملر ّكبات املعطرة اليت تؤدي إىل الترويح عن النفس واالسترخاء.
6 .6مييز التميمي ما ميكن تسميته باألجسام احلامضية ،مبصطلحات هذه األيام ،ويصف طر ًقا خمتلفة لعالج النوعني ،مبا يف
ذلك الغذاء الذي جيب أن يتناوله أو يبعد عنه املريض.
7 .7يؤكد املؤلف على أن املياه الراكدة هي سبب من أسباب انتشار األوبئة واألمراض.
8 .8يقترح طرق الغلي والترشيح باستعمال اخلزف ،وإضافة مواد أخرى لتطهريها.
خامتة
ً
متكامل ،يقوم على االبتعاد عن مصادر التلوث
منوذجا حيات ًّيا
قدم التميمي يف كتابه الذي أعدّه من أجل وزيره املفضل بن كلس
ً
واألوبئة ،وتناول الغذاء املتوازن ،وتنفس اهلواء النقي ،وشرب املاء الصاحل ،والترويح عن النفس ،واالبتعاد عن االجهاد .إن ما يقترحه
عاما ،وهو عمر طويل
التميمي يصلح لزماننا ،مثلما كان يصلح للوزير بن كلس ،الذي مات يف القاهرة عن عمر بلغ الواحد والستني ً
خصوصا مع املخاطر اليت تعرض هلا،
مبقاييس ذلك الزمان (فلقد مات اخلليفة املعز الذي استوزره يف سن الرابعة واألربعني)،
ً
واملسافات اليت قطعها؛ حفاظا على حياته ،فقد هاجر من بغداد إىل املغرب العريب .أما نطاس ُّينا التميمي البارع ،فإننا ال نعرف كم
عاش من العمر ،ولكن الذي نعرفه أننا حنتفي به طبي ًبا وعاملًا وكات ًبا بعد أكثر من ألف سنة من وفاته؛ لذلك فإين أجزم بأن ذكراه
سوف متتد ملزيد من السنني.
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شكر وتقدير
ٌ

يف النهاية ،أود أن أتقدم بالشكر اجلزيل لفريق دار نشر جامعة قطر :زميلنا الدكتور طالل العمادي ،مدير دار نشر جامعة قطر،
والدكتور عكاشة الدايل ،رئيس قسم املقتنيات بالدار ،والزميلة الدكتورة موريال احلاج ،رئيس قسم اإلنتاج بالدار ،والزميلة األستاذة
سابني سعد ،حمرر مقتنيات أول (علوم اجتماعية) بالدار ،والزميل األستاذ ﻭﻟﻴنا ﻭﻟﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﺎﺀ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴن ،مدقق لغوي أول (لغة عربية)
بالدار ،ملراجعته اللغوية للنص؛ وذلك لتشريفهم إ ّياي بتكليفي لكتابة مراجعة تعريفية هبذا السفر اجلليل ،وتشجيعهم بنشره ،واحلمد
هلل هذه املرة وكل مرة.
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