6

رجب  ١٤٤٠هـ  -مارس ٢٠١٩م

َم ْن هو الطبيب العماني؟..
سؤال تاريخي لذاكرة ال تاريخية

ناصر الكندي

تتّ�سم احل�ضارة العربية الإ�سالمية بنُدرة وثائقها التاريخية؛ فعلى َ�ض َخامة الرتاث الن�صي يف كافة احلقول املعرفية الدينية� ،إال �أنه ال ُتوجد وثائق تاريخية تهتم
لواقعة �أو �شخ�صية معينة .وقد
تق�صيه
ٍ
بت�أريخ الأحداث والأعالم والت�شريعات مثلما هي احلال يف احل�ضارة الرومانية التي تزخر ب�أر�شيف ال ُيتعب الباحث يف ِّ
يعود هذا الإهمال �إىل طبيعة احل�ضارة الإ�سالمية التي اختارت مملكة ال�سماء دون اململكة الدنيوية ،ليكون الإر�شيف يف الذاكرة فقط دون الورق .ومن خالل هذه
�شح املراجع وامل�صادرُ ،يجاهد الباحث «حممد ال�شيخ» يف مقاله املن�شور مبجلة «التفاهم» ،واملعنون بـ«من هو الطبيب العماين؟» يف الو�صول
احلقيقة ،وعلى الرغم من ِّ
�إىل هُ وية هذا الطبيب الذي َّ
مت ذكره ب�أربعة �أ�سطر فقط يف كتاب «تاريخ حكماء الإ�سالم» لظهري الدين البيهقي.

يقول البيهقي« :كان �أبو اخلري �أثنى على العماين وقال:
«هو �أقوى �أهل الزمان يف �صناعته» .ومن كلماته قوله:
«حق على املرء �أن يوكل معه كالئني� ،أحدهما يكل�ؤه من
�أمامه والآخ��ر من وراءه ،وهما عقله و�أخ��وه النا�صح».
«م��ا ينفعك يف ذات��ك فاطلبه ،و�إن مل يكن فيه افتخار
م��ا» ،و«م��ن ا�ستبد مبعاجلته يف ح��ال مر�ضه ي�ض ّرك يف
الدنيا والآخ ��رة فاتركه و�إن ك��ان ب��ه اف�ت�خ��ار» .م��ن هذا
الن�ص ،ينطلق الباحث وف��ق معطيات ف�ق�يرة ال ِّ
تب�شر
برحلة بحثية ي�سرية؛ فالبيهقي مل يذكر ن�سبه �أو كنيته
�أو تاريخ ميالده ووفاته� .إال �أنه مت ذكر حتقيق يتيم يف
كتاب البيهقي« :يف كتاب اجلماهري للبريوين نقل عن
�أبي العماين ،وال ندري هل هو هذا؟».
يبد�أ الباحث رحلته ال��وع��رة بتذ ُّكر طبيب عماين �آخر
وه��و �أب ��و حممد ع�ب��داهلل ب��ن حممد الأزدي ال�صحاري
(ابن الذهبي) �صاحب «كتاب امل��اء» الذي ذكره ابن �أبي
�صبيعة �صاحب كتاب «عيون الأنباء يف طبقات الأطباء»:
«وه ��و �أب ��و حم�م��د ع �ب��داهلل ب��ن حم�م��د الأزدي ،وي�ع��رف
بابن الذهبي� ،أح��د املعتنني ب�صناعة الطب ،ومطالعة
كتب الفال�سفة ،وك��ان كلفا ب�صناعة الكيمياء ،جمتهدا
يف طلبها .وت��ويف ببلن�سية يف ج�م��ادى الآخ ��رة �سنة �ست
وخم�سني و�أربعمائة ،والبن الذهبي من الكتب مقال يف
�أن املاء ال يغذو» .ويحاول الباحث عمل نظائر للطبييب
العماين مع ابن الذهبي يف كتاب املاء وفقا ملا مت ذكره يف
كتاب البيهقي -1 :حق على املرء �أن يوكل معه كالئني،
�أحدهما يكل�ؤه من �أمامه والآخر من ورائه ،وهما عقله
و�أخوه النا�صح» -2 .ما ينفعك يف ذاتك فاطلبه ،و�إن مل
يكن فيه اف�ت�خ��ار« -3 .وم ��ن ا�ستبد مبعاجلته يف حال
مر�ضه ي�ضرك يف الدنيا والآخ ��رة فاتركه و�إن ك��ان به
افتخار»� ..إال �أنه يف�شل يف ذلك.
ولكن مت العثور يف كتاب «نهج البالغة» البن حديد على
جملة قريبة من ال�سطرين �أع�لاه؛ وه��ي :وق��ال بع�ض
احلكماء ينبغي للإن�سان �أن يوكل معه كالئني� ،أحدهما
يكل�ؤه من �أمامه والآخر من وراءه ،وهما عقله ال�صحيح

و�أخ��وه الن�صيح ،ف�إن عقله -و�إن �صح -فلن يب�صره من
عيبه �إال مب�ق��دار م��ا ي��رى ال��رج��ل م��ن وج�ه��ه يف امل ��ر�آة،
ويخفي عليه ما خلفه ،و�أم��ا �أخ��وه الن�صيح فيب�صره ما
خلفه وم��ا �أمامه �أي�ضا»� .إال �أن ه��ذا مل يذكر ا�سمه بل
اكتفى ب�أنه �أحد احلكماء ال �أكرث!
�أم��ا بالن�سبة للجملة املذكورة يف كتاب البيهقي�« :أثنى
على العماين وقال :هو �أقوى �أهل الزمان يف �صناعته».
ف�ق��د ت���ش�ير �إىل اث �ن�ين؛ الأول� :أب ��و ��س�ع�ي��د �أب ��ي اخل�ير
ال�صويف �صاحب كتاب «�أ��س��رار التوحيد يف مقامات �أبي
�سعيد» وهو معا�صر البن �سينا مثلما هو �صاحبنا الذي
نبحث ع�ن��ه ،وت ��ويف ع��ام  460ه �ـ ،بينما ت��ويف �أب ��و اخل�ير
456هـ .ولكن �صاحبنا طبيب وهذا �صويف!! �أما الثاين:
فقد ذكره البيهقي يف «تتمة �صوان احلكمة» ب�أنه احلكيم
�أب��و اخل�ير احل�سن ب��ن بابا ب��ن ��س��وار ب��ن ه�ن��ام ،بغدادي
وحمل �إىل خ��وارزم ومل يكن م�سلما ف�سمع هاتفا
املولد ُ
يف املنام من ر�سول اهلل �أن ي�سلم ف�أ�سلم .وذكر البيهقي
�أن له كتابا مفقودا وهو «امتحان الأطباء» .ورمبا يكون
هو �إذ قال« :هو �أقوم �أهل الزمان ب�صناعته» ولي�س �أهل
زمانه ،مبعنى �أنه كان معا�صرا لأبي اخلري العماين.
وب��ال �ع��ودة �إىل اب ��ن ال��ذه�ب��ي �-إن ��ص� ّ�ح��ت مطابقته مع
الطبيب ال�ع�م��اين -فقد ك��ان تلميذا لل�صيادلة؛ مثل:
ال �ب�ي�روين واب ��ن ��س�ي�ن��ا ،وت�ل�م�ي��ذ ت���ص��ان�ي��ف اخل�ل�ي��ل بن
�أح �م��د ال�ف��راه�ي��دي ،وي��ذك��ر يف «ك�ت��اب��ه امل ��اء» ف�ضل اب��ن
�سينا وال �ب�ي�روين عليه كمعلمني ،ول ��ه تعليقات طبية
تت�سم بالواقعية مثل جداله حول عمر الإن�سان دون �أي
مبالغة! ويتحدث بجر�أة عن بع�ض اخلرافات يف زمانه
ويعيدها للمنطق والر�أي ال�سديد ،ومنها عدم موافقته
ع�ل��ى ��ش�ف��اء امل���ص��روع�ين ب��ال�ت��دخّ ��ن م��ن «ث�م��رة ال�صليب
الرومي» ،كما �أن لديه وجهة نظر تت�سم باحلداثة ب�ش�أن
الإب�صار ،وي�ستعر�ض �آراء الفال�سفة والريا�ضيني ب�أن
الإب�صار ي�أتي ب�سبب �شعاع من العني ،والثاين �أن اجل�سم
ي�سقط على العني ف�تراه وهو ما يذهب �إليه ،ويقرتب
يف ر�ؤيته احلديثة والواقعية جدا حلقيقة الإب�صار من

العامل العربي امل�شهور ابن الهيثم �صاحب كتاب «املناظر»
الذي يُعدُّ منظرا للت�صوير الحقا .كما �أن ابن الذهبي
�شديد ال�ت�ج��وال و�� ُ�س�م��ي ب�ـ«ال���س� ّف��ار» ،وذه��ب �إىل �صحار
م�سقط ر�أ��س��ه �إذ يقول عنها« :و��ص�ح��ار :ق�صبة عمان،
مدينة طيبة الهواء كثرية اخلريات� ،سميت ب�صحار ابن
�إرم بن �سام بن نوح عليه ال�سالم».
وي�ع��ود ال�ب��اح��ث للت�سا�ؤل م��رة �أخ ��رى يف ح��ال مل تثبت
هوية الذهبي ومت ترجيح �أط��روح��ة حممد ك��رد علي؟
فقد ذك��ره البريوين يف «اجلماهر يف معرفة اجلواهر»
ب ��أن �أب ��ا ال�ع�ب��ا���س ال�ع�م��اين ك ��ان ي�ع��رف ال�ف��ار��س�ي��ة وعلم
امل�ع��ادن وال�ط��ب ،ومعا�صرا للبريوين واب��ن �سينا وه��ذا
ي�ق�ترب م��ن ��ص��اح�ب�ن��ا ،ول�ك��ن ح�ت��ى اب ��ن ال��ذه�ب��ي ميلك
نف�س خ�صائ�ص �أب ��ي ال�ع�ب��ا���س؟ ليختم ال�ب��اح��ث حممد
ال�شيخ مقالته :عود على بدء :من يكون يا ترى الطبيب
العماين؟
�إن البحث يف التاريخ العربي ل��ه و�ضع خا�ص ج��دا؛ �إذ
هو مثل البحث عن �إبرة يف كومة ق�ش! فمجتمع الوحي
ال يكرتث ب�أ�سئلة التاريخ .ولكن مل مينع هذا الغمو�ض
�أن يفتح ل�ل�غ��رب ب��اب��ا ح��ول ال ت�ن��اه��ي ال��زم��ن وال��ذاك��رة
الإ� �س�ل�ام �ي ��ة و�إم �ك ��ان �ي ��ة ت �ك ��رار ��ش�خ���ص�ي��ات�ه��ا يف �أزم �ن ��ة
خمتلفة خالقة غمو�ضا رومان�سيا ،كما ه��ي احل��ال مع
�ألف ليلة وليلة مثال! فقد كان هذا املجهول التاريخي
ال �ع��رب��ي ��س�ب�ب��ا لأن ي�ت�ح��ول ال �� �ش��رق �إىل م���س��رح ج��ذاب
و�شائق للغرب .وعليه ،فقد ُذكر �أي�ضا يف كتاب �ألف ليلة
وليلة -طبعة كلكتا -عن �شخ�صية ا�سمها «�أب��و احل�سن
ال�ع�م��اين» و«ال��رج��ل ال�ع�م��اين»! لكنه ا��س��م لتاجر وقيل
لرحال� .إال �أن الزمن العربي الأبدي ال ي�ستبعد �أن تكون
ّ
ال�شخ�صيات واح ��دة ،خا�صة �أن �شخ�صية �أب ��ي احل�سن
املذكور يف الليايل العربية موجود يف القرن الأقرب البن
الذهبي �أو لأب��ي العبا�س ال�ع�م��اين!! وال ي�سعني �سوى
االن���ض�م��ام �إىل � �س ��ؤال ال�ب��اح��ث وف�ق��ا ل�ل�أب��دي��ة العربية
الإ�سالمية :من هو الطبيب العماين؟
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