طب للحضارة اإلسالمية يف تشخيص داء السكري
تفوق ي
محمد معاذ
العرب
العلم
منظمة المجتمع
ي
ي

ّ
ّ
وه عبارة عن
ذكر معروف للمرض المزمن الذي نعرفه اليوم باسم مرض السكري مصدره "بردية ر
إيبس" ي
إن أقدم ٍ
ر
نصوص طبية أنتجتها الحضارة الفرعونية منذ حوال  3500عام .وقد ّ
االعباف بهذا الداء يف الحضارات الهندية،
تم
ّي
ر
اليونانية ،الرومانية ،الصينية ،واإلسالمية .وقد تركزت األوصاف المبكرة للسكري عىل ثالثة أعراض رئيسية :كبة
ّ
غبها من الحضارات يف دراسة
غب أن الحضارة اإلسالمية تفوقت عىل ر
للبول ،والعطش الشديد ،وفقدان الوزن .ر
المرض وطرق التشخيص والعالج .هذا ما تؤكده دراسة تاريخية ر
العلم يف عددها
نشتها المجلة العربية للبحث
ي
ّ
األخب الذي تناول مرض السكري ،يونيو .2022
ر
وتكمن أهمية الدراسة يف المراجعة التحليلية لرصد دور الحضارات القديمة يف توثيق هذا الداء والتعامل معه خالل
ً
ر
ّ
ر
تتضمن توثيقا ألهم األطباء يف الحضارات القديمة
وه
فبة
الت ذكرناها أعاله .ي
تمتد ألربعة آالف سنة للحضارات ي
ّ
ر
ر
وغبهم،
الت عاشوا فيها ،كان معظمهم من
المسلمي أمثال الرازي ،وابن سينا ر
ر
الذين وثقوا مرض السكري والفبات ي
ّ
التعرف عىل أسباب المرض وأنواعه ومضاعفاته وطرق
باإلضافة إل مساهمات الحضارات الست محل الدراسة يف
تشخيصه وعالجه ،وذلك بناء عىل إجراء مسح شامل عىل بحوث ومنشورات علمية محكمة ،باإلضافة إل كتب
المخطوطات الطبية القديمة.
ّ
ّ
ّ
يخص داء السكري بأن األطباء والعلماء
غبها من الحضارات فيما
وتعلل الدراسة سبب تفوق الحضارة اإلسالمية عن ر
اإلسالم ،لم يقترص تعاملهم مع هذا المرض والمرض من الناحية اإلكلينيكية واألخالقية
الذي عاشوا يف العرص
ي
وف النهاية يلفت
فحسب ،بل عمدوا إل دراسة ّأبعاد المرض وإجراء التجارب البحثية عليه يف العديد من الجوانب .ي
الباحث إل أن الدراسة لم تغط كل الحضارات لكنها ّ
تمبت يف كونها تمحورت حول مرض واحد أال وهو مرض
ر
السكري.
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