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ُ
  رسالة بعد التسجيل ست

 
ل  همفادها أن سج 

يد ، وسيجد كلمة املرور الخاصة به ليستعملها في الدخول ِإلى املجلة بكتابة البر هافي
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الع عليها عند  ِ
 
ق به وببحثه ويمكنه االط

 
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعل

 تحميل بحثه . 

 يجب صياغة البحث على وفق تعليمات الطباعة للنشر في املجلة، وعلى النحو اآلتي :   -4

 املتن: بحرف 16نوان: بحرف تكون الطباعة القياسية على وفق املنظومة اآلتية: )الع /

( سطًرا، وحين 27(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: )11/ الهوامش: بحرف 14

خيرة عند النشر داخل املجلة على )
َ
( صفحة للبحوث 25تزيد عدد الصفحات في الطبعة األ

( 30الخالية من املصورات والخرائط والجداول وأعمال الترجمة، وتحقيق النصوص، و )

شياء املشار ِإليها يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق 
َ
صفحة للبحوث املتضمنة لأل

ا . 
ً
كر آنف

ُ
 حد  ما ذ

  رقاًما لكل صفحة، وُيعر ف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
َ
ب الهوامش أ

 
رت

ُ
ت

، في ع الذكر األول ذكره أول مرة، ويلغى ثبت )املصادر واملراجع( اكتفاًء بالتعريف في موض

 . حالة تكرار اقتباس املصدر يذكر )مصدر سابق(

  حانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، وتأكيد سالمته من ِ
 

ُيحال البحث ِإلى خبيرين يرش

خير، وترجيح  –إن اختلف الخبيران  –النقل غير املشروع، وُيحال 
َ
م( للفحص األ ِ

 
إلى )ُمحك

 
ً

و الرفض، فضال
َ
 عن ِإحالة البحث ِإلى خبير االستالل العلمي ليحدد نسبة جهة القبول أ

ة وُيقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله   % . 20االستالل من املصادر اإِللكتروني 

ف( بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث، وهي : -5 ِ
 
ن يلتزم الباحث )املؤل

َ
 يجب أ

 ن ال يضم  البحث املرسل للتقييم ِإلى املجل
َ
ي: يرسل بدون اسم .يجب أ

َ
 ة اسم الباحث، أ

  يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث )القسم/ الكلية او املعهد/ الجامعة( والبحث

باللغتين: العربية واإِلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء 

برز ما في العنوان من  عنوان مختصر للبحث باللغتين أيًضا: العربية واإِلنكليزية يضم  
َ
أ

 مرتكزات علمية . 

  يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين: العربية واإِلنكليزية، ال

ن عن )
 

العربية  :ات مفتاحية باللغتين، وتثبيت كلم(350وال يزيدان عن ) كلمة (150يقال

 ليهن  التمايز في البحث.يغلب ع (5)وال تزيد عن  ،( كلمات3)نكليزية التقل عن واإل 



ساس في  -6
َ
ن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه، فهي األ

َ
يجب على الباحث أ

ة فكما هو مبي ن  ا الشروط  العلمي  م 
َ
التقييم، وبخالف ذلك سُيرد  بحثه ؛ إلكمال الفوات، أ

 على النحو اآلتي : 

 ن يكون هناك تحديد واضح ملشكلة البحث في فق
َ
رة خاصة عنوانها: )مشكلة يجب أ

ة البحث( . و )ِإشكالي 
َ
 البحث( أ

  ر عن مشكلة البحث ويعمل ِ
ات تعب  و فرضي 

َ
ة أ سئلة بحثي 

َ
ن يراعي الباحث صياغة أ

َ
يجب أ

ا في متن البحث . و دحضها علميًّ
َ
ها أ ِ

 
 على تحقيقها وحل

 هدافه التي يسعى ِإلى تحقيقه
َ
همية بحثه وأ

َ
د يعمل الباحث على تحديد أ ِ

ن يحد 
َ
ا، وأ

 الغرض من تطبيقها.

  ن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
َ
يجب أ

 الباحث في بحثه .

  ن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه، كما
َ
يجب أ

دوات جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع املنه
َ
ن يراعي أ

َ
بع فيه .يجب أ

 
 ج املت

  فكاره
َ
سلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي أل

ُ
يجب مراعاة تصميم البحث وأ

 وفقراته.

  ن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث، واختيار
َ
يجب على الباحث أ

بيانات ما يتناسب مع بحثه مراعًيا الحداثة فيها، والدقة في تسجيل االقتباسات وال

 الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .

  د من موضوعاتها
ُّ
ن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها ، والتأك

َ
يجب على الباحث أ

و الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .  
َ
سئلة البحثية أ

َ
 ونسبة ترابطها مع األ

َم على البحث -7
ْ
ن  الُحك

َ
ن يدرك أ

َ
سيكون على وفق استمارة تحكيم  يجب على الباحث أ

ا 
ً
وزان

َ
م البحث وُيعطى أ

 
ساسها ُيحك

َ
م وعلى أ ِ

 
حك

ُ
رسل ِإلى امل

ُ
ا، ثم ت

ً
تضم  التفاصيل الواردة آنف

و يرفض، فيجب على الباحث مراعاة 
َ
وزان ُيقبل البحث أ

َ
لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األ

 ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .

 تنويه: 

فكار واآلراء الواردة في متون البحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء             
َ
ر جميع األ ِ

تعب 

ر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتض ى  ِ
ة وال تعب  صحابها بشكل مباشر وتوجهاتهم الفكري 

َ
أ

                                                            التنويه

 رئيس هيئة التحرير                                                                            

 

 

 



 ويــــاتـــــملحتا

 الصفحــة العنـــــوان                

 اللغة العربية حبوث

قتِبس أبو عبد هللا الُحميدي
ُ
 امل

ُ
وة

ْ
 وكتاُبُه َجذ

 أ.د.حازم عبد هللا خضر                                                                                       
1 -  50 

 القيم الخلقية في شعر النمر بن تولب

  . ابراهيم محمد محمود الحمداني أ.د وم.م. طارق محمد امين عبدهللا االمام                 
51 -  88 

ثر عقدة ال
َ
 نقص في شعر بشار بن بردأ

 و أحمد عبد الوهاب حبو  أ.د.منتصر عبد القادر الغضنفري                                     
89 -  106 

 الذاكرة في رواية أحفاد أورشنابي لهيثم بهنام بردى

 ي النعيميو أ.د.فيصل غاز  م.د.جمان فيصل خليل                                                  
107 - 124 

 "التبيان في إعراب القرآن" التصحيحات النحوية للعكبري  في كتابه

 أ.م.د. سعد محمد أحمد                                                                                    
125 - 154 

 داللية ــ ـ دراسة الصفات البشرية املعنوية  السلبية في القرآن املجيد

 أ.م.د . صالح الدين سليم محمد أحمد                                                                  
155 - 200 

 الغزل والغزل املكنى في شعر حميد بن ثور الهاللي

 ليفة حامدو أ.م.د. ِإيمان خ أ.م.د. رافعة سعيد السراج                                             
201 - 224 

 العنوان ومقصدية االختيار

 و مشعل عايد دبي  أ.م.د غانم صالح سلطان                                                          
245 - 254 

ِة 
َ
غ
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اِييس الل

َ
ِويُّ ِفي ُمْعَجِم َمق

َ
غ

ُّ
ِتَراُض الل

ْ
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َ
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ِة ) ُر اْسِتَراِتْيِجي 
َ
ث
َ
ِة Swomأ

َ
غ

ُ
َواِعِد الل

َ
ِمِي ِفي َماَدِة ق

ْ
ِف الَراِبِع الِعل َبِة الص 

َ
ل
َ
ْحِصْيِل ط

َ
( ِفي ت

ِة  حمد حنش                                                                             الَعَرِبي 
َ
 م.د.شهاب أ
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  ق معاجلتها عند املصريني القدماءائمراض وطرسباب اأَلَأ

 دراسة مقارنة مع العراق القديم

 أ.د. عبد الرمحن يونس عبد الرمحن 

12/3/2006 تأريخ القبول:       22/2/2006 تأريخ التقديم:     
     : المستخلص 

 ل اجاااا  لم تكتسب الحضارة المصرية القديمة صفة االصالة والعراقة اال من خال
ابجائها وضلوعهم في مختلف العلوم والفجون واسهامهم الفاع ل في وضع اللبجا  االولى لتأسيس 
أقدم حضارة عرفتها االجساجية. واجطالقا من هذا المفهوم فان العلوم الطبية كاج  واحدة من 

العراق  المرتكاا  االساسية التي استجد  عليها الحضارة المصرية شأجها في ذلك شأن حضارة
القديم التي عاصرتها تقريبا من حيث الفترة الامجية. ومن اا ل الوقوف على طبيعة جظرة 

ق معالاته ومقارجة ذلك بما كان مواودًا في ائالمصريين القدماء للمرض ومعرفة أسبابه وطر 
العراق القديم، فان الباحث ارتأى ان يتجاو ل هذا الموضوع ضمن خطة بحث مواعة في ثالثة 

وتضمن المحور الثاجي أسباب االمراض  ر، شم ل االو ل الجظرة الى المرض والطب قديما،محاو 
الديجية واجتقا ل المرض عن طريق العدوى، واالسباب البيئية، فيما اختــــــص المحــــــور الثالث 

 هجوتية واالساليب الطبية. معـــــــــــــــــالاة االمـــــــــــــــــــراض وتجـــــاو ل االســـــاليب الك بطرائق
 .المو  الطب، الديدان،  المفتاحيَّة:الكلمات 

 الجظرة إلى المرض والطب قديما" : 
تشير المعلوما  المتوفرة بحسب المصادر الطبية واآلثار المادية ذا  العالقة بالطب         

لف الثالث قب ل الميالد ، أن المعرفة الطبية لقدماء المصريين تراع بفترتها الامجية الى بداية األ
وربما قب ل ذلك، واستجادا للموروث الحضاري الطبي وما خلفه األقدمون في هذا الماا ل فان 

، (1)اقدم كتابا  طبية في العالم كما يشير الى ذلك بعض المؤرخين كاج  والدتها في مصر 

                                                 

 الموص ل/اامعة  اآلثار/كلية قسم اآلثار . 
 40اي طب وسحر )القاهرة:د (، ص بو ل غليوج (1)
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-۱۸۰۰ال ل المدة )المكتشفة أواخر القرن الماضي والمدوجة خ (1)وأن معظم القراطيس الطبية 
قب ل الميالد(، ماهي اال استجساخا  ألصو ل أقدم تراع بفترتها الى عهود الدولة  ۱۳۰۰

ال تمث ل اال ااًء من معرفة طبيه أوسع حرص أبجاء  (2)قب ل الميالد( ۲۲۷۰-۲۷۸۰القديمة )
 وادي الجي ل على عدم تدويجها حفاظا على سرية المهجة، وتؤكد ذلك ماااء على لسان المؤرخ

  (3)اليوجاجي هيرودو  بقوله: ))ان علوم الطب كاج  سرا" من اسرار الكهجة المصريين(( 
واجطالقا من حرصهم على معرفة اسباب المرض فقد اعتقد قدماء المصريين بواود مصدرين 

، األو ل واقعي وموضوعي قائم على المجطق في تحديد األسباب ، والثاجي  لألمراضاساسيين 
عن الواقع و الموضوعية . واستجادا للرأي األو ل فقد قالو بأن الاسم يولد  غير مجطقي وبعيد

صحيحا وال يمرض وال يمو  اال اذا تعرض الى تأثيرا  خاراية مجطقية كالصدما  والكدما  
ك من المسببا  والاروح والكسور او االفراط في االك ل او االصابة بالديدان او غير ذل

 اكاج  األمراض ماهولة المصدر وغير معروفة فأجهم كاجو  ، اما اذاالمرضية الموضوعية
بتأثيرها كغضب اآللهة او اجتقام ارواح الموتى او  ايجسبوها إلى عوام ل خفية غير مرئية اعتقدو 

وعلى الرغم عدم امكاجية تحديد اما اذا كان الطب التاريبي قد سبق الطب   (4)األرواح الشريرة 
فان مما ال شك فيه أن األسلوبين كان   (5)يراحه البعض  الكهجوتي في الممارسة وهذا ما

 (6)يكم ل أحدهما اآلخر في معالاة الكثير من االمراض كما ورد ذلك في وصفاتهم العالاية 
العديد من األمراض ،وظهر من بيجهم من اختص  اوجظرا" لسعة معرفتهم الطبية فقد عرفو 

ن اختص قسم ثالث بالطب الروحاجي وكان باألمراض الباطجية ، وأخرين بالاراحة ، في حي

                                                 

من اشهر القراطيس الطبية هي قرطاس ايبرس الخاص باالمراض الباطجية ، وقرطاس ادوين سميث  (1)
هيرس  ولجدن وكاهون وحو ل محتوياتها اجظر س اخرى اق ل اهمية مث ل برلين، الخاص بالاراحة ، وقراطي

 وما بعدها ۲۰۱(،ص 4-3( ج )1994حسن كما ل ، الطب المصري القديم )القاهرة 
 ه۲، ص ۱ج  1990يو ل غليوجاي ، الطب عجد قدماء المصريين ، تاريخ الحضارة المصرية )مصر: (2)
 .۱۹۰هامش ص  ۲(ج۱۹۶۹محمد صقر خفااه، احمد بدوي ، هيرودو  يتحدث عن مصر )مصر:  (3)
 .۳۱-۳۰بو ل غليوجای، طب وسحر، المصدر السابق ، ص  (4)
 ۱۵۹، ص ۲( ج 1956)بغداد : 1تاريخ الحضارا  القديمة ط  طه باقر مقدمة في (5)
 ومابعدها ۲۰۱حسن كما ل، المصدر السابق ص  (6)
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وبجاًء على هذه المعرفه فك ل  (1)من ضمن هؤالء العرافون والسحرة وطاردي األرواح الشريرة 
طبيب كان يعالج جوعا خاصا من األمراض وال يعالج غيره فقط. فبعضهم أخصائي في 

ض االسجان أمراض العيون و أخرون في أمراض الرأس وبعض ثالث ال يعالج سوى أمرا
ويختص غير هؤالء في اضطـــــــــــــرابا  االمعــــاء وبعض اخر  في امــــــــــراض غير موضــــــعية  

. 
وكان التدرج الطبي لديهم يبدا بالطبيب العام ثم كبير األطباء ، ومفتش األطباء، ثم       

ـــــضا حيث جقرأ األلقاب ) عميد ويجسحب هـــــذا التدرج على اطباء القصر أيـ  (2)رئيس االطباء
. واحت ل   (3)طبيب األسجان األو ل للقصر ( ) اطباء القصر ( و )طبيب القصر األو ل ( و

األطباء مكاجة مرموقة في الماتمع المصري القديم وكاجوا موضع احترام وتقدير الملوك واالفراد 
 (4)ة للطبيب )امحوتب( كما هو الحا ل بالجسب اآللهةووص ل بعضهم بفض ل خبرته الى مصاف 

. واجطالقا من عقيدتهم الديجية فقد جسبوا لآللهه الخبرة الطبية وخصوا بعضها باختصاصا  
)ايايس( مثال اختص  بالسحر ،واآللهة )سخم  ( جسب  لها الاراحة ، واالله  اآللهةمعيجة ، ف

.  ولم يكن (5)جظرهم )اجوبيس( اهتم بالتحجيط ، فيما اختص االله )تحو ( بالعلم والحكمة في 
تعليم الطب مباحا للعامة من الجاس واجما اقتصر على أبجاء األطباء والكهجة حرصا مجهم على 
بقاء هذه المهجة ضمن أفراد أسرهم .وعادة ما كان التعليم يتم في مدارس ملحقة بالمعابد اطلقوا 

وتقديم الخدما  الصحية واهتم المصريون القدماء بالطب االاتماعي (6)عليها )بيو  الحياة( 
وفي ماا ل التشريح لم تكن خبرتهم كبيرة قب ل  (7)والغذائية للمواطجين ومعالاتهم مااجا" 

                                                 

 .۲۰۷المصدر جفسه ، ص  (1)
 .۹۱، ص ۱حسن كما ل ، المصدر السابق، ج   (2)
 .۱۹۱محمد صقر خفااة ، المصدر السابق ، هامش ص  (3)
الم( وقد تمتع بمجالة رفيعة في تاريخ مصر القديمة يعجي اسم امحوتب باللغة العربية )اآلتي بس (4)

ق م ( ، و هو  ۲۷۸۰للملك اوسر )  اوصلته إلىصاف األلهه وكان سياسيا بارعا ومهجدسا وطبيبا ووايرا 
 .۱۱۱-۱۰۹،ص  ۱صاحب فكرة بجاء الهرم المدرج في صقارة. اجظر حسن كما ل ، المصدر السابق ج 

 .۳۰۲( المالد األو ل ،ص ۱۹۹۰عة المصرية )مصر: احمد فخري ، وآخرون ، الموسو  (5)
-274ص ۱محمد كام ل حسين ،وآخرون ، المواا في تاريخ الطب والصيدلة عجد العرب )د : ( ج (6)

275 
 ۱( ص 1966آمجة صيري ،لمحا  من تاريخ الطب القديم )بغداد : (7)
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ممارستهم التحجيط والها كاج  من مالحظتهم االحشاء الحيواجا  المقدمة كقرابين لآللهة في 
الجساجي حين كاج  معلوماتهم عن الاسم البشري محدودة واغلب تسميا  اعضاء الاسم ا

كاج  مأخوذة من أسماء الحيواجا  ، وااداد  هذه الخبرة بعد ممارستهم التحجيط وافض  الى 
معرفتهم بعالقة القلب باعضاء الاسم وان القلب هو جقطة التقائها وربما قد يكون هذا مؤشر 

لجظافة واولى المصريون القدماء اهتماما واسعا با  (1)على معرفتهم األولية بالدورة الدموية .
والصحة العامة عكس ادراكهم كما يبدو بالحكمة التي تقو ل )الوقاية خير من العالج ( ، فقد 
اهتموا بالمداومة على غس ل ايديهم و اواجيهم واستخدموا المقيئا  والمسهال  لغس ل أمعائهم 

ما واستعملوا المطهرا  لتطهير مجاالهم من الحشرا  المؤذية و عطروها باالطياب المختلفة ك
، وعادة ماكاجوا يتجاولون الطعام خارج مساكجهم  (2)اهتموا بتطييب ااسامهم ومالبسهم 

ويقضون حااتهم في داخلها. وربما ألا ل ذلك اهتموا باماكن الحااة )المرحاض( وراعوفي 
بجائها بعض القواعد والشروط الصحية . وكاجوا يستحمون مرتين او اكثر في اليوم، وهم 

ذي بدأ بممارسة الختان فــــــــي تلك الفترة ومجه تعلم  بقية الشعوب هــــــذه الشعب الوحيد ال
 .  (3) عادةالـــــ

ولم تكن الجظرة في العراق القديم عن المرض والطب لتختلف كثيرا عن جظرة المصريين       
ص طبي القدماء ربما بسبب تقارب جشوء الحضارتين من حيث الفترة الامجية . ورغم أن أقدم ج

مكتشف في العراق كان يتضمن وصفا  عالاية موضوعية لبعض األمراض وهومؤرخ بحدود 
، اال أن سكان وادي الرافدين كان يتملكهم شعور ديجي مجذ البداية  (4)قب ل الميالد (  ۲۱۰۰)

بقوة األلهة وقدرتها على معاقبة البشر واصابتهم باالمراض فيما لو اجتهكوا حرماتها وتسببوا في 
. وجتياة لذلك فقد ظهر اسلوبين مجفصلين في العالج تبعا الطبيعة الجظرة (5)غضبها وسخطها 

                                                 

حياة المصرية في العصور ؛ اودلف ارمان ، مصر و ال۱۰۹،  ۱۵۹طه باقر ، المصدر السابق ،ص  (1)
 ۳۹۰القديمة ترامه عبد المجعم ابو بکر )د : (، ص 

 148-147آمجة صبري ، المصدر السابق ،ص  (2)
 - 67( ص  1991حسين ظاهر محمود / االوالد في الماتمع العراقي ، رسالة مااستير ) موص ل : (3)
68 

joan,oates,Babylon,(London:1979),p180(18)   
 ۹۸( ص ۱۹۸۰، مواا تاريخ العلوم والمعارف )بغداد :طه باقر (5)
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الى المرض واسبابه ، األو ل يقوم على أساس أن األمراض تتسبب بفع ل قوی خفية غير مرئية 
متمثلة باآللهة والعفاري  المسلطة من قبلها ، ويتم معالاتها عن طريق بعض االساليب 

تي ابتدعها الكاهن المعام المختص بذلك والذي اطلق عليه باللغة االجدية اسم الكهجوتية ال
( أي طارد األرواح . اما االسلوب الثاجي فيظهر تاثيره واضحا مجذ بداية ASHIPU )أشب  

( Asoاأللف الثاجي قب ل الميالد ويهتم بالمعالاا  الموضوعية التي كان يقوم بها الطبيب )اسو
شك ل أساس على فحص المريض سريريا و اسباب مرضه الحقيقية ومن ثم والتي تعتمد ب  (1)

وضع العالج المجاسب له . وعلى الرغم من االختالف الواضح في تحديد اسباب المرض 
وطرق معالاته لك ل من االشب واألسو فان اسجوبيهما كما يبدو سارا اجبا الى اجب في 

وجقرا في الجص التالي ما يشير الى ذلك )اجه معالاة العديد من الحاال  المرضية المختلفة ، 
وعرف العراقيون   (2)لم يستطع شفاؤه ال من قب ل علم الطبيب وال من قب ل علم الساحر (.

القدماء العديد من األمراض وصجفوها وفقا لتسلس ل أاااء الاسم ابتداًء من الرأس واجتهاًء حتى 
ة بالرقي والتعاويذ ظجا مجهم بأهميتها في بالقدمين ، وعالاوا بعض األمراض الجفسية والعقلي

وقد اكتسب  جصوص التشخيص واالجذار طابعا ممياا في الطب   (3)عالج هكذا أمراض .
العراقي القديم و احتو  على اربعين فصال مواعة في خمسة اقسام تجاول  اسلوب معالاة 

طباء مجالة ااتماعية واحت ل األ (4)الطبيب الكاهن وتجبأه بمستقب ل حالة المريض الصحية .
مرموقة في الماتمع شاجهم في ذلك شان اخواجهم المصريين وكاجوا موضع تقدير واحترام 

، وتقلد البعض مجهم مجاصب مهمة مث ل مجصب رئيس االطباءومساعد رئيس  (5)الاميع .

                                                 

CAD,I,II, PP.344,431 (1)   
ريجه البا  ، الطب البابلي واآلشوري )باريس : د  ( ترامة وليد الاادر ، سومر  (2)

 197،ص1968،24
( رسالة ۱۹۸۹حو ل تفاصي ل األمراض الجظر عبد الرحمن يوجس ، الطب في العراق القديم )موص ل (3)

 135-157تير غير مجشورة ،     ص مااس
اجظر ريجه البا  ، التشخيص واالجذار في الطب األكدي )باريس:د ( ترامه عبد اللطيف البدري  (4)

 (1957)بغداد :
 ۳۱( ص ۱۹۸۸فائق السامرائي ، الطب في وادي الرافدين ، ماله علوم تراثية )بغداد  (5)
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ليمين وكان عليهم أن يؤدوا قسم ا  (2)و شكلوا اشبه مايعرف اليوم بجقابة األطباء   (1)االطباء
 . (3)والوالء للملك مع بقية موظفي الدولــــة والقصر 

ولم يكن األطباء بمجأى عن المسؤولية الااائية فيما لو ثب  تقصيرهم في العم ل وتسببوا في 
مو  المريض او اصابته بعاهة مستديمة ، وقد عکس قاجون حمو رابي العقوبا  المترتبة 

. واجطالقا    (4)ضوء المكاجة االاتماعي للمريض بحق األطباء المقصرين وحدد جوعها على 
ببعض التخصصا  الطبية ، فاالله  اآللهةمن عقيدتهم الديجية فقد خص العراقيون القدماء 

)آيا( مثال لقب باله الطب واألطباء، واآللهة )كوال( جعت  بالسيدة الشافية ولقب االله )ججااو( 
تهم في ماا ل التشريح كاج  محدودة بالقياس لما والشك أن خبر   (5)بسيد الحكماء واالطباء 

كاج  عليه الخبرة في مصر ومعظم معلوماتهم ااء  من خال ل مالحظتهم للحيواجا  
وفي   (6)المقدمة كأضاحي لأللهه او من خال ل معالاتهم الصابا  الاجود اثجاء المعارك 

شهدتها ارض الكجاجة وابرا ماا ل الجظافة والصحة العامة لم تكن اهتماماتهم ايضا كتلك التي 
ما أشار  اليه المعلوما  بهذا الخصوص هو بقايا آثار حماما  کسي  ارضيتها لمجع 
تسرب المياه ، ومااري لتصريف المياه غيرالجظيفة، وأثار يحتم ل أجها تعود المرافق صحية 

ري  فــــــي ـــــــ)مراحيض( واد  داخ ل بعض المجاا ل الكبيرة اثجاء عمليا  التجقيب التي اا
  (7)بعض المـــدن الـــــــعراقية مـــــث ل ) کيش ( و )اور( و )اشجوجا( .

 -( اسباب االمراض: ۲)
 -اوال/ االسباب الديجية: 

                                                 

Georges contenau,LA Medecine EN A ssyrie ET EN Babylone(Paris: 1938 
)p.37 (1) 

 ۱۹۳ريجه البا  ، الطب البابلي واالشوري ، المصدر السابق ، ص  (2)
CAD,I,II, P.346(3)    

مطبوعا  المامع العلمي  ۱( ج۲۰۰۲اجظر عامر سليمان ، جماذج من الكتابا  المسمارية )بغداد :  (4)
 ۱۸۵-۱۸۲،ص 
 ص 194شوري، المصدر السابق ، ريجه اليا  ، الطب البابلي واال (5)
 ۱۳۲عبد الرحمن يوجس ، المصدر السابق ،ص  (6)
: 4۹( ص ۱۹۸۲( ترامة عايا العلي )بغداد:116ليجارد وولي ، جبش الماضي سلسلة كتب مترامة ) (7)

 ۲۰( ص ۱۹۷۹( ترامة عامر سليمان )موص ل :۱۹۹۲هاري ساكا ، عظمة باب ل )لجدن :
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شكل  األمراض في حياة قدماء المصريين محورا هاما وملحوظا من حيث خطورتها وتاثيرها 
إلى حدوثها وبالتالي معالاتها . ما دفعهم إلى البحث والتقصي عن األسباب التي أد  

واجطالقا من تفكيرهم الديجي بواود قوى غيبية تتحكم في مقدرا  الكون ومن ضمجهم البشر ، 
وجظرا لعدم واود ما يشير الى معرفتهم بالمايكروبا  المرضية فاجهم جسبوا االمراض السيما 

اآللهة او  ية مسلطة من قب لالداخلية مجها )غير الظاهرة ( وعاوها إلى عوام ل خفية غير مرئ
. واعتقدوا بان لك ل اجسان او حيوان أوجبا  اواماد روحا  (1)ارواح الموتى او األرواح الشريرة 

، وقد عكس   (2)تجتشر مابين السماء واألرض لها القدرة على التاثير بما يحيطها خيرا او شرا 
يون القدماء باجها ذا  مجشأ العديد من الجصوص الطبية طبيعة االمراض التي اعتقد المصر 

ماهو ل المصدر ربما لعدم امكاجيتهم تشخيص أسباب المرض ، وااء في احد هذه الجصوص 
، وهي اشارة الى تحديد اصابة الشخص   (3))ان الصرع جتياة دخو ل شيء من الخارج( 

المريض بمرض الصرع جتياة ألسباب ماهولة جسب  ضمجا لفع ل قوى شريرة. واحياجا يعتقد 
الشخص المريض بان مرضه ربما قد يكون جاتج عن روح أحد الموتى المقربين مجه كما 

  .  (4)اشار  الى ذلك احدى الرسائ ل 
كذلك اعتقدوا بفاعلية وقوة تأثير السحر االسود كون السحرة في جظرهم كاجوا يمتلكون          

رر باآلخرين واصابتهم ما تمكجهم من ايقاع الض اآللهةمن القوة السحرية المستمدة من 
  .  (5)بالمرض 

وفي العراق القديم لم تكن الجظرة لتختلف كثيرا حو ل المرض واسبابه الديجية ، فقد تصور 
العراقيون القدماء باجهم يعيشون في عالم تسكجه العفاري  واألرواح الشريرة التي امتلك  من 

، واتخذ  لها اشكاال مختلفة في   (6) القوة والقدرة ما فاق  قدرة البشر وخضع  إلرادة اآللهة
جظرهم ، فمجها ماكان يمث ل ارواح الموتى ممن لم يدفن بصورة صحيحة او لم تقدم له الجذور 

                                                 

 ۳۱ ، المصدر السابق ، ص بو ل غليوجاي ، طب وسحر (1)
 ۱۸ (، ص1967احمد شوك  الشطي ، تاريخ الطب وآدابه واعالمه )بيرو : (2)
 549 ، ص 4-3حسن كما ل ، المصدر السابق ج  (3)
 ۵۳۸ بو ل غليوجاي ، الطب عجد قدماء المصريين ،ص (4)
 265-264(، ص ۱۹۹۹خاع ل الماادي ، الدين المصري )عمان:  (5)
 489( ص۱۹۸۹( ترامة وليد الاادر )بغداد : ۱۹۵۲الدياجة عجد البابليين )باريس :اان بوتيرو ،  (6)
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الكافية ، ومجها ما كان على شك ل عفري  يجتمي الى جوع من الان ، في حين صور الشك ل 
  تلك العفاري  خاضعة ولطالما كاج  (1)األخر بكائن جصفه اجسان والجصف اآلخر شيطان، 

لسلطة اآللهة فاجها كاج  تستخدمهم كاجود فعالة للضغط على البشر ممن اقترف بحقها ذجبا 
وجتياة لذلك اعتقدوا بان ك ل مريض   (2)او تااوا على حرماتها وتجا ل العقاب الصارم بهم 

ء في الجص التالي .واا  (3)هو آثم وان شفاؤه اليتم اال باالمتثا ل الى اوامر اآللهة وطاعتها 
.كذلك اعتقد  (4)عاقبتجي هكذا وهارتجي(  اآللهة)ماذا فعل  ماذا فعل  عائلتي بحيث أن 

 العراقيون القدماء بتأثيرا  السحر االسود واآلثار الجاامة عجـــــــــــه
وهو ال يختلف من حيث الفكرة والهدف من السحر الذي مارسه المصريون القدماء ، وفي   

جي امرض بمرض اقرا الجص التالي القد عمل  الساحرة سحرها الشرير قبضة اللعجة( لقد اعلت
، وقالو ايضا ان العين الشريرة يمكن أن تكون سببا لالصابة بالمرض ظجا مجهم بان  (5)

األرواح الشريرة التي تدخ ل اسم االجسان بامكاجها الخروج عن طريق العين واصابة امن وقع  
  (6)عليه العين .

ان ما أشار  اليه الجصوص الطبية والديجية بشأن أسباب  -اجيا اجتقا ل المرض بالعدوى:ث
المرض وما تضمجته الرقه والتعاويذ الخاصة بالعالج يوحي بان المصريين القدماء كاجوا على 

 لألمراضدراية ومعرفة بامكاجية اجتقا ل األمراض عن طريق الوسائ ل التي اعتقدوا بأجها جاقلة 
مثال او الغذاء أو اسرة الجوم او األدوا  المجالية او عن طريق المالمسة او االختالط  كالهواء

فيما بيجهم ، وقد وضعوا للحد من اجتشار األمراض بتلك األساليب املة من القواعد والضوابط 
التي كاج  في جظرهم مهمه جسبة اإلصابة بالمرض ، مجها تحريم بعض األطعمة والمأكوال  

                                                 

Waddell,IA,Demons and spirts (Assyr. Bab),in Encyclopaedia of (7)  Religin and 
Ethics(1)     ,1964 , 14, p.588       

 489(ص۱۹۸۹د : ترامة حسين علوان )بغدا ۲( ط۱۹۶۳اورج رو، العراق القديم )لجدن : (2)
( ترامة سليم طه وبرهان عبد ۱۹۰۹اورج كوجتيجو ، الحياة اليومية في بالد باب ل و آشور )جيويورك:  (3)

 .488 ،ص   ۱۹۸۹ط ، )بغداد : 
, Thorwald,1,Science  carly of secrets and Medicine New (york:1962), p.148(4)  

 355-345 هاري ساكا، المصدر السابق، ص (5)
 ۱، ص ۱۹۸۰عبد اللطيف البدري، الطب عجد العرب ، )بغداد :  (6)
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،   (1)لحوم الخجااير واالبتعاد عن االتصا ل الاجسي وتحريمه اثجاء فترة الحيض  ومن ضمجها
واستبدا ل العمالة واألخرى السيما في األعما ل التي كاج  تتطلب وقتا طويال واهدا كبيرا ، 

كذلك   (2)وتأكيد االهتمام على جظافة الاسم والمالبس والمداومة على االستحمام اليومي 
وفي   (3)ة جق ل األمراض عن طريق الحشرا  الجاقلة للمرض كالذباب والبعوض بامكاجي ااعتقدو 

العراق القديم كشف  العديد من الجصوص الطبية اللثام عن إدراك العراقيين القدماء ومعرفتهم 
باجتقا ل األمراض عن طريق العدوى، وااء في احدى رسائ ل حاكم مديجة ماري )امري اليم( 

ثامن عشر قب ل الميالد ما يوضح ذلك وفيها ) لقد سمع  عن السيدة المؤرخة جهاية القرن ال
شاجامه قد أصابها مرض وذلك التصالها اجسيا مرا  عديدة مع ساكجي القصر واجها جسيا مع 
عدة جساء في مح ل سكجها لهذا اعطي  األوامر الصارمة ألي شخص بعدم جفس الكاس الذي 

مقعد الذي تالس عليه وبعدم الجوم على الفراش تستعمله هذه السيدة وبعدم الالوس على ال
،  (4)الذي تجام عليه، وعليها قطع االتصا ل بعدة جساء من مح ل سكجها ... فهذا شر معد"( 

ومما يؤكد أيضا معرفتهم بخطورة األمراض  المعدية وتاثيرها في الماتمع ما الجصوص الطبية 
ام وجقرا في التالي  )ان الماذوم سوف بشان االاراءا  الوقائية الخاصة بمعالاة مرض الاذ

( ۲۷۸) مادته في رابي حمو قاجون واعطى ۔  (5)ال يعرف أبدا طريق العودة الى موطجه( 
ما ثب  عليه   اذا شرائه من شهر فترة خال ل ما بمرض المصاب العبد بارااع للمشتري الحق
ايضا خطورة األمراض التي  ،  وال يستبعد  أن يكون  العراقيون القدماء قد ادركوا  (6)ذلك 

تصوير هم لالله جركــــــا ل اله الطـــــاعون على   تجقلها الحشرا  ال سيما الذباب حيث اـــــــــاء
 . (7)شكـــــ ل ذبابـــــة مؤشرا عـــــــلى معــــرفتهم بـــــــــــــــــــــــــــــــذلك 

  -ثالثا األسباب البيئية:

                                                 

 344 ص ۲( ج ۱۹۵۵جايب ميخائي ل ، مصر والشرق األدجى القديم )القاهرة:  (1)
 ۱۹۲ ، ص 4-3حسن كما ل ، المصدر السابق ، ج  (2)
 544 المصدر جفسه ، ص (3)
 ۱۹۸ ريجه البا ، الطب البابلي و االشوري ، المصدر السابق، ص (4)
 ۱۸ ( ،ص۱۹۹۷عبد الحميد العلواي ، تاريخ الطب العراقي )بغداد : (5)
 ۲۰۰، ص۲۷۸اجظر عامر سليمان ،جماذج من الكتابا  المسمارية، المصدر السابق ، مادة  (6)

Thor wald ,op,cit,p,140(50)   
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وفرة على لسان المؤرخين القدامى بان المصريين كاجوا من اكثر الشعوب تفيد المعلوما  المت
القديمة اهتماما بالصحة العامة والصحة الفردية وان ااراءاتهم االستباقية ربما حال  دون 

وحسبجا في تاکيد هذا الااجب ماااء   (1)اوخفف  من احتما ل اإلصابة . باألمراضاصابتهم 
قلي )ان ك ل وسائ ل الحياة لدى أه ل مصر مجظمة بمجتهی على لسان المؤرخ ديودور الص

االعتدا ل والرصاجة كما لو كاج  قواعدهم الصحية من وضع أحد األطباء العلماء وليس من 
على الرغم من عدم واود ما يوضح أن المصريين القدماء قاموا  (2)وضع راا ل القاجون( .

سببا لالصابة باألمراض اال أجه ال بد بتلك االاراءا  ظجا مجهم بان البيئة يمكن أن تكون 
واجها أسهم  في الحد من اجتشارها ، فقد اهتموا بجظافة مجاالهم وتطهيرها بالمبيدا  من 

، واختاروا الاوايا الاجوبية الشرقية من الدار لبجاء ما يعرف اليوم  (3)الحشرا  الضارة 
خلصوا من فضالتهم بتافيفها )بالمرحاض الصحي( كوجها أخر مجطقة تص ل اليها الرياح ، وت

. وربما أدركوا ايضا تأثير العوام ل الطبيعية والمجاخية في البيئة ، ففيضان جهر  (4)في الرما ل 
الجي ل وما يتبعه من تغطية مائية واسعة البد وأن ترك بعد اجحساره مواطن عديدة كاج  مرتعا 

مياه . كذلك الحا ل والحشرا  فضال عن استخدامه كمصدر مهم من مصادر ال لألمراض
 لإلصابةبالجسبة للرياح وما تحمله في طياتها من أتربة ورما ل ساخجة يمكن أن تكون  سببا 

 لألمراضوال يستبعد أيضا أن تكون الحيواجا  المريضة قد شكل  مصدرا بيجويا   (5)بالمرض .
بالطب في حالة عدم االهتمام بتربيتها ، وقد عكس  اآلثار المصرية والجصوص الخاصة 

. وفي العراق   (6)البيطري عجاية المصريين القدماء بحيواجاتهم ومعالاتهم للعديد من االمراض 
القديم عكس  األدلة اآلثارية مايمكن اعتباره  اهتماما بالااجب البيئي وان لم يكن بذا  الدراة 

جظمة تصريف من األهمية التي أوالها المصريون القدماء ، فقد اشار  المعلوما  عن  واود ا

                                                 

 33،ص1989برهان الدين د لو،حضارة مصر،العراق،لبجان: (1)
 146 المصدر السابق ، ص جقال عن آمجة صبري ، (2)
 147 ، ص 4-3حسن كما ل ، المصدر السابق ، ج  (3)
 ۱۲ المصدر جفسه ، ص (4)
عبد العايا عبد الرحمن ، تاريخ الطب والصيدلة والكيمياء عجد قدماء المصريين ، ) مصر: د    (5)
 33(ص
 ( ص هاء ۱۹۳۹محمد عماره ، الطب الشرعي البيطري )مصر:  (6)
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المياه القذرة ومااري وحماما  واماكن لقضاء الحااة ) مراحيض( واد  معالمها في  بعض 
، في عامودها  األو ل   (2). ودل  ملحمة كلكامش   (1)المدن العراقية اثجاء عمليا  التجقيب 

ـجظيفة ااهية  ـبالجظافة  وااء  فيه )  وااع ل ثيابــــ  من   اللوح التاسع  ما يشير الى االهتمام 
 .  (3)،  واغس ل  راســــك  واستحــــــم  فــــــي  المــــــاء  ( 

والشك أن العوام ل الطبيعية والمجاخية قد ساهم  هي األخرى بشك ل مباشر أو غير مباشر     
  (4)باألمراض واكثر العوام ل البئية ترايحا لذلك بسبب تلوثها هي األجهار واألطعمة  لإلصابة

ما ادرکو ايضا تاثيرا  الريح والشمس على الصحة الفردية كما اشار الى ذلك الجص ، ورب
فقد  ةوجظرا للظروف المجاخية الموهج (5)التالي ) هذا الرا ل يتالم من اثر الريح والشمس معا( 

كاج  البيئة الطبيعية للعراق وكما وصفها المجقبون الذين أمضوا ااجبا كبيرا من حياتهم في 
عن آثار العراق باجها كاج  وكرا للعديد من األمراض واألوبئة وان الكثيرين مجهم التجقيب 

  (6)تعرضوا اثجاء ذلك الي االصابة باألمراض بسبب كثرة الحشرا  الضارة الجاقلة للمرض 
 ( معالاة األمراض:۳)

علی  ان ما اشار  اليه القراطيس الطبية من حقيقة احتواءها -اوال / االساليب الكهجوتية:
العديد من الوصفا  العالاية الخاصة بالرقي والتعاويذ واالدوية ذا  الطابع السحري يعكس 
بال شك اهمية المعالاة بهذه األساليب واعتقاد المصريين القدماء بقوة تاثيرها سيما وان 
 القائمين على استخدامها هم من فئة الكهجة . وطالما كان االعتقاد السائد بان مجشأ االمراض

هو جاتج عن الغضب اإللهي او تاثير االرواح الشريرة وتقمصها اسد المريض فان التخلص 

                                                 

 204 المصدر السابق، ص هاري ساكا، (1)
كلكامش خامس ملوك ساللة الوركاء األولى كما ورد ذلك في اثبا  الملوك السومريين ، دام حكمه ما  (2)

 عام  ۱۲6يقارب 
 ( ص۱۹۸۰واقترن اسمه بالمالحم والقصص االسطورية . اجظر طه باقر ، ملحمة كلكامش ) بغداد :   

49 
 ۱۳۸ر السابق ، صطه باقر ، ملحمة كلكامش ، المصد (3)
 ۱۱۹ عبد الرحمن يوجس ، المصدر السابق ، ص (4)
 ۱۱۷ ، المصدر جفسه (5)

Thor wald ,op,cit,p,140 (6)  
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مجها وتحرير الاسد من سيطرتها اليكون اال برضا األلهة والتوسط عجدها من خال ل بعض 
. ولع ل اكثر الوسائ ل قوة في تاثيرها السحري  (1)األساليب التي ابتدعها الكهجة لهذا الغرض 

. فمجها ما كان يستخدم مع   (2)ا اعتقد القدماء بذلك كاج  الرقي والتعاويذ على المرض كم
العالج للتخفيف من آالم المريض ورفع حالته الجفسية ، ومجها ماكان يستخدم اثجاء تحضير 

، واثجاء تجاو ل  (3)الوصفا  الدوائية لتضفي عليها حسب اعتقادهم قوة اضافية مؤثرة في الدواء 
في التعويذة التالية )تعا ل ايها الدواء تعا ل واطرده من قلبي ومن أعضائي هذه  الدواء كما ااء

. كما استخدم الكاهن تلك الرقي والتعاويذ ايضا في  (4)فالرقية عظيمة المفعو ل في الدواء( 
، واستبدا ل العضو المصاب في  (5)تطبيق وسائله السحرية االخرى كعم ل األحابة والتمائم 

لسليم في الحيوان بهدف جق ل المرض اليه ، وفي ذلك اشار  التعويذة التالية االجسان بالعضو ا
 . (6)ذهب  للبحث عن )هذا( الذي يجبغي وضعه مح ل )ذاك( الستبـــــــــــدا ل الـــــم فـــــــــادح  

واذا كاج  هذه الرقي والتعاويذ قد اسهم  فعال في رفع معجويا  المريض والتخفيف           
من آالمه فان االعتقاد بفاعليتها في اااحة المرض وطرد األرواح الشريرة يبقى موضع شك 
وتساؤ ل امام الكثيرين ، ويعبر احد الباحثين عن ذلك بقوله )ولو فحصجا االمراض التي 

ا دليال واحدا يثب  اعتقاد األطباء الباطجيين وقتئذ " في اعتداء عولا  بالرقى لما وادج
وفي العراق القديم كشف  جصوص التشخيص واالجذار الخاصة بالطب االكدي . (7)شيطاجي ( 

ومجشأها والجتياة التي ستؤو ل اليها حالة المريض الصحية وكيف  لألمراضاالسباب الديجية 
المرض ومستقب ل حالة المريض من خال ل مالحظاته  كان يبجي الطبيب المعام تصوراته عن

للعديد من األمور وهو في طريقه إلى بي  الرا ل المريض او اثجاء توااده فيه او من خال ل 

                                                 

 ۳ ( ص۱۹۹۹مرسي عرب ، دراسا  في الشؤون الطبية العربية ) اسكجدرية:  (1)
 265-264(، ص ۱۹۹۹خاع ل الماادي ، الدين المصري )عمان:   2)
 36-35وسحر ،المصدر السابق ،صبو ل غليوجاي ،طب  (3)
 378اودلف ارمان ، المصدر السابق ،ص (4)
 36-35بو ل غليوجاي ،طب وسحر ،المصدر السابق ،ص (5)
 ۳۲-۳۱المصدر جفسه ، ص (6)
 ۲۱۱ ، 4-۳حسن كما ل ، المصدر السابق ، ج (7)
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. ويبدو أن التفكير في استدعاء الكهجة أوال لمعالاة المرضى  (1)مالحظة اعراض المرضية 
راض تتسبب من أخطاء البشر ومعاصيهم ياتي جتياة طبيعية لالعتقاد السائد آجذاك بان االم

.  (2)المرتكبة بحق اآللهة وبالتالي وقوعهم تح  تاثير األرواح الشريرة المسلطة من قبلها 
واستجادا لذلك فاجهم اعتقدوا بان اااحة تلك األمراض عن اسد المريض ال يتم اال من خال ل 

ذ  اشكاال مختلفة مجها عم ل الرقی الكهجة واساليبهم الكهجوتية التي وظفوها لهذا الغرض واتخ
االشكا ل الموتى  ة، وعم ل التماثي ل الصغيرة المشابهوالتعاويذ، واستخدام عقد الخيوط والحبا ل 

واستخدام الحيواجا  كبدائ ل عن الشخص المريض ، وتقديم األضاحي والجذور، واستعما ل 
في اسد المريض ومحاولة العفري  المستقر  إلاعاجاألدوية المركبة من مواد غريبة وكريهه 

. وكذلك استخدموا السحر االبيض في طرد تلك األرواح من اسد  (3)اخرااه عن طريقها .
. ومع قوة االعتقاد السائد بفاعلية تلك األساليب فان المريض قد يبقى يعاجي من (4)المريض 

بعدم رضا مرضه حتى بعد استخدامها وفي مث ل هذه الحالة كان تبرير القائمين عليها يصب 
 . (5)اآللهة عن ذلك االجسان وتصرفاته بسبب كثرة معاصيه وتااوااته 

الشك ان اختالف األسباب المؤدية الى األمراض قد قاد  بالجتياة  -ثاجيا/ األساليب الطبية: 
الى اختالف الوسائ ل العالاية لها ، واجطالقا من هذا المفهوم فان العديد من األمراض قد 

 لألمراضيا او اراحيا بحسب طبيعة الحالة المرضية فالعالاا  الدوائية عولا  اما دوائ
كاج  تتطلب بعد ااراء الفحص السريري على المريض تحضير الدواء المجاسب لها، وكان 
اختيار الدواء مرهوجا بتطورا  الحالة المرضية فبعض األدوية كاج  سريعة المفعو ل والبعض 

ه اكثر ظماجا وبتقادم الوق  وجتياة للخبرة الدوائية فقد األخر كاج  ذا  مفعو ل ابطأ ولكج
   (6)اصـــــــــــــــــــــــبح للمــــــــــــــــــــــــرض الواحــــــــــــــد عـــــــــدة وصفـــــــــا  عالايــــــة .

 
                                                 

 اجظر ريجه البا ، التشخيص واالجذار ، المصدر السابق (1)
james, G.macqueen,Babylon,(London: 1964)p.210. (2)  

 17-26 اجظر محمد كام ل حسين واخرون ، المصدر السابق ، ص (3)
 ۱۹۹ ريجه اليا  الطب البابلي واالشوري، المصدر السابق ، ص (4)

Jacqueeta, Hawkes, History of man kinde,(London: 1963).p.691(5)  
 ۳۹۲ اودلف ارمان ، المصدر السابق ، ص (6)
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طجية وصف  لها واختلف  اشكا ل األدوية تبعا الستعماالتها الداخلية والخاراية ، فاالمراض البا
ادوية كاج  تؤخذ عن طريق الارعا  ، واالمراض الالدية عولا  بالمراهم والدهون ، 
وامراض العيون واألذن استخدموا لعالاها المراهم والقطرا  والضمادا  ، اما امراض الفم فقد 
عولا  بالغرغرا  ، واستخدموا االمراض الجسائية االدوية ذا  االستعماال  الداخلية 

لخاراية كذلك استخدموا الحقن الشراية لعالج بعض األمراض الخاصة بالشرج ، وأضافوا وا
. واخذوا بجظر االعتبار  (1)المطيبا  على بعض األدوية ذا  المذاق المر لتغيير مذاقها .

ومعظم األدوية كاج  تركب اما من مصادرها   (2)عمر المريض وسجه اثجاء اعطائه الدواء .
. اما معالاة األمراض باألسلوب الاراحي فيبدو اجه كان  (3)حيواجية او المعدجية الجباتية او ال

األصعب واألكثر خطورة كوجه يتعام ل مع اصابا  وامراض تكاد تكون صعبة الشفاء وخطيرة 
وربما ميؤوس مجها. وقد كشف  الجصوص الطبية واآلثار المادية ذا  العالقة بالطب فضال 

لادارية طبيعة واجواع العمليا  الاراحية التي كاج  معروفة قديما . عن الموميا  والجقوش ا
ولع ل افض ل المعلوما  عن الاراحة ما ااء في قرطاس ادوين سميث الخاص بالاراحة والذي 
تضمن العديد من الحاال  المرضية التي جظم  بشك ل دقيق وفقا لترتيب اعضاء الاسم 

ية تارى قب ل إخضاع المريض للفحص الكام ل . ولم تكن العمليا  الاراح (4)االجساجي 
ومعرفة مدى استعداده الجفسي والاسمي ، ومن ثم يتخذ القرار ما إذا كاج  العملية ستارى له 

 ام ال تبعا لخطورة
المرض ، وكان قرار األطباء مقترجا" دائما" بالعبارا  التالية )اعالاه( او )سأكافح( او )مرض 

التي يراح أجها أاري  في مصر قديما هي الختان والتربيجة  ومن العمليا  (5)لن اعالاه( 
)فتح الامامة ( ، وتوسيع القصبة الهوائية ، وفتح الخرااا  ، وتخييط الاروح وايقاف جافها 
بالضغط على العضو الماروح ، واحياجا استخدموا األربطة الالصقة لربط الاروح بدال من 

مه بمادة الاي  المغلي قب ل ذلك، وعالاوا الكسور تخييطها ، واهتموا بتجظيف الارح وتعقي
                                                 

 ۲۰۹-۲۰۸،ص 4 - 3حسن كما ل ، المصدر السابق ، ج   (1)
 ۱۳۹۲ اودلف ارمان ، المصدر السابق ،ص (2)
 277-276اجظر محمد كام ل حسين واخرون ، المصدر السابق ، ص (3)
 525بو ل غليوجای ، الطب عجد القدماء المصريين ، المصدر السابق ، ص (4)
 ۳۹۹ اودلف ارمان ، المصدر السابق ،ص (5)
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. وذكروا العديد   (1)والمفاص ل المخلوعة باستخدام الابائر الخشبية ألعادتها إلى موضعها. 
من االدوا  و اآلال  التي يراح اجها استخدم  في العمليا  الاراحية مث ل جسيج الكتان ، 

ن اآلال  ) المجقاب الجاري ،والمدية ، واالربطة الالصقة ، والحشوا  ، والفتائ ل ، وم
ويبدو اجهم كاجوا على معرفة باهمية التخدير   (2)والمبضع، والخطاف ، والمسبر، والكماشة ( 

  (3)الموضعي اثجاء العملية للتخفيف من وطأة االلم 
 

وال شك أن خبرتهم في ماا ل التحجيط قد وسع  من معلوماتهم الطبية بشك ل عام والاراحية 
  ل خاص وربما كاج  هي األساس في تطور العم ل الاراحي في تلك الفترة .بشك

ولم تكن األساليب الطبية في معالاة األمراض في العراق القديم لتختلف كثيرا عن االساليب 
التي اعتمدها المصريون القدماء في ماا ل التطبيب ، فقد اثبت  الجصوص الطبية أن الجسبة 

ية كاج  تتم عن طريق األدوية المستحضرة من مصادرها األولية األكبر من المعالاا  المرض
الجباتية او الحيواجية أو المعدجية . ورغم االعتقاد السائد آجذاك بان الممارسا  الكهجوتية كاج  
تمث ل أولى األساليب العالاية في التطبيب اال أن ذلك لم يمجع من استخدام األدوية الصرفة 

( قب ل الميالد وهو مدون ۲۱۰۰ير اليه اقدم جص طبي ارخ بحدود )إلى ااجبها ، وهذا ما يش
  (4)( وصفة طبية خالية تماما من التعابير السحرية ۱۲باللغة السومرية ويحتوي على )

وعكس  بعض الجصوص الطبية قوائم باسماء الجباتا  واستخداماتها في معالاة األمراض 
على اسم الجبا  ، والثاجي أسم المرض ، وفق تجظيم مؤلف من ثالثة أعمدة يحتوي األو ل 

 والثالث كيفية تحضير الدواء واستخدامه ويوضح المثا ل التالي ماسبق  اإلشارة

                                                 

 ۱۱۱-۱۰۹ مجة صبري . المصدر السابق ، صا (1)
 495، ص۱حسن کمان ، المصدر السابق ، ج  (2)
 347 جايب ميخائي ل ، المصدر السابق ،ص (3)
 ۱۲۹ ( ترامة طه باقر ، ص1956صموئي ل جوح کريمر ، من الواح سومر )شيكاغو:  (4)
 ۱۹۹ ريجه البا  والطب البابلي واالشوري، المصدر السابق ، ص (5)

 طريقة االستعمال اسم المرض اسم النبات
 Kammuكمو

 
   (5)يوضع فوق اللسان ويشرب قبل الفطور مع الزيت دواء ضد السعال



 أ.د. عبد الرمحن يونس عبد الرمحن                       َأسباب اأَلمراض وطرائق معاجلتها عند املصريني القدماء دراسة مقارنة مع العراق القديم  

 726 

( مادة دوائية استخدم  لعالج مختلف األمراض 150ويضم اللوح المذكور مايقارب )     
واالصابا  وروعي في استخدامها التعليما  الخاصة باخذ الدواء والفترة الامجية وما اذا كان 

ولقد اختلف  طرق استعما ل األدوية تبعا لطبيعة الحالة المرضية    (1)يؤخذ قب ل األك ل أو بعده 
خليا عن طريق الفم او الحقن الشراية او اللبوسا  وجوعية الدواء ، فمجها ما كان استعماله دا

او التحامي ل أو عمليا  التبخير ومجها ما كان استعماله خارايا كالدهون والايو  والمراهم 
. ولع ل ابرا ما امتاا به الطب  (2)والمساحيق واألربطة واللبائخ والكمادا  والحشوا  

العالاية االمراض واختيار الوصفة  اآلشوري في ماا ل تحضير األدوية هو تعدد الوصفا 
وهجاك من األمراض ما عولج عن طريق الاراحة ورغم أن  (3)البديلة في حالة فش ل االخرى 

الجصوص الطبية وذا  العالقة بالطب لم تفصح عن طبيعة العمليا  الاراحية وتفصيالتها 
اطا  األطباء في اال اجها اشار  اليها كأسلوب عالاي لبعض األمراض . ولع ل من ابرا جش

هذا الماا ل ما ورد من معلوما  عن ااراء عملية قيصرية ألمرأة توفي  وامكن اجقاذ اجيجها 
. ، وكذلك اشارتهم لمعالاة الماء األارق وااالة الاوائد اللحمية من العين ومؤشرا  على  (4)

.  (6)سورة ، وتابير العظام المك  (5)فتح بعض الاماام لمعالاة أمراض معيجة في الرأس 
،)فتح الخراج الكبدي وخراج الكلية ودفع حصاة االحلي ل الى المثاجة ،وتوسيع تضييق االحلي ل 

. وال شك أن عثور المجقبين على  (7)بالموسعا  ، ومعالاة خرااا  األذن وقلع األسجان ( 
اء العديد من اآلال  التي يراح اجها استخدم  لالغراض الاراحية قد عاا  من احتما ل اار 

تلك العمليا  ، ومن بين أهم تلك اآلال  المشرط المادوج ، والسكاكين البروجاية ، والمجاشير 

                                                 

joan,o,opcit., p. 180(1)  
 171-167 اجظر عبد الرحمن يوجس ، المصدر السابق ،ص (2)

jacquetta,h, opcit., p.695(3)    
oppen heim, L, Mesopotamian Medicine in Bulletin of the History of Medicine 

1962(4) xxxv189 ,p. 102, 
 ۹-۸(، ص ۱۹۷۹لطب اآلشوري )بغداد : وحو ل الجص الجظر. عبد اللطيف البدري ، من ا      

 ۱۹۵ريجه البا  ، الطب البابلي واالشوري، المصدر السابق ، ص  (5)
Joan ,0, opcit ,p. 183(6) 

 14عبد اللطيف البدري، الطب عجد العرب ، المصدر السابق ، ص  (7)



 
                                                     هـ1442/ (م11/3/2021آذار)                                   ( 84/1العدد )ملحق  –                          

 

 
727 

. وجظرا لخطورة العمليا  1) ( Trepan،واداة خاصة لفتح الاماام عرف  بالتريبان ) 
الاراحية على حياة المرضى ومن اا ل الاام الاراحين بتحم ل المسؤولية وابداء أعلى قدر من 

اثجاء ااراء العمليا  فقد اتخذ قاجون حمورابي موقفا شديدا" وصارما" بحق المقصرين الحرص 
  (2)والمخالفين للحيلولة دون الفش ل او الوقوع في الخطأ مما قد يودي بحياة المـــــــريض 

 :خالصة البحث
وما ان ما أشار  اليه القراطيس الطبية من معلوما  عن واقع الطب المصري القديم         

تضمجته االدلة األثارية والجقوش الادارية من مشاهد عالاية وطبية فضال عن المصادر 
االخرى ذا  العالقة بالطب يعطي اجطباعا بحقيقة الوضع الصحي في مصر قديما بشك ل عام 
وجشاط االطباء في العم ل الطبي بشك ل خاص ، واستجادا لالدلة التاريخية والطبية فأن 

يبدوا اجهم كاجوا السباقين في ماا ل التطبيب والمعرفة الطبية قياسا لغيرهم المصريين القدماء 
من الشعوب القديمة المعاصرة لهم ال سيما العراقيين وربما كاج  البيئة الطبيعية المجعالة 
لمصر وحدودها المقفلة هي أحد األسباب المهمة التي ساعد  وامج  لهم فرصة االبداع 

 س في الماا ل الطبي فحسب واجما في مختلف العلوم والفجون .والتطور وسبق المعرفة لي
واجطالقا من عقيدتهم الديجية وجظرا الختالف طبيعة االصابا  المرضية واسبابها فاجهم اشاروا 

، األو ل يقوم على اعتبارا  موضوعية وعقالجية  لألمراضبشك ل عام الى مصدرين اساسيين 
عالاته ، والثاجي يستجد إلى اعتبارا  ديجية في تشخيص المرض ومعرفة اسبابه وطرق م

مرتبطة بالعقيدة الديجية، على الرغم من االختالف الواضح في الجظرة الى المرض واسلوب 
معالاته فان كال األسلوبين سارا اجبا الى اجب في معالاة العديد من الحاال  المرضية والحد 

والكبير بالجظافة والصحة العامة حتى  من اجتشارها ، وقد ساعدهم في ذلك اهتمامهم الواسع
أضح  ااءا مهما من حياتهم وتقاليدهم التي حافظوا عليها وتوارثوها فيما بيجهم وتمياوا بها 
عن غيرهم من الشعوب . كما أن خبرتهم في ماا ل التشريح والتحجيط قد دفعتهم الى اادياد 

احية. ولئن كان المصريون القدماء قد واجماء الخبرة المعرفية في ماا ل الاراحة والعمليا  الار 
ساهموا في وضع األسس الحقيقية األولى للطب الحديث ، فان العراقيين القدماء لم يكوجوا أق ل 

                                                 

Thorwald , opcit., p.158.(1) 
 184:182، ص ۲۲۳-۲۱۵لمصدر السابق ، المواد اجظر عامر سليمان ، جماذج من الكتابا  ، ا (2)
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مجهم شاجا" في هذا الماا ل كما اثبت  ذلك الجصوص الطبية واالثار المادية والمصادر ذا  
اء في المعالاة والذي بدا متقاربا العالقة بالطب والتي اكد  حقيقة الوضع الطبي ودور األطب

ـــــقدماء وأقرته الجصوص بشك ل كبير من حيث الجظرية واالسلوب مع ما اعتمده المصريون الــــ
 . الطبية

 
 
 

causes of diseases and methods of treating them among the ancient 

Egyptians A comparative study with ancient iraq 
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Abstract 

        The information that had been indicated to in the medical papersn 

about the reality of the ancient Egyptian medicine; as well as medical & 

treatment sights appeared in the mural inscription and archeological 

evidences rather than other related medical sources, gives an impression 

About the health situation in ancient Egypt in general and doctors 

activity in the field of medicine in particular. 

        On the basis of medical & historical evidences: it seems that 

ancient Egyptians were the pioneers of in the field of medication & 

medical knowledge compared to other contemporary nations at that 

time the Iraqis in particular. 
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