
 تاريخ الطب 



 من الزمن ما قبل : التطور الكوني في عصور كثيرة امتدت أكثر من خمسة باليين سنةمر
، حيث كانت األرض كثلة من الصخور المنصهرة، أخذت تبرد فتكونت القشرة الكمبري

 األرضية، 
 حيث نشأت الفقاريات واألسماك والبرمائيات ثم ( زمن الحياة القديمة) الباليوليزيوالزمن

 ،الديناصورات والغابات الضخمةر صعوهو ( زمن الحياة المتوسطة) الميزوزويالزمن 
 وهو زمن ظهور الثدييات القديمة أو الحديثة( زمن الحياة الثالث)  السينوزويالزمن ثم، 
  والبشرثم الزمن الرابع وهو عصر ظهور اإلنسان 

 :أن نقسم فترة ما قبل التاريخ اإلنساني إلى عدة مراحلنستطيع 
ويأتي بعد وقت طويل من تكون   Age Eolithic:العصر الحجري السحيق-1

صناعة واستخدام  العصرمناألرض،وفيه ظهر اإلنسان األول وربما استطاع في نهاية هذا 
 .األدوات العظمية والحجارة

 



 
-500,000والذي امتد من    Age Paleolithic العصر الحجري القديم 2-

وفيه بدأ يتطور اإلنسان العاقل ويتطور عن الحيوانات، وبدأ يدرك بيئته   .م.ق 12,000
وقد تم تقسيم . الطبيعية ويتكيف معها من أجل البقاء على قيد الحياة والمحافظة على مصالحه

 األولي والمتوسط واألعلى  الباليوليتي: العصر الحجري القديم إلى ثالثة مراحل
 النياندرتاليظهر اإلنسان حيث ((Neanderthale.  وفيه بدأ تكوين ثقافة ومجموعة من

 التقاليد والقيم، 
 اإلنسان في ارتباط عاطفي روحي مع الطبيعة نبات وحيوان، فكان يخاف من الحيوانات ودخل

وهو "  التوتموظهر . التدجينوبالتالي يقدسها ويؤلهها، مما دعته إلى إقامة عالقة هي بداية 
الحيوان المؤله الذي ينتمي إلى النوع الذي تصطاده القبيلة أكثر من غيره ويلعب الدور 

 ".  الغذائية استراتيجيتهااألساس في 
 .م.قMesolithoc age 12000 – 8000  (الميزوليت)الحجري الوسيطالعصر 3 -

وهو عصر ذوبان الثلوج في أوروبا، وهو فترة انتقال اإلنسان من العصور الحجرية القديمة   
 ، إلى العصور الحجرية الحديثة

 



 العصر الوسيط بدأ جمع الحبوب البرية ، وبدأ تدجين الحيوانات وظهرت المقابر في
واألكواخ بداًل من الكهوف، وكانت بداية االعتقاد بوجود حياة أخرى بعد الوفاة مما جعلهم 

 .يدفنون مع الميت حليه وأجزاء مقدسة من الحيوان
 

 بدقة  الطبيةنستطيع متابعة تطور المعلومات ال 
 هذه المرحلة الطويلة ، ولكننا نفترض أن اإلنسان العاقل بدأ يستخدم عقله في محاولة في

إصالح أمراضه، أي الخلل الحاصل في األعضاء سواء الكسور، أو اآلالم، أو الوالدة، 
وهي أمور تحدث كل يوم ما دام اإلنسان هو اإلنسان، والعقل الذي يستخدمه اإلنسان ال 

يختلف عضوياً، ولكنه يختلف بأمور كثيرة خاضعة لوضعه االقتصادي واالجتماعي، وخاصة 
 لوعيه الذي يتحدد بناء ذلك، 

وجميع . تخضع لكمية المعلومات التي يعرفها ويختزنها عقل اإلنسان، وعلى طريقة تفكيرهكما 
فال شك أن البداية كانت أصعب من األوقات . هذه العوامل كانت محدودة بزمانه ومكانه

التي تلتها، وإن تتابع االكتشافات من اكتشاف الزراعة والمعادن قد أضاف إلى طرق 
العالج كما يضيف اكتشاف األشعة والليزر في أيامنا إلى العالج، وكما تضيف علوم 

 .الفضاء
 



 ،ورد لقد بحث اإلنسان األول عن سبب لهذه األمراض حوله، فلم يجد سبباً مباشرًا
 ، األمر إلى قوة إلهية خاصة استسلم لها أول األمر

 يخاف ويحترم كل ما ال يفهمه حوله، وتطور األمر إلى تأليه كل القوى األقوى منه بدأ
والتي ال يعرف لها تفسيرًا، ثم فصل هذه القوى إلى قوى خيرة تفيده وتعمل لصالحه، 

 وقوى شريرة تعمل ضد مصلحته ومن ضمنها األمراض التي عزاها إلى أرواح شريرة، 
 ولما اكتشف اإلنسان قدرته .هو محور المرحلة الروحانية، وهي بداية نشوء األديانوهذا

على السيطرة على بعض هذه القوى المؤثرة سواء خيرة أم شريرة، بدأت مرحلة السحر 
الالتينية   Magic ومحاولة تطوير هذه السيطرة، ومن الطريف مالحظة أن كلمة ماجيك

 .أي الساحر تعني العالم  Magician المشتقة من الفارسية تعني العلم، وكلمة
 
 



-4 العصر الحجري الحديث Neolithic Age 8000- 4500 م.ق. 
 :فلسطين وبين النهرين بعدة ميزات جديدة ووقد بدأ في سوريا 

 .االستقرار في األرض وبناء مستوطنات جديدة -أ
 .اكتشاف الزراعة والبداية المنظمة إلنتاج الغذاء -ب
 .المواشي تدجين -ت
 .التبادل التجاري الداخلي والخارجي -ث
 اكتشاف الفخار -ج
وقد أدت هذه التغييرات إلى خروج الحضارة من حضن الطبيعة المسيطرة وإلى محاولة  

وقد تطورت أول . امتالك مصيرها ومحاولة التأثير فيها بشكل يخدم أهداف اإلنسان
المستوطنات إلى بداية تشكيل المدن كأريحا في فلسطين وعدة مواقع في العراق 

وقد امتازت هذه المدن بوجود سور يحمي المدينة، ووجود سلطة محلية ومعبد . وسوريا
بدأت تشق طريقها وتفرض نفسها حيث  مدينيةحيث وجود عناصر حضارة  .لآللهة

فيها بيوت ذات   نسمة، 250-50قرى صغيرة من  النطوفيةتشكلت في الحضارة 
 .  م.ق 8350أساسات وجدران ثابتة، مثل أريحا التي ثبت وجود قرية قديمة منذ عام 



 النيوليتيالطب: 
لقد تمكن اإلنسان من تجريب آالف األعشاب عبر آالف السنين التي مرت، وال بد أنه 

مع مستوى معارفه  تتالئمحاول تجبير العظام المكسورة واخترع طرقًا بسيطة لعمل ذلك 
  المختلفة،

 
كما أنه ال شك ومنذ الخليقة قد تعامل مع الوالدة كشيء طبيعي، وبالتالي استطاع أن 

 .وإدخال تحسينات على الوسائل المتاحة والقبالةيراكم المعلومات عن الوالدة 
كما أنه حاول بشتى الوسائل التوصل إلى وقف األلم عند اشتداده باستعمال األعشاب،  

 ومن الثابت والعجيب هو إجراء عملية فتح الجمجمة. أو الطرق السحرية أو الجراحية
((Trepanation  حيث وجدت جماجم في بقاع مختلفة من العالم تشهد بذلك وإن ،

 .قادرة على إجراء ذلك المثاقبكان سبب ذلك غير معروف، وقد وجدت أنواع من 
في أمراض قبل التاريخ ، بناء على  Paleopathology الباليوباثولوجيويبحث علم 

ما يجده في الحفريات واآلثار وأكثر ما يفيد حتى اآلن هو مشاهدة العظام التي قد يظهر 
 .فيها آثار كسور، أو التهابات، أو تشوهات

. واختلفت المعلومات الطبية عند الشعوب باختالف التجارب واختالف البيئة واألمراض
 ويسمى العلم الذي يبحث في طب العصور القديمة بالطب القديم

Paleomedicine . 
 



لقد استطاع المهتمون بالطب القديم Paleolithic medicine  أن يجدوا كثيرًا من
سرطان العظام، مضاعفات الروماتيزم، سل العظام، : الشواهد على أمراض جراحية قديمة مثل 

أو اليد، عدم التماثل في طول بعض العظام،  االقدمزائدة في أصبع التهابات متكررة لألسنان، 
 مسنينلقد كان عمر اإلنسان قصير ال يتجاوز الثالثين عاماً، ونادرًا ما وجدت جماجم أشخاص 

 
الحجري القديم وتطورت بتطور    لقد استمرت الممارسات الطبية التي كانت سائدة في العصر

المعارف التي أضيفت إلى معلومات اإلنسان كالمعارف باألعشاب الجديدة التي تم تجريبها 
وقد كان تراكم هذه المعارف هو الذي أدى إلى التطور الذي . إضافة إلى السحر والشعوذة

عصر الكتابة وعصر سيطرة الرجل، حيث نالحظ بداية تكريس العصر السومري شاهدناه في 
دور الرجل في المجتمع، ليس في السياسة واالقتصاد فقط ولكن أيضاً في الطب، وانزوت 

المرأة تدريجياً إلى أن أصبحت من متاع الرجل وممتلكاته، وحرمت من شخصيتها وإنسانيتها 
 هي تكرستوأهم الممارسات الطبية التي . تلقائياً 

 .األعشاب كإنتاج لألرض األم الكبرى -أ 
لقد بدأ االهتمام بالجماجم المفتوحة . أو األرواح الشريرةفتح الجماجم لعالج الصداع،  -ب

في مناطق مختلفة من  الحفرياتيةفي القرن السابع عشر والثامن عشر بعد االكتشافات األثرية 
، أن الهياكل العظمية -المفتوحين الجماجم-لقد تبين بفحص الهياكل العظمية للمرضى. " العالم

العمود الفقري، تغييرات  إنحناءآتتظهر عالمات مرضية ليس في منطقة الرأس فحسب، بل في 
أن ليس عالم األفكار : ويستنتج من هذا. في المفاصل، آثار كسور عظمية، وأشياء أخرى

 عالماتهااإليمانية كان هو السبب في فتح الجمجمة، ولكن على األكثر األحوال المرضية، أو 
 



"  بل إن مقارنة الجماجم المفتوحة في عدة مناطق في أوروبا في العصر الحجري
%  80الحديث، تبين أن نسبة الذين عاشوا بعد العملية في جنوب فرنسا ، بلغت 

، ويمكن معرفة ذلك من %90وفي منطقة وسط أوروبا % 45وفي منطقة باريس 
 " تكون ندبة العظمية التي تتكون دائماً في حياة المريض فقط

 
 .كرس المرض كعقاب إلهي والشفاء برضا اإلله، أي ميتافيزيقية المرضت -ت
 :السحر؛ علم تلك األيام وقد انقسم إلى -ث

، والتي تعتمد على الباراسايكولوجيةويشمل مجموعة الظواهر : الخارقيالسحر  -1
 وجود قوة غير عادية عند إنسان تجعله قادر على التأثير في قوى الطبيعة، 

 .وهو العلم البدائي الذي توصل إليه اإلنسان القديم: السحر التعاطفي -2
البصر والغش ويدعي العلم   وهو السحر الذي يعتمد على خداع: الشعوذة -3

 .بالمجهول
الكاهن الساحر العالم الطبيب بدأ يترك مكانه الطبي للطبيب الذي يهتم ، لكن   

مادي، ويحاول أن يجد له العالج المادي سواء من النباتات، أو  كشئبالمرض  
 .الحيوانات، أو المعادن

.(  م.ق 5000-3000) Calcolithic Age  النحاسيهالحجري العصر 5 -
وفيه تم اكتشاف المعادن واستخدامها في الحياة اليومية ويمتاز هذا العصر أنه عصر 

 .  جنوبي في نشأته وتطوره رافديني



الصةالخ: 
 .تطور وعي اإلنسان الصحي بموازاة الظروف المادية التي عاشها اإلنسان- 1
التطور حتى وصل اإلنسان إلى مرحلة اإلنسان العاقل حوالي مليوني استغرق - 2

-35,000   حوالي بشكله المعروف  سنة، ووصل إلى مرحلة اإلنسان 
 .م.ق  17,000

اإلنسان ضعفه وجهله بما يحدث حوله، فحاول السيطرة على قوى اكتشف - 3
 والسحراءالطبيعة بالمعلومات التي تمكن من اكتشافها والتعرف عليها، فنشأ السحر 

 .التابوونشأ 
، حيث بدأ (النتيوليثي)الحضاري في بداية العصر الحجري الحديث  التغيييربدأ -4

وبناء المستوطنات، بداية المدن المعروفة في التاريخ، واكتشف  باإلستقراراإلنسان 
 .وتدجين المواشي، وبدأ في إنتاج فائض من الغذاء الزرعة

لقد تمكن اإلنسان من تجريب آالف األعشاب عبر آالف السنين وحاول تجبير 5-
طرد األرواح )ألسباب روحية ( فتح الجمجمة) التربنةالعظام، كما قام بإجراء 

  .وألسباب عالجية كعالج الصداع  (الشريرة
زادت أهمية  والسحراءفي الطب فإلى جانب الكهنة  اإلختصاصنوع من بدأ -6

األطباء العاديين الذين يستعملون األعشاب واألدوية المعدنية والحيوانية التي 
 .أضيفت إلى قائمة األدوية المستعملة

إلى عصر الكتابة نقلة نوعية فهو يعتبر بداية التاريخ  اإلنتقاللقد شكل - 7
للعادات والمعارف القديمة والطبية خاصة والتي المكتوب، ولكنه أيضا استمرار 

 .نقلتها بداية الكتابة أيضاً 
  



  
 القديم االنسانيةالطب في الحضارات 
 عند الصينيينالطب 
 

منذ بدأ التاريخ البشري المكتوب ظهرت في اللغة الصينية القديمة مصطلحات مثل 
 .م .ق 2500في العام ( ياو)،و طب (يي)طبيب 

 مرحلة ما قبل التدوين ، ومرحلة : مرحلتين الىيقسم  عند الصينيين  الطب تاريخ
 .عام قبيل بدء التدوين 5000 الىيمتد  الصيني الطب تاريخ التدوين، ومن ثم فان

على األساطير أكثر  يحتتويعند الصينيين القدماء  الطب تاريخ وبعيداً عن التدوين فان
 .العلميةمما يحتوي على الحقائق 

هو أول من (  Fu Xi زيفو ) األسطوري  االمبراطورتشير األساطير الصينية أن 
الصينية ، فصاغ ثمانية أحرف  االبرصاغ األحرف األبجدية الصينية ، وأول من اخترع 

 .، وصنع تسع إبر صينية
) األسطوري  االمبراطور الىفتنسب األساطير ذلك  الصيني أما مؤسس طب األعشاب

الذي عاش في القرن الثاني والعشرون قبل  (Nong Shen نونجشين 
، والذي تقول األساطير أنه أول من علم الناس والذي يعرف بالمزارع السماوي  الميالد

الزراعة ، وأنه كان يجرب األعشاب الطبية على نفسه بابتالعها لدراسة خواصها 
أبعد من ذلك فتقول أنه جرب مئات  الىوتأثيراتها عليه نفسه ، وتذهب األساطير 

 ..سامة في يوٍم واحد عشبة 70األعشاب بما فيها 
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على الحرير  واخرىم .ق 1500وقد وجدت مخطوطات على العظم في العام

 وتاثيراتهامادة طبيعية  250م تشمل وصفا لما ال يقل عن .قفي القرن الثالث 
 االمبراطوريالقانون ) أول مرجع طبي مخطوط ، ويدعى بيد أن .العالجية

أنهم  االكتابته  تاريخ فيختلف العلماء والمؤرخين في( األصفر لألمراض الباطنية
 يجمعون على كتابته بين القرنين الثامن والثالث قبل الميالد

 الكتاب المذكور أقدم مرجع طبي في العالم بحق ، وقد لخص وفهرس يعتبر
مواضيع أخرى كعلم وظائف  الى باالضافة الصيني النظريات األولية للطب

األعضاء ، وعلم األمراض ، وفنون الوقاية ، والتشخيص ، والعالج ، والعالج 
   .الصينية ، والكي ، وغيرها باالبر
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 هو اكتشاف النبض واستخدامه في بيد أن أبرز االكتشافات في العهد المذكور
المتوفى  (بيان قو) الشهير  الصيني التشخيص ألول مرة في العالم على يد الطبيب

، النبض  م والذي اشتهر بقدرة ممتازة على التشخيص ،وقياس.ق 500عام 
(  غو)ومن الطرائف انه سمع يوما بوفاة ولي عهد والية . والعالج باإلبر الصينية

القصر لعالجه بعد أن عجز عن ذلك طبيب القصر ،  الىفحزن حزنا شديدا وذهب 
فوجدهم يجهزون ولي العهد للدفن ، وبرغم ذلك أصر على فحص األمير ، ومن 

 بانعاشهخالل الفحص تبين أنه كان غارقاً في غيبوبة عميقة وليس ميتاً ، فقام 
الصينية ثم عالجه باستخدام كمادات مغموسة بخالصة األعشاب  االبرباستخدام 

ولم تمِض ساعات على زيارة بيان قو حتى أصبح األمير قادرًا على الوقوف على 
ويأخذها لمدة عشرين يوماً ، فذاع صيته كطبيب  تغلىله بأعشاٍب  اوصىقدميه ثم 

شخصية طبية يحمل قداسة ( بيان قو)يشفي الموتى، ومنذ ذاك الحادث أصبح 
على قتله ،  التامر الى االمبراطور اطباءفي عيون الناس، مما دفع حاسديه من  االلهة

وذلك ( الطبيب الروحاني)والتي تعني في الصينية ( بيان قو)فنال بعد موته اسم 
 (.يورين تاي)فهو  االصلياسمه  امالبراعته الفائقة في الطب، 

الذي عاش في القرن الثاني قبل ( تونغ تسانغ)األطباء الصينيين العظام كذلكومن 
ومن ثم التنبؤ بمصير الحالة بناء  المريضيةالميالد والذي امتاز بتسجيله للحاالت 

، فكان رائدا لفن طبي اندثر ليمارس من جديد في القرن على المعطيات السريرية
 .العشرين
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 150)  جينغ تشوغ تشانغمن األسماء الالمعة كذلك في الطب الصيني الطبيب-
هان  رةسأوالذي يعتبر أكثر أطباء األعشاب الصينيين شهرًة في عهد ( م 219

أطروحة حول ) الشرقية ، وذلك لبراعته الطبية البارزة آنذاك والذي ألف كتاباً بعنوان 
والذي ال تزال نظرياته ووصفاته ذات قيمة عالية في الممارسة ( أمراض الحمى

الطبية، وال يزال يستخدم حتى اآلن كمرجع مهم في الطب الشعبي الصيني بما 
   .الصينية واألعشاب واألبريشمل الكي 

 
-110-( توهوا ) أما أشهر الجراحين واألطباء الصينيين في الفترة المذكورة فهو 

، والذي قام قام بتطوير التخدير ، ووسع المعرفة الصينية المحدودة في -207م
  .علم التشريح ، كما ويعتبر أول طبيب يستخدم األدوية المخدرة في العالم

ما عرف بألعاب الحيوانات الخمسة ، وهي عبارة عن تمارين  توكما وطور هوا 
النمر ، والغزال، والدب ، : رياضية يقلد فيها المريض حركة خمسة حيوانات هي 

والقرد ، والطائر، حيث جسد بذلك نظريته القائلة أن الحركة مهمة للصحة ، وأنه 
بتقليد حركة الحيوانات فانه يتم تمرين كافة أعضاء الجسم ومن ثم ستنشط حركة 

 .السوائل وتنشط الطاقة في الجسم
 



 توهوا 

 



* كتابان مهمان : 
األطروحة العامة في ) مع آخرين بتأليف كتاب ( فانغ يوان تشاو) قام الطبيب ( سوي)في عهد أسرة 

  1700 بـتصنيفاً ، وشملت قوائم  67مجلد شملت  50، وجاء الكتاب في ( أسباب وأعراض المرض
وكان لهذا الكتاب أثره في تطوير الطب والعلوم الطبية حيث قدم شروحًا جليلة في . مرضية متتالزمة

علم األمراض وأعراض وعالمات مختلف األمراض ، والجراحة ، وطب النساء والوالدة ، وطب 
 .األطفال

 
 

األسرار الطبية ) كتابه   باصدار تاو وانغللميالد ، قام عالم الطب الصيني المعروف  725وفي العام 
وصفة طبية  6000تصنيفاً وشرحًا ألكثر من  1104مجلدًا شملت  40، فجاء كتابه في ( للمسؤول

 .عشبية
 

 :في عهد جنكيز خان
فأصبح الطب الصيني ( جنكيز خان) المنغولي العظيم  االمبراطوررضخت الصين لحكم  يوانوفي عهد 

 . الصينية أكثر تفصيالً  باالبروأصبحت المعرفة  ـفي هذا العهد أكثر تخصصاً 
، وبرز في  منغفي عهد أسرة  م 1368المنغولية عام  االمبراطوريةوقد استردت الصين استقاللها من 

، والذي يعتبر من أعظم األطباء والصيادلة الصينيين ، (1539-1518) شيجنالطبيب لي هذه الفترة 
عامًا ، فقد  40لمدة ( خالصة المادة الطبية) على تأليف كتابه الشهير  عكوفهالطبية  اسهاماتهوأبرز 

رسمًا توضيحياً  1100دواء و 1800كلمة صينية ووصفاً ألكثر من   1900000احتوى الكتاب على 
طبية واصفاً أنواعها وأشكالها وطعم كل منها  عشبة 1094وصفة طبية ، وسجاًل لـِ  11000، و

 .وطبيعتها ، واستخدامها في العالج بالتفصيل
في تطور علم الدواء في الصين والعالم بأسره ، وقد تمت ترجمة  اسهامويعتبر هذا الكتاب أكبر 

 .حتى اليوم االعشابعدة لغات وظل مرجعًا أساسيًا لطب  الىالكتاب المذكور 
 



 شيجنلي 
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ودالهنعند قدامى  الطب تاريخ 
هي تلك  االخيرينفي القرنين  اثارهامن اعرق الحضارات الهندية القديمة التي تم اكتشاف 

(   هاكرا-غاجار)حضارة نهر الهندوس، وحضارة نهر  سيماال  االنهارالتي وجدت على ضفاف 
 للهندفي باكستان والشمال الغربي 

 
حيث كشف  م 2001المتعلقة بالطب هي تلك التي حدثت عام  الكشوفاتولعل من ابرز 

والسالالت بفحصهما  االثاروقام علماء ( مهرجار)بقايا رجلين عاشا في مدينة  االثارعلماء 
الذي يعكس مستوى  االمرصواني  مقدحباستخدام  االسنانحفر في  اثاربعناية ليتبين لهما 
 .الحضارة المذكورة اهللدى  االسنانمرموقا في طب 

من يطلع على التراث الطبي  انمثيرا للدهشة غير  او،  االولىقد يبدو ذلك غريبا للوهلة 
،والتي  والتداوي الطب للحضارة المذكورة يدرك المستوى الجيد الذي كانت عليه في مجال

والذي ( علم الحياة)والذي يعني ( ايورفيدا)المرموق  الهندي خالل المرجع الطبيوصلتنا من 
الهند القدماء والذي يلخص  اربابالسنين من قبل  االفتم تطويره باستمرار على مدى 

 .الصحة كانسجام وتناسق بين الجسد والروح والعقل
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 آثارفا) أول نص هندي ذي عالقة بالطب هو  الى االشارةينبغي  األيورفيداوقبل الحديث عن 

تأثير األرواح  الىالعصر الحديدي األول ، ويعتبر سبب المرض عائداً  الى، والذي يرجع ( فيدا
، فمثالً كانوا يعالجون الجذام  بهاالشريرة ، ويلخص العالج في قتل الروح الشريرة بسٍم خاٍص 

الذي يشبه تأثيره تأثير المضادات الحيوية ، كما كانوا يعالجون سم األفاعي بتالوة  األشنةبنبات 
 .الرقى والتعاويذ

الذي يعتبر الحياة خاضعة ( شاراكا)من اقدم النصوص المستمدة من مدرسة ( علم الحياة)ويعد 
بعالج للمرض،  الطب الذي عرف اهداف( سوشروتا)ومدرسة  ، لالطالةللجهد االنساني وقابلة 

  عهدطبيبفي  سيماوال . فيما بعد مدرسة طبية عريقة واصبح.للحياة واطالةحفظ للصحة، 
 .في القرن السادس قبل الميالد( بوذا) اتباعاحد ( ناغارجونا)الشهير  االعشاب

الباطنية ،الجراحة والتشريح ، االنف واالذن  االمراض:ثمانيةاقساما ( علم الحياة)ويضم 
 .، والنقاهةاالنجابالنفسي ،علم السموم ،  الطب األطفال، والحنجرة،طب
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 يحذق  ان ارادغنى عنها لمن  عشرةالفنون  اتقانوقد توجب على من تتلمذ على هذا الكتاب
 الفن الطبي بما يشمل من تحضير وتقديم للدواء ، 

والسكر،الصيدلة،تحليل  انتاج،علم المعادن، البستنةالتقطير،المهارات الجراحية،الطبخ،: وهي 
 .تجميع الفلزات،وتحضير القلويات وفصل المعادن 

وكانت دراسة المساقات األساسية تتم أثناء دراسة المساقات السريرية ، فمثال كانت دراسة 
التدرب على طب  اثناءكان يتم   االجنةالتشريح تتم كجزء من دراسة الجراحة، ودراسة علم 

كان يتم بالتزامن مع العلوم   االعضاءو علم وظائف  االمراض، وكذلك علم واالطفالالنساء 
 .االخرىالسريرية 

يتلقون دروسا من المحاضرين  الطب الطبي ، حيث كان طلبة االخالقوقد اهتموا بعلم 
لتعليمهم حياة العفة والنظافة والنمط النباتي في الغذائي ، وكان ( غورو)الروحيين 

، وان ال يخدع المريض من اجل يحث على منح ذاته كلها لخير المريض  الطب طالب
يتعلم السلوك المتواضع  انمصلحته الخاصة ،وان يبتعد عن تعاطي المشروبات الثقيلة، كذلك 

وان . وان يطور علومه ومهاراته باستمرار .االوقاتوالدقة والنظام وان يحصي كالمه في كل 
متواضعا في بيت المريض عند زيارته وان يحرص جل انتباهه في عافية المريض  ويكون دمثا 

كان مرضه عضاال ال يمكن   اذامرضاه ، وان يكتم عن المريض وعائلته  اسراروان ال يفشي 
 ..الشفاء منه
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كانت تمتد لسنين سبع تختتم بامتحان يتلوه التخرج  الطب دراسة ان االمروالطريف في 

حضور المؤتمرات والتمرن على  وقراءة النصوص الطبية  االطباءيواصل  انعلى 
قاطني  وغير المألوفة من سكان التالل  االدويةالمالحظة واالستنتاج وتعلم خواص 

 .رجال القبائل والغابات 
، والذي  اليهاصاحب المدرسة التي أشرنا ( سوشروتا) ومن أشهر األسماء الطبية الهندية

الذي فصل فيه بعض ( سامهيتا)عاش في القرن الخامس قبل الميالد وأصدر كتابه الشهير 
الجراحية كخلع األسنان وتثبيت الكسور ، واستخدم النبيذ كوسيلة وحيدة  االجراءات

وصفة طبية ، ووصف  760 ومرضاً ،  1120للتخدير ، كما وشمل الكتاب وصفاً لـِ 
أخرى غير  110والمناشير ، و واالبروالسكاكين  كالمقصاتأداة جراحية حادة   20

 .والروافع وغيرها والخطاطيفحادة كالمالقط واألنابيب 
ترميم ) أول جراح تجميل في العالم ، وذلك لقيامه بما عرف بعملية  سوشروتاويعتبر 
، وكان ذلك انجازًا جراحياً في زمنه لشيوع عملية جدع األنف كعملية عقابية ( األنف
 آنذاك
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 فقد ظهر في القرن الثاني بعد الميالد ، أي في ذات ( شاراكا) الطبيب الَعَلم اآلخر أما
يتحررون فيها من سيطرة مفهوم األرواح الشريرة  القديم الحقبة التي بدأ أطباء العالم

، واعتبروا أن المرض سببه ( األخالط) ، ويتجهون الى ما عرف بنظرية  الطب على
السائل ) تحدث عن ثالثة أخالط هي  شاراكااضطراب توازن األخالط ، بيد أن 

الدم ) بعكس األطباء االغريق الذين تحدثوا عن أربعة هي ( الصفراوي ، والبلغم والريح 
 .(، والبلغم والليمفوالعصارة الصفراوية ، 

يعتبر الوقاية هي العالج األنجع ، وتحدث عن الجدري الذي انتشر في ربوع  شاراكاوكان 
ويحسب للهنود قيامهم باختراع أول لقاح .الرومانية قادماً من الشرق  االمبراطورية

 نقثليلة منه في جلد السليم أو من المريض وحقن كمية ق القيحللجدري وذلك بأخذ 
 .غباره بعد أن يجف في منخريه
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القديمة الرافدين الطب لدى حضارات 
 

حضارة بعلى األرض الخصبة الواقعة بجوار نهري دجلة والفرات وال يرتبط  الرافدين بالد يطلق اسم
أن الكثير من الحضارات ازدهرت وانهارت لتزدهر مكانها أخرى عبر آالف السنين من  اذبعينها ، 
 انهاالفيضانات العنيفة للنهرين التي شجعت الزراعة ، بيد  الىويعود سر خصب تلك البلدان . التاريخ

لحماية النباتات الفتية ، ومن ثم ال عجب  االرضاقتضت جهودًا بشرية جبارة لسكان تلك البقعة من 
 .الحضارة السومرية انهاالحضارات قد نشأت هناك ويعتقد  اولىتكون  ان

مدن ، وظهرت  الىقبل الميالد نمت حضارة السومريين وازدهرت فتحولت البلدات  3500ففي العام 
 . الكتابة التصويرية ، كما وظهرت األدوات المعدنية وبدأت المعابد تشيد اشكال اولى

قبل الميالد مع ظهور الكتابة المسمارية التي  3100العام  الىولكن ظهور الحضارة الحقيقية يعود 
 .عام بعد ذلك اللفي الرافدين بالد شاع استخدامها في

لم يصلنا الكثير من المتعلق منها  -ولالسف -انه  االورغم حفظ الكثير من اللوحات المسمارية 
والتي وجدت في ( أشوربانيبال) بالطب ، فقد وصلتنا بعض اللوحات من مكتبة آخر ملوك األشوريين 

قصره في مدينة نينوى حيث أحرق القصر بواسطة الغزاة ، ولحسن الحظ فقد تسببت النار في نضج 
لوحة  660لوحة مسمارية وتم حفظها ، وقد وصلتنا في بداية العقد الثاني من القرن العشرين  20000

 .ثومبسون كامبيلطبية مسمارية منها بواسطة  
، منها ما وجد في مكتبة  بانيبال اشورتحمل نصوصا طبية من غير قصر  اخرىوقد وجدت لوحات 

 . األطباء في أشور الجديدة وقد نشرت جميعها مؤخرا
، وذلك المتيازها بالقدرة على شفاء المرضى  بااللهةالقديمة  الرافدين لدى حضارات الطب وقد ارتبط

تؤم المعابد طلبا للشفاء من  ووالتسبب في المرض كذلك، من اجل ذلك كانت تقام الصلوات 
ومن المعابد .كما كشفت بعض اللوحات المسمارية عن ربط اله معين بنوع محدد من المرض.المرض

 .(غوال)التي اشتهرت بذلك معبد 
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الىكمهنة، حيث صنفت اللوحات المسمارية  الطب لذلك مورس اضافةانه  اال 
يشرح كالهما تشخيص ومعالجة . عالجية واخرىلوحات تشخيصية : صنفين
 واالمراضالمعدية  واالمراض النساءواالطفالكأمراض   االمراضعدة من  اصناف
 .النفسية

لعالج المريض الواحد في العادة  طبيبنعلى تناوب  تنصوكانت التقاليد الطبية 
غالبا ما يتلخص  وتقتصر مهمته على تشخيص المرض ( اشيبو)يدعى  اولهما

بدوره في العالج  يقزمالمتسبب في المرض وقد  االله اوذلك في تحديد الروح 
 الى لالشارة... ( االلهيد ) باستخدام التمائم والرقى ، وغالبا ما يتم التعبير بالقول 

و (اسو)طبيب ثان يدعى  الىثم يحال المريض . المرض احداثدور اله ما في 
وفي عالج الجروح . االعشابحيث يقوم بوصف العالج الذي يشتمل غالبا على 

،التي ظهرت   اللبخاتمثل الغسل والتضميد وصناعة  باجراءات( اسو)يقوم 
 .قبل الميالد 2100وثيقة طبية عام  اقدمكمصطلحات في 
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التي ( قانون التشخيص والتنبؤ الطبيين) بتلك المعروفة  الطب ومن اللوحات المسمارية المتخصصة في

الطبية في الحقب  االراءلوحة مسمارية شملت خالصة  400م وتضم ما يقرب .ق 1600العام  الىتعود 
 .كتابتها تاريخ الىالسابقة 

االشمئزاز في نفس  االولىهي المادة العشبية وشملت مصطلحات تثير للوهلة  االولىوكانت مادة العالج 
سرية لنباتات  اسماءفي الواقع كانت  انهاغير ( االسدشحم )و (السحالي الحية) و( براز البحارة)مثل القاريء

 .استخدمت في العالج
تنحصر . اللوحات المسمارية التي تتحدث عن الجراحة هي ضئيلة نسبيا ان، بيد  كذكوقد مورست الجراحة  

عن  واالخرىالصديد من تجويف غشاء الجنب،  الخراجعن شق الصدر  احداهاتتحدث  اربعفي لوحات 
اللوحة الرابعة فكان يعتريها  اماالعملية،  اجراءشق في الرأس والثالثة عن كيفية العناية بالجرح بعد  احداث
 . الذي حال دون فك رموزها االمرالتهشم 

يكشفان عن المرضى في البيوت ويقوم ( آسو) والـ ( أشيبو)  الـوكان عالج المرضى يتم في البيوت ، وكان 
حيث   االنهارجانب  الى، كما وجدت بعض المنتجعات العالجية  بعدذلكأفراد العائلة بمهام الرعاية الصحية 

  لدورها في غسل الشرور لالنهار شفائيةبقدرات  الرافدين كان يعتقد سكان
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 االغريقالطب عند 
كانت تضم بالد اليونان   انهانذكر  انالقديمة نجد لزاما  االغريقعندما نتحدث عن حضارة 

من مصر وتركيا والتي كانت مهدا لحضارة عريقة تركت بصمات واضحة في  واجزاءالحالية 
م .ب 200-م.ق800و يمتد عمر هذه الحضارة من .الطبي سيماال  االنسانيسفر المجد 

وانتشرت . المالحظة والتأويل المنطقي  الىوالغيبيات  االساطيرمن  االغريقي الطب تدرج فيها
 الىلتفرض ذاتها  اوروبا الىالهند كما غربا  الىمعطياته لتشمل حوض المتوسط وتمتد شرقا 

 .يومنا هذا
قد فقدت بعد سقوط الحضارة الرومانية في القرن  االغريق االطباء اعمال انوالمؤسف 

عبر  اال اعمالهمما تبقى من  الىلم تهتدي  اوروبا انالخامس الميالدي ، ولعل من المفارقات 
بعد غروب شمسهم عن  االندلسيينما استقوه من نبع الحضارة العربية وما وجدوه في مكتبات 

شرح طب )مثل كتاب  االغريقما اطلعوا عليه من كتب عربية ترجمت تراث  او،  االندلس
وقد .وتعاليمه من سطور الكتاب المذكور ابقراطالبن النفيس الذي عرف الغرب ( ابقراط

الحروب الصليبية وذلك في القرنين الرابع والخامس عشر  اثناءاطلعوا على هذه الكتب 
 .الميالديين
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طباعة له، وكان ذلك في ايطاليا بعد عام  اولفي  االغريقي وتتمثل الخطوة الحاسمة في حفظ التراث

بعد اختيار  االغريقبفهرسة وطباعة مؤلفات ( مانوزيز الدو)بعيد اختراع الطباعة حيث قام  اي 1450
،و مؤلفين  ديوسكوريدس،ابقراطالمطبوعات عن  اولىوتعد .انذاكالمخطوطات المتوفرة  افضل
 .في تأريخ الحضارة الغربية االغريقالتي دشنت مكانة  اخرين

كغيره من حضارات الزمن القديم متأثرًا بالغيبيات واألساطير  االغريقي الطب وكما ذكرنا فقد بدأ
،منها قيام كائن  والتداويالتي تتحدث عن العالج  االساطيرالعديد من  االغريقية الميثولوجيا،وتضم 
هرقل، ثم قام  بها اصابهباختراع دواء لعالج جراح  -وهو كائن ال يفنى-(خيرون)الخرافي  القنطور

.  االغريقلدى  االسطوريةمنبعا للمعرفة الطبية  اصبحوالذي ( اسكليبيوس)لبتعليم فن العالج ذاك 
الذي يعد ملما ( اخيل )االغريقي الذي كان معلما للبطل( خيرون)عن  االساطيركما وتتحدث 
 :لهوميروس االلياذةكما جاء في ..بالمعرفة الطبية

 السفينة الىخذني                                 انقذني
 الماء بدافيءواغسله             وانزع هذا النبل من ساقي

 اياهاعلمك ( اخيل) انيقولون  التي العشبةوضع عليه 
 (خيرون)كما تعلمها من 

 القنطورات اطيب
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 الذي يعتبر ( اسكليبيوس)الطبية الالمعة في تلك الحقبة التاريخية هو  االسماءومن
عن كونه شخصية تاريخية برع  االساطير، بينما تتحدث  االغريقاله العالج عند 

عندما تكاثروا ونما  الهامريدون نصبوه  وله تالمذة  واصبحوولداه في العالج 
له المعابد في حوض المتوسط ليؤمها الحجيج الراغبون في الشفاء  وبنوا.عددهم

وال . عالتهمليشفي  باسكلوبيوسينحرون القرابين تبركا  وحيث يؤدون الصلوات 
تلتف على صولجان  افعى)يومنا هذا كرمز طبي  الىيزال شعاره يستخدم 

 .تعد ذات قدرة عالجية ومناعية االفعىحيث كانت ( اسكليبيوس
 الذي  ابولومثل  االغريقية الميثولوجيابالطب في  االلهةبعض  اسماءواقترنت

(  ايليثيا)وابنتها ( هيرا) االلهةكجالب ومانع للطاعون ، وكانت   االلياذةتحدثت عنه 
اللوحات  احدىبالوالدة حيث تظهر في  ايثيليا)حافظات للنساء،كما اقترن اسم 

(  هيجيا) االلهة اما( . زيوس) االلهةمن رأس كبير ( اثينا)القديمة وهي تقوم بتوليد 
في ( هيجيا)فكانت مجسدة للصحة ومنها اشتقت كلمة صحة ( اسكليبيوس)ابنة 

 .االغريقية

 
 





 
 

  .. هرمسصولجان 
 

 ..وربما صدفة خاطئة ؟ .. أسطورة أخرى من أساطير اإلغريق تظهر أمامنا صدفة 
والصولجان له تاريخ اسود عند الرومان , هو خادم إله الكذابين والمخادعين  هرمس
فإذا قرأت كتبهم ودققت فيما يتعلق بالصولجان ستجد انه شعار الجشع .. عموما 

" هل يعني إننا خدعنا طوال هذه القرون بشعار الطب ؟ " ستسأل نفسك اآلن . والسرقة 
..  

أله الطب  اسكليبيوسفي الحقيقة هو شعار تم اختياره بالخطأ ألنه يشبه تماما عصا 
  .أيضا  األغريقوالعالج عند 

 
 



 اسكليبيوسمعبد 
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 زيوسمن رأس  اثيناتولد  ايثيليا االلهة
 

http://www.madelinemiller.com/wp-content/uploads/2012/02/668px-Amphora_birth_Athena_Louvre_F32.jpg


دعىالذي ( ابقراط)حقبة واقعية على يدي  الىبالتدريج  االساطيرينتقل من مرحلة  االغريقي الطب بدأ 
  بابحاثهفي المتوسط في القرن الخامس قبل الميالدي ، وامتاز ( وسك)الذي عاش في جزيرة ،  الطب باب

 واالدويةوالقرابين حيث استبدلها بالحديث عن الحمية  وااللهةالطبية التي خلت من ذكر الصلوات  وافكاره
 . لمعرفته الطبية اساساالنافعة والحفاظ على الجسم في وضع التوازن ، وجعل من مراقبة وضع الجسم 

 . هو قيامه بمعالجة عدد من الملوك من أمم مختلفة ابقراطانتشار صيت  الى ادتومن العوامل التي 
حيث اعتبر الجسم مكونا من ( االخالطبنظرية ) ما يعرف واالمراض الفسيولوجياومن ابتكاراته في علم 

نظريته على ضرورة الحفاظ على هذه  وتنص. والبلغم  اللمفالدم ، العصارة الصفراء، :  اربعة اخالط
المذكورة، والتي يمكن  االخالطالمرض ينجم عن اختالل في توازن  انفي حالة توازن تام ، واعتبر  االخالط

 .التليين او الفصدشفاؤها بواسطة 
مالحظاته في كتب بلغ تعدادها ما يقرب الستين كتابا تشمل مختلف المواضيع الطبية من ( ابقراط)وقد سجل 

 االطباءالذي يردده  ابقراطواشتهر بقسم تشخيص وصحة عامة،طب النساء والوالدة،التغذية ، والجراحة كما 
 .باختالف البلدان والثقافات( ابقراط)قسما مستقى من قسم  اوحتى يومنا هذا عند بداية ممارستهم للطب 

وتسجيل  الطب قاموا فيه بتدريس( سو ك)معهد طبي في جزيرته  بانشاءقيامه وتالميذه  البقراطكما ويحسب 
من أسس معهدا طبيا  اوليعتبر  الكمايونهو  البقراطآخرا سابقا  اغريقياالمالحظات السريرية ، بيد أن طبيبا 

 . م كما يعتبر أو من وضع كتابًا في التشريح.ق 700عام 
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المولود في ( لينوساغ)والعالمي يبرز  االغريقي الطب تاريخ الساطعة في االسماءومن 
ثم نال شهرة واسعة .  واالسكندرية سميرنا، والذي تلقى علومه الطبية في  م 131العام 

ماركوس ) االمبراطورروما ليصبح طبيب  الىثم انتقل (. برغاموس)بوصفه جراحا لعبيد 
حياته لكتابة مجموعة كبيرة من المؤلفات الطبية حتى وفاته  اخرثم تفرغ في ( اوريليوس

 االسكندرية اطباءورفدها بالمعرفة التشريحية لبعض ( ابقراط)تأثر بتعاليم .م 201عام 
 الفسيولوجياعالم في  اولويعتبر  المالحظة والسببية انصاروكان من ( .هيروفيلوس)مثل 

وقد . حول عمل الكلية والنخاع الشوكي بنمط تجريبي ابحاثه اجرىحيث . التجريبية 
على حتمية المالحظة والتجربة  تنصتلك التي  سيماسرت تعاليمه في الغرب المعاصر ال 

عقيدة للباحثين في الحقل الطبي منذ القرن السادس  اصبحتالطبية حتى  االبحاثفي 
 .حتى يومنا هذا وعشر الميالدي 
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 جالينوس
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 المولود ( ديوسكورديوس)كذلك الطبيب الصيدالني   االغريقيةوخرج من رحم الحضارة
بعد الميالد ، والذي اشتهر بكثافة  االولىالرومانية خالل العقود  االمبراطوريةفي عهد 

 انذاك االطرافالرومانية المترامية  االمبراطورية اصقاعرحالته بحثا عن مواد دوائية في 
 .تحت حكم واحد في ذروة توسعها لالمبراطوريةمستفيدا من وجود مسافات شاسعة 

تركزت حول  اجزاءفي خمسة ( المادة الدوائية)ومنهجا اساساوقد اصدر كتابه الذي يعد 
والشرق  الوروباتحضير،خواص ، وتجريب الدواء ليصبح المرجع المركزي في علم الدواء 

عقيدة للعاملين في الحقل ( المادة الدوائية)لستة عشر قرنا تالية كان خاللها  االوسط
من عمل على حفظ  واكثرتعاليمه بوجوب البحث والتجريب الدوائيين ،  سيماالطبي ال 

نسخته  اهدىحيث ترجم الكتاب الذي  االندلسيونالكتاب وتنقيحه وتطويره هم العرب 
 .الثالث فاعتنى بترجمته وتطويره عبدالرحمن االندلسياألمير  الىالقسطنطينية  امبراطور

 



 المصريينالطب عند قدامى 
 
 اخر انسان ايمن  الطب براعة في اكثرفي مصر المرء 

 االلياذةهوميروس في 
انهم القديمة منذ فجر التاريخ، حيث تشير المخطوطات الطب مارس المصريون 

الرصاص كدواء ،كان  كبريتيدالعين كما واستخدموا   االملعالج  الملكيتاستخدموا 
درجة جعلت مصر قبلة  الى الطب برعوا في فنوقد .م.ق 4000ذلك في العام 
وهذا ما تؤكده الرسومات .الحضارات المجاورة اهلو  االرض ارجاءلالستشفاء من 

 االغريقيفقد ذكر المؤرخ .  البردىالهيروغليفية على جدران المعابد والقبور وأوراق 
 افضل اليهيوفد  انالثاني  احمسملك الفرس طلب من الفرعون  انهيرودوت 

وهي  ادناهكما وتظهر الصورة . م.ق 560طبيب عيون لديه وكان ذلك في العام 
طبيب ( م .ق 1400:نيبامون) لموجودة على جدران احد المعابد في طيبة صورة 

 .كامال على شكل جائزة  اجره اليهسوريا يدفع  اميراالفرعون وكاتبه وهو يستقبل 
وكان مألوفاً لدى الفراعنة وجود تخصصات مختلفة كطب العيون وطب األمراض 

ترجمته الحرفية تعني  انالهضمية بل ووجد أخصائيون في طب الشرج والطريف 
  .، وكان هنالك طبيبات نساء أيضاً  االسنان، كما وجد طب (راعي الشرج)
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وقد سجل قدماء المصريين خبرتهم باألدوية على جدران المعابد والقبور  .

م وتعرف ببردى .ق 1825العام  الى البردى اوراق اقدموأوراق البردي، وتعود 
الثالث ، حيث تشمل وصفا  امنحتبالنسائية في عهد  لالمراض كاهون

النساء عامة،جنس الجنين،  امراضاألسنان عند الحوامل،  االملتشخيص الحمل،
 . ومراهمها االنوثة ادويةوكذلك 

الفرعوني كان في غاية التطور بالنسبة  الطب أن الى القديمة وتشير المخطوطات
، ويكفي أن نعلم أن فيما بعد  االغريقي الطب لزمانه ، بل وساهم في التأثير على

قاموا بالتعلم في معبد  وجالينوس وهيروفيلوس الطب المعروف بأبي أبقراط
 .فيما بعد واالغريقيالفرعوني  الطب بين التجسيرأمنحوتب ، وساهموا في 
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 البرديات  اقدموتعتبر . م .ق 16التي ترجع للقرن ( ايبرس) ومن أشهر هذه البرديات بردية
وهي ( م.ق 3000) االولىالفرعونية  االسرةعهد الملك دين من  الىتعود  انحيث يرجح 

الباطنية،والجلدية والنسائية  لالمراضاسطوانة يبلغ طولها العشرين مترا وتعد مرجعا ضخما 
كما واحتوت على مصطلحات تشريحية .الجراحية واالمراض واالطرافالعين  وامراض

 .وصفة عالجية 788 ودواء  400 الما يقرب  الى اضافة. وفسيولوجية 
م والتي .ق 1600عام  الىسميث التي تعود  ادوينومن البرديات المشهورة كذلك بردية 

حالة  84 الو يركز فحواها على الجراحة حيث تصف ما يقرب  امتاريبلغ طولها الخمسة 
ما وصلنا منها  انوالمؤسف . جراحية من جراحات الرأس والعنق والكتفين والصدر والثدي

وتصف البردية . توقف عند الصدر حيث اقتطعت الجملة من وسطها وفقدت بقية محتواها 
 انها االمرالمذكورة بداية كل حالة من الحاالت المذكورة ثم تصف العالج، والطريف في 

بناء  اماكنتلك الكسور المتعددة التي ربما حدثت في  سيماتصف الكسور وصفا دقيقا ال 
 .االهرامات

وقد تحدثت البرديات عموما عن نباتات طبية عديدة كانت تنمو في أرض مصر أو تجلب 
و اعتمد قدماء المصريين في تحنيط . أوالحبشةالعربية  أوالجزيرةمن الصومال أو السودان 

 شمبرجثث الموتى وحفظها من التلف على بعض النباتات كالحنة والبصل والصمغ وخيار 
 .والمر واللبان ونشارة الخشب والكتان ونبيذ البلح

الشريرة فقد امتاز  االرواح الىذلك  ارجاعو  االمراض اسبابورغم ضحالة معرفتهم في 
حيث اشتهروا  االعضاءالمصريون القدامى بمعرفة واسعة في علمي التشريح وعلم وظائف 

وقد كانت لهم طريقة . على حرقها  االخرى االممبتحنيط الجثث في الوقت الذي دأبت 
 .دقيقباستخدام كالب  االنفمحتوى الجمجمة من خالل ثغرتي  افراغمميزة في 

 



امراضهموقع القلب وصفا دقيقا ،وبالدقة ذاتها وصفت العديد من  ابرسردية وقد وصفت ب  
وان الدورة الدموية الدموية،  االوعيةوكانوا يعتقدون أن القلب هو مصدر . كاضطرابات النبض
لم يكونوا  انهم االجوفاء  اوعية انهاالجسم وكانوا يدركون  اجزاءكل   الىتنساب من القلب 
 .فهمهم الكامل لكنه الدورة الدموية اعاقالذي  االمر واالربطة االعصابيميزون بينها وبين 

برعوا في فن الفحص السريري كما تذكر بردياتهم براعة ال تقل عن  انهمحقا  لالعجابوالمثير 
 االوراموميزوا بين .المعاصرين كما واهتموا بمحادثة المريض وأخذ السيرة المرضية االطباءبراعة 

 .المختلفة
تحديد جنس الجنين  وصفاتهم الخاصة في تشخيص العقم  ووكان لقدامى المصريين كذلك 

ملحقة بالمعابد تؤمها الحوامل بحثا عن حرز  كاجنحةوموانع الحمل ، وكان لهم دور للوالدة  
 .للوالدة كامكنةمنها   اكثرالهي 

 
 ادرار، وكانت لهم وصفاتهم في  االقلوكانوا يحثون على الرضاعة الطبيعية لثالث سنوات على 

 .حليب البقر الىكانوا يوصون بالتحول   االرضاعفقط في  االمالحليب ، وعند فشل 



 
اهتمام األطباء المصريين القدامى بالغذاء والحمية ، وكانوا يعتبرون لحم الخنزير  الىونشير هنا 

بعض الوجبات  الى ايضاالشهير هيرودوت ، الذي أشار  االغريقيغير نظيفاً كما يذكر المؤرخ 
وجود نمط غذائي متكامل لدى الطبقات  الىالمصريون والتي تشير  بهاالغذائية التي كان يحظى 

 العليا والدنيا أيضًا في المجتمع الفرعوني القديم
الجروح باإلبرة والخيط، ووصفوا  تخييطحيث دأبوا على : كانت لهم تعاليمهم في الجراحة 
وقد كشف العلماء المعاصرون . سرطان الرحم، وسرطان الثدي سيماالسرطانات في بردياتهم ال 

واحتوت البرديات على وصف للبواسير .مصابة بسرطان الرحم انثويةمومياء  39ما ال يقل عن
الضيق  االحليلاستخدموا القصب لتوسيع  انهموبرعوا في الجراحة حتى . ووصفات لعالجها 
 للتعقيم ادويةخلقيا مستخدمين 

 الىللفراعنة نظريتهم المسماة بالقنوات والتي تتكهن بوجود قنوات تنقل الماء والدم والهواء وكان 
الجسم وان المرض ينجم عن انسداد هذه القنوات ، وربما اقتبسوا ذلك من النيل وروافده وأن 

استخدام  الفواانحسار جودة المحاصيل الزراعية ومن ثم فقد  الىانسداد الروافد يؤدي 
 .المسهالت كعالج



 
طبيعة التعليم في المعاهد الطبية الفرعونية ،فقد الجدير باالهتمام حقيقة هو  انغير 

 الىذلك العائد  وابرزها( بيوت الحياة)ترجمتها  و( انخ-بيري)انتشرت ما عرفت بال
والذي حاز على شهرة دولية نظرا لمكتبته التي استمرت ( ممفيس)في ( امنحتب)

ثم قمن  اولىحيث تدربت القابالت كمرحلة ( سيس) في  واخرما بعد الميالد، الى
الذي كان الفرعون  ابيدوسفن الوالدة بعد ذلك، ومعهد ثالث في  االطباءبتدريب 

 مراكزاو عدا عن كون تلك البيوت . مكتبته، وغيرها الىرمسيس الرابع يكثر التردد 
الممارسة ) كتابا   اقدمهاالبرديات التي من  وكانت مخزنا للكتب   انها االللدراسة 

و  االولىالفرعونية  االسرةاللذين كتبا من قبل احد ملوك ( كتاب التشريح) و( الطبية
 .لالسفقد ضاع كالهما 

 االسكندريةتخصصا قد كتبت بعد ذلك ، فقد عثر رئيس مدرسة  اكثركتبا   انويبدو 
للميالد على ستة كتب في مكتبتها تتناول مجاالت طبية  180المسيحية عام 

 .وطب العيون والنساء واالدويةالجراحية  واالدوات واالمراضمختلفة كالتشريح 



 
 
 

 بهاالخدمات الصحية التي تمتع المبهر حقا في تلك الحضارة الغابرة هو طبيعة 
، وقد تمتع الشعب المصري ، حيث تمتع العمال والموظفون بتامين صحي خاص 

.  بناة الهرم بخدمات طبية عالية الجودة وافرد لهم طبيبا نعت بطبيب المستعمرة
تكفل احد المعابد بدفع الكلفة العالجية كاملة  الىالنصوص  احدىحيث تشير 

مزاولته لعمله في خدمة  اثناءعمل في عينه  اصابة اثباتالموظفين بعد  الحد
لمن يعاني من عجز بدني ،  االالمعبد،ولم يكن في دولة الفراعنة سن ثابتة للتقاعد 

 وونصت البرديات على حق العمال في المطالبة بتقاعد مبكر بسبب العجز ، كما 
وقد حددت ساعات .رخصت المغادرة المرضية للعاملين في مختلف القطاعات

قيلولة  وبعد الظهر يتخللهما تناول وجبة  واربعساعات في الصباح  باربعالعمل 
 .لتجنب خطر ضربة الشمس

 
وبعض المخطوطات تتحدث عن مستلزمات النظافة لدى الجيش الفرعوني  ان 

تقليد حلق الشعر للجنود تالفيا للقمل والحشرات قد مورس للمرة  اننعلم  انيكفي 
 .في التاريخ من قبل الجيش الفرعوني االولى

وذلك  االبطينما تحت  سيماالشعر عن الجسم ال  وازالةوكانوا يوصون بالغسل 
  .لتفادي العدوى

   
 


