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 : ستخلصامل
ن  ، وأمهها: البقايا البرشية  ةمرصالقديميف  فكرة واضحة عن الطب    أعطت  من املصادر التيكثري  هناك   واملومياوات، كذلك ما دوَّ

 ."الربديات الطبية" :هو و واألهم  من نقوش عىل جدران املعابد؛ ولكن يبقى املصدرالرئييس

األمراضو وتفوقهم يف تشخيص  الطب  الفراعنة يف  الربديات عظمة  هذه  العالج،    ،تصف  الربديات  ووصف  وتنوعت هذه 

القديم، وكيفية عالجها وطرق الوقاية منها، وهلذه الربديات خصائص   ياملرصهلا  يتعرض  التي    وتعددت واشتملت عىل ذكر األمراض

إىل رضورة دراسة هذه الربديات من منظور علم الكوديكولوجيا   ا دع  ياألمر الذ  ؛مالحمها املادية والببليوجرافية  ومالمح مميزة تتمثل يف

أو الربديات من حيث: حتديد عناوين الربديات،    ،افية باملخطوطاتيدرس كل ما له عالقة باملالمح املادية والببليوجر  يوهو العلم الذ

  وموضوعاهتا، وكذلك تناول الرتقيم والتسطري يف الربديات، وتناول اجلوانب الشكلية من حيث األلوان واألحبار املستخدمة، فضاًل 

ر والعنارص التي هيتم هبا  ول ذلك من األمعن تناول الرسوم واألشكال التوضيحية يف تلك الربديات، وتناول اهلوامش والتسطري، ك

 "إدوين سميث"بردية    تأيت، وقد توصلت الدراسة لعدة نتائج منها:  علم الكوديكولوجيا وتسعى هذه الدراسة إىل توضيحها وتناوهلا 

وجدت أغلب الربديات    ، كامصفحة  17عىل    يوحتتو  يمن حيث الطول، وقد كتبت باخلط اهلرياطيق  "إيربس"يف املرتبة الثانية بعد بردية  

التي وجدت بحالة سيئة حيث مثلت جمموعة    "كارلسربج"الطبية بحالة جيدة من حيث شكل الربدية ومظهرها اخلارجى، عدا بردية  

، وبذلك ُتعد أكثر الربديات ا عمود  18عىل    "هرست"بينام بردية  أعمدة، 108عىل  "إيربس"اشتملت بردية ، كام من القصاصات املمزقة

 بالربدية. اسطر 22-  20كل عمود من    ، وتكونث عدد العواميد من حي

بردية   (؛4)  بردية إدوين سميث  (؛ 3)القدماء    وناملرصي(؛  2) علم الكوديكولوجيا   (؛1)الربديات الطبية   :الكلامت املفتاحية

 .(5) إيربس
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: اإلطار املنهجي للدراسة:  أوًلا
 التمهيد: -1

جماالت متعددة، ولعل من جوانب التفوق واإلبداع للمرصي القديم الذى يقدم لنا نتاج علم وعمل  يدين العامل ملرص بالريادة يف  

 وترابط أسس هلذه احلضارةهى القدوة واحلافز للنهوض املستمر بالكيان املرصي املتطور. 

تقدم العظيم شأن مجيع  وجمال الطب يف مرص القديمة من أبرز تلك املجاالت، حيث كان الطب املرصي القديم شأنه يف ذلك ال

، حيث بدأ املرصي القديم مزاولة (7  ، ص1977)بسيوين،  فنون احلكمة والكتابة املرصية يتصل اتصااًل وثيًقا بالدين وممثليه الكهنة  

رجع ق.م خالل حضارة البداري، و ممارسة الطب بدأت مع املعرفة التامة بفنون ترشيح اجلسم البرشى عند التحنيط، وت  400الطب منذ  

معظم املعلومات املهمة التي نعرفها حاليًا عن الطب املرصي القديم إىل الربديات املكتشفة والفحص الدقيق لكثري من املومياوات التي 

 .  (5ص ،2011)الزحالوي، متت دراستها ليس فقط ترشحيها، والتي ألقت الضوء عىل كثري من اجلوانب

ألطباء يف املجتمع مكان مرموق، وليس أدل عىل ذلك من أن ُينسب إىل ملوكهم  كان للطب يف مرص القديمة شأن عظيم، وكان ل

هذه الصناعة والرباعة فيها، ويستخرجون أرسارها من األرباب، وقد علت شهرة األطباء يف مرص فمألت أسامع الدنيا، وأرسل األباطرة  

بائهم ليعملوا يف بالطهم، فقد كان عشاق هذه الصناعة  ملك فارس إىل فراعنة مرص يرجون أن يبعثوا إليهم بعض أط  "كريوش"أمثال  

الربديات "، ولعل من أبرز مصادر الطب عند املرصيني القدماء  (9  ، ص1965)غليونجي و الدواخيل،  حيجون إىل مرص من كل فج

املؤلفات "طلق عليه لفظ  حيث توجد برديات طبية كثرية تتفاوت يف أمهيتها،ويمكن تقسيمها إىل نوعني :أحدمها نستطيع أن ن  "الطبية

النافعة، حسب اعتقاد املرصيني القدماء يف طرد األمراض من    "الطبية والنوع األخر تلك املجموعات من الرقى والتعاويذ السحرية 

ة جزء  اجلسم، ومما يؤسف له أننا ال نعرف أسامء أشخاص معينني كتبوا مؤلفات طبية، ولكننا ال نملك حتى اآلن الدليل القاطع عىل نسب

 .  (24 ، ص 1977)بسيوين، مما وصل إلينا من الربديات الطبية إىل واحد منهم

أما تاريخ كتابة مثل تلك املؤلفات الطبية يف قراطيس الربدي، فريجع عىل األقل إىل اجلزء املبكر من أيام الدولة القديمة، كام ترجع  

لدينا أي شك يف أن أجزاء كثرية من الربديات الشهرية التي وصلت    بعض الربديات التي وصلت إلينا إىل أيام الدولة الوسطى، وليس

، لذا دعت احلاجة إىل التعرف  (24، صفحة  1977)بسيوين،  إلينا نسخ منها من أيام الدولة احلديثة إنام نقلت عن برديات أقدم منها عهًدا

 فضالً عن دراسة تلك الربديات من منظور علم الكوديكولوجيا. عىل الربديات الطبية ونشأهتا وخصائصها،

 مشكلة الدراسة:  -2

مل نكن يف يوم من األيام أحوج من اليوم إىل صحوة علمية لدراسة الربديات الطبية من منظور علم املكتبات،ملا هلا من تأصيل 

خصب طويل  تاريخ  فأمامنا  وموضوًعا،  وضًعا  يساندنا  وحضاري  وتارخيى  فيه؛    علمي  العلمي  املنهج  إىل  نحتكم  أن  نريد  العطاء 

القديمة؛ ملا حتويه من معلومات غزيرة عن  ُتعد مصدًرا مهاًم يف تقديم معلومات عن جمال الطب والعالج يف مرص  فالربديات الطبية 

تلك الربديات، وكذلك ندرة تناول  األمراض وكيفية عالجها، لذا تكمن مشكلة الدراسة يف ندرة املعلومات عن املالمح املادية والفنية ل

 املختصني بمجال املكتبات واملعلومات بدراسة هذه الربديات والتعرف عليها، ودراسة مالحمها من ناحية علم الكوديكولوجيا.  
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 أهمية الدراسة وأهدافها:  -3

هنا تعكس الصورة  ألإضافة    املرصية القديمة وخلودها يف جمال الطب،  رس عظمة هذه احلضارة  تتمثل أمهية الدراسة يف أهنا توضح

أمهية   كام تتمثلالقديم كيف فكر وكيف نام فكره وتفوق يف جمال الطب وحدد األمراض وطرق عالجها،    ياحلقيقية لإلنسان املرص

فإننا نجد حينام نقرأ الربدية الطبية   ،العالج  أساس  يأن املعرفة الدقيقة للمرض هبن من القدماء املرصيني  يالدراسة يف إدراك الكثري

، و الرتكيز عىل الربديات حركة حضارية إذ هي من القديم يف جمال الطب  ييعكس مدى تقدم املرص  ياألمر الذ  ؛تشخيًصا دقيًقا للعالج

 أهم وسائل البحث عن احلضارات األويل التي قامت يف الرشق األدنى عامة ومرص خاصة.

 "دراسة الربديات الطبية يف مرص القديمة من منظور علم الكوديكولوجيا   "لدراسة إىل حتقيق هدف عام وهو:  ومن هنا تسعى ا

 وخيرج من هذا اهلدف العام جمموعة أهداف فرعية تتمثل فيام يىل: 

 تتبع مهنة الطب يف مرص القديمة وتطورها.  -1

 دراسة الربديات الطبية من حيث نشأهتا وخصائصها. -2

 املالمح الببليوجرافية واملادية والفنية للربديات الطبية واستنباطها. حتليل -3

 تساؤالت الدراسة:  -4

 : ام يىلتتمثل في تساؤالتترتجم أهداف الدراسة يف جمموعة 

 كيفية نشأة جمال الطب يف مرص القديمة؟. -1

 ما املقصود بالربديات الطبية وكيفية نشأهتا؟ وما خصائصها؟.  -2

 الببليوجرافية واملادية والفنية للربديات الطبية؟.  ما املالمح -3

 منهج الدراسة:  -5

هذا البحث وجماله قد فرضت اتباع املنهج الببليوجرايف، مستعينًا باألسلوب الوصفي التحلييل، لرصد الربديات  ةَ بِنْيَ احلقيقة أن  

دراسة واملستهدف حتقيقها، حيث قام الباحث بحرص الربديات  الطبية يف مرص القديمة، وذلك ملالءمة هذا املنهج لألهداف املرجوة من ال 

 الطبية، ودراسة مالحمها الببليوجرافية واملادية والفنية.

 حدود الدراسة ومجالها:  -6

 تتمثل ُحُدود الِدراسة يف جمموعة حدود هي: 

 دراسة الربديات الطبية يف مرص الفرعونية، وما يتعلق هبا من نواحي مادية وفنية.   احُلُدود املوضوعية: -1

 تتناول الدراسة الربديات الطبية باخلط اهلرياطيقي. احُلُدود اللغوية: -2

 الربديات. احُلُدود الشكلية: -3

حتى االنتهاء منها، ولكن لطبيعة    2018أكتوبر    تلتزم الِدراسة بحدود زمنية منذ فرتة إجراء الدراسة من شهر  احُلُدود الزمنية:  -4

 ق.م( وهو بداية نسخ تلك الربديات وكتابتها.1200  -1800الرصد التارخيي ملجال الِدراسة؛ فإنه يرجع إىل حوايل )
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 مراجعة اإلنتاج الفكري: -7

املكتبات واملعلومات   العريب يف جمال  الفكري  اإلنتاج  تم حول دليل  الذي  البحث  املختلفة والتي تغطي: )  بناًءعىل  يف سنواته 

و))1976-1985 و)1986-1990،  و)1991-1996(،  و)1997-2000(،  و)2001-2004(،   ،)2005-2007  ،)

واألطروحات املجازة واملُسجلة يف اجلامعات املرصية من خالل: موقع احتاد مكتبات اجلامعات املرصية، ويف قواعد البيانات املتخصصة 

، وبنك املعرفة املرصي من خالل القواعد العربية مثل: قواعد دار املنظومة، والقواعد األجنبية  EBSCOLISTAل:  يف جمال املكتبات مث

، هذا باإلضافة إىل جمموعة من مصادر املعلومات األخرى التي تم االعتامد  ProquestDissertation&Thesis-  Sciencedirectمثل:  

 ء باللغة العربية أم األجنبية، واملتمثل يف اآليت: عليها يف حرص اإلنتاج الفكري السابق سوا

 الدراسات العربية:   - 1/ 7

م جمموعة من املصطلحات يف عملية البحث عن الدراسات العربية مستخدًما عالمات التنصيص والعمليات البولينية  ااستخدتم  

 :يوهذه املصطلحات ه

، "بردية إيربس  -بردية إدوين سميث  -العالج يف مرص القديمة  -علم الكوديكولوجيا   -املرصيون القدماء  -الربديات الطبية  "

من الّدراسات املَثيلة الصادرة يف    ا أن هناك عددً علاًم ب-عىل حد علم الباحث  -ِدراسة تناولت هذا املوضوع  ةإال أنه مل يتم العثور عىل أي

 هذا املجال، والتي يتم ترتيبها من األقدم إىل األحدث كاآليت:

حيث بدأت الدراسة بمقدمة    ، القديم كدراسة أنثروبولوجية  ياملجتمع املرص  موضوع الطب يف  (1986)عىل،  ت دراسةتناول

السابقة والدراسات  اختياره  ومربرات  املوضوع  أمهية  مثل  ،ضمت  بالدراسة  املتعلقة  املفاهيم  بعض  تناولت    ، واملرض  ،الصحة  :ثم 

هيتم    ي الذ  يأوالباليوباثولوجيا لتعريف مصطلح الباليوباثولوج  ،مراض القديمةثم تناولت علم األ  ،واملعتقدات املرتبطة هبا   ،والعالج

الفضالت البرشية  ،واملخلفات،وثم املومياوات  ،مةالعصور القدي  تعرض هلا اإلنسان واحليوان يف  ي صابات التبدراسة األمراض واإل

القوى اخلارقة للطبيعة وعالقتها باملامرسات ، وكذلك  مرص من خالل الربديات املرصية  علم الباليوباثولوجى يفتناول  ثم    ،املتحجرة

 .يها خالل تلك الدراسةتم التوصل إل يثم خامتة ضمت أهم النتائج الت ي،وبعض تعريفات الطب الشعب ،مرص القديمة الطبية يف

دراسة   يف  تناول فت  (1994)السيد،  أما  القديمة  الطب  الطبية،    ،مرص  واملدارس  الطب  لعلم  املبكر  النمو  عن  حتدث  وفيه 

الربديات الطبية، ثم ناقش ألقاب    وطرق العالج، ثم حتدث عن العالقة بني الطب والتحنيط والترشيح يف   ،والربديات الطبية واألمراض

، وأجور األطباء، ثم حتدث عن العقاقري النباتية، والعقاقري احليوانية،  ياألطباء وتدريبهم، ومراتبهم الوظيفية، وهيئة أطباء القرص امللك

  ي استخدمها الطبيب املرصي  وكذا األدوات الت  ،التضميد  حتدث عن األدوات الطبية املستخدمة يفوالعقاقري املعدنية والعضوية، كام  

 .عالقة الطب بالسحر أيًضا و ،جمال اجلراحة، ثم حتدث عن عالقة الطب بالدين القديم يف 

ور التارخيي ملحاوره  فتناولت تاريخ الكتاب املرصي القديم يف مرص الفرعونية من خالل رصد التط   (2005)حاتم،  أما دراسة

  الثالثة: الوسيط املادي الذي ُسجلت عليه املعلومات واألداة التي سجلت هبا، والرمز الذى سجلت به، والرسالة الفكرية أو املعلومات 

َن منها الكتاب؛ فضالً عن رصد املَاَلُمح املادية هلذا الكتاب املرصى القديم، وذلك باالعتامد عىل املنهج  التي   التارخيى الذى يقوم  َتَكوَّ

عىل استيفاء احلقائق واملعلومات من املصادر التارخيية، واملدونات الوثائقية التي تصف مالمح التطورات الزمنية التي مر هبا الكتاب 

يات بيئته  املرصي القديم، وكذلك املنهج الببليوجرايف الببليومرتي، ولعل من أبرز نتائِج الِدراسة أن املرصى القديم عرف تطويع معط
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يف تكوين مواد الكتابة وأدواهتا، وأن املعارف املرصية امتزجت مع بعضها البعض وعليها الطابع الديني والسحري، كام قامت دور احلياة  

 يف مرص القديمة بدورين مهمني أحدمها تثقيفي وهو الدور األساسى هلا وثانيهام تعليمي. 

تناول البحث مفهوم آهلة  ، حيث  لآلهلة املرصية القديمة  يضوء عىل الدور الطبإىل إلقاء ال  (2006)عبدالسالم،    دراسة  هدفت

  ، واللوحات السحرية  ،والتامثيل  ، والتامئم  ،الطب، وذلك من خالل التعاويذ  وجماالت تأثري اآلهلة يف   وتطورها   مرص القديمة  الطب يف 

القديم وأهم مراكز عبادته، ثم تناول    يالطب املرص  تأثريه يفواألحالم العالجية، ثم عرض لألشكال الطبية لكل إله عىل حدة وجماالت  

أحمتب وأمنحتب بن هابو، كام تناول اآلهلة ، ومن الكهنة الذين اشتغلوا بالطب  : اإلله حتوت وحورسيأبرز آهلة الطب املرصية وه

ورسابيس، ثم عرض ألهم   ،وست  ،ودواو  ،وشد   ،وخونسو  ،: اإلله آمون يجمال الطب وه  ا يفا وحمدودً ا ثانويً لعبت دورً   ياملرصية الت

 . جمال السياحة حتول دون توظيف آثار هؤالء اآلهلة بالشكل الكامل يف  يالصعوبات الت

مرص القديمة : دراسة أثرية نصية حيث بدأت الدراسة    موضوع تأصيل مفهوم الطب البديل يف  (2014)سالمة،    دراسةت  تناول

من حيث  مرص القديمة    وقد تناولت الدراسة الطب البديل يف  ،والدراسات السابقة  ،ومربرات اختياره  ،عبمقدمة ضمت أمهية املوضو

كام تناولت الدراسة  ، الغذاء املتوازنو, الشمويل يثم مفهوم النظام الغذائ ،و التكمييلأمفهومه ومظاهره من خالل مفهوم الطب البديل 

املرص اهتامم  باجلسم من خال  يوسائل  املادالقديم  اجلسم  والتدليك,  و,  ياملعنوو,  يل  املستمرة  البدنيةوالنظافة  والرتبية  من    يالتداو، 

الروح, ووسائل العناية    العوامل املؤثرة يفوثم تناولت الدراسة الروح من خالل الصور الثالث للنفس,  ،  والتعاويذ السحرية  ،الطبيعة

 الدراسة. إليها  ي توصلتثم خامتة ضمت أهم النتائج الت ،بالروح

  مصادر دراسة األمراض يف   ، وذلك من خالل تناولالعرص الفرعوين  أمراض العظام يف  فتناولت  (2014)عبدالنبي،  أما دراسة  

 - القديمي نامذج الفن املرصو -الفحص باألشعة السينية و -واهلياكل البرشية  ،املومياواتوالربديات الطبية  :ومنها  ،العرص الفرعوين

الي التعريف بونانينيقصص الرحالة   –اجلنف  –أنواع األمراض وأسباهبا وأعراضها، ومن هذه األمراض: استسقاء الرأس، وكذلك 

التهاب   -أمراض املفاصل ومنها التهاب العظام   - الكساح  -  القزومة  –األطراف  عملقة  -  األطفال  شلل  –يالفقر  العمود  درن  –احلنف

الروماتيد  -  مفصيل  يعظم املفاصل  ومنها    الروماتيزم،  -يالتهاب  الطبية،  الربديات  يف  املذكورة  العالج  لطرق  احلاالت ثم عرض 

 وردت يف  يراحية الت ة، وكذلك أهم العمليات اجلواهلياكل البرشي  ،املومياوات  احلاالت املوجودة يف،ودوين سميثأاملوجودة بربدية  

 .الربديات الطبية

الطب متأثرًا بمعتقداته    القديم رغم براعته يف   يمدى كان املرصإىل الكشف عن أي    (2016عبداحلكيم،  )كام هدفت دراسة  

عديد من كتاباته   وسائل عالجه بني املواد العالجية والصيغ والتعاويذ السحرية، وهلذا مجع يف  ، وجيمع يفشعوذةالسحر وال  يف  ةالديني

السح والرقيات  العالجية  الوصفات  بني  وانترشت شهرة سحرها، وكان  ، حيث  ريةالطبية  بالسحر،  العصور  أقدم  منذ  عرفت مرص 

رتبط بشدة بمعتقدات املرصيني القدماء  اكان يامرس بني كافة طبقات املجتمع، و إذمرص القديمة حيظى بأمهية وسلطة كبرية،  السحر يف

 ي.وفكرهم الدين

  ي عرض األمراض التخالل  مراض العيون عند املرصي القديم من  إظهار حقيقة طب أ  (2016)عبداهلادي،    دراسةبينام تناولت  

ة إىل وجود ما  وقد توصلت الدراس ،تلك الفرتة القديمة ا يفا عرض أكثر أمراض العيون انتشارً وأيًض  ،أصابت اإلنسان املرصي القديم

والتي    ،من بردية لندن  22باإلضافة إىل التعويذة رقم    ؛لعالج أمراض العيون يف الربديات الطبية وثامن تعاويذ  اتوصف  108يقرب من  

، كام اشتملت هذه الربديات عىل معلومات عن تشخيص احلاالت املرضية، وحتديد الوصفات  كانت تتىل عند وضع الدواء عىل العني
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، حيث    Trachoma  لرتاكوما العالجية وتركيباهتا الطبية، مثل: اختيار نبات السنط وأكسيد الرصاص يف عالج مرض الرمد احلبيبي ا

 . "امللتحمة "لباطن اجلفن واملعروف باسم  يهذا املرض من أمراض الغشاء املخاط ُيعد

هتامم والتي تبني من خالهلا اال القديم،    ي فحص الربديات الطبية التي تركها لنا املرصفركزت عىل    ( 2016)عبداخلالق،  أما دراسة

كل ما لديه من مواد طبيعية دون تدخل منه فيها لتحضري عقاقري طبية    لواستغال  ، الجهشديد بمعرفة أسباب املرض، وتشخيصه وعال

متكن املرصي القديم من معرفة بعض خواص  ،وكذلك  جانبية عىل جسم اإلنسان  ابعينها دون أن ترتك آثارً   ا طبيعية شافية، عاجلت أمراًض 

، وقد أثبت كل ذلك يف الربديات الطبية، فمنها ما اشتمل عىل  يف الشفاءالرتكيبات العالجية نتيجة ملالحظته الدقيقة لتأثريها الفعال  

 تشخيص األمراص ووصفها، وبرديات أخرى اهتمت برتكيب الدواء وكيفية استخدامه ملعاجلة املرض.

حلفظها،    ة املستخدم  األواينوأوزاهنا،  واألدوية املرصية القديمة من حيث )مفهومها،  فتناولت    ( 2017)الطنطاوي،  أما دراسة

حتضريهو وكيفية  إلذابتها،  املستخدمة  توضيحالسوائل  وكذلك  والعالج  ،  والطب  السحر  بني  أهمالعالقة  وتناول  قدماء   ،  أمراض 

وذكر الربديات الطبية التي اشتملت   العيون(، والفم واألسنان، واجللدية، والباطنية، والنساء والتوليد، و)العظام،  املتمثلة يف: املرصيني

أهم األمراض،  عىل  هلا   هذه  العالجية  من  والوصفات  وكان  الدراسة،  نتائج  املرصيا اكتش  :أهم  والفيتامينات  لالقدماء    نيف  لعقاقري 

 . فوائدها  فةعرمو

كتاب املوتى يف مرص القديمة باعتباره من أهم الكتب املقدسة، وهو من أهم أعمدة اإلنتاج    (2018)مخيس،  وتناولت دراسة

الفكرى لدى املرصى القديم، حيث هدفت الدراسة إىل التعرف عىل كتاب املوتى، ودراسة خصائصه الببليوجرافية الببليومرتية، ودراسة  

 عن تناول مصري كتاب املوتى مع وضع تصور مقرتح لرقمنته.عالقة كتاب املوتى بالكتب الدينية يف مرص القديمة، فضالً 
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 قواعد البيانات األجنبية مثل: بالبحث يف

Sciencedirect , Proquest, Springer, EBSCO LISTA, SAGE journal, Emerald in Sight . 

 :وباستخدام مصطلحات

Medical Papyri - Ancient Egyptians - Codicology - Edwin Smith Papyrus - Ebres Papyrus. 

 جنبية مرتبة من األقدم إىل األحدث، واملتمثلة يف اآليت: من الدراسات األ توصل البحث إىل عدد  

عظام عند  إىل تناول النظام الغذائي عند املرصيني القدماء ومدى تأثريه عىل أمراض األسنان وال  (Miller, 2002)هدفت دراسة  

للكشف عن أمراض األسنان املرصيني القدماء، وقد تم حتديد عينات خمتلفة لفحص كثري من اجلامجم الكاملة املوجودة بمقابر الدفن  

،حيث ركزت هذه الدراسة عىل املومياوات كمصدر للطب يف مرص  والعظام التي قد تكون قد تأثرت باملرض والبيئة التي عاشوا فيها 

املقابر  وقد كشالقديمة، التي أجريت يف  السابقة  الدراسات االستقصائية  املعلومات  كثرًيا ف حتليل األدبيات من  حول األمراض    من 

 ومسبباهتا وتأثر النظام الغذائي عليها، وكذلك ما ورد يف الربديات الطبية عن األمراض وعالقتها بالنظام الغذائي.

العالجية للعالجات املرصية القديمة، باستخدام أساليب حتليلية  ة الصيدل علم تقييم  فهدفت إىل  (Campbell, 2007)أما دراسة

، وتبني من  وتارخيية، إلثبات أن املرصيني كانوا يامرسون صيدلية ذات مصداقية وقابلة لالستنساخ منذ القرن السادس عرش قبل امليالد

التي يستخدمها املرصيون  50الدراسة أن   اليوم، وإن كان  % من مصادر املخدرات  منها قد تم    كثريالقدماء، ال تزال قيد االستخدام 
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% من العالجات يف الربديات الطبية هلا قيمة عالجية يف العمل الفسيولوجي أو البدين،  64ن  ألتصنيعه اآلن، وقد توصلت الدراسة  

 . وف% غري حمدد، والباقي ليس لديه نشاط عالجي معر20و % العالج الفرعي،1.5% سامة، و3و

القديمة، وحتديد ختصصاهتم ومسئوليات كل    (Ziskind & Halioua, 2007)هدفت دراسة أدوار األطباء يف مرص  إىل تناول 

العمل   أماكن  يف  أطباء  إىل  فانقسموا  متواجدينطبيب،  مهني  وإىل  وأطباء  امللكية،  والقصور  املعابد  بناء  أماكن  املناجم  نييف  وأطباء   ،

، وقد ذكرت أسامؤهم وختصصاهتم يف كثري من الربديات  كان لكل منهم اختصاصاته ودوره يف عالج األمراض  واملحاجر، وأطباء املعابد

 .الطبية

واحدة من أقدم أنظمة العالج الطبي املسجلة عىل مدار املائة يف تطوير   القدماء  نياملرصي  دور  (David, 2008)كام تناولت دراسة  

ُكتبت إحدى   ، حيثإىل حد كبري عىل األدلة التي قدمتها الربديات الطبية  وتقييمها   جراءاتستندت معرفة هذه اإلحيث اعام املاضية،  

يرجع تاريخ الربدي إىل حوايل عام  والربديات بالكتابة اهلريوغليفية املرصية يف حني أن املخطوطة األخرى مكتوبة باخلط اهلرياطيقي،  

بل مالكيها الذين  تم احلصول عىل معظمها من قِ   التي  سًخا من األعامل السابقةعىل الرغم من أن البعض قد يكون ن  ،قبل امليالد  1820

العرشين، القرن  التاسع عرش وأوائل  القرن  الطبية أن كال  كام   اشرتوها خالل أواخر  الربديات  يتناول جمموعة    أظهرت ترمجات  منها 

 .واحدة  برديةمتنوعة من املوضوعات، مع تكرار بعض املواد يف أكثر من 

املسالك أتناول  إىل  (Gordetsky & O'Brien, 2009)دراسة  نام هدفتبي القديمة وهو مرض  املنترشة يف مرص  األمراض  حد 

البولية، وذلك من خالل التعرف عىل املرض وتشخيصه كام ذكر يف بردية إيربس وإدوين سميث الطبية، فضالً عن تناول الدراسة لدور  

دور الطبيب الكاهن واالستخدام املتشابك للدين والسحر يف    املناسب له، وكذلك توضيحيد العالج  دالطبيب وتشخيصه للمرض وحت

الطب املرصي القديم، وقد توصلت الدراسة للعديد من النتائج أبرزها: احلاالت الطبية التي يعاجلها أطباء املسالك البولية موثقة بشكل  

أن املرصيني القدماء مارسوا الطب باستخدام طريقة علمية تعتمد عىل  بالربديات الطبية دلياًل    تظهركام أمنهجي منذ آالف السنني،  

 املالحظة الرسيرية للمرض.

 التعقيب عىل الدراسات السابقة واملثيلة:

يلة عبد  دراسة نبسوى  ة  يقرتبت بشكل مبارش أو غري مبارش من الدراسة احلالاأي من الدراسات العربية أو األجنبية    التوجد

تناول أمراض   يالذ  املحمديبردية إدوين سميث ودراسة حممود  :الربديات الطبية مثلى  حدإتناولت أمراض العظام يف    يالفتاح الت

 أما باقي الدراسات  ،ركزت عىل الوصفات العالجية املوجودة بالربديات الطبية  يوكذلك دراسة هناء سعد الت ، ة إيربسيالعيون يف برد

وفتناو  العربية حضارية  أثرية  ناحية  من  القدماء  املرصيني  عند  الطب  أقرب  ا أنثروبولوجيلت  فكانت  األجنبية  الدراسات  عن  أما   ،

ه العالج وطرقه يف  يالت  Jacqueline Micheleدراسة    يالدراسات  بردية سميث  تناولت  بالرتكيز عىل  الطبية    ، وإيربس  ،الربديات 

نوع اخلط    من حيث  ركزت عىل أحد املالمح الكوديكولوجية يف الربديات الطبية   يالت  David, Rosalieوكذلك دراسة    ،وشيسرت بيتى

الدراسات فتناولت التعريف بالطب يف مرص القديمة بشكل عام مع الرتكيز عىل بعض األمراض    ي املكتوب به تلك الربديات، أما باق

 . Bernardو  Jenniferدراسة  :لطبيب يف مرص القديمة مثلاووصف 

توظيف كثري من اجلهود السابقة يف    تومما ال شك فيه أن الدراسة احلالية قد أفادت كثرًيا مما سبقها من دراسات، حيث حاول

 من الدراسات السابقة يف اجلوانب اآليت:   ةستفادال تشخيص املشكلة، ومعاجلتها، وا
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 إثراء اإلطار النظرى، وحتديد جوانب مشكلة الدراسة بشكل دقيق.  -

 يد أدوات الدراسة بشكل دقيق.حتد -

 السابقة بعد االطالع عليها. اتاالستفادة من نتائج وتوصيات الدراس -

ا: اإلطار النظري للدراسة:
ا
 ثاني

 مهنة الطب عند المصريين القدماء: -1

 عرف األحجار كان اإلنسان يف بداية اخلليقة يعيش يف الغابة، حيث يبحث عن الطعام وينام فوق األشجار، ويف الكهوف، كام

وصنع منها أدواته، وهبا استطاع أن يكافح القوى العدوانية التي ترتبص به، ثم أخذ يطور يف أدواته فصنع الشفرات والسهام، وكانت  

 معرفته بالنار مرحلة مهمة يف تطور احلضارة. 

فة، فقد أثبتت الدراسات الباثولوجية  ومما ال شك فيه أن هذا التطور كان له دور كبري يف انتشار األمراض عىل مدى عصور خمتل

أنواع عديدة من األمراض يعاين من  التاريخ كان  ما قبل    ونوقد مارس املرصي ،  (17، صفحة  2002)السيد،  أن اإلنسان يف عصور 

جت تم  وقد  الرسيرية،  املالحظة  إىل  تستند  علمية  طريقة  باستخدام  الطب  سميث القدماء  إدوين  بردية  خالل  من  ذلك  سيد 

 . (Gordetsky & O'Brien, 2009, p. 476)الطبية

اهلواء، أو   :خارجي أو مرئي، مثل  :أوهلام :عود إىل سببني اثنني فقطيف نشأة املرض ُيرى أنه ياملرصي القديم  أما عن التصنيف  

الغائط، أو الديدان التغذية، أو  التي تستدعي عالج الروح والنفس، أو    :وثانيهام  ،خلل  سبب باطني أو غري مرئي، وتضم األمراض 

السحر الدينية،واألدعية  ،والرقية  ،استخدام  الوسيلتني:الوسيلة    ،والصلوات  استخدام  بني  العالج  يف  الفراعنة  أسلوب  مزج  وربام 

 .(8)(2، ص2011)املرصي، ج، والوسيلة الروحانية للعالج عن طريق الرتاتيل والسحر وغريها العضوية للعال

املختص العلامء  استنتج  العالجات  ووقد  القديم شملت فرعني رئيسيني:  الطب املرصي  الطبية أن ممارسة  الربديات  لدراسة  ن 

التي تنطوي عىل معتقدات دينية تعتمد عىل    "غري املنطقية"الطرق  القائمة عىل ما يسمى بمبادئ العلامء ومالحظة املريض، و  "العقالنية"

بعض   تسبب  أهنا  ُيفرتض  التي  للطبيعة  واخلارقة  املرئية  غري  العوامل  لطرد  والطقوس  والتعاويذ،  التامئم،  من  االستخدام 

لذكر أ حاجة اإلنسان إىل الطب واملداواة ألمر يتميز بقدم النشأة، فقد لعب الشعور ، ومما هو جدير با (David, 2008, p. 1802)األمراض

 .(1963)ارتون، مدكور، و كامل،  باألمل دوًرا مهاًم يف ظهور هذه احلاجة، بل ويف ظهور املالمح األوىل لعلم الطب

 "املالكيت"التاريخ، فقد عرف املرصيون القدماء  لذا يمكن القول بأن املالمح األوىل لعلم الطب قد اتضحت منذ عصور ما قبل  

يف عرص حضارة البداري، واستخدموه يف الزينة كطالء للعني، ومن ناحية أخرى نجد أن املالكيت مادة استخدمت يف عالج العيون، إذ  

يف وقت مبكر  ، و(18، ص2002)السيد،  من خالل عدد من الوصفات العالجية ملداواة أمراض العني  "إيربس"ورد ذكرها يف بردية  

كهنة  "  : كان هناك أيًضا جراحون ُيعرفون باسم،ومن األرسة الثالثة، كان هناك بالفعل أفراد يتوافقون تقريبًا مع املفهوم احلديث للطبيب

القديم ملامريس طب األسنان والطب "سخمت املكافئ  الفراعنةري  البيط   ، وكذلك  ، ومع عرص األرسات أخذ  (2020،)الطب عند 

من ملوك األرسة األوىل    "جر بن حور"الطب املرصي طريقه إىل النضج والتطور، فقد عرف امللوك اهتاممهم بالطب، ومن هؤالء امللك  

 سنة.  2800أي: بعد عرصه بحوايل  "مانثيون "الفرعونية، حيث يذكر أنه قد ألف كتبًا يف الترشيح كانت ال تزال باقية حتى عرص
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( من الربدية سالفة الذكر ما  103حيث ورد يف لوح ) "دن "ما يفيد وجود كتب طبية من عرص امللك  "إيربس"كام جاء يف بردية 

لقد أحرض   "ليتوبوليس"يف    "أنوبيس  "بدء الكتاب عن املادة املتقيحة يف كل أعضاء اجلسم طبًقا ملا وجد يف النصوص حتت قدمي    "يىل:

أن النقوش    "سليم حسن"كام ذكر    ،(1963)ارتون، مدكور، و كامل،  "دن"لملك  هذا الكتاب إىل جاللة ملك مرص العليا والسفيل ل

، وكل هذا يؤكد وجود  (336  ، ص1948حسن،)من األرسة األوىل الفرعونية  "دن"تشري بأن أقدم كتاب يف الطب يعود إىل عرص امللك  

ري من األطباء يف عرص الدولة القديمة دليال آخر عىل كتب طبية ومعرفة بالطب منذ عرصر األرسة األوىل الفرعونية، كام يعد العدد الكب

 تقدم علم الطب وازدهاره آنذاك. 

 أهمية المهنة وأبرز مدارسها: -2

لعل من أبرز األسباب التي تدعم أمهية مهنة الطب عند القدماء املرصيني، هو نشأهتا يف الوجه البحري، حيث مركز العبادة يف 

، ويؤكد  (30  ، ص 2002)السيد،  فكلها مراكز مبكرة هلذا العلم  "أنوبيس"للمعبود    "ليتوبوليس"ويف    "رع"للمعبود    "هليوبوليس"

القطة يف تل  "باسنت"القول بنشأة علم الطب يف الوجه البحري، حيث كانت املعابد أهم مراكزه، ومنها: مركز املعبودة  "سليم حسن"

 .(1948 ،)حسنبسطة، وكان كاهن تلك املدينة حيمل لقب كبري األطباء

ممفيس، وعني شمس، وطيبة، وصان احلجر،    :مثل  ،شهدت مدن مرص القديمةفقد  ا عن مدارس الطب يف مرص القديمة،  أمَّ 

املدن،   من  الطبشهدت  وهليوبوليس، وغريها  علوم  بدراسة  طبية هتتم  مدارس    ، والالهوت  ،واحلساب  ،والفلك  ،واهلندسة  ،قيام 

مكانيات الطالب الشخصية؛ إذ لزم أن يكون الطالب املتقدم للطب كثري الصمت،  إد عىل  وكانت رشوط قبوهلم للطالب اجلدد يعتم

 .(2، ص2011)املرصي، ا بفضيلة األخالق والصدق، وأن يكون حسن السمعة، متصفً ، رحياًم حكياًم 

وكذا تم اإلجابة عن التساؤل األول للدراسة: كيف نشأت مهنة الطب عند القدماء املرصيني،  

ا ؟. وما أمهيته

ا: اإلطار التحليلي للدراسة:
ا
 ثالث

 البرديات الطبية: نشأتها وخصائصها: -1

الطبية   الربديات  املإُتعد  املصادر  تُ حدى  التي  عن   يلقهمة  غزيرة  معلومات  تضمنت  إذ  القديم،  املرصي  الطب  عىل  الضوء 

 من العقاقري الطبية التي تنوعت بدورها بني عقاقري نباتية، وحيوانية، ومعدنية.   الكثري عن ذكر األمراض، وطرق العالج، فضاًل 

تُ  تىل عند إعداد  حيث اشتملت الربديات الطبية عىل كثري من الرقى والتعاويذ كوسيلة عالجية، فهناك رقى 

الدواء وعند تناوله العتقاد القوم أهنا تزيد من قدرته عىل الشفاء، ورقى أخرى إلبعاد الروح الرشيرة التي تتسبب يف  

التي   والتعاويذ  الرقى  املرض، ولعل هذه  فيه  وتثبت  اجلسم  األرواح خترتق  أن هذه  تعتقد  إذ  األمراض،  حدوث 

الس الطبية تؤكد دور  الربديات  املنطقي أن حتتوى  تضمنتها  لذا كان من  العالج،  حر يف الطب كوسيلة من وسائل 

الربديات الطبية عىل الرقى والتعاويذ، وهذا ال يقلل من شأن الطب املرصي القديم؛ إذ لكل عرص عقائده التي يؤمن  

  ، ص 2002،  )السيدهبا أهله، وُتعد العلوم بصفة خاصة نتاًجا للعرص الذى تولد فيه، لذا تعكس روحه وأفكاره

42)  . 
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ا عن أعداد الربديات الطبية فقد تنوعت، فمن املصادر ما يذكر أهنا عرش برديات، وأخرى تذكر أهنا ثامن برديات، حيث يذكر  أمَّ

أن عدد الربديات الطبية ثامن برديات كتبت خالل النصف األول من    "عندما حكمت مرص الرشق"يف كتابه  "ك. سيل  -شندروف  "

احل الدولة  عليها  عرص  احلصول  أمكن  التي  الطبية  اخلربة  نقل  تستهدف  وكانت  امليالد،  قبل  الثاين  األلف  منتصف  حواىل  أي:  ديثة، 

  ، ص 1990موسى، و مراجعة محاده،  )سيل، ترمجة  بالتجربة إىل األجيال القادمة من األطباء، وأن ُيستخدم كل كتاب كمرشد عميل

 الربديات الطبية يف مرص القديمة للتعرف عليها ودراسة خصائصها.، وفيام يىل نتناول أبرز (152

 بردية كاهون:   - 1/ 1

 ق.م، وموضوعها يتعلق بأمراض النساء؛ وتقع هذه الربدية يف   1900ُتعد هذه الربدية من أقدم الربديات الطبية، إذ تؤرخ بحوايل

وصفة، وباقي الوصفات ذكرت يف   17الثانية من الربدية  وصفة خاصة بأمراض النساء، تضمنت الورقة األوىل و  34أوراق تتضمن  3

عالج امرأة "سطًرا، حيث تبدأ هذه الوصفات بعبارة  28سطًرا، والثالثة  30سطًرا، والثانية  29الورقة الثالثة؛ حيث تضم الورقة األوىل 

،  (2018)جاويش، "اصنع له "ويبدأ بعبارة  ثم العالج "تل عنه "، ثم تذكر األعراض، ثم التشخيص ويبدأ بعبارة "مصابة بـــــ ....

  "ومل يرد ذكر أي عالج جراحي قام به اجلراح، إنام وصفات فقط لعالج أمراض النساء، ومن العقاقري التي ورد ذكرها يف هذه الربدية  

  ، ص 2002)السيد، الوزن ، وكان الطبيب يقدر العقاقري بطريقة الكيل ال"البخور واألعشاب -البلح -الزيت -اللبن البقري -البرية 

45). 

 بردية إدوين سميث:   - 1/ 2

ق.م، ولكن من خالل لغتها يتضح أهنا تعود إىل حقبة تارخيية أقدم من ذلك، إذ كان كاتبها قد   1600تؤرخ هذه الربدية بحوايل

، ولقد تعددت اآلراء بصدد حتديد  (47  ، ص2002)السيد،  ق.م  2500-  3000نسخها من وثيقة أقدم عهًدا منها تعود إىل الفرتة من  

من األرسة الثالثة    "زورس"وزير امللك   "إيمحوتب"ؤلف هذه الربدية هو  أن م  "برستيد"مؤلف هذه الربدية اجلراحية املهمة، إذ يرجح  

إىل ذلك الرأي فريى أن مؤلف هذه الربدية شخص متيز باخلربة العلمية الكبرية يف معاجلة الكدمات   "ساندسن"الفرعونية؛ بينام ال يميل  

مواقع البناء يف منطقة األهرام، وذلك نظًرا حلدوث إصابات  واجلراحة العامة، واألكثر قبوالً أنه قد اكتسب خربته هذه من العمل يف  

 .(2002)السيد، أثناء العمل

م، وهو تاجر وسمسار مرصي، 1862بعرض الربدية للبيع عام    "مصطفى أغا "لذا ُتعد هذه الربدية أكثر الربديات أمهية، حيث قام  

ة، وبعد وفاته أهدهتا ابنته جلمعية نيويورك التارخيية، وهي اآلن  برشائها، وهو أمريكي مكث يف األقرص فرتة طويل   "إدوين سميث "فقام  

وكان مدير معهد الرشقيات بشيكاغو ترمجة    "برستيد"نرش  1930، ويف عام  (2018)جاويش،  حمفوظة يف األكاديمية الطبية بنيويورك

وكانت تلك الرتمجة الدليل األول لكتاب طبي يف مرص القديمة   "أرنو لوكهارد"للربدية باإلنجليزية مشفوعة بتعليقات طبية للطبيب  

أن اجلراح ناقش كل حالة   "برستيد"، ويرى  (2018)جاويش،  خاليًا من السحر، ويتبع أسلوًبا ومنهًجا علميًا يف التشخيص والعالج

املن  حيث  من  مرتب  بأسلوب  الربدية  هذه  حاالت  الوجه  من  عىل  احلاالت  نظم  فقد  حاالت،  ست  يف  إال  ذلك  عن  يعدل  ومل  هج، 

 : (breasted, 1930, p. 12)اآليت

 عنوان احلالة. -

 الفحص. -
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 التشخيص. -

 العالج إال يف احلاالت السيئة. -

 بيانات تفسريية لعبارات طبية غامضة. -

 إيربس:   بردية   - 1/ 3

، وُتعد بردية  1875م، وحفظها يف جامعة ليبزج ثم قام بنرشها يف جملدين عام1873برشاء هذه الربدية عام    "جورج إيربس"قام  

إيربس واحدة من أهم الربديات الطبية يف جمال الطب يف مرص القديمة، ويرجع ذلك ألهنا كتبت لتكون مرجًعا طبيًا أو دراسة مساعدة  

كا رع( وحتتوى الربدية    -)جرس  "أمنحتب األول"، وتؤرخ بالعام التاسع من حكم امللك  (breasted, 1930, p. 63)للناحية التعليمية

عىل عدد من الوصفات الطبية، وتنتهى بتقويم عىل ظهر الورقة األوىل للربدية، وهي حمفوظة حاليًا بمكتبة جامعة ليبزج ويف حالة جيدة 

، وُيعد أشهر تقويم يف مرص القديمة يتضمن التقويم الشميس والشهور مرتبطة باملواسم الزراعية،  (Brugsch, 1970, p. 108)من احلفظ  

ن السطرين األول والثاين باحلرب األمحر، وحيتوى السنة التاسعة من حكم جاللة امللك   نت يف  "كا رع"ودوَّ ، ويليها أربع أعمدة رأسية ُدوَّ

 . (Tetley, p. 50)سودثالثة عرش سطًرا وباملداد األ

ق.م، ولكن حمتواها أقدم من ذلك بكثري، وقد وردت هبذه الربدية 1550رغم ما سبق إال أنه يزعم البعض أن الربدية تؤرخ إىل  

إىل   "برستيد"ديمة؛ وقد أشارفقرة تؤكد قدم تارخيها، إذ جاء هبا وصفة من فوائد نبات اخلروع ذكر أهنا قد وجدت ضمن خمطوطات ق

عنوانه:   قديم  كتاب  من  منسوخة  أهنا  يفيد  ما  تضمنت  إيربس  بردية  للطبيب  "أن  الرسي  من  "الكتاب  كثري  الربدية  هبذه  ورد  كام   ،

عقار، وكانت بعض وصفاهتا حتتوى عىل ما يقرب من مخسة   400وصفة، ذكر فيها ما يقرب من    877الوصفات، إذ يبلغ عدد وصفاهتا  

 . (breasted, 1930, p. 63)قاقري يف املتوسط كل منها ُيعد بطريقة ختتلف عن األخرىع

وجمموعة   اجلليدية(،  واألمراض  العيون  )أمراض  أمراض  جمموعة  مثال:  جمموعات،  إىل  األمراض  إيربس  بردية  قسمت  كام 

التع وجمموعة  النساء(،  وأمراض  واألذن،  واألنف  واألسنان،  واللسان،  )الرأس،  وهي  أمراض  النفسية  واحلالة  الترشيح  من  ليامت 

 . (11 ، ص1986)الدواخيل، )جمموعة اجلراحة( 

 بردية هرست:   - 1/ 4

م، حيث تشمل الربدية عىل ثامنية عرش عموًدا، ُتشكل جمموعة من الوصفات مع 1901وجدت هذه الربدية يف قرية دير البالص

ذكرها يف هذه الربدية فاختلطت األمراض الباطنة بأمراض أخرى، وقد تعددت ما جاء بربدية إيربس، ومل ترتب األمراض التي ورد  

األسنان عالج  مثل:  الربدية  تناولتها  التي  الرشج  -املوضوعات  باملعدة  -عالج  تتعلق  بالبول  -وصفات  خاصة  عالج    -وصفات 

 . (65 ، صف2002يد، )السرقى وتعاويذ لعالج أمراض أخرى -وصفات ختص عالج األصابع -األورام
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 ( بردية هرست الطبية1شكل رقم )

 بردية برلي:   - 1/ 5

عموًدا من األمام وثالثة من اخللف؛ وتتصف وصفات هذه الربدية بعدم    21ق.م، وتشمل1250يرجع تاريخ هذه الربدية إىل  

 : (65، صفحة 2002)السيد، الرتتيب؛ وُتقسم حمتوياهتا إىل اآليت

 ما خيص عالج الديدان.  -

 عالج احلمى. -

 عالج السعال.  -

 وصفات للحمل والوالدة. -
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 بردية برلين الطبية  (2شكل رقم )

 بردية شسرتبيتي:   - 1/ 6

وصفة منها كثري من الوصفات   41ق.م، تشمل    18ُتؤرخ لألرسة    10686حتتفظ هذه الربدية اآلن يف املتحف الربيطاين حتت رقم  

 . (562، صفحة 1922)كامل، اخلاصة بعالج أمراض الرشج، وبوجه عام تتميز هذه الربدية بصغر حجمها بالنسبة للربديات األخرى

 

 ( بردية شستر بيتي 3شكل رقم )
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 بردية لندن:   - 1/ 7

، وبالنسبة لتأريخ هذه الربدية كان االعتقاد السائد بأهنا تؤرخ بعرص  10059حتت رقم    توجد هذه الربدية يف املتحف الربيطاين

األرسة الرابعة، وذلك ألهنا تضمنت اسم امللك خوفو، ولكن من خالل فحص األسلوب واخلط اتضح أهنا تؤرخ إىل عرص األرسة  

من   يقرب  ما  الربدية  هبذه  ورد  وقد  عرش،  منها    63التاسعة  إيربس   21وصفة  بردية  يف  وردت  مرص  وصفة  يف  الطبية  )الربديات 

 . (2020،الفرعونية

 بردية كارلسربج:   - 1/ 8

اآلثار املرصية كوبنهاجن  املمزقة، حتفظ حاليًا بمعهد  القصاصات  السيئة فهي عبارة عن جمموعة من  الربدية بحالتها  تتصنف 

ولكن ال ُيعرف عنها سوى القليل    ،من خالل ساللتها   19/20أرسة    يرجع تاريخ هذه الربدية إىل،  (68  ، ص2002)السيد،  بالدانامرك

 . (2020لربديات الطبية يف مرص الفرعونية،)اBerlinوKahunةوهناك بعض التشابه بينها وبني برديا، جدً 

 

 ( بردية كارلسبرج 4شكل رقم )

 بردية ليدن:   - 1/ 9

)جاويش، الواردة فيها، وكثرة عدد الرقى، وحتفظ بمتحف ليدن هبولنداُتعارص هذه الربدية بردية برلني، وتتميز بقلة الوصفات 

2018). 
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 بردية بروكلي:   - 1/ 10

،  يف متحف بروكلني ، وحتفظإىل األرسة الثالثني أو العرص البطلمي املبكر ا ويعود تارخيه ،عىل لدغات الثعابني  ةالربدي هركز هذت

التشابه بينها وبني  العقارالثعابني و  سموملطرد    املستخدمة  العالجات  تتناول )الربديات الطبية يف مرص  Ebersة  برديب،وهناك بعض 

 . (2020،الفرعونية

 بردية الرامسيوم:   - 1/ 11

تم العثور  ا ُتؤرخ إىل القرن السادس عرش، أهن  "غاردينر"يعتقد  ، ويف املعبد الكبري لراميسوم  ا بعد أن تم اكتشافه  سميت هبذا االسم 

أعمدة ة،كتبت يف شكل  واخلامس  ة والرابع  ةالثالث  للربدية يأيت يف الورقة  لكن املحتوى الرئيسورقة بردي،    17مكونة منة  جمموع  يها يفعل

لعالجرأسية   الربدية  وصفات  وتأيت  جيدة،  حالة  العيون  يف  النساء  ،أمراض  األطفال  ،وأمراض    ، والعضالت   ،وأمراض 

 . (2020،)الربديات الطبية يف مرص الفرعونيةواألوتار

تأسيًسا عىل ما سبق، يمكن اإلشارة بأنه تم العثور عىل معظم الربديات يف القرن التاسع عرش، وبعضها يف أوائل القرن العرشين،  

حيث كتبت هذه الربديات باهلرياطيقية باستثناء بردية الرامسيوم وبردية كاهون فقد كتبت باهلريوغليفية، وفيام يىل نعرض أهم الربديات 

، وذلك من خالل  (68، ص2002)السيد،  رص الفرعونية من حيث مكان وجودها، وتارخيها، وحمتواها املوضوعي )الطبي(الطبية يف م

 (. 1اجلدول رقم)

 محتوها(  -تاريخها -( البرديات الطبية في مصر القديمة )مكانها1جدول رقم ) 

 املحتوى التاريخ املكان الربدية  م

 جراحة اإلصابات  ق.م 1600 نيويورك إدوين سميث 1

 طب عام وباطني  ق.م  1500 ليبزج  إيربس  2

 أمراض النساء  ق.م  1820 لندن  كاهون  3

 طب عام  ق.م  1450 كاليفورنيا  هرست  4

 أمراض الرشج ق.م  1200 املتحف الربيطاين  شسرت بياتى  5

 طب عام  ق.م  1200 برلني  برلني  6

 السحر ق.م  1300 املتحف الربيطاين  لندن  7

 طب عام  قبل األرسات  250 املتحف الربيطاين  لندن واليدن  8

 طب عام  قبل األرسات  150 فينا  كردكود يليوبليس  9

 لدغ حيات  ق.م  300 بروكلني  بروكلني  10

 أمراض النساء  ق.م  1300 كوبنهاجن  كارلسربج  11

 أطفال  - عيون-أمراضنساء ق.م  1700 أكسفورد  رامسيوم  12

وتتمثل هذه القراطيس    "قراطيس الرامسيوم"الربديات الطبية توجد بعض النصوص الطبية التي ُتعرف باسم  إىل جانب هذه  

 . (7، ص1985)صالح، ( 5-4-3جمموعة من ثالثة أوراق طبية ضمن مخسة قراطيس تم العثور عليها، وحتمل أرقام )

 وكذا تم اإلجابة عن التساؤل الثاين للدراسة: ما املقصود بالربديات الطبية من حيث: نشأهتا وخصائصها؟  
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 المالمح المادية والببليوجرافية للبرديات الطبية:  -2

لعل من الطبيعي أن يكون لكل جمموعة من مواضيع هذه الربديات سامت ختصها من حيث الشكل واألسلوب، ومن حيث  

أسس  عىل  ودراستها  تفسريها،  تيرس  كلام  اخلاصة،  ومشكالهتا  العامة  خصائصها  عىل  التعرف  ازداد  كلام  وبدهيي  املضمون، 

 . (61، ص2005)السعدين، سليمة

كانت هذه املالمح مادية يف طريقة أسواء    يمن املميزات التي متيزها عن غريها من اإلنتاج الفكر  كثري انفردت الربديات الطبية بف

نت  مالحمها   ،أميف حد ذاته ومواد ُصنعِها   شكل الربديات  منوعيتها أ  متابة أالك اول أبرز تلك  نالفنية من زخارف ورسومات، وفيام يىل 

  ،مخطوطاتللوالببليوجرافية    ،الذى يدرس كل ما له عالقة باملالمح املادية  : العلماملالمح التي تتمثل يف دراسة علم الكوديكولوجيا 

من   الربديات  الشكلية أو  اجلوانب  وتناول  الربديات،  يف  والتسطري  الرتقيم  تناول  وكذلك  وطبيعتها،  للربديات  العام  الشكل  حيث: 

للربديات من حيث األلوان واألحبار املستخدمة، فضالً عن تناول الرسوم واألشكال التوضيحية يف تلك الربديات، وتناول اهلوامش 

 والتسطري. 

 طبية وطبيعتها: الشكل العام للربديات ال   - 1/ 2

لقد كانت البداية احلاسمة يف نقل املعارف واملعتقدات من مكان إىل مكان، ومن جيل إىل جيل ترتكز يف الكتابة والكتب، حيث  

كانت أوراق الربدي بمثابة كتب املايض البعيد التي محلت لنا األوامر امللكية، والتي دّونت وُسجلت عليها التعاويذ، ومن ثم تبقى إىل  

)سفندال،  جوار امليت حلاميته يف قربه، فضالً عن كوهنا سجالت خالدة ألعامل احلكومة واملراسالت الشخصية بني األفراد وكتابة العقود

 .(1958لمي، و مراجعة إسكندر،  ترمجة ح

بوصة عرًضا،  12و قدم طوالً، 20  ، وعادة ما كانت ترتاوح اللفافة ما بني Rollحيث اختذ الكتاب يف مرص القديمة شكل اللفافة  

اهلريوغليفية   اللغة  وكانت  البعض،  بعضها  مع  هنايتها  توصيل  يتم  بردي  أوراق  مجلة  من  اللفافة  اللغة    Hieroglyphicوتصنع  هي 

 .  (13 ، ص1978)جيتسني و ترمجة الشيخ، املستخدمة آنذاك

رة التي امتلكها املرصي القديم يف تصميم وبناء  من هنا جاء بناء الشكل العام وتصميمه للكتاب املرصي القديم، الذي يربز املها 

 شكل الكتاب املرصي القديم وجتهيزه بعد القيام بتجهيز ورق الربدى وجعله قاباًل للكتابة عليه. 

فقد بدأت الكتابة عىل ورق الربدي يف العادة رأسيًا من اجلانب األيمن من اليمني إىل اليسار حتى عهد األرسة احلادية عرشة، بينام  

كانت تستخدم الكتابة األفقية لكتابة التواريخ ورؤوس املوضوعات، ومنذ بداية عهد األرسة الثانية عرشة اختلف وضع الكتابة، حيث  

أصبحت السطور أفقية من اليمني إىل اليسار حتى ال تتعرض السطور للتشويه بسبب حركة يد الكاتب من أسفل الصفحة ألعالها قبل  

، وبوجه عام قد تراوحت  (174 ، ص 2005)حاتم، السابق، حيث كانت تقسم الصفحات إىل أعمدة متعددةأن جيف احلرب يف الوضع 

سنتميرتا، وإن يكن قد عرف يف العصور املتأخرة أحجام تصل إىل ثالثة أضعاف  17إىل    15أطوال قطع الربدي املستخدمة يف الكتابة ما بني  

سم أثناء الكتابة بشكل   24، فقد راعى الُكتَّاب أال تطول الربدية عىل  (1958،  ي، و مراجعة إسكندر)سفندال، ترمجة حلمهذا الطول

أعمدة، حتى ال يرفع يده مدة طويلة من آخر عمود، وكان إذا أراد إطالة اللفة قام بوصلها بورقات أخرى من اجلانب األيرس، بحيث  

تتابع الكتاب اليمنى فوق اليرسى؛ حتى يتيرس عىل الكاتب  النظام متبًعا يف الكتابة حتى عهد  تلصق الصفحة  ة دون عوائق، وظل هذا 

 . (174 ، ص 2005)حاتم، األرسة السابعة عندما كان الكاتب يتجنب الكتابة عىل ظهر الربدية
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حيث تتم الكتابة يف الربديات الطبية عىل شكل أعمدة عىل طول الرشيط، وتتصل ببعضها من اليسار إىل اليمني، ليتمكن القارئ 

  "  Paginaباغنيا  "مساك بطرف اللفافة بيد، ويفتح باألخرى النص من أوله إىل آخره، حيث يسمى كل عمود من هذه األعمدة  من اإل

وقد أطلق هذا االسم عىل الصفحة حني حتول شكل الكتاب من اللفافة إىل الكراس، وإذا مل تتسع لفافة واحدة لكل النص فقد كانت  

، وفيام ييل يوضح الشكل اآليت  (83 ، ص1993يبتشفيتش و األرناؤوط، )ستن تكتمل لفافة كتابة النص تستعمل لفافة ثانية وثالثة إىل أ

 ( شكل لفافة الربدي الطبية وأعمدهتا.3رقم)

 

 ( بردية "إدوين سميث" الطبية5شكل رقم )

سطور قصرية جًدا مثل: لفافة بردى اختلفت الربديات الطبية يف تقسيمها لألعمدة؛ فمنها ما قسمت كتاباهتا إىل أعمدة من  

طوهلا عرشين مرًتا تقريبًا، وحتتوي عىل مائة وعرش صفحات كتبت بداية النص عليها من اخلارج ومن    Leipzigبمكتبة جامعة ليبزج

د  ، ونج(5-4  ، ص1958، و مراجعة إسكندر،  )سفندال، ترمجة حلميجهة اليمني، وتتابعت الصفحات فيها من اليمني إىل اليسار

سطًرا، ختتلف هذه الربدية    22-20صفحة، ويتكون كل عمود من    110من العواميد يف  108تتكون من لفافة من    "إيربس"أيًضا بردية  

وهي عبارة استخدمت    "هنا بدء الوصفة اخلاصة بــــ ...  "عن الربديات األخرى، حيث إن فئات الفقرات كانت كثرًيا ما تستهل بعبارة  

 . (4 ، ص1987)فليونجي، رة سطًرا جديًدا مرة مبتدئة كل م 36

ا عن وجه الربدية الطبية فكان هلا وجهان: الوجه األول ذو األلياف العريضة )األفقية( والذي ُيعرف باسم   ، وهو الذي  Rectoأمَّ

ا الوجه اآلخر )خلفية الربدية(، ذو األلياف الطولية الرأسية تعرف باسم ) ذي ال يستخدم إال يف حاالت (، والVersoُيستخدم للكتابة، أمَّ

الشكل   اللفافة، وهو  لتأخذ شكل  الربدية  عندما تطوى  اخلارج  من  يظهر  بحيث  إليه  املُرسل  كتابة عنوان  أو  النص،  كاستكامل  نادرة 

، ولعل نقطة الضعف الوحيدة يف  (439، صفحة  2008،  1)نورالدين، آثار وحضارة مرص القديمة.جاملعروف للكتاب يف ذلك الوقت

طريقة الكتابة عىل ظهر ورقة الربدي الطبية أن سطور هذه الكتابة تتعرض للتشويه بسبب حركة يد الكاتب من أسفل الصفحة ألعالها 
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حيث السطور األفقية  أثناء الكتابة، وقبل جفاف األحبار املستخدمة يف الكتابة؛ لذا كان الكاتب دائاًم يقوم بالكتابة عىل وجه الورقة،  

   .(breasted, 1930, p. 42)التي تتوازى مع الرشائح

لذا نخلص مما سبق، أن الكاتب للربديات بصفة عامة والطبية بصفة خاصة، البد من أن يتقن عملية الكتابة جيًدا، وأنه شخص  

عىل إخراج النص يف شكل جيد، دون إحلاق الرضر باملخطوطة أو بالنص الذي قام بكتابته، وبعد قيام يمتلك من املهارة ما جيعله قادًرا 

الكاتب من االنتهاء من كتابة النص وتدوينه يقوم بطيها، بحيث يكون وجه الورقة إىل الداخل؛ لتصبح جاهزة للقراءة مرة أخرى عند 

 فرد اللفافة، وتظهر الكتابة تدرجييًا. 

 لربديات واملسطرة واملقاييس والرتقيم: حجم ا   - 2/ 2

من املالحظ مل يكن هناك حجم موحد ألوراق الربدي الطبية يف مرص القديمة، حيث اختلفت أحجامها مما أدى الختالف أحجام 

 الربديات طوالً وعرًضا عىل مر العصور.  

الواحدة  لذا عمد ُصنّاع ورق الربدي إىل لصق األفرخ )الدروج( ببعضها البعض بواسطة النشا، ليكونوا منها لفافات أكرب تتألف  

سم(، ويف اململكة    42حتى    38بوصة أي )16.5إىل    15منها من عرشين فرًخا أو درًجا، وكان متوسط الفرخ يف اململكة الوسطى من

،  1999نشار،  )السم(47بوصة أى )18.5سم(، ومل يكن االرتفاع ليزيد أبًدا عن    20إىل    16بوصة أي )  8إىل6.42احلديثة كان املتوسط  

سم(، ومن أمثلة ذلك بردية  28إىل    21، أما الربديات التي ختلفت لنا من الدولة املرصية القديمة، فيرتاوح طوهلا ما بني )(49صفحة  

  ، ص 1997)خليفة،  سم23.5سم، والثانية  32( وهي وثيقة قضائية، يبلغ طول األوىل  9010(، وكذلك بردية برلني رقم ) 8بوالق رقم ) 

من عهد األرسة اخلامسة عرش يتكون من قطعة واحدة ملفوفة    "إيربس الطبية"، بينام نجد يف عهد االنتقال الثاين أن حجم بردية  (22

مرتا،  20.23سنتمرتا، ويقدر طول اجلزء املكتوب بحوايل30  بإحكام، من أجود أنواع ورق الربدي األصفر والبني، ويقدر عرض الوثيقة

.(52، ص1999)النشار، ات بردية حمفوظة أفضل من تلك الربديةومل يشاهد علامء املرصي

ق.م، حيث حتتوي  1550سم، كتبت عام  33أمتار، وعرض    5طوهلا    "إدوين سميث  "أما عهد األرسة السابعة عرش فنجد بردية  

أمراض ا لعالج  إشارة  دُّونت  الفائقة، وعىل ظهرها  قيمتها  الفضل يف  إليه  يرجع  الذي  اجلروح  كتاب  الربدية  عىل  تزخر  كام  ملستقيم، 

لتقسيم اجلسم من    48بالتعاويذ؛ حيث يشمل اجلزء األول منها عىل   تبًعا  العامة مقسمة  العظام واجلراحة  مشاهدة واقعية يف جراحة 

ناقصة حيث   بعبارة  الفقري ختتتم  بالعمود  الربدية خاصة  آخر مشاهدة يف  اجلسم، وكانت  فاألنف، حيث شملت كل أجزاء  الرأس 

  "إدوين سميث"( بردية  4، وفيام يىل يوضح الشكل اآليت رقم )(21  ، ص2016)عبداهلادي،  تملت هذه القرطاسة بالنظام والدقةاش

 الطبية . 
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 ( بردية "إدوين سميث" الطبية6شكل رقم )

ء بعدها حجم أوراق  مما سبق يمكن القول بأن أكرب متوسط بالنسبة ألفرخ أو أدراج ورق الربدي كان يف الدولة احلديثة، ثم جا 

سم، ثم جاء حجم الورق يف الدولة القديمة يف الرتتيب األخري بالنسبة لصغر  42الربدي يف الدولة الوسطى ليصل متوسط الفرخ إىل  

غ حجم الربدية، و السبب يف ذلك قد يرجع إىل قلة اخلربة لدى املرصي القديم يف القيام بإيصال األفرخ ببعضها مستخدًما يف ذلك األصام

 واألدوات التي تساعده عىل أن يزيد من طول الربدية إلمتام ما بدأه من كتابة.

من  "فخت"نًصا يشري بأن املعبد قد تسلم عدد مخس  "حابو"ملعبد  "رمسيس الثالث"كام تعرض قائمة القرابني املقدمة من قبل 

إىل حجم اللفافة األصلية أثناء التصنيع واملكون من عرشين  الربديات يف الشهر الواحد لعمل ثالثة لفائف يف السنة، وربام أشار ذلك  

ا عن السطور أو ما تعرف باملسطرة وهي (178  ، ص2005)حاتم،  "نخت"ورقة مقاسة بوحدة القياس املرصية القديمة للفافة   ، أمَّ

واألعمدة الرأسية من بردية إىل أخرى تبًعا لطول  الطبية، قد اختلفت أعداد السطور األفقية  عدد السطور التي اشتملت عليها الربديات

اللفافة املستخدمة وحجمها، حيث ختتلف السطور تبًعا لكل عمود رأيس يف الورقة، وهذا يتوقف عىل طول اللفافة املطلوب الكتابة  

ألعمدة املوجودة هبا ختتلف، وفيام يىل عليها، وأحياًنا نجد االختالف يف اللفافة الواحدة، وهذا يف عدم تساوى أطوال اللفافة، وبالتايل فا 

 ( املسطرة يف بردية إدوين سميث.5يوضح الشكل رقم )
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 (breasted, 1930, p. 42)سطر في الصفحة الواحدة 21( المسطرة في بردية إدوين سميث ويظهر عدد السطور 7شكل رقم )

ا عن بردية   فقد تكونت من جمموعة عواميد حيمل كـُلُّ منها رقاًم حمدًدا، وقد كتب رقم العمود أعىل السطر  "ية  إيربس الطب"أمَّ

والتي ُتعد أصغر بكثري، حيث نجد    3-21سطًرا، وفيام عدا العواميد من    22أو    21األول بمنتصف كل عمود، والذي عادة ما اشتمل عىل  

بحوايل يقدر  العواميد  وقد    22 أن عرض  العواميد من  سنتمرتا،  عىل  للربدية  األمامي  اجلانب  عىل    98- 1اشتمل  اخللفي  واجلانب   ،

، وذلك عىل الرغم من استمرار النص دون أي انقطاع ،  29و  28وبشكل استثنائي يالحظ عدم وجود الرقمني    110  -99العواميد من  

، فنجد عىل سبيل (54 ، ص1994)صقر، بمثابة الرقم املثايل 110وقد تم تفسري ذلك إىل حقيقة القدماء املرصيون كانوا يعتربون الرقم  

انت تصور ورق الربدي، و  ق.م ، والذى يوضح لنا أن مرص ك 108  - 1090مبعوث رمسيس احلادي عرش يف    "وينامو"املثال تقرير  

، ويف بعض  (526 رون، د.ت، ص)غربال و آخسطور الوثيقة اإلدارية كانت عبارة عن كلامت يف صفوف رأسية تبدأ من فوق إىل حتت

 .(21 ، ص2016)عبداهلادي، األحيان يتم تضييق املسافات بني السطور لدرجة ازدحام املساحة هبا 

ا فيام يتعلق ببداية اجلملة يف   النصوص املرصية القديمة، فكانت العالمة األوىل أو الرمز األول يف السطر دائاًم ما يقابل أول رمز أمَّ

الطبية، ولكي يتمم الكاتب مجال وتناسق  التايل، مما يثبت حمافظة املرصي القديم عىل تساوي السطور أثناء كتابة الربديات  يف السطر 

  "برلني  "، كام لوحظ يف بردية  (21، صفحة  2016)عبداهلادي،  ار بيضاء فارغة من الكتابةشكل الورقة كان يرتك هناية كل سطر عىل اليس

باهلرياطيقية، وتكررت العالمة    20توجد العالمة الدالة عىل الرقم    95أن عند وصلة الصفحات فوق السطر    "نخت آمون"اخلاصة بـــــ  

، وربام ذكر هذا الرقم أيًضا يف الوصالت السابقة، ومن املرجح أن هذا الرقم مل يكن يشري إىل 348السطر    نفسها عند وصلة أخرى فوق
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الربدي، وهو   لفافة  أو  التييتكون منها درج  بينام هو إشارة إىل عنرص مهم، وهو عدد الصفحات  الصفحات  )خليفة،  صفحة  20رقم 

 . (29 ، ص1997

ا بالنسبة لعملية ترقيم صفحات   الربديات، أو ما ُيعرف بالتعقيبة وهي نوع من الرتقيم استعمله القدماء يف ترتيب مؤلفاهتم،  أمَّ

فلم يكن هناك أي نوع من الرتقيم متبع يف الكتب الطبية يف مرص القديمة؛ ألن اللفافة أحياًنا مكونة من عدة برديات وصلت ببعضها 

ع عن  متأخرة  الربدية جاءت  ترقيم  عملية  إن  اليوناينالبعض، حيث  العرص  يف  الظهور  يف  بدأت  والتي  الربدية،  تدوين  )خليفة،  رص 

بردية  (19  ، ص2010 برديتني مها:  تم ترقيمها إال  برديات  الطبية"، ومع ذلك مل نجد   110-1وقد رقمت صفحاهتا من    "إيربس 

،  2005، )حاتمباخلط الديموطيقيصفحة، وبردية أخرى ترجع إىل العرص البطلمي حتوى قصًصا عن كهنة منف العظام وهي مكتوبة 

حيث توضح هذه الصفحة ورقمها    "إيربس الطبية"( الرتقيم يف إحدى صفحات بردية  6، وفيام ييل يوضح الشكل رقم )(194ص  

 ( اقرتاحا لعالج الربو، وهي صفحة مكونة من جمموعة أعشاب يتم غليها، ثم يتنفس املريض أبخرهتا.  66)

 

 في بردية ايبرس الطبية ( يوضح الترقيم8شكل رقم )

ا بالنسبة لربدية  فقرة، تشمل عالجا ألمراض اجلهاز اهلضمي،  260صفحة مقسمة إىل  18تتكون الربدية من  "هرست الطبية"أمَّ

يف مائة فقرة،  "إيربس"واجلهاز البويل، واألسنان، والعظام، والشعر، والدم، ولدغات احلرشات، كام يوجد تشابه كبري بينها وبني بردية 

 .(196 ، ص2005)حاتم،وال حتتوي الربدية عىل أي ذكر ألمراض النساء
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الطبية )اهلوامش والفواصل(:   اجلوانب الشكلية للربديات   - 3/ 2

لقد كان يمني اللفافة ويسارها هي األكثر عرضة للتلف باعتبارها األكثر استخداًما واستعاماًل، فيمثل يمني اللفافة )مقدمتها(، 

ذه املسافة ويسارها )هنايتها(، لذا كان من الرضوري ترك مسافة بيضاء متثل )اهلوامش( يف أعىل وأسفل الربدية دون كتابة، وكانت ه

)بنني،  تقوى بلصق رشائح يف اجلزء اخللفي مع مراعاة أن يكون اجتاه ألياف رشائح التقوية متعامدة مع حافة اللفافة، ليقل تعرضها للتلف

يف  ، وحلامية اللفافة الطبية كانت تغطي أحياًنا بغالف جلدي خاص، بينام كانت توضع أحياًنا يف صناديق، فضاًل عن قيام الكتبة  (1993

، فكان الكاتب عادًة ما يرتك هوامش علوية وسفلية عريضة (52، ص1999)النشار،  بعض األحيان بلصق رشائح لزيادة تقوية اللفافة

ة  لتسهيل اإلمساك باللفافة وحتسبًا ألية متزقات يف حوافها، أو كإطار حول النص؛ فأصبح اهلامش عنرًصا أساسيًا يف إعداد الربديات الطبي

 .(2018ويش، )جا وإخراجها 

يتضح من خالل ذلك دور الكاتب يف تقوية حواف الربدية بعرض يرتاوح ما بني التأكل من كثرة االستعامل، فقام بتقوية حواف 

  الربدية بعرض يرتاوح ما بني مخس إىل تسع سنتيمرتات مع ترك مسافة عالية من الكتابة يف اهلامش، كام اتبع اليشء نفسه يف أعىل اللفافة

سم، وهامش  9-7سطًرا هبامش علوى من    16تضم    21ا، ومن خارج أحجام اهلامش نجد بردية جنائزية من عهد األرسة  وأسفله

، باإلضافة إىل اهلوامش األربعة عىل أطراف الربدية )العلوية، والسفلية، واليمني،  (87  ، ص1981)رجب،  سم فحسب  1.5سفيل  

، حيث يرتاوح  (1997)خليفة،  تابة ليفصل بني كل صفحة )عمود( وآخر يف اللفافة  واليسار(، كان الكاتب املرصي يرتك هامًشا دون ك

سم، وأحياًنا كانت الربدية تتكون من عدة أعمدة، أو صفحات تضيق لدرجة أن أطراف 3إىل    1.5عرض هذه اهلوامش الداخلية ما بني  

 .  (184  ، ص2005)حاتم،  صلها بخطوط رأسية غري منتظمةالسطور يف الصفحة تكاد تتالقى مع املجاورة هلا، مما جعل الكاتب يقوم بف

تأسيًسا عىل هذا يمكن القول: إن املرصي القديم يتمتع بالتنظيم واالرتقاء، فلم يرتك تلك اهلوامش والفواصل بشكل عشوائي  

 .  ارجتايل؛ بل قام بتقنيتها وحتديدها، وذلك ليُخرج النص يف شكل راق 

   س املوضوعات: العنوان واسم املؤلف ورؤو  - 4/ 2

اعتاد املرصيون القدماء عىل كتابة عناوين الربديات الطبية، وملخص حمتوياته، أو الكلامت االفتتاحية عىل ظهر اللفافة، أو عىل  

بعد العنوان مبارشة، ونظًرا لتلف معظم    "صنعة"أو    "عمل"احلافة اخلارجية للدرج األول من اللفافة مع اسم املؤلف مسبوًقا بعبارة  

امش اللفافات وأطرافها؛ فإهنا كانت تفقد تلك البيانات، وقد جاءت أيًضا بعض األعامل الفكرية املحددة والصغرية بعناوين، وقد  هو

  "انتهى"أو    "بسالم"، وكان النص ينتهى بعبارة  "بيت"جاءت بعض النصوص الطويلة مقسمة بفصول وأرقام، وكان الفصل يسمى  

 .(48 ، ص2003)حسن، "انتهى جيًدا"أو

إضافة إىل هذا مل يكن هناك اهتامم بذكر أسامء املؤلفني مقارنًة بذكر عنوان النص، وحتى إذا ذكر اسم املؤلف كان يأيت بعد ذكر  

 عنوان النص، وكتبت أيًضا رؤوس املوضوعات، والكلامت املفتاحية باللون األمحر، كام هو موضح بربدية إيربس الطبية سالفة الذكر.

مرة مبتدئة كل   36وهى عبارة استخدمت    "هنا بدء الوصفة اخلاصة بـــ...  "بعبارة    "إيربس"تهلت فقرات بردية  فكثرًيا ما اس

إدوين "وكذلك اشتملت بعض الربديات عىل التعليقات والرشوح مثل بردية    ،(2020،)بردية إدوين سميث اجلراحيةمرة سطًرا جديًدا

التي استخدمت لعدة أجيال، ثم اتضح ملستخدميها تقادم مصطلحاهتا، مما أدى إىل قيام بعض املتخصصني يف الطب يف  "سميث الطبية

إىل  26القرن   جمموعها  يصل  خاصة  تعليقات  بإضافة  ا  69ق.م،  املصطلحات  ترشح  معها تعليًقا  التعامل  بطل  التي  )سعيد،  لقديمة 
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فإن الربديات دائاًم ما تعالج احلاالت الطبية يف أربع    "بردية إدوين سميث"، أما عن العنوان ورؤوس املوضوعات يف(120  ، ص2014

 : (181 ، ص2014)سعيد، فقرات منفصلة كاآليت

يأيت العنوان دائاًم خمترًصا، وعىل سبيل املثال: التعليامت التي تتخذ لعالج املصاب بجرح غائر منفرج بالرأس مع   العنوان:  -1

 كرس منغلق باجلمجمة، وتتكرر اجلملة نفسها يف فقريت العالج والتشخيص.

ان ثم بعد ذلك يذكر التعليامت ويتكرر العنو  "قمت بفحص رجل يعاين من ...  "يبدأ ذلك اجلزء دوًما بــــ  الفحص الطبي:  -2

 7).اخلاصة بعملية الفحص كمثال احلالة رقم ) 

وإعادة للعنوان، وكذلك إعادة    "وبذلك يمكن أن نقول إن هذا املريض يعاين من ...  "يبدأ ذلك اجلزء بعبارة    التشخيص:  -3

 لألعراض واملظاهر اإلكلينيكية. 

 الة املريض.وحيدد فيه الطبيب العالج الالزم حل العالج: -4

 ( 16حالة رقم ) "إدوين سميث"ولعل من أبرز األمثلة عىل بردية 

 تعليامت التعامل مع مريض بجرح قطعي يف فخذه.  العنوان: -

 قمت بفحص املريض بجرح يف فخذه، ووجدت تورًما وامحراًرا حول اجلرح.  الفحص: -

 يعاين من جرح يف الفخذ، وسأقوم بعالجه.  التشخيص: -

جيب تضميده بلحم طازج يف اليوم األول، ويكرر األمر حتى يقل التورم، وبعد ذلك يعالج بالشحم والعسل النحل   العالج: -

  بضامدة يوميًا حتى يتم الشفاء.

ا عن فصل احلاالت العالجية عن بعضها البعض يف الربديات الطبية، فقد استخدمت بعض الرتاكيب والعناوين امللونة لفصل   أمَّ

عن بعضها البعض، وأحياًنا للتأكيد عىل بعض العبارات أهنا ذات مدلول مهم، وكان املداد األمحر هو اللون الغالب يف  بعض احلاالت  

بأن عنوان الكِتاب أو اسم مؤلفه كان يوضع يف بعض األحيان   "حسن رجب"، ويذكر (1981)رجب، كتابة تلك الرتاكيب والعناوين

للورقة، بحيث يمكن رؤيتها بعد االنتهاء من لف الربدية، وبذلك توفر عىل املستفيد أو املطلع    يف جزازة وتلصق يف بداية الوجه اخللفي

 .(26 ، ص1997)خليفة، عىل الربدية عملية االطالع عىل الربدية وفردها، مما يقلل تعرض حمتوياهتا للتلف

 تصويب األخطاء:   - 5/ 2

بإزالة الرمز أو الرموز عن طريق غسله بقطعة من القامش مبتلة باملاء، أو  كان الكاتب املرصي إذا أخطأ وتنبه للخطأ يف وقته، قام  

كان صغرًيا إذا  بلسان  احلرب  احلالة(1999)النشار،  لعق  يمكن    ، ويف هذه  وبذلك  بعد،  مل جيفف  احلرب  أكثر سهولة؛ ألن  األمر  يكون 

ما إذا كان اخلطأ املراد إزالته كبرًيا وإذا كان احلرب جاًفا للكاتب التعديل وتصويب اخلطأ، دون حدوث أية تعديالت واضحة يف اللفافة، أ

 املراد حموه، ولصق قطعة بردي جديدة إىل اخلرقة
ِ
، كام جًدا وال يصلح معه استخدام قطعة القامش املبتلة باملاء؛ فإنه يلجأ إىل قطع اجلُْزء

)رجب،  اخلطأ ويكتبون الصواب فوقه أو حتته أو يف اهلامش كانت التصحيحات أحياًنا تضاف فيام بعد بواسطة القراء التي يرضبون عىل

، وكان غالبًا ما يصحح الكاتب األخطاء باملداد األمحر فوق األسود أو العكس أي باملداد األسود فوق األمحر، كام كان  (95  ، ص 1981

مسافة كافية تسمح بتلك اإلضافة، ويف حالة عدم  يضيف الكلامت التي غفل عن ذكرها أو كتابتها يف النص فوق السطر إذا كانت هناك 
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، ثم يضيف الكلمة، أو الكلامت املفقودة أعىل الصفحة، أو يف أسفلها، حيث وجدت  (x)  توافر تلك املسافة كان الكاتب يضع عالمة 

 .  (24 ، ص1997)خليفة، اهلوامش خالية

خطاء، حيث صحح اخلطأ باحلرب األمحر فوق احلرب األسود،  كأبرز الربديات التي وقع هبا أ "إدوين سميث الطبية "جاءت بردية 

، ثم قام بإعادة كتابتهام عىل اهلامش أعىل الصفحة، ومن الوسائل 31نيس الكاتب كتابة سطر ونصف يف صفحة "إيربس"وكذلك بردية 

بة واألخطاء التي تظهر يف النص، وهي حجر رميل ُيستخدمه الكاتب ملحو الكتا   "بالكشاطات  "التي استخدمها املرصي القديم ما يسمى  

يبتشفيتش و األرناؤوط،  )ستمع باقي أدوات الكتابة التي وجدت يف مقربته  "توت عنخ آمون"والتي ُوِجَدت يف حقيبة جلدية يف مقربة 

حلرب قبل  ، وكان أيًضا من ضمن أدوات الكاتب يف ِمرْصَ القديمة وجود كيس صغري من اجللد للامء املخصص لتمديد ا( 39  ، ص1993

 .  (102 ، ص 1996المة، و مراجعة توفيق، )بوزنر، ترمجة ساستعامله، أو ملسح كلمة مكتوبة باخلطأ أو ملسح رسم مرسوم بشكل سيئ

 الرسوم واإليضاحات ف الربديات الطبية:   - 6/ 2

واملسطرة، الكِتاب  وحجم  الربدي،  وجودة  للكِتاب  العام  بالشكل  القديم  املرصي  اهتامم  إىل  هوامش    إضافًة  من  يتوافر  وما 

وفواصل وتصويب لألخطاء، عرف املرصي القديم أيًضا اإليضاحات، وهي جمموعة الرسوم والصور التي وجدت بصورة واضحة يف  

 معظم كتاباته، حيث اعتربها جزًء مهاًم من النص املدّون يف اللفافة، والتي كانت ترشح ما كتبه املرصي وتوضحه يف لفافة الربدي، إضافة 

ىل ذلك استخدم األلوان والزخارف يف الكتابة؛ فأبرز األلوان املستخدمة األسود، واألمحر، والذي استخدمه يف كتابة عناوين الكتب  إ

 ورؤوس املوضوعات.

فقد استخدم أيًضا ألواًنا أخرى مثل: األمحر، واألصفر، واألبيض، واستعمل األلوان ذات الصفات اخلاصة لتصوير الكائنات  

من  املقدسة   قليالً  أفتح  بألوان  املائل إىل احلمرة، والنساء  البني  باللون  الرجال مثالً  البرشية، فصوروا  للمخلوقات  التقليدية  واألواين 

كتابة األرقام باحلرب األمحر من أجل اإلشارة إىل   "إيربس"، فنجد يف بردية (22 ، ص2016)عبداهلادي، األلوان ذات الصفات اخلاصة

، حيث تظهر الكتابة باحلرب األمحر يف كل  (2016)عبداهلادي،  خدم، بينام تم كتابة الوصفات العالجية باحلرب األسودكمية الدواء املست

تلك   أظهرت  وقد  الطبية،  الوصفة  يتبعها  التي  وحتديدها  العلة  عبارة وصف  يف  تظهر  كام  كلها،  الربدية  عرب  تقريبًا  العواميد  رؤوس 

،  2011)نورالدين،  ا أحيانا أن اللون األمحر كان مستخدًما يف مثل تلك األغراض منذ أقدم العصورالرؤوس أو العناوين كام يطلق عليه

 .(38 ص

التي يتم إعداد تلك   ومما سبق يمكن القول: إن هناك تفاوت يف جودة تلك الرسوم من حيث الفخامة واإلتقان حسب الفئة 

 والروعة واجلامل لألغنياء والعظامء، بينام يكتفي العامة بمنتجات متواضعة. الكتب هلا؛ فغالبًا ما كانت ُتعد النسخ فائقة يف الدقة 

 الطرق املستخدمة ف كتابة الربديات الطبية:   - 7/ 2

، فقد تم تقسيم النص إىل أجزاء مكتوبة  يعد طريقة الكتابة يف معظم الربديات الطبية بمثابة طريقة منظمة للغاية عىل نحو استثنائتُ 

األسود باسم  أو  ، باحلرب  الكتابة  من  الصيغة  تلك  وتعرف  األمحر،  باحلرب  مكتوبة  أشكال    يوه   "اهلرياطيقية"جزاء  ثالثة  من  واحدة 

، وُتعد الصيغة  "الديموطيقية  "و  "اهلريوغليفية"الكتابة    خران يفالكتابة عند القدماء املرصيني، حيث يمثل الشكالن اآل  مستخدمة يف 

القديمة، وقد تم استخدامها بشكل رئييس الكتابة املرصية  كتابة الربديات    يف  اهلرياطيقية بمثابة الصيغة النسخية متصلة األحرف من 

 . (23، ص2016)عبداهلادي، الطبية والربديات الطبية املقدسة، وعىل التوابيت اخلشبية
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والفنية، واملتمثل يف 2كننا أن نوضح من خالل اجلدول اآليت رقم )ويم املادية  الطبية من خصائصها  الربديات  الفروق بني   )

 اجلدول اآليت: 

 ( أبرز الخصائص المادية والفنية للبرديات الطبية 2جدول رقم ) 

 عدد تذاكرها  عدد سطورها عدد أعمدهتا الربدية  م

 0 377 17 إدوين سميث 1

 877 2288 110 إيربس  2

 34 154 3 كاهون  3

 660 273 15 هرست  4

 204 279 15 برلني  5

 63 253 1 لندن  6

 

 

إدوين سميث
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عدد السطور بالبرديات الطبية( 10)شكل رقم 
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( رقم  اجلدول  )2من خالل  رقم  واألشكال  أعمدهتا  11,10,9(  عدد  حيث  من  األويل  املرتبة  يف  تأيت  إيربس  بردية  أن  تبني   )

عموًدا، بينام جاءت    17وسطورها، وكذلك تذاكرها الطبية، يليها يف املرتبة الثانية بردية إدوين سميث من حيث عدد أعمدهتا فبلغت  

ا ع   15بردية هرست وبرلني يف املرتبة الثالثة بواقع   ن عدد سطورالربديات؛ فجاءت بردية إدوين سميث يف املرتبة  عموًدا يف الربدية، أمَّ

سطًرا، أما    273سطرا، يليها بردية هرست بعدد    279سطرا، يليها يف املرتبة الثالثة بردية برلني بعدد    377الثانية بعد بردية إيربس بعدد  

ا عن عدد    154رية جاءت بردية كاهون بعدد  سطًرا، ويف املرتبة السادسة واألخ  253املرتبة اخلامسة فجاءت بردية لندن بعدد   سطًرا؛ أمَّ

تذكرة بعد بردية إيربس، يليها  660التذاكر املوصوفة للحاالت الطبية يف تلك الربديات فجاءت يف بردية هرست يف املرتبة الثانية بواقع 

ا املرتبة الرابعة فكانت من ن  204يف املرتبة الثالثة بردية برلني بواقع   تذكرة طبية، ويف املرتبة اخلامسة    63صيب بردية لندن بواقع  تذكرة، أمَّ

ا بردية إيربس الطبية فلم تشتمل عىل تذاكر طبية. 34تأيت بردية كاهون بواقع   تذكرة طبية، أمَّ

وكذا تم اإلجابة عن التساؤل الثالث وهو: ما املالمح املادية والببليوجرافية والفنية للربديات الطبية؟ 

 الدراسة: نتائج 
 : يتتوصلت الدراسة إىل جمموعة نتائج تتمثل يف اآل

عىل   يوحتتو يمن حيث الطول، وقد كتبت باخلط اهلرياطيق "إيربس"يف املرتبة الثانية بعد بردية  "إدوين سميث"بردية  تأيت -1

 صفحة. 17

كسور واجلروح التي وردت بالربدية  تسري وفق منهج منظم حيث بدأ الكاتب يف وصفه حلاالت ال  "إدوين سميث"ن بردية  إ  -2

 العالج( .  -الفحص  -التشخيص  -كل حالة بـــ)عنوان كل حالةت طبًقا ملنهج أقرب ما يكون للطريقة التعليمية، حيث بدأ 

وبذلك ُتعد أكثر الربديات من حيث عدد    ، اعمودً  18عىل    "هرست"بينام بردية    عواميد،   108عىل    "إيربس"اشتملت بردية    -3

 بالربدية.  اسطرً  22-  20كل عمود من   ، وتكونيد العوام
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التي وجدت   "كارلسربج"، عدا بردية  يوجدت أغلب الربديات الطبية بحالة جيدة من حيث شكل الربدية ومظهرها اخلارج  -4

 بحالة سيئة حيث مثلت جمموعة من القصاصات املمزقة. 

وصفة    877اشتملت عىل    "إيربس"فات طبية، بينام بردية  أقل الربديات من حيث احتوائها عىل وص  "ليدن  "جاءت بردية    -5

 طبية.

حافظ املرصي القديم عىل تساوي السطور أثناء كتابة الربديات الطبية، حيث كانت العالمة األوىل أو الرمز األول يف السطر   -6

 دائاًم ما يقابل أول رمز يف السطر التايل.

 م، حيث جاءت عملية الرتقيم متأخرة عن عرص تدوين الربديات الطبية.مل تتبع الربديات الطبية أي نوع من الرتقي  -7

تقن املرصي القديم مراعاة الفواصل واهلوامش أثناء كتابة الربديات الطبية، حيث قام بتقوية حواف الربدية بعرض يرتاوح  أ -8

 . وأعالها  اتبع ذلك يف أسفل اللفافةما بني مخس إىل تسع سنتيمرتات مع ترك مسافة عالية من الكتابة يف اهلامش، كام 

 جاءت العناوين يف الربديات الطبية خمترصة مثل: بردية إدوين سميث. -9

وذلك هبدف فصل احلاالت العالجية عن بعضها  ،  كام متيزت العناوين والرتاكيب اخلاصة بالربديات الطبية باللون األمحر  -10

 البعض.

اهتم املرصي القديم بتصويب األخطاء يف الربديات الطبية، حيث يضيف الكلامت التي غفل عن ذكرها أو كتابتها يف النص   -11

أو الكلامت املفقودة أعىل الصفحة أو يف    ،، ثم يضيف الكلمة(x)فوق السطر، ويف حالة عدم توافر املسافة الكافية يقوم بوضع عالمة  

 أسفلها.

الكاتب كتابة سطر ونصف يف    لطبية عرضة لألخطاء بردية إدوين سميث وبردية إيربس الطبية، حيث نيسأكثر الربديات ا  -12

 عىل اهلامش أعىل الصفحة. هامت، ثم قام بإعادة كتاب31صفحة 

 يف النص.  هاًم م والتي اعتربها املرصي القديم جزًء  ،يضاحات يف الربدية الطبيةتفاوت الرسوم واإل -13

 توصيات الدراسة:
 : يتتوىص باآليف ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج 

الباحثني يف جمال    -1 واملعلوماتحث  املعرفة    املكتبات  كافة جماالت وموضوعات  القديمة يف  املرصية  الربديات  دراسة  عىل 

 .، ودراسة مالحمها الكوديكولوجيةالبرشية

 لتيسري ُسبل اإلفادة منها. يتم تصويرها رقميًا وإتاحتها للباحثنيلرقمنة الربديات الطبية، حيث  إقامة مرشوع -2

توجيه  تبدو قيمة البحوث التارخيية يف الوقوف عىل الوقائع واألحداث التارخيية، والكشف عن جوانبها املختلفة؛ لذا جيب    -3

حداث تأثرت هبا  أوما ارتبط هبا من    ،بحث والدراسة يف تاريخ الكتب واملكتباتصني والباحثني يف جمال املكتبات واملعلومات بالتاملخ

خاصة الدراسات بو  ،جراء الدراسات البينية، وذلك من خالل إيها يف الدول التي اتصلت باحلضارة العربية وتفاعلت معها فوأثرت  

، هذا ولكي تكتمل الصورة راسات أخرى أن تصل إليها ذات البُعد التارخيي، التي من شأهنا أن تكشف عن حقائق ال يتسنى لبحوث ود



 الكوديكولوجيا دراسة ف علم  : الربديات الطبية ف مرص الفرعونية 176

 

ا  عن الربديات الطبية يف مرص الفرعونية؛ فإننا بحاجة إىل إجراء مزيد من الدراسات العلمية التي مل متتد يد أي من الباحثني إليها ومنه

 اآليت: 

 العناوين ورؤوس املوضوعات يف الربديات الطبية.  -

 إيربس الطبية.  الرسوم واإليضاحات يف بردية -

 تصويب األخطاء يف الربديات الطبية. -

  املصادر واملراجع:

 المصادر العربية:أوال: 

براهيم، وكامل، محمد ترجمة أرتون، جورج، -  (. تاريخ العلم. د.ن: القاهرة.1963) ،مدكور، إ

تاريخ .  .http://indigo.ie/~marrya/papyri.html :متاح علىة. البرديات الطبية في مصر الفرعوني -
 .((22/7/2019)الاطلاع

ين سميث الجراحية - متاح على:  ،بردية إدو
https://www.aldokkan.com/science/edwin_smith_surgical_papyrus.htm  تاريخ ( .

 ((.25/7/2019الاطلاع)

 : مؤسسة المعارف للطباعة والنشر.القاهرة ،(. الفراعنة أساطين الطب1977بسيوني، محمد عبدالحميد. ) -

بى . عالم ال كتب، مج1993)سبتمبر,  ،بنين، أحمد شوقي -  .520-519(، ص ص54)ع14(. التعقيبة في المخطوط العر
ية القديمة ،(1996) ،بوزنر، جورج، ترجمة سلامة، أحمد، ومراجعة توفيق، سيد - القاهرة:  ،معجم الحضارة المصر

ية العامة للكتاب.   الهيئة المصر

يش، عمرو - متاح على:   -(.15/12/2018تاريخ الإطلاع ) -أسرار البرديات الطبية في مصر الفرعونية ،(2018) ،جاو
www.civgrds.com/secret-of-medical-pharaonic-papyrus-in-egypt-html . 

  ،(. دراسة مؤجزة في تاريخ ال كتب والمكتبات1978له. )جيتسين، جين كي، وترجمة الشيخ، عبدالرحمن عبدال -
يع. يت: منشورات مؤسسة الوحدة للنشر والتوز  ال كو

يخية. أطروحة ) ماجستير غير   ،(2005) ،حاتم، مها محمد لوئ  - الكتاب فى مصر الفرعونية: دراسة فى الببليوجرافيا التار
ية ،منشورة(  ات والمعلومات. كلية الآداب. قسم المكتب ،جامعة الإسكندر

 . القاهرة: د.ن. 2ج ،مصر القديمة ،(1948) ،حسن، سليم -

ية العامة للكتاب. 17ج ،موسوعة مصر القديمة: الأدب المصرى القديم ،(2003) ـــــــــ -  . القاهرة: الهيئة المصر

يز - يين: دراسة ببليوجرافية ،(2010)مارس,  ،خليفة، شعبان عبدالعز مجلة مركز نظم  ،كتاب الموتي عند القدماء المصر
 .19المعلومات، 
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يز - ية اللبنانية. ،ال كتب والمكتبات فى العصور القديمة ،(1997) ،خليفة، شعبان عبدالعز  القاهرة: الدار المصر

يين القدماء: دراسة ببليومتر  ،(2018) ،خميس، محمد -  ،ية. أطروحة)دكتوراه غير منشوره( كتاب الموتي عند المصر
 جامعة سوهاج. كلية الآداب. قسم المكتبات والمعلومات. 

ينب - يبرز1986) ،الدواخلي، ز  .11، ص3مجلة مركز الدراسات البردية والنقوش، مج ،(. ملخص عن بردية إ

 (. ورق البردي. القاهرة: دار المعارف.1981رجب، حسن. ) -

 الطب والعلاج في مصر القديمة. دار المعارف: القاهرة.  ،(5،ص2011) ،الزحلاوي، نجلاء حبيب  -

يت: عالم المعرفة ،تاريخ الكتاب، (1993) سكندر، والأرناؤوط، محمد.إ ستيبتشفيتش، -  .170ال كو
براهيمالسعدني - ية القديمة  ،(2005) ، محمود إ ية المصر يخية موضوع :تاريخ الحضار ية تار مكتبة  :ات مختارةالقاهرةرؤ

ية  .الأنجلو المصر
ية دينية مقارنة مع  2014سعيد، هاجر ) - ( البناء اللغوى والمدلول الدينى لأهم فقرات متون التوابيت: دراسة لغو

نظائرها من متون الأهرام وكتاب الموتى. أطروحة)ماجستير غير منشورة( جامعة بنها. كلية الآداب. قسم التاريخ 
 والآثار. 

( تاريخ الكتاب من أقدم العصور إلى الوقت  1958سفندال، ترجمة حلمي، محمد صلاح، ومراجعة إسكندر، توفيق. ) -
يع.  الحاضر القاهرة: المؤسسة القومية للنشر والتوز

ية نصية. أطروحة  2014) سلامة، عزة أحمد محمد - (. تأصيل مفهوم الطب البديل في مصر القديمة: دراسة أثر
ية والإسلامية . )ماجستير(.  ية. كلية الآداب. قسم التاريخ والآثار المصر  جامعة الإسكندر

يخية  1994) السيد، وفاء أحمد. - (. الطب والأطباء في مصر الفرعونية حتى نهاية عصر الدولة الحديثة: دراسة تار
ية. كلية الآداب. قسم التاريخ والآثار  ية. أطروحة ) ماجستير ( . جامعة الإسكندر ية والإسلامية. وحضار  المصر

ية: مكتبة بستان المعرفة. 2002السيد، وفاء أحمد.) -  (. الطب والأطباء في مصر القديمة. الإسكندر

يز. ) - ية القديمة. مجلة مركز الدراسات 1985صالح، عبدالعز (. من دلالات الأخطاء الخطية في البرديات التعليمية المصر
 .7البردية والنقوش، ص

ية. كلية 1994مد. )صقر، فايزة مح - (. ال كتبة في مصر القديمة. أطروحة )ماجستير غير منشورة(. جامعة الإسكندر
 الآداب. قسم التاريخ . 

 تاريخ الإطلاع: . http://www.egyptologyonline.com/Medicine.htmالفراعنة. متاح على:  عند الطب -
(2019/6/22 .) 

ية في مصر القديمة. أطروحة )  (. الوصفات العل2017) الطنطاوي، هناء سعد. - اجية المستخلصة من المواد العضو
ية القديمة. .   دكتوراه (.جامعة المنصورة. كلية الآداب. قسم الآثار المصر
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كلية  .جامعة المنيا(.ماجستير)أطروحة  .دور السحر والدين في الطب المصري القديم(2016) .عبدالحكيم، هاجر محمود. -
 . الآثارقسم  .الآداب

(. الدواء وتركيبه في مصر القديمة. أطروحة )ماجستير( . جامعة طنطا. كلية 2016عبدالخالق، أميرة محمد. ) -
 الآداب. قسم الأثار. 

ية سياحية. أطروحة 2006عبدالسلام، سارة السيد. ) - (. آلهة الطب في مصر القديمة: دراسة حضار
ية. كلية السياحة  والفنادق.  )ماجستير(.جامعة الإسكندر

صابات العظام وطرق علاجها في مصر الفرعونية. أطروحة إ(. أمراض و2014عبدالنبي، نبيلة عبدالفتاح.) -
ية.  ية والإسلامية. شعبة الآثار المصر ية. كلية الآداب. قسم التاريخ والآثار المصر  )دكتوراه(. جامعة الإسكندر

يبرس. أطروحة ) دكتوراه   (. أمراض العيون2016)  عبدالهادي، محمود المحمدي. - في مصر القديمة من خلال بردية إ
 ( . جامعة المنصورة. كلية السياحة والفنادق. قسم الإرشاد السياحي. 

بولوجية.أطروحة)ماجستير(.جامعة   (. الطب في المجتمع المصري1986) على، تيسير حسن. - القديم: دراسة أنثرو
بولوج ية.كلية الآداب. قسم الأنثرو  يا. الإسكندر

ية: العصر الفرعونى . مج - بال، محمد شفيق، وآخرون. )د.ت(. تاريخ الحضارة المصر . القاهرة: مكتبة النهضة  1غر
ية.   المصر

ية مع تعليقات وإيضاحيات . القاهرة: د.ن. 1987غليونجي، بول. ) - يبرس: إعادة ترجمة إلى الانجليز  (. . بردية إ

ينب -  .دار المعارف :القاهرة .الحضارة الطبية في مصر القديمة .(1965) .غليونجي، بول، الدواخلي، ز

(. عندما حكمت مصر  1990ك. سيل، شندروف، ترجمة موسى، محمد العزب، ومراجعة حماده، محمود ماهر. ) -
 الشرق. القاهرة: د.ن. 

 (. الطب المصرى القديم. د.م: مطبعة المثقف والمتعلم. 1922كامل، حسن. ) -

بية العلمية للفتيان، مج2011روناء. )المصري،  -  .2(، ص21)ع11(. أسرار البرديات الثمانية. المجلة العر
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There are many sources that give a clear idea of ancient Egyptian medicine, the most important of them: 

human remains and mummies, as well as inscriptions on the walls of temples and royal and non-royal tombs; but 
the main and most important source remains "medical papyri". 

These papyri describe the greatness of the pharaohs in medicine and their superiority in diagnosing diseases 
and prescribing treatment, as these papyri varied and exceeded including mention types of diseases that the ancient 
Egyptian is exposed to, how to treat them and ways to prevent them ... etc., and these papyri have distinct 
characteristics and features represented In its material and bibliographic features, which made it necessary to 
study these papyri from the perspective of codicology, which is the science that studies everything related to the 
physical and bibliographic features of manuscripts or papyri in terms of: defining the addresses of papyri, its 
subjects, and also dealing with numbering and underlining in papyri, anddealing with The formal aspects in terms 
of colors and inks used, as well as dealing with drawings and illustrations in those papyri, and dealing with 
margins and underlining, all of which are matters and elements that are concerned with codicology, and this study 
seeks to clarify and address them.The study reached several results, including: The Edwin Smith Papyrus ranks 
second after the Ebers Papyrus in terms of length. It was written in hieratic script and contains 17 pages. Most 
of the medical papyri were found in good condition in terms of the shape and outward appearance of the papyrus. 
Except for the "Carlsberg" papyrus, which was found in poor condition as a collection of torn scraps, The "Ebers" 
papyrus also contained 108 columns, while the "Hurst" papyrus contained 18 columns. So, it is the largest papyrus 
in terms of the number of columns, and each column consists of 20-22 lines in the papyrus. 
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