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 المقدمة  

يـ مينة الطبيب ميمة جدًا لألىالى ، ألف المرضى مف الناس تبمغ ب       
الحاجة إلى الطبيب بحيث أنيـ إذا لـ يجدوا األكغاء منيـ وقعوا فريسة 
لألدعياء ، الذيف يدعوف معرفتيـ بالطب والدواء ، ويصفوف لممرضى ذوى 
الحاجة لمعالج بعض الوصفات الطبية التى قد تضرىـ أكثر مف نفعيا . 

ؾ الفراعنة ولذلؾ فقد اىتـ المصريوف القدماء بالطب واألطباء ، وكاف الممو 
يقّربوف إلييـ األطباء ويجذلوف ليـ العطاء  حتى قيؿ أف مصر فى العصر 
الفرعونى ، كانت تغص باألطباء فى شتى فروع الطب المتخصصة ، كطب 
األسناف والرأس والعيوف واألمراض الباطنية واألمعاء بؿ وكاف ليـ مؤلفات 

. ثـ تبعيـ البطالمة ،  ( 8فى الطب والجراحة ، ُأطمؽ عمييا )الكتب الطبية()
ما يسمى بالخدمة الطبية الحكومية  ويتبيف مف الوثائؽ البردية أف  فأنشئوا

المراكز الطبية البطممية كانت منظمة تنظيمًا دقيقًا  وكاف عمى رأسيا طبيب 
يونانى كبير يقيـ فى االسكندرية ، يساعده عدد كبير مف األطباء الحكومييف 

بعضيـ مف االغريؽ وبعضيـ اآلخػر مف  فى طوؿ البالد وعرضيا ،
 . (2المصػرييف ، وقد كانت ىذه المراكز ُتعنى بوقاية السكاف وعالجيـ )

                                                           
1
 - Herdotus : Historiae , Loeb Classical Liberary , Cambridge , 1946-

1950 , Book II , No. 84 ; Schaefer : Zeitschrift fuer aegyptische Sprache 

und Al- tertumskunde ,Leipzig , vol. XXXVII, p. 27 . 
2

الجزء الثبًً ، عصـر الجطبلـوة ، جبريخ الحرثـية والحعلـين فً هصـر ، اثراهـين ًصحً :  - 

 131م . ص  1795الوصرية العبهة للكحبة ،   الهيئة
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وتحدثنػا بعػض الوثائػؽ البرديػػة ، بأف األطبػاء المحميػيف كانػوا يعالجػوف      
دوف أجػػر الجنود النازليف فى االقاليـ ، حيث كانت الحكومة ىى التى تعطى 

 ( . 8األطباء مرتباتيـ ) ىؤالء

، ػمة عمى إنشاء ىذه الخدمة الطبيةوالشػؾ فى أنو قد ساعػد البطال    
، حيث يػة مف شيرة عالمية فى مجاؿ الطبإليو مدينة االسكندر  ماوصمت

كانت مػف أشير مراكز الدراسات الطبية فى العالـ القديـ ، ويبدو أف أعالـ 
 Arasistratosراسيستراتوس وا Herophelos الطب مثؿ ىيروفيموس

 السكندرى واندرياس Apollodorosوابولمودوروس  Phelenosوفيمينوس 
Andrias  الذيف زاولوا مينتيـ وقاموا  ،( 2) ػ طبيب بطمميوس الرابع

بأبحاثيـ وتتممذ الكثيروف عمييـ فى االسكندرية  كانوا مف رجاؿ دار العمـ . 
مف استقدميـ إلى االسكندرية فيمف وكاف بطمميوس األوؿ "سوتير" ىو أوؿ 

استقدميـ مف العمماء ، أضؼ إلى ذلؾ أف ىؤالء الرواد كاف ليـ تالميذىـ 
الذيف نبغوا وزاع صيتيـ ، حتى قيؿ أف كؿ مدينة فى مصر فى العصر 
البطممى كاف ُيوجد بيا عمى األقؿ طبيب حكومى وعدد مف األطباء 

، كانت المدف تستعير مف الخصوصييف ، وفى وقت األزمات واألوبئة 
بعضيا مشاىير األطباء لعالج سكانيا ، وتخمع عمييـ ألقاب التشريؼ لقاء 

 ( . 3خدماتيـ )

                                                           
1
 - P. Mich.Zenon : Zenon Papyri in the University of Michigan 

Collection , ( Uni.of  Mich. Studies vol. XXIV ) ed. by C.C.Edgar , Ann 

Arbor , 1931, No. 55 .  
ـ ،  8979 دار المعارؼ ،، ترجمة نخبة مف العمماء ، تاريخ العمـ جورج سارتوف :  - 2
 . 252 - 285ص ص  4ج

3
 - Rostovtzeff , M.:  Social  and  Economic History  of the Hellenistic 

World, Oxford ,1944 , pp.1088ff 
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 التعميم  -أ

كانت االسكندرية فى العصر البطممى ىى أىـ المراكز التعميمية فى    
مصر حيث كاف يسافر الطاّلب القادريف مف كؿ مكاف فى مصر ليتعمموا 

أشير أطباء العالـ القديـ آنذاؾ ، وكاف لمتعميـ شقيف نظرى الطب عمى يد 
ػ فات كبار األطباء ، أمثاؿ ابقراطوعممى ، يتمثؿ الشؽ النظرى فى قراءة مؤل

الذى أرسى قواعد الطب فى القرف الخامس قبؿ الميالد ػ ، ومشاىير األطباء 
راف ، الذى سبؽ ذكرىـ . أما الشؽ العممى ، فيو ما يتعممو الطالب بالم

عندما يسطحبوا أستاذىـ فى زيارة المرضى ، وكاف األمر فى بدايتو يقتصر 
عمى المشاىدة واألصغاء إلى شرح األستاذ وىو يعالج المرضى ، وفى 
المرحمة التالية كانوا يباشروف الفحص والوصؼ تحت اشراؼ األستاذ ، وبعد 

بأحد المرضى وقت كاؼ مف التدريب يترؾ األستاذ لكؿ طالب ميمة العناية 
( . وعند ذلؾ يصبح ىذا الطالب طبيبًا 8ليرقب حالتو وأثر العالج فيو )

يمكف االعتماد عميو ، ويعود إلى مدينتو ليمارس المينة ويصبح بدوره استاذ 
 لتالميذ آخريف داخؿ المدينة . 

أما فى العصر الرومانى ، وبعد تراجع دور االسكندرية كمركز عممى      
تعانى مف نقص فى االساتذة ، ومف ُوجد فييا ُوصؼ  وتعميمى وغدت

باالىماؿ مما دفع أحد الطاّلب إلى االنتظار فى االسكندرية لمدة طويمة 
( ، تزايدت االقميمية 2حتى يصؿ إلييا استاذ معروؼ عنو االنضباط والعمـ )

                                                           
 . 838 - 831، ص ص المرجع السابؽ ابراىيـ نصحى :   - 8

2
 - W.Chr.: Grundzug und Chrestomathie der Papyruskunde,U.Wilcken , 

4vol. Leipzig - Berlin , 1912 , vol. I , No. 482 . 
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 ػرفى التعميـ ، واكتفى  الطاّلب بدراسػة المؤلفات الطبيػة لكبار أطبػاء العص
مصػػر الوسطى بيف أطالؿ مديػػػنة  الييمينستى ، حيث ُعثػر فى

وأوكسيرنخوس وحتى بعض  انطونيوبوليس وعواصػـ اقاليػـ ىيرمػوبػولػيس
وأشارة لمؤلؼ ديوجنيس  Galeniosالقرى الصغيرة ، عمى شرح جالينيوس 

Diognes ( وأثنى عشر قطعة مف أعماؿ ىيبوقراطيس 8عف الطب ، )
Hippokrates  ما يزيد عف خمسيف شذرة مف مؤلفات مجيولة لنا  وترجع و

العديد مف الوصفات الطبية التى ُعثر عمييا مف خالؿ البردى إلى أعماؿ 
 ( . 2لمؤلفيف يونانييف )

والتدريب عمى يد أحد األطباء المحمييف داخؿ االقميـ . فمف تعداد 
ـ ، اشارة  888سكانى ورد فى أحدى الوثائؽ البردية التى ترجع إلى عاـ 

إلى تعداد أسرة مصرية تسكف فى احدى قرى اقميـ ارسينوى، والحرؼ التى 
وىى  يمتينيا أفرادىا  ومنيـ ابف رب األسرة والذى ُوصؼ باختصار 

بمعنى طبيب ، وُذكر أف ىذا األبف  مقطع مف الكممة اليونانية 
سف االبف صغيرة   ( . ولكف نظرًا ألف3يبمغ مف العمر سبعة عشر عامًا )

ومينة الطب ػ كما رأينا فى العصر البطممى ػ كانت تتطمب فترة طويمة مف 
الدراسة النظرية والعممية ومتابعة االساتذة  لذلؾ النستبعد أف ىذا االبف كاف 
مساعدًا ألحد األطباء أو طبيبًا تحت التدريب  ولـ يزد األمر فى وصفو 

بنو ، أو تذكرة لالدارة الرومانية عف بالطبيب عف مجرد تفاخر مف األب با

                                                           
1
 - Wilcken ,U. : Aegyptus , vol. 44 , 1964 , pp.23-24 

2
 - Marganne , M.H. : Papyrologica   Florentina , vol.VII , 1980 , pp. 179-

83; Lewis,N.: Life in Egypt under the Roman Rule , Oxford ,1985 , pp. 

152-3. 
3
 - P.Giss.: Griechische Papyri im Museum des Oberhessischen 

Geschichtseins zu Giessen , by O. Edgar ,E. Kornemann and P. M. Meyer, 

Leipzig- Berlin , 1910-12 , No. 43 
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وجود طبيب فى المستقػبؿ فى ىذه القريػة ، والجدير بالذكر أف ىذا المتدرب 
يسكف فى قريػة وىذا ما يجعمنا نعتقد أنو يتدرب فى قريتو أو فى اقميمو . 
وتدعيمًا لذلؾ لدينا اشارة فى أحد الوثائؽ البردية التى ترجع إلى القرف الرابع 

دى ، بخصوص أحد األطباء اليونانييف الذى يصطحب معو أحد الميال
المعاونييف وىو طبيب يونانى تحت التمػريف  لفحص حالػػة أحػػد األفػػراد 

وتقديػـ تقػرير لالدارة الرومانػية عػف سبب الوفػاة قبػػؿ  التصريح ،  المتػوفيف
  ( .8بالدفف )

، الجيش اثناء الخدمة تعميمو داخؿ وأحيانًا اخرى قد يتمّقى الطالب
حيث اف الحاجة داخؿ الجيش لألطباء ، قد دفعت االدارة الرومانية إلى 
تدريب بعض المواطنييف الروماف مينة الطب داخؿ الفصائؿ الطبية لتوفير 

ف ، فيذا أحد المواطنييف عدد مناسب مف األطباء لخدمة األفراد العسكريي
، كاف يتدرب  ، ويدعى جايوس مينيكيوس الروماف

فى أحد الفصائؿ الطبية الممحقة بالجيش ، ثـ عمؿ بيا ، وبعد تسريحو 
 تقرير طبى مفّصؿ لحاكـ االقميـ  مارس مينة الطب فى اقميـ ارسينوى ويقدـ

 ( . 2ـ ، عف حالة أحد األفراد المصابيف فى حادث شجار ) 831عاـ 

كؿ سكاف مصر   ونخمص مف ذلؾ إلى أف مينة الطب كانت مباحة ل
روماف ويوناف ومصرييف ، فمـ تُفرض عمى ممارستيا أية قيود ، فقط مف 
لديو القدرة المادية عمى تعمميا مف قرائة المؤلفات الطبية ومتابعة األساتذة ، 
يستطيع أف يمارس ميف الطب ، إذ أف حاجة الحكومة الماسة إلى وجود 

                                                           
1
 - P.Lip.: Griechische Urkunden der Papyrussammburg zu Leipzig, L. 

Mitteis   L.Mitteis , Leipzig ,1906, No. 42 , L.12 . 
2
 - B.G.U.:  Aegyptische Urkunden  aus  den  Koniglichen ( Later 

staatlichen) Museen zu Berlin ,Griechische Urkunden ,15 vols.,ed. 

Schubart and Others . Berlin , 1898-1983, No. 647 
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ىى التى دفعتيـ إلى ذلؾ ، بؿ  أعداد كبيرة مف األطباء فى كافة اقاليـ مصر
ونجدىـ فى بعض األحياف ىـ الذيف يتكمفوف نفقات التدريب ، وفى ىذه 

ويعتبر  الحالة يصبح المتدرب  طبيبًا حكوميًا 
(. أما الػذى 8موظفًا يتبع االدارة الرومانية ، يتقاضى أجػره مف الحكومػة )

ما طبيبًا يتػدرب عمى نفقتػو الخاصػة فمو الخ يار إما أف يعمؿ طبيبًا حكوميًا وا 
 خصوصيًا  يمارس المينة لحسابو الخاص . 

 األطباء الحكوميين  -ب 

كاف يعمؿ فى مصر فى العصر الرومانى شبكة مف األطباء      
الحكومييف  ينتشروف فى قرى ومدف االقاليـ المصرية ، يعالجوف األىالى 

، قابؿ حصوليـ مف الحكومة عمى أجورم ويقدموف ليـ العالج بالمجاف ، فى
حيث كانوا بمثابة عامميف لدى االدارة الرومػانية ، ينفذوف التعميمػات الصادرة 
منيا  ممثمة فى حاكـ االقميـ الذى يعمموف فيو ، وكانت ُتسند إلييـ العديد 

 مف المياـ وىى : 

 توقيع الكشف عمى المرضى  -1

مياـ الطبيب ، فيو الذى يوقع ُتعتبر مداواة المريض ىى مف أىـ 
الكشؼ ويصؼ العالج بؿ ويعطيو لممريض أيضًا ، ولذلؾ حرصت األدارة 
الرومانية عمى توفير العالج والمراكز الطبية التى يداوى فييا المريض ، 

حدى الوثائؽ البردية إشارة ألحد ىذه المراكز الطبية فى قرية إ فنرى فى
، والتى كانت  - قرى إقميـ أرسينوىأحدى  -رانيس كالموجودة في قرية 

                                                           
1
 - P.Oxy.:  The Oxyrynchus Papyri ,Egypt Exploration Fund ,by B.G . 

Grenfell and Others , vols. I-LX , London , 1898-1994, No. 1502 
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( ، كما نجد أيضًا فى عاصمة إقميـ 8)تختص بعالج سكاف القرية 
 ، فإذا كانت حالة المريض بسيطة ( 2اوكسيرنخوس مستشفى حكومى عاـ )

يتـ توقيع الكشؼ عميو واعطائو العػػالج الػالـز ثػػـ يعػود إلى بيتػػو فى اليػـو 
حػالة سيئػة فيخصص لو سرير داخػؿ المركز الطبى نفسػو ، أمػا إذا كانت ال

أو ُيحػوؿ إلى المستشفى العاـ لإلقميـ الذى يسكف بو ، ويصبح تحت 
 المالحظة والعالج حتى تتحسف حالتو الصحية .

 فحص المتوفين -2

إذا توفى أحد األشخاص بسبب المرض أو حادثة ، فعمى أىؿ 
الذى يسكنوف فيو ، يطمبوف منو المتوفى ىنا أف يرسموا إلى حاكـ اإلقميـ 

إيفاد أحد األطباء الحكومييف ليفحص الجثماف لمعرفة سبب الوفاة  واستخراج 
ـ ، يرسؿ فييا 825تصريح بالدفف ، فمف وثيقة بردية ترجع إلى عاـ 

االستراتيجوس أحد مساعديو مع طبيب حكومى لتوقيع الكشؼ عمى جثماف 
 ( . 3الوفاة )أحد األفراد ، وتقديـ تقرير عف سبب 

وكاف األطباء ينتقموف إلى منزؿ المتوفى ويفحصونو بدقة شديدة  
لمعرفة سبب الوفاة ، وذلؾ لمتأكد ما إذا كانت الوفاة طبيعية أـ بسبب حادثة 

                                                           
1
 - B.G.U. : No. 647 , LL. 3-4  



     
2
 - P.Oxy. : No. 3195 , LL.38-40  

 

 



3
 - P.Oxy. : No. 2111, LL. 32-3  
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أـ جريمة قتؿ  وحتى يتسنى لمحكومة اتخاذ الالـز تجاه ىذه األمر . فيذا 
الحكومييف ويدعى ـ ، قدمو أحد األطباء 873تقرير يرجع إلى عاـ 

الطبيب  ديونيسيوس بف ابولمودوروس 
الحكومى فى اقميـ اوكسيرنخوس ، إلى االستراتيجوس ، يخبره فيو أنو بمجرد 
أف تمقى التعميمات باالنتقاؿ إلى مكاف وجود جثماف الرجؿ الذى ُعثر عميو 

قميدس ، زىب ىو وىيرا مشنوقًا ، والمسمى ىيراكوس 
  مساعد االستراتيجوس إلى منزؿ ايباجاثوس 

الذى يوجد بو جثماف المتوفى ، وبفحص الجثماف تبيف أنو قد مات مشنوقًا 
 ( . 8بحبؿ سميؾ )

ويبدو أف األدارة الرومانية كانت حريصة عمى صحة سير 
بًا ما االجراءات حيث كانت ترسؿ مع الطبيب موظفًا مف الحكومة ، وغال

يكوف أحد مساعدى االستراتيجوس ، ليكوف حاضرًا عممية الفحص الحتماؿ 
وجود شبيو جنائية  ويتأكد مف صحة المعمومات الواردة فى التقرير ، والتى 
جراء التحقيقات القانونية الالزمة   سيتـ عمى أثرىا استخراج تصريح الدفف ، وا 

ـ   882بردية ترجع إلى عاـ إذا كانت الوفاة جنائية  ويتضح ذلؾ مف وثيقة 
يرسؿ فييا االستراتيجوس نسخة مف الخطاب المرسؿ إليو إلى أحد مساعديو 
طالبًا منو أف يسطحب معو أحد األطباء الحكومييف لفحص جثماف أحد 
العبيد ، والذى يبمغ مف العمر ثمانية أعواـ  وُيقاؿ أنو سقط مف فوؽ سطح 

بعض راقصات الصنج أثناء مرورىف  منزؿ سيده ، عندما ماؿ بجسده ليشاىد
(. وفى حالة مماثمة مف 2مف أماـ المنزؿ ، فسقػط ولقى مصرعو فى الحاؿ)

ـ ، سقط أحد األفراد مف فوؽ سطح منزلو ومات 272وثيقة ، ترجع إلى عاـ 
                                                           

1
 - P.Oxy. : No. 51, LL. 9-13 

2
 - P.Oxy. :  No. 475 , LL. 1-9 
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( ، ووثيقة 8وزىب مساعد االستراتيجوس وأحد األطباء لفحص المتوفى )
الميالدى يتوجػو مسػاعد االستراتيجوس مع أحػد ثالثة ، ترجع إلى القرف الرابع 

 األطبػاء الحكومييف ، لفحص جثماف رجؿ ُيدعى حربوقراتوس
 ُعثر عميو متوفيًا فى منزلو فى أحدى قرى إقميـ

 ( .2أرسينوى )

 فحص المصابين فى حوادث االعتداء  -3

 لألطباء أيضًا ميمة فحص المصابيف فى حوادث وكاف يناط 
االعتداء ، وكما يحدث لحاالت الوفاة ، يحدث أيضًا بالنسبة لإلصابات ، 
حيث كاف يتـ ابالغ االدارة الرومانية بوقوع حادثة ما ألحد األفراد ، فتقـو 
بتكميؼ أحد األطباء الحكومييف باالنتقاؿ إلى مكاف الحادث وتوقيع الكشؼ 

إحدى الوثائؽ البردية عمى المصاب وتقديـ تقرير عف ىذه الحالة ، فنرى فى 
ـ   تقرير يقدمو ثيونوس بف اربايسيوس  96التى ترجع إلى عاـ 

  الطبيب الحكومى لمدينة اكسيرنخوس
إلى االستراتيجوس حاكـ االقميـ ، يخبره بأنو قد فحص حالة الجارية التى 

 ، حيث تمتمكيا كالوديا ابنة ديونيسيوس 
 (  3وجد أنيا مصابة بجروح متعددة ، ويفسر ذلؾ بأنيا قد أصيبت فى عراؾ )

وقد يتطمب األمر أحيانًا حضور موظفًا مف الحكومة حيف توقيع    
الكشؼ عمى المصػاب ليكػوف شاىدًا عمى الواقعػة ، وبخاصة إذا تعمؽ األمر 

                                                           
1
 - P.Oslo.: Papyri Osloenses ,3vols. , ed.by  S.Eitrem, L.Amundsen , 

Oslo , vol.3 , 1936, No. 96 , LL. 5-7 
2
 - P.Cairo-Preis. : Griechische Urkunden des Aegyptischen Museums zu 

    Kairo , ed. F.Preisigke , Strassburg , 1911, No. 7 , LL.3-5  

3
 - - P.Oslo. : No . 95 , LL. 14-21 
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إلى بحوادث اعتداء بسبب منازعات أو ىجوـ لصوص، قد يحيؿ المسألة 
( ، فمف وثيقة بردية ترجع إلى عاـ 8القضاء وطمب المتضرر بالتعويض )

ـ ، ُيقّر فييا أحد األطباء الحكومييف وُيدعى جايوس مينيكيوس ،  831
والذى يدير عيادة طبية فى قرية كرانيس لحاكـ االقميـ ، أنو بمجرد أف تمقى 

فور المصاب ، توجو عمى ال األمر بفحص ميسثاريوف 
إلى منزلو ومعو إثنيف مف شيوخ القرية كشيود ، وفى حضور أخو المصاب 
، وتبيف أنو قد ُضرب عمى الجانب األيسر مف جبيتو ، وقاـ بعالجو مف 
جرح عميؽ فى جبيتو ، واستخرج منيا بقايا حجارة صغيرة ، ثـ يختـ التقرير 

ولعؿ حرص ( . 2بشيادة شيوخ القرية ، وقسميـ عمى أف ذلؾ ىو ما حدث )
الطبيب ىنا عمى وجود ىؤالء الشيود ، ىو تأكيدًا منو عمى  أدائو المطموب 
منو بكؿ دقة وعمى حياديتو التامة حتى يتجنب اتيامو بالتواطئ ، الذى قد 

( ، فإذا كانت الحكومة لـ ترسؿ إليو موظفًا 3يعرضو ىو اآلخر لمغرامة )
نجده ىو الذى  ليشيد عممية الفحص حرص ىو عمى حضورىـ ، ولذلؾ

يأخذ معو شيوخ القرية ليحضروا فحص المصاب ، ويقسموا ويوقعوا عمى أف 
 ما ذكره الطبيب فى التقرير ىو ما حدث بالفعؿ .

                                                           
1

ًعلـن أى القبًـىى فً هصـر كـبى يعحجر االعحـذاء علً األفـراد ثبلضت أو ثبلضرة  - 

 جريـوة عقىثحهب الغراهة الجبهظة أو الضجي . 
     Taubenschlag, R. : The Law of Greco Roman Egypt in the light of 

Papyri  Warsaw , vol.I , 1944, vol.II , 1955, vol.II pp.442-4 . 
2
 - B.G.U. : No. 647 , LL.1-11 





 







 

 
 
3
 - Taubenschlag : op. cit. , pp. 469-70 
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ـ ، المصاب فييا ُيدعى  871ولدينا وثيقة بردية ترجع إلى عاـ  
ويصؼ نفسػو بأنػو  سارابيونوس بف ىيراكػوس 

شائر سيرابيوـ وباقى معابد مدينة اوكسيرنخوس ، ىو الذى المشػرؼ عمى ع
ذىب إلى الطبيب الحكومى ليفحص ، وحصؿ منو عمى تقرير مفّصؿ 

، بسبب نزاع عمى  بالجروح التى لحقت بو ، وبابنو ومربيتو ىيراس 
الميراث ، وحرص عمى وجود شاىد مف الحكومة ، وىو ىيراقميدس 

 ، وىو أيضًا كاتب االستراتيجوس ، ثـ  الكاتب الممكى
( . ويبدو أف زىاب المصاب ىنا 8أرسؿ ىذا التقرير إلى االيبستراتيجوس )

إلى الطبيب كاف حرصًا منو عمى ضماف توفير الوقت واالجراءات  حتى 
يضمف سرعة الفصؿ فى شكواه ، كما نراه أيضًا يتقدـ بيذه الشكوى إلى 

(، وليس إلى االستراتيجوس حاكـ االقميـ  2االيبستراتيجوس ، حاكـ القسـ )
ونحف نعمـ أنو فى حالة عدـ مقدرة االستراتيجوس فض النزاع القائـ بيف 
األفراد يحوؿ القضية إلى رئيسو االبستراتيجوس ، وىذا األمر قد يستغرؽ 

( وىذا يوضح مدى حرص الشاكى عمى توفير الوقت 3عدة شيور )
 واالجراءات . 

ثائػؽ األخرى ، بخصوص فحص األطبػاء ولدينػا بعض الو 
ى : األولالمصابيف ، وفى حضور شاىد مف الحكومة . الحكومييف لألفػػراد
ـ تتطمب فييا سيدة ُتدعى اوريميا ابنة بانوريوس  246ترجع إلى عاـ 

  مف االستراتيجوس أف يرسؿ إلى منزليا
                                                           

1
 - P. Oxy. : No. 2563 , LL. 17-30 

2
هٌصت روهـبًً يشغله أحـذ أفراد طجقـة الفرصـبى ،  epistrategosاجيجىس اثيضحر - 

هضـئىالً عي إحـذي الىحــذات االداريـة الثالخ الحً كبًث اقبليــن هصر وكـبى 

  هقضوة إليهب فً العصر الروهبًً

Lewis  :  op. cit . p. 209  
3
 - cf. P. Oxy. : No. 2131 
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شؼ عمى المصابيف فيو ، حيث طبيب حكومى مع أحد الشيود ، لتوقيع الك
 تذكر أف عددًا مف المجرميف قد تيجموا عمى منزليا فى قرية ثيس 

إحدى قرى اقميـ اوكسيرنخوس ، وجرحوا زوجيا  فى كتفو األيسر وفى يده 
اليسرى ، بالسيوؼ ، وجرحوا ابنيا فى رأسو  وحطموا كؿ أبواب المنزؿ ، 

فيف لدييا، ولذلؾ تطمب سرعة وتخبره أف ىؤالء المجرميف غير معرو 
حصوليـ عمى االسعافات الطبية الالزمة ، وفى ختاـ الوثيقة نجد 

لكى يأخذ  االستراتيجوس يرسؿ عمى الفور مساعده سارابيوف 
معو أحد األطباء الحكومييف واالنتقاؿ إلى منزؿ السيدة لفحص حالة الجرحى 

ـ ، وىى تقرير  297إلى عاـ  : ترجع والثانية ( .8وتقديـ تقرير بذلؾ )
الطبيب الحكومى الذى  قدمو اوريميوس ثونيوس 

يسكف فى مدينة اوكسيرنخوس ، بخصوص فحص حالة باتاريوس 
  الذى ُأصيب بسبب اعتداء بعض األفراد عميو ، وفى حضور

، مساعد االستراتيجوس ،  اوريميوس ارينايوس 
يث وجد الرجؿ مصاب بجروح فى السػاعد األيمػف وجروح أسفػؿ ساعػده ح

: ترجػع إلى القػرف الثالث ، بيا اشارة إلى طمب  والثالثة( . 2األيسػر )
االستراتيجوس مف أحد األطباء الحكومييف تقديـ تقرير طبى عف حالة أحد 

 ( . 3األفراد الذى كاف قد تـ االعتداء عميو )

ذه الوثاثؽ حضور الموظؼ المبعوث مف قبؿ االدارة ويظير مف ى     
الرومانية ويشارؾ الطبيب فى التقرير المقدـ إلى الحكومة ، بصفتو شاىد ، 

                                                           
1
 - P. Oxy. : No. 3926 , LL. 34-40 

2
 - P. Oxy. : No.3245 , LL. 6-8,12-13 

3
 - P. Oxy. : No. 1556, LL. 2-7  
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وُتعد ىذه التقارير مف األوراؽ الميمة ، عندما يحاؿ األمر إلى القضاء ، 
ذا كاف الجناة  حيث يطالب المتضرر بالتعويض مستندًا عمى ىذا التقرير ، وا 

معروفيف ، كما فى الوثيقة األولى وجب عمى االدارة الرومانية تكميؼ  غير
 الشرطة بالبحث عنيـ وتوقيع العقاب الالـز عمييـ . 

 المجان الطبية  -4

لدينا بعض الوثائؽ البردية التى يتقدـ فييا المتضرريف بشكواىـ إلى      
ما يجعمنا نعتقد الموجيستيس ، الموظؼ المالى فى الحكومة الرومانية ، وىذا 

أف الشاكيف يبحثوف عف تعويضات مالية ، سواء أكانوا موظفوف حكوميوف 
أو بعض األىالى الذيف ُأصيبوا فى حوادث . فمف وثيقة بردية ترجع إلى عاـ 

 أحد لفحص الحكومييف األطباء مف أثنيف إليفاد إشارة بيا نجد ـ  386

 العاـ إلى ترجع أخرى ةووثيق ،  (8) مويس يدعى والذى الموظفيف

 ، اوكسيرنخوس مدينة فى الحكومييف األطباء مف أثنيف كتبو تقرير وىى ، نفسو
 ، الموجيستيس إلى  ،  وديديموس  اوريميوس وىما

 الذى الموظؼ   ابولمونيوس منزؿ إلى زىبا أنيما فيو يخبرانو

 ووجداه انطونيوس اوريميوس لدى مساعداً  يعمؿ

 وبنػاءاً  ، بسيطػة بحمى مصاب أنػوليمػا تبيف وبفحصو ، السرير عمى ممدداً 

 اقامتو اليستدعى مرضو أف حيث  المرض يّدعػى أنػو رجحػا فقػد ، ذلؾ عمى

 إلى شكوى وىى ، الثالث القرف مف ، ثالثة ووثيقة . (2) طويمة لفترة المنزؿ فى

 إلييا فذىب ، المنزؿ سقؼ عمييا  سقط فتاة بخصوص ، الموجيستيس

 لمدينة الحكومييف األطباء  وسيمفانوس وديديموس اوريميوس

                                                           
1
 - P. Oxy. : No. 983 

2
 - P. Oxy. : No.893 , LL. 24-26 
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 فى عميقة بجروح مصابة أنيا ووجدوا ، عمييا الكشؼ لتوقيع ، اوكسيرنخوس

 عمى الثالثة ووقعوا  اليمنى والركبة الكتؼ مف بالقرب أخرى وجروح ، السناـ

 اوريميوس قدمو تقرير وىى ، ـ 338 عاـ إلى ترجع ، الرابعة قةوالوثي . (8) ذلؾ

 اقميـ فى الحكومييف األطباء ، وسيمفانوس  وىيرونوس وديديموس

  بايسيوس اوريميوس حالة فحص بخصوص ، اوكسيرنخوس

 أنو تبيف ، االقميـ عاصمة فى الحكومى المستشفى فى الموجود 

 فى األنسجة فى وتوـر ، رأسو مف األيمف الجانب فى ةبالغ بجروح مصاب

 الساعد فى خفيفة وكدمة ، الساعد جمد فى وجروح ، الجبيو مف األيمف الجانب

  . (2) اآليمف

 تستمـز جميعاً  أنيا ، الموجيستيس إلى تُقدـ التى التقارير ىذه مف ونالحظ     

 يجعمنا ما اوىذ ، والجرحى المرضى فحص عممية طبيب مف أكثر حضور

 الكشؼ دقة لضماف وذلؾ ، أكثر أو طبيبيف مف تتكوف ، طبية لجنة أنيا نعتقد

 ما يطابؽ وىذا ، ضده أو المصاب لصالح تالعب أى اليحدث وكى ونزاىتو
 مدفوعة معينة لفترة أجازة الموظفيف أحد طمب فإذا ، الحاضر الوقت فى يحدث

 نفسو يعرض أف عميو كاف ، لو وقعت ما لحادثة مالى تعويض أو ، األجر

 مدى تقرر أف وعمييا ، طبيب مف أكثر مف تتكوف ، حكومية طبية لجنة عمى

 رأت حيث ، الثانية الوثيقة فى حدث ما وىذا . عدميا مف الطمب ىذا جدية

  انطونيوس اوريميوس لدى يعمؿ لذىا الحكومى الموظؼ ابولمونيوس أف المجنة

 وال ، طويمة لمدة الراحة التستدعى صحيةال حالتو وأف   المرض يّدعى كاف
 يقرروا أف فعمييـ ، التعويض تتطمب الحالة كانت إذا أما . المالى التعويض

                                                           
1
 - P. Oxy. : No.52 , LL .4-7 

2
 - P. Oxy. : No.3195 , LL. 28-31 
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 عمى جميعاً  ويوقعوا ، المصاب عمييا وجدوا التى الحالة تفصيالً  ويكتبوا ذلؾ

  . التقرير

 وفيقيم ، محدديف أطباء مجموعة مف تتكوف كانت المجاف ىذه أف ويبدو     

 ويدعـ ، والمرضى المصابيف لفحص بعضيـ إيفاد يتـ ، االقاليـ عواصـ فى

 مدينة فى تقيـ كانت اوكسيرنخوس اقميـ فى الطبية المجنة أف ، ىذا اعتقادنا

 فى وديديموس اوريميوس وىـ ، األخيرة الثالثة الوثائؽ فى كما اوكسيرنخوس

 ، الثالثة الوثيقة فى وسيمفانوس وديديموس واوريميوس ، الثانية الوثيقة
ف ، الرابعة الوثيقة فى وديديموس وسيمفانوس وىيروف واوريميوس  كنا وا 

 أيدينا تحت لما نظراً  ، المجاف ىذه بخصوص عاماً  حكماً  نطمؽ أف النستطيع

 اقميـ فى بوضوح موجودة تكوف تكاد األقؿ عمى أنيا إال ، وثائؽ مف

  . اوكسيرنخوس

  األجور -5

 ليـ الالـز العالج يمقوف األىالى كاف إذا ، اآلف نفسو يطرح لذىا والسؤاؿ     

 وكيؼ ؟ الحكومييف األطباء يتقاضاىا كاف التى األجور ىى فما ، بالمجاف

  . ؟ األجور ىذه ليـ توفر الدولة كانت

 لضريبة مسمى والرومانى البطممى العصريف فى اليونانية النقوش فى ورد     

 أرسينوى إقميمى فى األىالى مف تجبى كانت ،  عمييا يطمؽ

 والالغرض ، ماىيتيا تحدد لـ النقوش ىذه أف الحظ لسوء ولكف ، واكسيرنخوس

 الذيف األفراد بأسماء مقترنة الضريبة بذكر تكتفى كانت حيث ، جبايتيا مف
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 ، تياماىي لمعرفة محاولة فى االجتياد إلى الباحثيف دفع مما ، (8) يدفعونيا
 تُفرض تكف لـ الضريبة ىذه أف الباحثيف بعض فيرى . عمييـ المقررة واألفراد

 ، (2) األطباء أجور لدفع مخصصة وىى ، األىالى عمى بؿ األطباء عمى
  (3)لألىالى تُقدـ التى الطبية خدماتال أجؿ مف كانت انيا اآلخر بعضيـ ويرى

 حيف ، الضريبة عمييـ المفروض عمى ليس الباحثيف اختالؼ أف ىنا ويظير

نما ، األىالى مف ُتجبى كانت أنيا عمى اتفقوا  مف الغرض حوؿ الخالؼ وا 

 لألىالى المجانى العالج لتوفير أـ ، األطباء أجور لدفع أكانت سواء ، جبايتيا

 ،  األطباء أجؿ مف مخصصة كانت الضريبة ىذه أف نعتقد يجعمنا ما وىذا
 يداووف مف ىـ أنيـ اعتبار عمى ، عالجال مقابؿ فى أـ أجور أكانت سواء

  . العالج ويعطونيـ المرضى

 البردى فى االشارات بعض فمدينا ، األطباء يتقاضاىا التى األجور عف أما     

 بيف ما إلى ترجع بردية وثيقة فمف ، الدولة مف أجور عمى األطباء حصوؿ تفيد

 ألحد تدراخما خمسة دفع ىإل اشارة فييا ورد ، ـ896-868 عامى

 طبيب فييا يتسمػـ ، الميػالدى الثالث القرف مف أخػرى واشػارة . (4)األطباء

 ػ يومياً   كيراميوف واحد وىى ،  الخاصة الدفعػػات بعػض
 غير ومف ػ (5) األخرى والسوائؿ والزيت لمخمر كمكياؿ تستخدـ جرة الكيراميوف

                                                           
1
 - Tait , J.G. : Greek  Ostraca  in  the  Bodlian  Library  at Oxford , vol. I  

London , 1930 ; vol. II , with C.Preaux , London 1955 .No.1987, LL.4-5   
2
 - Rostovtzeff, M.:Alarge Estate in Egypt in the Third Century 

B.C.,Madison,  U.S.A. , 1922 , p.111 
3
 - P.Hib.: The Hibeh Papyri, 2vols.B.P.Grenfell, and Others , London , 

1950 , vol. I , Nos. 102-103 
4
 - - P.Oxy. : No. 3492, L. 24     
 
5
 - P. Harris : The Rendel  Harris  Papyri , volume  II  ,ed. by  J. A. 

Ankum H.W.Pleket , and P.J.Sijpesteijn ,Zutphen , Holland , 1985 . 

No.220 L.10 
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 الذى األجر مف جزء أنيا أـ يبلمطب كأجر تُقدر الدفعات ىذه كانت إذا المعموـ

 ويدعى  األطباء أحد استمـ ، نفسو القرف مف ، أخرى إشارة وفى . يتقاضاه

 أحد تقاضى ، الرابع القرف وفى ، (8) قمح أرادب ثالثة  ايوتيس

 مف وورد ، (2) قمح ونصؼ أردب  سارابيوف ويدعى  األطباء

 اقميـ فى العامميف بعض ستحقاتم بخصوص اشارة ، أيضاً  الرابع القرف

 ، أجره   امونيوس وىو األطباء أحد فييا تقاضى حيث ، ممفيس
  . (3) النوع أو لمكـ تحديد دونما

 يتقاضوف كانوا الحكومييف األطباء أف إلى ، االشارات ىذه مف ونخمص     

  فقط لعينيةا باألجور تتعمؽ االشارات ىذه أف ىنا والغريب ، الدولة مف أجوراً 

 فى موظؼ يتقاضى أف المنطقى غير فمف ، نقدية أجور أية إلى ُتشر ولـ

 أجور عف تتحدث التى البردية الوثائؽ أف حيث  فقط عينية أجوراً  الدولة

 إلى تشير ما دائماً  كانت ، والرومانى البطممى العصريف فى الدولة موظفى

 وليس ، العينية األجور بعض أحياناً  إلييا ويضاؼ نقدية أجور عمى حصوليـ

 حصوؿ النستبعد ولذلؾ ، (4) النقديػة   األجور عف االستغناء الممكف مف

 إضافة إال ىى ما العينية األجور ىذه وأف نقديػة أجور عمى األطباء ىؤالء

 ومدى ، األجور ىذه معدؿ لنا تحدد لـ الوثائؽ ىذه أف كما . النقدية لألجور

 فى موظفوف أنيـ اعتبار عمى شيرية مرتبات ىى ىؿ ، العمؿ بحجـ ارتباطيا

                                                                                                                                    


1
 - P. Wisc. : The  Wisconsin  Papyri I , ( Papyrologica   Lugduna - Batava 

, vol. XVI ) Leiden , 1967 . No. 29 , L. 19  

 
2
 - P.Oxy.: No. 2421 , L. 11 

 
3
 - P. Cairo- Preis. : No. 20, L. 11  

 
4
 - cf. B.G.U. : No. 692 . 
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 تـ التى والحاالت عالجيـ تـ الذيف المرضى بعدد ترتبط أنيا أـ ، ؟ الدولة

 عف تزد لـ وثائؽ مف أيدينا تحت ما ولكف ؟. والمصابيف الموتى مف فحصيا

 . فحسب أجر عمى حصوليـ تفيد ، عابرة اشارات مجرد

 الخصوصيون األطباء -ج

  الخاصة نفقتيـ عمى التعميـ فترة أتموا مف فيـ الخصوصيوف ألطباءا أما     

 ، منيا ليرتزقوف عمييا يتدربوف مينة أنيا باعتبار ، بمعرفتيـ المينة ومارسوا
 ما قمة وبرغـ ، يعالجونيـ الذيف المرضى مف أجورىـ عمى يحصموف حيث
 ىذه شأف مف ؿالتقم أنيا إال ، الخصوصييف األطباء عف وثائؽ مف أيدينا تحت

 العصر فى مصر فى لممجتمع ميمة خدمة تؤدى التى  األطباء مف الفئة

 . األطباء فئة مف ميماً  جانباً  ويشكموف  الرومانى

   ـ 58 عاـ إلى ترجع : األولى ، بردية وثائؽ ثالثة الخصوص بيذا ولدينا     
 يخبره يبالطب صديقو إلى األفراد أحد أرسمو خطاب وىى ، ارسينوى مدينة فى

 لمحموؿ وصفو بيا األولى ، إليو أرسميما المتيف الروشتتيف وصمتو قد أنو   فيو

 أما ، جيد فيو لممحموؿ بالنسبة أما . الكاوية لمزقة واألخرى (8ارخاجاثوس)

 بطمب فيو ولذلؾ ، الصمغية لممادة النسبية الفائدة مف تقمؿ فيى الكاوية المزقة

 باطف عمى خطر دوف استعماليا يمكنو قويػة يػةكاو  تركيبػة لو يحضػر أف منو

                                                           

1
 وعػاش الميالد قبػؿ الثالث القرف أواخر فى رومػا إلى ذىب يونػانى طبيب : ارخػاجاثوس - 

 وأشتير ، رومانياً  مواطناً  أصبح حتى ، القديـ التاريخ فى األطباء أشير مف وكاف ىناؾ

 . صاحبيا أنو اعتبار عمى بأسمو سميت حتى ، الطبية بتركيباتو
  255 ص 4ج ، السابؽ المرجع : سارتوف جورج              



 21 

 بروشػتو لو يرسػؿ أف منػػو فيطمب ، الصمغيػة الػمادة بخصوص أما ، القػدـ

 . (8) لألالـ المخفؼ النوع فييػا يكتب

 أف منو بطمب الطبيب إلى يكتب ىنا المريض أف الوثيقة ىذه مف ويظير     

 يرسؿ أف المنطقى غير ومف ، لو حالصال الدواء أنواع بيا روشتو إليو يرسؿ

 نعتقد يجعمنا ما وىذا ، المريض عمى الكشؼ توقيع دوف لمعالج وصفة الطبيب

 بنوع مسبقة دراية لديو ، األقؿ عمى أو ، عميو الكشؼ توقيع لو سبؽ قد أنو

 . الدواء ارساؿ مف مانع ىناؾ يكف لـ ولذلؾ ، صديقو منو يعانى الذى المرض
  الميالدى الثانى القرف إلى ترجع والتى : الثانية الوثيقة فى هنرا ما ذلؾ ويدعـ

 98 ارساؿ منو يطمب ، ابولمونيوس إلى  ىوريف مف خطاب وىى

 صندوؽ يعطيو لكى ، الخصوصييف األطباء أحد إلى ليعطييا فضية دراخمة

 عف عبارة يكوف أف شريطة ، والعقارب الثعابيف لدغات بعالج خاص دواء

 عميو متعارؼ دواء ىناؾ أف ىنا ويظير . (2) بالسكر ومغمفة مرة يرغ حبوب

 توقيع ضػرورة ىنا األمػػر واليتطػمب والعقػارب الثعابيف لدغػػات بعالج خاص

  . (3) المصاب عمى الكشؼ

 مدينة مف ، الميػالدى الرابػع القػػرف إلى فترجع : الثالثة الوثيقػة أمػا 

 مريضة لسيدة جراحية عممية أجرى قد كاف طبيػبػاً  فأ فييػا ويبػدو  اوكسيرنخوس

  آنذاؾ لديو يكف لـ والدواء المراىـ مف نوعاُ  ليا ووصؼ ،  كيرا ُتدعى

 ىذا إلييا أرسؿ بذلؾ عمـ عندما ،  ايوديموف أخييا أف حتى

                                                           
1
 - P.Mert. : No.12 ; Lewis : op.cit , pp.151-2 

2
 - P.Oslo. : No.54 , LL.5-9 

3
ُعثر علً ثعض الىثبئق الجردية هي العصر الروهبًً ، جحعلق ثجعض الىصفبت الطجية  - 

الوحعبرف عليهـب ، والحً يضحخذهـهب األهـبلً دوى الرجـىع إلً الطجيت ، وهـً جحعلق 

 الشعر ، وجكلش أطراف القذم وغيرهوب  ثعـالج جضبقظ

Marganne : op. cit. , pp.180-81 ; Lewis : op. cit. , pp.152-3  
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 ثالثة لو صديؽ مع ليا أرسؿ قد أنو ويخبرىا صحتيا عمى ليطمأف الخطاب

 . (8) الجراح لمطبيب يعطييا لكى قابض ودواء  المخموطة المراىـ مف أرطاؿ

 يقررىا التى العالج وصفات حوؿ تدور أنيا الوثائؽ ىذه مف ويظير     

 ما وىذا ، األجر مدفوع العالج أف حداىاإ فى ووضح ، الخصوصى الطبيب
 االدارة وساطة دوف بالمريض مباشرة يتصؿ كاف الطبيب ىذا أف نعتقد يجعمنا

 أخرى وأحياناً  ، العالج ويصؼ  الجراحية العمميات بعض يجرى ، الرومانية

  . مباشرة المريض مف يتقاضاه بأجر ذلؾ كؿ  أيضاً  لممريض يعطيو

 أطباء وجود إلى ضمناً  تشير التى األخرى ئؽالوثا بعض ولدينا     

 ترجع التى البردية الوثائؽ إحدى فتشير ، ارسينوى اقميـ قرى فى خصوصييف

 االقميـ قرى أحدى فى يسكف طبيب وجود إلى ، الميالدى األوؿ القرف إلى

 ىيرودس يدعى طبيب بسكف كاف ـ866 عاـ وفى ، (2) األرسينويتى

 ـ872 عػاـ تعداد وفى ، (3) لالقميـ التابعة ايوىميريا قرية فى ، 
 وىـ ، االقميـ قرى فى يسكنوف الذيف الخصوصييف األطبػاء بعض ذكر ورد

 وزويموس  (5) وبولوديكيف  (4) ىيراقميدس

 (6) والثيوس  (7) ، األمور بعض نفسيا الوثيقة وفى 

 األىالى عمى المفروضة العامة الضرائب اتبحساب تتعمؽ التى األخرى األمور

                                                           
1
 - P.Oxy.: No. 4001 , LL. 35-39 

2
 - P.Teb. : The Tebtunes Papyri , Egypt Exploration Fund , London ,  

vol.II , ed. by  Grenfell , Hunt  and  Goodspeed , London , 1907 . No.287, 

        L.9                        
3
 - B.G.U. : No. 1897 (a) , L.11              

4
 - B.G.U. : No. 1898 , L.256      

5
 - - Ibid  : L. 338    

6
 - Ibid  : L. 157    

7
 - Ibid  : L. 45     
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  ،  وىوريوف ىيراقميدس وىـ  األطباء مف أثنيف إلى اشارة فييا ورد ،
 المصرؼ فى   العامة الضرائب مف عمييـ المقرر يدفعوف ، ثيادلفيا قرية فى

 فى وذلؾ أوبالت وثالثة دراخمة عشر ستة وىى ، القرية فى الموجود المالى

 ماىية تحدد لـ الوثيقة أف الحظ لسوء ولكف (8) برميات شير مف عشر الثامف

 العامة الضرائب مف أنيا إلى باالشارة مكتفية ، جبايتيا والمعدؿ الضرائب ىذه

  . ثيادلفيا قرية فى األىالى مف ُتجبى كانت التى

 فى يسكنوف كانوا الخصوصييف األطباء أف إلى االشارات ىذه مف ونخمص     

 ، سكناىـ مناطؽ فى أيضاً  المينة يمارسوف كانوا أنيـ المنطقى مفو  ، القرى
  . مصر وقرى مدف فى األطباء انتشار يوضح وىذا

  المعابد أطباء -د

 فيما الوحى قراءة مجرد عمى ، باألطباء يتعمؽ فيما المعابد دور يقتصر لـ     

 البردية ائؽالوث إحدى فى ورد كما ، ال أـ الطبيب إلى سيذىب المرء كاف إذا

 الوحػى األفػراد أحػد فييػا يسػائؿ الػتى ، الميػالدى الثانػى القػرف إلى تػرجع التى

 عالج يتـ كاف أيضاً  بؿ ، (2) ال أـ ىيرموبوليس فى طبيب إلى سيذىب ىػػؿ

 التى الوثائؽ إحدى فى اشارة وردت حيث ، المعبد داخؿ األىالى مف المرض

 كممة إلى ، ممفيس معبد مف ، دىالميال الثانى القرف إلى ترجع

 ، عالج تـ قد أنو عمى ػ الكاممة غير ػ الوثيقة ناشر فسر وقد 
                                                           

1
 - B.G.U. : No. 1898  : LL. 90-92  

   

    

     

2
 - P.Oxy. : No. 3078 ; Coles , A. : “ More Papyri from the British 

Museum “ , J. E. A. , vol.53 , 1953 .pp.121-2 . 
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 العصريف فى المصرية المعابد أف  فمكف ويرى . (8) المعبد داخؿ سيدة

 لعالج أطباء بيا طبية كعيادة  صغيرة حجرة تضـ كانت ، والرومانى البطممى

 عالج عمى يقتصر لـ المعابد فى األطباء ورد أف ويبدو . (2) المرضى

 إلى ترجع بردية وثيقة فمف التحنيط عممية أيضاً  مارسوا بؿ ، فحسب المرضى

 اقميـ فى ، الرومانية االدارة مف موظؼ نجد ، الميالدى الثانى القرف نياية

 الذى المزيب بالمحموؿ يخبره أف األطباء أحد مف يطمب ، اوكسيرنخوس

 داخؿ إال يتـ يكف لـ التحنيط أف نعمـ ونحف . (3) التحنيط يةعمم فى يستخدـ

 المعابد فى العامميف أحد مف كاف الطبيب ىذا أف نرجح يجعمنا ما وىذا ، المعبد

 ىذه كانت فإذا ، التحنيط عممية يمارس طبيباً  نجد أف غريباً  وليس ، المصرية

 عمى تقتصر ، بطممىال العصر مف كبيراً  وجانباً  الفرعونى العصر فى  المينة

 مألوفاً  أمراً  تصبح قد  الرومانى العصر فى أنيا إال ، المصرييف الكينة فئة

 وليست ادارية وظائؼ إلى الوظائؼ ىذه مثؿ الروماف حوؿ أف بعد وبخاصة

 ذلؾ مف واألكثر بؿ ، نفقاتيا يتحمؿ أف يستطيع عادى مواطف يتقمدىا ، دينية

 الوظػائؼ عمى مزاد ، األحيػاف بعػض فى ، يػـتُق كانت الرومانيػة االدارة أف

 . (4) أكثر يدفع مف ويشترييا المعبد فى الخالية الدينيػة

 

                                                           
1
 - P.Oslo. : No.87 , L.9, p.81 

   
2

 - U.P.Z.  :  Urkunden der Ptolemaerzeit , Aelters Funda , Leipzig ,Berlin 

, 2vols. 1927 .I, p.34f. , p.40f. 

العصر الفرعونى أيضًا ، كاف بيا بعض األطباء الذيف  ُيذكر أف المعابد المصرية فى
    يعالجوف األىالى

Wilkinson : op.cit. ,p.352 
3
 - P.Oxy. : No.40, LL.8-10   

4
 - Lewis : op. cit., pp.93-97    
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  البيطريين األطباء -هـ

 فى مصر فى معروفاً  يكف لـ البيطرى العالج أف إلى الباحثيف بعض زىب     

 تعريؼ إال ىى ما اشارات مف البردى فى ورد ما وأف ، الرومانى العصر

 بعض عمى ُعثر ذلؾ مف العكس عمى ولكف . (8) المينى بالعمؿ لو العالقةو 

 تمؾ فى مصر فى البيطرى الطب وجود إلى بوضوح تشير التى البردية الوثائؽ

  . التاريخية الحقبة

 مف كمية شراء إلى تشير ، الميالدى الثالث القرف إلى ترجع : األولى     

 : والثانية ، (2) السباؽ خيوؿ لعالج دراخمة 811 بمبمغ الخضرى البقدونس
 مف األطباء ألحد دراخمة 68 مبمغ دفع إلى اشارة بيا ، أيضاً  الثالث القرف مف

 يرسؿ ، الميالدى الرابع القرف مف : والثالثة ، (3) الجماؿ بعض عالج أجؿ

 يطمب األطباء أحد إلى يرسؿ سوؼ أنو يخبره أبيو إلى خطاب االفراد أحد فييا

  . (4) يمتمكونو الذى الحمار لقدـ عالج عف ثالبح منو

 فى بيطرى طب ىناؾ أف تبيف أنيا إال ، محدودة االشارات ىذه أف وبرغـ

ف ، العمؿ بيذا يقوموف وأطباء بؿ ، مصر  كاف ىؿ ، المعموـ غير مف كاف وا 

 أف وبخاصة ، ؟ الحيواف يعالج الذى نفسو ىو االنساف يعالج الذى الطبيب
                                                           

1
 - Ibid : p. 153 

2
 - P. Oxy.: No. 2144, LL.3-5  





  
3
 - B.G.U. : No. 921 L.21  

  
4
 - P.Hermopolis = Papyri from Hermopolie ,ed.by B.R.Kees , London, 

1964, No.15, LL.8-10  
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 تحديد دوف ، طبيب أى  وىى ، واحدة الحالتيف فى انيةاليون التسمية

 الطب فروع إلى تشر لـ البردية الوثائؽ أف كما ، فيو يتخصص الذى العمؿ

 المتخصص الطب أف أشرنا أف سبؽ ولكف ، الرومانى العصر فى التخصصية

ذا ، الفرعونى العصر فى مصر فى معروفاً  كاف  عدفالنستب ، المقارنة لنا جاز وا 

 الطب مينة يمارسوف كانوا الرومانى العصر فى مصر فى األطباء أف

     . فروعيا أحد ىو البيطرى الطب وأف المتخصص

   االجتماعية الحالة -و

  طيب وبدخؿ ، متميزة اجتماعية بأوضاع يتمتعوف كانوا األطباء أف يبدو     

ف  القرائف ببعض أمدتنا قد الوثائؽ أف إال ، ذلؾ عمى بردية أدلة النمتمؾ كنا وا 

  . إليو زىبنا ما توضح التى

 أف مف الرغـ فعمى ،  العامة الخدمة ىى -: األولى القرينة     

 بقدر تجنبيا يحاولوف كانوا حتى ، األىالى عمى عبأً  تمثؿ كانت العامة الخدمة

 بعض نجد ، (88) بتيديده أو بالترشيح المختص الموظؼ برشوة إما ، االمكاف

 ، منيا أعفائيـ رغـ الخدمة ىذه بأداء خاطر طيب عف يتقدموف األطباء
 مف إلييـ تحويميـ يتـ الذيف األىالى عمى المجانى الكشؼ توقيع فى وتتمخص

 ،  ـ843-841 عامى بيف ما إلى ترجع بردية وثيقة فمف ، الرومانية االدارة
 فاليريوس ركوسما ويدعى األطباء أحد فييا يتقدـ ، أرسينوى اقميـ مف

 إلى بشكوى  جيميموس

 العامة الخدمة  أداء مف اعفائو منو يطمب - مصر والى - البرايفكتوس

 ُكمؼ أف سبؽ قد أنو اعتبار  عمى ، األىالى مداواة فى والمتمثمة إليو المنوطة

                                                           
1
  - Lewis : op. cit., pp. 180-181 
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 باكخياس قػريتى مػف بالقرب لمدولة الممموكة األراضى بعض عمى باألشراؼ

 وىيفايستياس  لقسـ التابعتيف 

 أربعة لمدة عامة كخدمة ، أرسينوى إقميػـ فى ىيراقميدس

 عمالً  كاف عميو تحويميـ يتـ الذيف المرضى عمى بالكشؼ عممو وأف ، سنوات

 عمى أجبروه ، الرومانيػة االدارة موظفى ولكف ، مجتمعو لخدمة تطوعياً 

 ، (8) خدمة مف أداه بما يكتفى أف أراد عندما الخدمة ىذه  أداء فى مراراالست
 فى األىالى عمى العامة الخدمة يفرض كاف الرومانى القانوف أف نعمـ ونحف

 أقصى فى أعواـ ثالثة إلى عاـ مف تتراوح محددة زمنية ولفترة معيف مجاؿ

 لفترة العامة دماتالخ ألداء الترشيح مف استبعاده ذلؾ بعد يتـ ثـ ، الظروؼ

 ، واحد آف فى ميمة مف بأكثر اليقوـ كما ، أخرى مرة ترشيحو إعادة قبؿ طويمة
 إقميـ فى الدولة ممتمكات بعض عمى أشرؼ أف سبؽ قد ىنا ماركوس والطبيب

 بالمعدالت قارناه ما إذا ، كبير زمنى معدؿ وىذا سنوات أربعة لمدة أرسينوى

 األحواؿ أغمب فى وىى ، األخرى الوثائؽ عضب فى الحكومية لموظائؼ الزمنية

   . تطوعياً  عمالً  أيضاً  يعتبر ذاتو حد فى وىذا ، (2) واحد عاـ

 اقميـ مف ، الميالدى الثانى القرف أواخر إلى ترجع أخرى ووثيقة     

 اوكسيرنخوس

   فاليريوس يدعى طبيب طرفييا أحد كاف ، قضائية جمسة وىى

  ايوديموف ويدعػى الرومانػػية االدارة مف وظػؼم اآلخػر والطػرؼ

  فييا بالعمػؿ ُكمؼ قد كاف التى العامة الخدمة مف اعفائو الطبيب فييا وطمب

 تعدت طويمة ولمدة إليو ُتحوؿ كانت التى الحاالت كؿ بعالج قاـ قد أنو ويذكر

                                                           
1
 - P.Fay. :  Fayum Towns and their Papyri , ed. B.P. Grenfell, A.S. Hunt 

and D.G .Hogarth , London , 1900 , No. 106 , LL.8-11, 20-22 
2
 - cf  Lewis : op.cit. , pp.177-179 
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 المػدة ىػذه تبراع أنو مف الرغـ وعمى ، العامة الخدمة أداء فى بو المسموح الحد

 ىذه مف اعفائو رفضت الرومانيػة االدارة أف إال ، منو تطوعى عمؿ الطويمة

 . (8) القضاء إلى المجوء إلى الطبيب ىذا دفع مما ، ذلؾ طمب عندما الخدمة

 مف يقدموف كانوا األطباء بعض أف إلى ، الوثيقتيف ىاتيف مف ونخمص     

 ، عمييـ مفروض وليس تطوعى كعمؿ ، ةالعام الخدمة أداء عمى أنفسيـ تمقاء
 ىذه إلى تنظر كانت الحكومة ألف الخدمة ىذه مف االعفاء بطمب شكواىـ أما

 منيا االعفاء طمب فى الحؽ ليـ ليس دائمة ىدية أنيا عمى الكريمة األعماؿ

 فى كانوا أنيـ تبيف األعماؿ ىذه بمثؿ قياميـ أف والميـ ، ذلؾ أرادوا وقتما

  . لذلؾ تؤىميـ واقتصادية ةاجتماعي وضعية

 ورد حيث ، متوفيف ألطباء ميراث بخصوص فيى -: الثانية القرينة أما     

 زراعية أرض يقتسموف األطباء أحد لورثة إشارة ، البردية الوثائؽ أحدى فى

 األفراد أحػد فيو نجػد ، أوستراكا قطعػة عمى ونقػش ، (2) مورثػيـ يمتمكػيا كاف

 قد كانت سيدة تمتمكيا التى الزراعيػة األرض عػف وعينى ىنقد ايجػار يدفػع

 بعض أف ، االشارتيف ىاتيف مف ويظيػر ، (3) الطبيب أبييا عف ورثتيا

 ما وىذا ، كأطبػاء عمميػـ جانب إلى زراعيػة أراضػى يمتمكوف كانوا األطباء
 ، الزراعية األراضى امتالؾ مف مكنيـ قد الطب فى عمميـ أف نعتقد يجعمنا

 الطب مينة أف ذلؾ إلى اضؼ ، متميزة اجتماعية مكانة فى وضعيـ وبالتالى

 متابعة عمى المالية القدرة تعمميا فى تتطمب كانت ػ اشرنا أف سبؽ كما ػ نفسيا

 طالب يكوف أف بالضرورة يستمـز ما وىذا الطبية المؤلفات وقرائة االساتذة
                                                           

1
 - P.Oxy. : No. 40 , LL. 5-7 

2
 - P.Hermupolis : Papyri aus Hermupolis , ed. by H.Moehler , Berlin, 

1974,No. 2159 , L. 11 
3
 - Shelton, J.C.: Greek Ostraca in the Ashmolean Museum from 

Oxyrynchus and Other Sites , Firenze , 1988 , No. 41, LL.2-4   
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 بادئ فى  كاف أنو ، نرجح جعمناي ما وىذا التعمـ عمى المالية القدرة لديو الطب

 . متميزة اقتصادية بمكانة متمتعاً  األمر

   الخاتمة

 فى العممى الجانب يشكموف كانوا األطباء أف إلى البحث ىذا مف ونخمص     

 الذيف ، واألدعياء الخرافات عف بالطب يبعدوا أف يحاولوف ، األىالى مداواة

 الروماف وتبعيـ البطالمة نجد ىنا ومف . ينفعونيـ مما أكثر بالمرضى يضروف

 ، الناس بصحة تيتـ التى الميمة السكانية الفئة ويعتبرونيـ باألطباء ييتموف
 حيث بالتعميـ فبدأوا ، الطب لممارسة مؤىميف أطباء إيجاد عمى حرصوا ولذلؾ

 لكبار الطبية المؤلفات يقرأ : طبيباً  يصبػح حتى عػدة بمراحػؿ يمػر الطالػب كاف

 كيفيػة منػو ليتعمػـ لممرضى زياراتػو فى ويتبعػو األطبػاء احػد لػدى يتػدرب اءاألطب

 الشفاء حتى المريض ومالحظة الدواء ووصؼ المرض ومعرفة الكشؼ توقيع

  . المينة يمارس طبيباً  يصبح المراحؿ ىذه وبعد . التاـ

 خصوصى وطبيب ، حكومى طبيب إلى ، ذلؾ بعد األطباء ينقسـ ثـ     

 فى ، منيا أجره ويتقاضى ، الدولة نفقة عمى يتعمـ الذى ىو الحكومى بيبالط

 عمى الكشؼ يوقع ، الحكومة بيا تكمفو التى األعماؿ بكؿ يقوـ أف مقابؿ

 فى المصابيف يفحص ، بالدفف تصاريح ويستخرج المتوفيف يفحص المرضى

 مع ويشكؿ ، اصابات مف وجده عما لمحكومة تقرير ويقدـ االعتداء حوادث

 المرضى ليفحصوا طبية لجنة ، الحكومييف األطباء مف زمالئو بعض

 أما . مالية بتعويضات يطالبوف الذيف ، واألىالى الموظفيف مف والمصابيف

 المينة ويمارس ، الخاصة نفقتو عمى يتعمـ الذى فيو  الخصوصى الطبيب

 عمى ويحصؿ ويداوى يكشؼ ، بالمرضى مباشرة يتصؿ حيث ، منيا ليرتزؽ

  . المريض مف أجره
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 إلى يزىبوف الذيف األىالى يعالجوف الذيف ، المعابد أطباء أيضاً  وىناؾ     

 الذى الطبيب كذلؾ . الموتى بتحنيط أحياناً  ويقوموف بؿ ، لمعالج طمباً  المعبد

ف ، الحيوانات يعالج  بشرى طبيب أـ بيطرياً  طبيباً  كاف إف نجـز لـ كنا وا 

 العصر فى مصر فى بيطرى طب ىناؾ أف الميـ ، اتالحيوان معالجة بامكانو

  . الرومانى

 حيث ، متميزة اجتماعية بأوضاع يتمتعوف كانوا األطباء أف تبيف وختاماً      

 خدمة أجؿ مف ، نفسو تمقاء مف ، العامة الخدمة بأداء يتطوع بعضيـ رأينا

     . زراعية ألراضى اآلخر بعضيـ ويمتمؾ بؿ ، فيو يعيش الذى مجتمعو
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