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المــقـــدمـة
لقد كانت أنجازات سكان بالد الرافدين بمختمف العموم و المعارف دليل ىام عمى عظم حضارتيم
التي أنتشرت في أرجاء العالم القديم ،الى كافة االقوام القريبة و البعيدة،أذ أبتكرت تمك الحضارة
أختراعات عممية كانت تيدف الى خدمة المجتمع و لممحافظة عميو ماديا و معنويا عن طريق
أستخدام وسائل سحرية و تصورات و أفكار عممية ،و ما يزال تأثير الكثير من مفرداتيا قائما في
مجتمعاتنا الحالية المتحضرة،وأن أغمب تمك االنجازات لم يتم منحيا ماتستحق من المعرفة
والدراسة ألسباب عدة ،يتعمق قسم كبير منيا بأن تركيز معظم االبحاث كان و اليزال ينصب
عمى محاولة فيم مقومات الحضارة الرافدينية و تفسيرىا بشكل ديني و جعل الفمسفة الدينية ىي
المعيار الذي تقف دونو كل الجوانب الحضارية األخرى ،عمما أن ىذا التحميل فيو الكثير من
الغبن لحضارة تجاوزت بفجرىا المبكر كل الحضارات األخرى،و أن وظفت الدين لخدمة البشر
لكنيا أيضا تعاممت بموضوعية مع مختمف العموم ،و ناقشت أمور عممية بحتة كانت غاية في
الدقة رغم تأطير الكثير منيا بأطار كينوتي،مثل عمم التنجيم و الرياضيات و الطب ،لذا كان
البحث موضوع الدراسة ىو محاولة لتسميط الضوء عمى تمك االنجازات خاصة فيما يتعمق منيا
بممارسة مينة الطب ،والتصورات الفكرية االعتقادية العممية التي تشوبيا الخرافة في حضارة بالد
الرافدين في ما يخص تمك المينة ،و دور أصحاب تمك المينة من االطباء الكينوتيين الذين
عالجوا الناس من منطمق ديني بواسطة السحر و أصحاب العمم الذين كان دليميم العالمات
المرضية و أسبابيا و طرق معالجتيا متخذين من العقاقير الطبية سبيال لشفاء المرضى من
الناس ،وفق نظرة عممية موضوعية بحتة 0
فتناول البحث عدة نقاط ىي :
تاريخ مينة الطب و الدور الريادي لألطباء السومريين و االكديين في مجال األمراض و أسبابيا
و عالجيا  ،أذ برز االطباء بنوعييم الطبيب الكاىن الساحر الذي يداوي الروح بالدرجة االساس
و ىو ما يمكن أن ندعوه حاليا بالطبيب النفسي الذي يؤول كل عمة جسدية الى خمل نفسي سبب
مرضا عضويا ،و النوع الثاني ىو الطبيب الذي يعالج األعتالل الجسدي بوسائل عممية و
وصفات عالجية 0ثم يتطرق البحث لذكر أصناف االطباء من النوعين المذكورين في بالد
الرافدين و يشرح عمل كل منيم بحسب ألواح النصوص االثارية المكتشفة0
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و أخي ار يورد البحث أىم االحكام و الق اررات الصادرة بحق االطباء سواء ما يتعمق منيا بالعقوبات
الجزائية بحق من يسيء أستخدام المينة ،أو من يتسبب في موت االنسان أو الحيوان بالنسبة
لألطباء البيطريين ،و يتطرق البحث الى ذكر بعض التشريعات عن مقدار االجور التي كان
يتقاضاىا أولئك االطباء في بالد الرافدين0
أوال :الجذور األولى لمينة الطب في بالد الرافدين
أشار أحد الباحثين الى أن االعتقاد السائد عن تاريخ الطب عند االقوام الجزرية و منيم العرب لم
ي كن يتعدى عصر قبيل األسالم،حتى أتحفتنا حضارة بالد الرافدين بمواضيعيا الطبية المتنوعة و
الموغمة في القدم و التي كان لتمك الحضارة دور بارز فييا،أذ أن السكان من السومريين و
األكديين كانوا الرواد األوائل في مجال العموم الطبية المعتمدة عمى المعالجات النفسية و
األمراض الجسدية التي تظير عمى الجسد

()1

و أن أقدم الجذور المبكرة و البدائية األولى لمينة الطب الرافديني تعود بتأريخيا الى ما قبل
(  )3000سنة قبل الميالد عند سكانو من السومريين الذين توضحت عمى أيدي كينتيم السحرة
من صنف الـ (مشماشو  )MAšMAšUأولى طرق العالج الكينوتي ،أذ تولوا معالجة الناس
بصفتيم أطباء لمروح و لمجسد عن طريق الرقي و قراءة التعاويذ بأستخدام أساليب سحرية ،ثم
ظير الطبيب السومري المدعو بـ (آزو ،) AZUالذي بدأ عمى يده عمم الطب المعتمد عمى
التشخيص و المعالجة العممية البحتو ،أذ يشير أحد النصوص المكتشفة من موقع (أبيال) في
سوريا والمؤرخ بحدود االلف الثالث قبل الميالد ،كيف أن الطبيب المذكور يمتمك أبرة أبرونزية
يستخدميا في عالج المرضى مع بعض المواد التي كان يقوم بوزنيا ،و قد ذكرت نصوص طبية
أخرى واضحة المعالم كتبت بالمغة السومرية و بالخط المسماري تعود الى عصر أور الثالثة
(2004-2112ق0م) أن أقدم االطباء كان يدعى بـ (آزو) و ىو الشخص الذي كان يعالج
المرضى من الناس عن طريق تحديد االدوية التي تناسب كل مرض ،ثم تطورت مينة الطب في
العصر البابمي القديم و في العصر البابمي و اآلشوري الوسيط ،أصبحت تعتمد عمى التخصص
و قراءة المراجع الطبية
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أذ أنتعشت ىذه المينة و تطورت بشكل كبير و ميم لدى االقوام

الجزرية من اآلشوريين والبابميين،الذين أولوىا مستوى عال من األىتمام ،فقد وضعت شروطا
صارمة تنظم عمميات ممارسة تمك االعمال العالجية التي يقوم بيا االطباء من االصناف
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المختمفة ،حتى أنيم قد أدخموا في قوانينيم مبدأ الثواب و العقاب لمحاسبة من يسيء لمعمل
الطبي وفق أحكام جزائية و حددوا العقوبات ضد من يرتكب االخطاء الطبية ،و قد أشارت
النصوص التي أكتشفيا المنقب (ىنري اليارد) في بالد آشور عام (1849م) و التي تتضمن
( )800نص طبي ىو من نتاجات الحضارة الرافدينية و التي ترقى بتـاريخيا الى حدود سنة
(2000ق0م) الى معمومات و مالحظات و مناقشات مرضية مفصمة دونيا صنف من االطباء،
دعي أحدىم بـ(آسو ، )asȗوبحسب تمك النصوص المكتشفة فقد كان ىناك تنظيم لمسؤوليات
االطباء خاصة الجراحين من ىذا الصنف ،أذ أىتم أولئك االطباء بتحديد االمراض و أجراء
العمميات الجراحية لشفاء المرضى  ،و تمتعوا بالحصول عمى أجر يساوي ( )10شيقالت من
الفضة و ىو مبمغ أعمى من ما كان يدفع لألعضاء الحكوميين من الموظفين البارزين في مجتمع
بالد الرافدين ،وقد عالج االطباء المذكورين حاالت أنسداد االمعاء مستخدمين في وصفاتيم
العالجية المراىم و الحقن الشرجية،كما قاموا بتنظيف الدمامل و الخراجات الناتجة عن
االلتيابات في مختمف مناطق الجسم و معالجة التقيحات االخرى،و أيضا أستخدموا زيت السمسم
،و نجد عمى ختم يعود الى أحد االطباء البابميين يرقى بتأريخو الى قبيل العصر البابمي القديم
رسم ىو عبارة عن سكينتين متشابكتين ،و ىو حاليا معروض في متحف الموفر بباريس ،و الذي
يمثل نموذجا رائعا لمستوى و مكانة الطب و الطبيب في بالد الرافدين في تمك الحقبة الزمنية
الموغمة في القدم ،عمما أن ممارسة مينة الجراحة كان يمارسيا الحالق اآلشوري الذي دعي بـ
) (gallabuمنذ وقت مبكر،و أختص ىذا الصنف من االطباء الحالقين بجراحة وسم العبيد
عمى جباىيم أو أيدييم ،أضافة لعمميم االساسي في حالقة الشعر و عالج االسنان و عمميات
قمعيا،و ىذا ما كان شائعا في أوربا حتى عصر النيضة
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ثانيا:أصناف االطباء
بشكل عام كانت العموم الطبية السومرية تنقسم الى ثاللث مجموعات ،األولى ىي مجموعة
نصوص طبية بحتو و الثانية مجموعات الطالع أو نصوص العالمة (االشارة) و الثالثة
مجموعات نصوص متنوعة تعتمد عمى الصدفة في تشكيل االمراض و المارسات الطبية ،وقد
أمدتنا االلواح الطينية السومرية بمعمومات عن أشكال التقسيمات الطبية التي كانت سائدة في
المجتمع الرفديني آنذاك،أذ كان الطب ينقسم لدييم الى قسمين أوال الطب الكينوتي المعتمد عمى
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السحر و قراءة الطوالع و أستشارة الفأل و نوع ثاني يعتمد عمى الحقائق العممية البحتو

()4

و قد

أشارت المصادر األكدية الى وجود نوعبن من االطباء لمعالجة وشفاء الناس،األقدم ىم االطباء
السحرة من كينة المعابد خاصة من صنف الـ (بارو  )bârȗو (األشيبو  )āšipuو الذين كانوا
يمارسون نفس عمل زميميم االكاىن السومري المدعو (مشماشو)MAšMAšUالذي سبقيم في
تأريخ المعالجات و شفاء المرضى أذ كانت تمك االصناف من االطباء الكينوتيين يعالجون
مرضاىم بالرقي و التعاويذ و السحر الديني،و الصنف الثاني ىم االطباء الذين أعتمدوا في
عمميم عمى العموم الطبية الصرفة و الذين مثميم الطبيب السومري المدعو بـ (آزو (AZUو
األكدي (آسو)asȗ
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و ىذا ما أكدتو المكتشفات اآلثارية التي أشارت الى أن أول ذكر لمطبيب

قد ورد في لوح من العصر السومري المبكر و دعي بالطبيب الممارس تحت أسم (لولو) ،و قد
أكتشف الموح المذكور في مدينة (أور) من قبل (ليونارد وولي) ،و الذي يعود تأريخو الى حوالي
سنة (2700ق0م) ،اذ نقشت عمية المفردتان (لولو،الطبيب) ،و كان لمطبيب في تمك الحقبة
المبكرة من التاريخ منزلة أجتماعية عالية نسبيا مقارنة مع زمالئو من أصحاب المين األخرى ،و
نستدل عمى ذلك من خالل بقايا بعض الرسوم عمى أناء نذري و عمى الختم االسطواني العائد
ألحد أطباء مدينة لكش السومرية الذي دعي بـ (أورلوگال ايدنا) ،فقد وصف الطبيب المذكور
بأنو كان يحتل وظيفة ميمة تحت حكم (أور -نينكرسو) أبن الحاكم (كوديا)،و يبدو عمى تمك
البقايا رسوم (اآلالت الطبية التي تشبو الدوارق و األبر و المباضع و أحقاب الزيت و األعشاب
الطبية)
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و قد أرتفعت منزلة الطبيب عند األكديين السيما اآلشوريين منيم ،اذ شاع ذكر

الكثير من االطباء خاصة الذين كانوا يعممون في البالط اآلشوري،حتى أن عدد منيم قد وردت
أسمائيم في االلواح المدونة مثل الطبيب (آرام شو) و (أراد نانا) و (آبال أيدنا) الذين عاصروا
الممك (أسرحدون) و ولده (آشوربانيبال) ،كما وردت أسماء ألطباء آشوريين آخرين منيم
الطبيب (أشاريد) و ولده (مردوخ ماككور) ،و قد ذاعت السمعة الطيبة ألطباء بالد الرافدين
حتى أن بعضيم قد أرسل بأمر من الممك لمعالجة بعض المموك من األصدقاء و الحمفاء ،لذا
فقد أثرت العموم الطبية لبالد الرافدين في االقوام البعيدة و القريبة بصورة مباشرة أو غير مباشرة
،خاصة فيما يتعمق بقراءة الفأل عن طريق فحص كبد الحيوان الذي كان قد أنتشر و بشكل واسع
عن طريق كينة (البارو) البابميين و اآلشوريين و أخذه عنيم الفرس و الحثيين الذين نقموه الى
اليونانيين و الرومان

()7
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وقد ورد الشيء الكثير من المعمومات عن الطب و األطباء من من مصادر متعددة و ربما كانت
تمك المعمومات قد أستخدمت كأحدى وسائل العالج الروحاني من قبل الطبيب الكاىن الذي
يعتمد بشكل كمي عمى األدعية و التراتيل و التعاويذ و الرقي لشفاء االمراض خاصة النفسية
منيا،كما وصمتنا معمومات ميمة من الرسائل الشخصية و العامة المرسمة من االطباء أو مرسمة
ألييم،تتحدث عن ممارسة مينة التطبيب و المعالجات التي تمت و أسبابيا و التي تم ذكرىا في
النصوص القانونية المتعمقة بمكانة الطبيب و مقدار أجره و عقوبتو ،و أيضا أشارت المالحم و
االساطير الى الدور الذي يحضى بو الطبيب في مجتمع بالد الرافدين،و ظيرت مفردات لغوية
تتضمن أسماء االمراض و مصطمحاتيا العالجية التي كتبت بالمغتين السومرية و االكدية في
معاجم خاصة ،وعمى الرغم من وصف الطب الرافديني بأنو طب التعاويذ و السحر و الشعوذة،
اال ان قسما كبي ار من االلواح الكتابية المكتشفة كانت ال تعتمد اال عمى العالج المباشر وفق ما
يظيره الجسد من عالمات أعتالل ،عمما أن الطب الحديث أخذ يؤكد و بشكل كبير و واض
عمى أن كل وسيمة روحانية تساعد عمى رفع المعنويات النفسية لممريض تنفع في تدبير
العالج،لذا فأن كل ما كان يقوم بو الطبيب الـمعزم المدعو بـ (أشيبو  (āšipuو زميمو الطبيب
العراف المدعو بـ (البارو  )bârȗمن أدعية و تراتيل و رقي و تعاويذ كان لو أثر فعال في شفاء
المرضى بالتعاون مع الطبيب السريري (آزو /AZUآسو  )asȗالذي يعالج الجسد معتمدا عمى
ما كان يظير لو من أعراض و عالمات المرض
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عمما أن نصوص الوصفات الطبية (العالجية) قد رّكزت عمى الجانب العالجي في الغالب من
دون اإلشارة إلى الحاالت المرضية التي استدعت تحضير ىذه الوصفات ،وتبدأ عادة بذكر المواد
المستعممة في تركيب العالج ،ومن ثم طريقة تحضيره والتي كثي ار ما كان يستخدم فييا بعض
المواد المذيبة مثل الماء أو الجعة أو النبيذ أو الزيت ،أو أنيا تحتاج إلى تمريرىا عمى بعض
العمميات مثل التسخين أو الحرق ،كما استخدمت تمك الوصفات بطرائق مختمفة منيا ما
ىوخارجي كالكمادات والمس
صمب

عمى

ىيأة

بالزيت أو داخمي عمى ىيأة سوائل أو محاليل أو بشكل

حبوب،كما

بعضيا

كان

يؤخذ

عن

طريق

التبخير،

و أن تمك النصوص التشخيصة والوصفات العالجية كان معظميا يعود إلى العصر اآلشوري
أن أىم تمك النصوص الطبية كانت قد ُك ِشف عنيا
الحديث (612-911ق0م) ،ومن المالحظ ّ
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في مكتبة الممك(آشوربانيبال)(626-668ق0م) والتي تناولت أنواعا من األمراض فضال عن
ذكر أسبابيا وأعراضيا ومعالجتيا ،فقد ورد في بعض نصوص المكتبة المتعمقة بالطب،أسماء
( )250نوعا من النباتات و ( )120مادة معدنية و ( )180مادة متفرقة أستخدمت لمغرض
نفسو وذكرت البيرة والشحوم والزيوت والشمع والعسل بوصفيا معالجات ،ومن دراسة تمك
المعالجات تتض معرفة الطبيب اآلشوري بخصائص األعشاب والنباتات وكذلك المعادن ،كما
صنفت األدوية وخصائصيا فعمى سبيل المثال ،قد أدرك الطبيب الرافديني خصائص الخشخاش
بوصفو منوما ومسكنا و مخد ار،ولعل أبرز ما امتاز بو الطب اآلشوري أيضا في المعالجة تعدد
الوصفات  ،إذ كان الطبيب يكتب وصفة لمرض معين ويتموىا بثانية وثالثة ،وقد يصل العدد إلى
أكثر من عشر وصفات ،وربما كانت تستعمل الواحدة تمو األخرى عند عدم الحصول عمى
الشفاء
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الطبيب (المعاج الروحي)

أ  -الطبيب الكاىن العراف (البارو :) bârȗ
لقد وردت أصناف كثيرة من الكينة في حضارة بالد الرافدين لكن من أختص منيم بميمة
معالجة المرضى كان الطبيب العراف األكدي (البارو  )bârȗفقد وردت ىذه المفردة و التي
تعني يفتش أو يالحظ منذ العصر األكدي ،و أشارت بشكل أدق الى (العراف) الذي يق أر
االشارت و يفسرىا و يتنبأ من خالليا بالمستقبل ،و ىناك من ترجميا عمى أنيا
ا
العالمات و
تعني (البارع) ،أو كممة تدل عمى الشخص الذي يبرىء االمراض ،فقد كان كينة (البارو) يمعبون
دو ار ميما في معالجة االمراض ،و معرفة الفأل و تفسير االحالم و رصد الكواكب وتحديد االىمة
و األيام المناسبة لمشروع باالعمال و معرفة أيام السعد و النحس و أعداد الروزنامات،لذا نالوا
منزلة ميمة عند المموك والحكام ،حتى أن ذكرىم كثي ار ما ورد في المراسالت اآلشورية

()10

و

يقوم الكاىن المذكور بدور الطبيب الذي يستخدم نوع معين من السحر لشفاء مرضاه،و قد لمع
نجم ىذا الصنف من االطباء عند االقوام الجزرية البدوية االكدية بسبب أن تمك االقوام كانت
تعتقد بوجود عالقة بين ظيور المرض و بعض الظواىر البيئية المحيطة ،مثل حركة الحيوانات
و الكواكب و غير ذلك من من التغيرات الطبيعية،لذا لم يتم التركيز عند تمك االقوام عمى
المعالجات العممية الدقيقة التي تنتج عن الفحص الدقيق لجسد المريض،و لكن بتطور العصور
تراجعت أىمية الطبيب الروحاني أمام الطبيب المدعو بـ (آزو /AZUآسو )asȗالذي يبني
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تشخيصو عمى ما يراه في المريض و ال يعتمد عمى غير ذلك من األمور التي يأخذ بيا زميمو
من النوع الثاني أي العراف و بتعبير أدق كان (البارو) عند البابميين يشير الى وظيفة المتبصر
في الظواىر أي البصير بيا،و أنو الشخص المراقب الذي يكون عمى صمة باطراف عممية
العرافة و ىي(اآللية،الظواىر،العالمات،االنسان)،فيو من وجية النظر االعتقادية لسكان بالد
الرافدين قادر عمى التواصل مع االرباب بحكم مكانتو الدينية ،كما أنو يحمل الحكمة التي تمكنو
من معرفة او تفسير الظواىر الكونية الفمكية الطبيعية و الحيوانية واالنسانية

()11

لقد كان (البارو) من صنف الكينة الذين تمتعوا بمنزلة عميا،فقد أشترط بمن يحصل عمى ىذا
الصنف أن يكون سالما من التشوىات الخمقية ،فمثال تشوه الجمد أو أقتطاع جزء منو أو قمع أحد
االسنان كان يحرم الشخص من أن يصب من ىذا الصنف،أذ أن روح االلو كان تحل بجسد
الكاىن المذكور بحسب معتقدات سكان بالد الرافدين ،لذا كان يجب أن يتمتع بنوع من الكمال
الجسدي ليستطيع تأدية مينتو بنجاح ،و قد كانت ىناك درجات في تولي المسؤولية و االشراف
عمى كينة (البارو) ،فمنيم العراف الرئيسي الذي يدعى بالمغة االكدية بـ ( )rabi bariيعمل في
خدمة البالط الممكي أو المعبد و يكون مشرفا عمى عمل العرافين الصغار من كينة الصنف
المذكور،و كان عراف ىذا الصنف يعمل عمى قراءة الطوالع ،أضافة الى دوره الرئيسي في
مجال الطب الذي يتمخص بالتنبؤ بتشخيص االمراض عن طريق العرافة و يتم ذلك بتأدية
الصالة الى اآللية عند الصباح الباكر بعد أشعال الموقد ثم يضع عمى منضدة خمف الموقد
أربعة أواني من زيت السمس م و رغيفا من الخبز وخميطا من العسل و الزبد و المم و بعد رش
الموقد بالمواد المذكورة يق أر الطبيب (البارو) عمى الشخص المريض تراتيل معينة يتوسل فييا الى
اآللية  ،ثم تتم التضحية بحيوان و غالبا ما يكون ذلك الحيوان خروفا،و يستند ىذا الكاىن في
تشخيصو ألعراض (المرض)murṢuعمى فحص االحشاء الداخمية لمحيوان خاصة يالحظ
تحجر (الرئة  )hašuو ندوب (الكبد  ، )kabattuأضافة الى (القمب  )Libbuو (االمعاء
 )tiranuو (المعدة ، )karšuو يتم قراءة كل الخطوط أو األشكال و األشارات الغريبة ،و أي
نقص يظير فكل ىذا يمثل عالمة عرافية ،و بيذه الطريقة سوف يكون الع ارف (البارو) قاد ار
عمى معرفة االحداث التي ستمر عمى البالد أو التي ستحدث لمناس أفرادا و جماعات،وفق ما
أجراه من فحوصات عمى الحيوان الذي تمت التضحية بو،اذ كان يالحظ الصحة الجسدية
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لممريض من خالل مايراه عمى أعضاء الحيوان من عالمات أعتالل صحي يتنبأ أو ينذر بو
الفأل ،و في بعض الحاالت كان يضحى بأكثر من حيوان اذا كانت عالمات الفأل سيئة أو
مشكوك بيا

()12

و أن معرفة الطبيب البارو لكل تمك االقسام الدقيقة من االحشاء الداخمية لمحيوان تؤكد الى أنو
كان عمى درجة عالية من العموم المعرفية في مجال التشري الطبي لمحيوانات ،كذلك كان ىذا
الطبيب يتمتع بمقدرة عمى قياس نسبة االنحراف و التشوىات أو االعراض المرضية ،و ىذا يدل
عمى معرفتو بما يطمق عميو اليوم بـ (عمم االمراض )Pathology

()13

و كان ىذا الصنف من الكينة االطباء يمارس عدة أنواع من العرافة الطبية مثل عرافة مراقبة
حركات الحيوانات التي تدعى بالمغة األكدية بـ (داگل اصوري  )dagil issuriو التي من
تعاليميا أن يترافق الحدث المراد التنبؤ بو مع وقت و زمان القراءة أي عندما يريد الطبيب العراف
أن يتنبأ بمصير شخص مريض فيجب أن يراقب حركات الحيوانات القريبة منو مثل :اذا نعق
غراب عن يمين رجل فان المريض سوف يموت،و اذا نعق عن يسار رجل فان خصمو الذي
يعرفو سيبكيو،كما مارس أطباء (البارو) عند البابميين عرافة قراءة خطوط الوجو

()14

و ىي

ضمن القراءة الطبية لييئة المريض ،اذ يتم االستدالل عمى نوعية العمة المرضية التي تصيب
االنسان من خالل ما يظير عمى أجزاء الجسم المختمفة مثل وجيو ،يده ،رجمو ،جذعو،فمثال اذا
:كانت ذراعو االيمن ممطخة بالسواد و كان لسانو معقودا فانو سيموت ،و أذا كان وجيو أحم ار
فانو سيموت،أما اذا كان وجيو أبيض فانو سيشفى

()15

كما دخمت االعداد في العرافة الطبية

،فمنيا ما يتعمق بعدد مرات العالج أو منيا ما كان يرتبط بمدة حضانة المرض و وقت
الشفاء

()16

و شاعت لدى ىذا النوع من األطباء أيضا عرافة التنبؤ عن طريق تصاعد الدخان

()17

و كانت بعض أنواع العرافة الطبية تنظم وفق سالسل في نصوص طبية خاصة بالتنبؤ بكل
حالة من حاالت التشخيص و المرض ،لذا فقد وصمتنا بعض تمك السالسل و منيا السمسمة التي
تتنبأ بالجنين التي دعيت بـسمسمة ( )šumma izbuأي (أذا الجنين)

()18

و كثي ار ما أستخدم الطبيب من صنف (البارو) بعض المواد خاصة من العناصر الطبيعية مثل
الماء الذي يمزج مع مواد أخرى كالزيت في قدح التكين لمحصول عمى نتيجة عالجية
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()19

ب-الطبيب المعزم (األشيبو :)āšipu
األشيبو ىي  :مفردة أكدية تعني المعوذ أو طبيب التعويذات أو ىو الكاىن المعزم الذي يقوم
بقراءة التعاويذ و طرد المرض من أجساد المرضى من الناس،و دعي أيضا بـ (طب الكيانة أو
التعزيم

أو

طرد

الشر)

()20

و

غالبا

ما

كان

الكاىن

من

صنف

الـ

(مشماشو : )MAšMAšUو ىي مفردة سومرية االصل و تعني أيضا الكاىن المعزم الذي يق أر
التعازيم و ينطق بالطقوس

()21

يقوم بنفس عمل (األشيبو) كونيم المختصين بقراءة التعاويذ لشفاء

الناس،و كان الطبيب (األشيبو) يؤدي أنواع متعددة من الممارسات الكينوتية السحرية لشفاء
المرضى ،منيا مثال

((يأخذ حمال و يضعو الى جانب المريض في الفراش ثم يمرر سكينة

خشبية عمى رقبة المريض و بعدىا ينحر رقبة الحمل بسكين نحاسية ،و يمبس الحمل مالبس
المريض و يبكي عميو في محاولة منو لشفاء المريض))

()22

و كانت ألوان المالبس التي يرتدييا كينة ىذا الصنف من االطباء ذات أىمية في أتمام الطقوس
بنجاح ،أذ كانوا يرتدون أثناء عمميم مالبس ذي لون أحمر كون ىذا المون يساعد عمى طرد الشر
و يعالج أمراض جسدية مثل الحصبة ،و يشير أحد النصوص الى أن الرداء االحمر الذي كان
يرتديو الكاىن أثناء تأدية لطقوس شفاء المرضى يدعى بـ( نخالبتو  ) Naḫlptuو نق أر في ما
يخص الرداء المذكور مانصو:
((الثوب االحمر،المسمى نخالبتو المخيف لبستو ضدك و وضعتو عمى جسدي المقدس
و لبست ثوبا آخر أحمر المون مميئا بالرعب))

()23

و من الطقوس العالجية األخرى التي يقوم بيا (االشيبو) لمعالجة الناس دورانو حول فراش و
سرير المريض في بيت األخير  ،أو يدور فوق سط

البيت ،و في بعض الحاالت يأخذ

(االشيبو ) المريض و يدخمو الى كوخ من القصب و يتم ىذا الطقس االستشفائي في البرية أو في
المقابر،كما تضمنت تمك الطقوس أيضا قيام كاىن ىذا الصنف بأفزاع المريض أو صفعو أو
الصراخ عميو ،و بحسب معتقدات سكان بالد الرافدين كانت تمك االمور أحدى طرق طرد المرض
من أجسام المرضى،و أيضا أستخدم ىذا الصنف من االطباء مبدأ التعويض و ىي طريقة تقديم
(البديل  (pūḫuلشفاء المرضى ،أذ يتم التضحية بحيوان يكون بديال عن المريض ،و ىو بمثابة
فدية يقدميا الطبيب (االشيبو) عن المريض حتى يخرج المرض من جسده ليحل في جسد
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الضحية و يترك جسد المريض،و أيضا أستخدم االشيبو في عالج مرضاه طريقة دفن دمية من
الشمع تشبو المريض في المقبرة ليعيد الشر الذي حل بالمريض الى مكانو في عالم االموات ،أو
لكي يقوم بأييام الشر الذي حل بجسد المريض بأن المريض قد مات و دفن

()24

و تذكرالنصوص المكتشفة أن التضحيات التي كانت تقدم كبدائل لمناس المرضى قد أقتصرت في
الغالب عمى الحيوانات المدجنة خاصة الخراف و التي كان يشترط أن تكون أجسادىا سميمة من
الناحية الصحية و الخمقية ،أي اليوجد بيا أي تشوه،عمما أن قراءة الطوالع بيذه الطريقة قد أنتقمت
الى اليونانيين عن طريق آسيا الصغرى حتى أنيم قد دعوا الكينة الذين يمارسون ىذه العممية بـ
(كينة الحضائر)  ،و قد وصمت االفكار الرومانية المتأثرة بعمم الطوالع الرافديني الى العصور
الوسطى

()25

كما تأثر العرب قبل االسالم بيا أيضا ،أذ أتخذوا نفس الخطوات في عمميات

التضحية باالشخاص و الحيوانات فقد كان يتطمب من المضحى بو أن يكون شابا و سيما و غير
معاق ،و يسري ىذا عمى الحيوان أيضا فكانوا يختارون في االغمب جمال أبيضا لمتضحية بو
()26و أن بعض جوانب تمك المعتقدات التزال موجودة في أيامنا الحاضرة ،بالنسبة لمتضحية
بالحيوانات 0
و كان ليذا الصنف من االطباء مكانة رفيعة في مجتمع بالد الرافدين ،فقد أعتقد السكان أن
(األشيبو) يقوم بدور الوسيط بين المريض و االلو لمعالجة المرضى و أنو ينطق بكممة االلو

()27

أذ يتضمن عمل ىذا النوع من األطباء تشخيص المرض و يتم ذلك بتحديد العضو المصاب من
جسم المريض،مع ذكر أسباب المرض سواء أكانت شيطانية أو عقوبة أليية  ،أذ أن التعزيم
الذي يقوم بو الطبيب (االشيبو) ىو :أول أجراءات التداوي الديني بعممية طرد الشر االذي دخل
جسد المريض ،لذا فأن كل الطقوس التي يقوم بيا الطبيب المذكور تتم بقراءة تعاويذ معينة أعدت
ليذا الغرض،كما كان يعطي المريض بعض األدوية ذات الطابع السحري مركبة من المخاط و
المواد العفنة بل و حتى البراز ،لتعمل عمى ىزيمة الشر الذي أصاب الجسم

()28

،فقد كان

الطبيب المعزم يستخدم في عممو الطبي نوعا من السحر الكينوتي المفيد و النافع لمعالجة
المرضى ،ليذا فقد كان ىذا الطبيب يقوم بالعمل الذي يمارسو أطباء االختصاصات النفسية في
الوقت الحالي،و ىذا ما أكدتو فؤول المعالجات الطبية و التي نق أر منيا مانصو:
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((اذا رأى المعزم كمبا أو خنزي ار أسود فسيموت المريض،اذا رأى المعزم خنزي ار أبيض فسيعيش
المريض،أذا سقطت أفعى عمى فراش المريض فسيشفى ذلك المريض،اذا سقطت عقرب عمى
مريض فأنو سيموت في اليوم العاشر ،اذا الزمت عقرب من غير أنقطاع وسادة مريض فأن
مرضو سيتركو ،اذا صرخ رجل مريض بغير انقطاع جمجمتي جمجمتي فأنيا يد االلو ،اذا ما
تألم من رأسو و أحمرت عضالت حاجبيو و يديو و رجميو و أخذت تحرقو فأن تمك ىي يد أحد
اآللية و سيعيش ،اذا كان حاجباه أبيضين و لسانو أبيض فأن مرضو سيطول لكنو
سيشفى،أذا أستمر المرض أربعة أيام و بقي المريض يضع يده عمى بطنو (من شدة االلم ) و
كان وجيو مصف ار فأنو سيموت،أذا بعد أربعة أو خمسة أيام ظل يعرق فسيخف المرض،اذا
كانت حممتا ثديي أمرأة حامل مصفرة فأنيا ستسقط ما في بطنيا))

()29

و كانت أعمال الطبيب األشيبو بشكل عام في مختمف العصور تتمخص بما يمي:
-1

تحضير ما يتطمب من مواد لمقيام بممارسات لرقية المصابين عن طريق قراءة التعاويذ و
عمل التمائم من أنواع مختمفة من المواد العضوية كالخشب و القماش و بعض
الموادالمعدنية و الطين000الخ0

-2

عمل أربطة من الخيوط ذات االلوان

المختمفة لربط المواد العالجية و الوصفات

المحضرة سمفا عمى المناطق المصابة في جسم االنسان المريض ،أذ نق أر مثال(( :أنسج
صوفا أحمر و صوفا أبيض ثم عمل حبال،و عقد سبعا و سبع عقد أخرى و ربط
العقاقير بصوف أحمر و كرر التعويذة سبع مرات،و ربط التعويذة الممفوفة عمى الجبين
بالحبل ،و اذ عمل كل ىذا فان المريض سوف يعيش))
-3

()30

تييئة التماثيل اآلدمية التي تبدو أشكاليا قريبة من أشكال الضحايا المصابين لغرض
أبعاد خطر الموت عن المريض0

-4

االشراف بشكل مباشر عمى تييئة ضحية حيوانية لمتضحية بيا كبديل عن الشخص
المريض0

-5

القيام بممارسات و أنشطة سحرية بضمنيا خمط االدوية خاصة المكونة من االعشاب
بالماء0

-6

0تطيير األماكن الخاصة في المعبد ليتم فييا معالجة المصابين من الناس0
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-7

0تحضير كل ما تحتاجو طقوس طرد المرض من مواد تدخل في عممية عمل االدوية أو
تبخير المكان الذي تجري فيو تمك الطقوس و رشو بالماء أو فيما يتعمق بالمباس الذي
يرتديو الكاىن أثناء تأدية عممو ،فقد كان ذلك الكاىن يمبس رداءا ذي لون أحمر  ،ثم
تبدل الى المون االبيض عند أطباء الـ (آزو  /آسو) و ىو نفس المون الذ يرتديو أطبائنا
اليوم

()31

و يبدو أن (البارو) و (االشيبو) قد حاوال أن يستمران بمنافسة الطبيب

السريري أي (اآلزو/اآلسو) خاصة عند اآلشوريين ،لذا أدخموا الفمك و التنجيم لممساعدة
في تشخيص االمراض و محاولة عالجيا ،فربطوا بين كل جزء من أجزاء الجسم البشري
و بين برج من االبراج االثني عشر ،و ربطوا النجوم بالوالدات و بالموت والشفاء و
السعادة

()32

و كانت عالقة األطباء من صنف (البارو) و (االشيبو) مع االطباء من

صنف (االزو /اآلسو) في بالد الرافدين مثل عالقة (أبوقراط) مع كينة االلو
()Asclepiusعند قدماء الرومان

()33

و عالج االطباء الكينة من االصناف المذكورة

مختمف االمراض خاصة النفسية منيا أذ أنيم عالجوا حالة طحن االسنان أثناء النوم ،و
يرجع االطباء الكينة من البابميين سبب طحن االسنان الى تأثير السحر التعاطفي
المتصل بالعداوة ،لذا فأن أستخدام جمجمة بشرية في أعتقادىم يؤدي الى موت تمك
العداوة ،أذ نق أر (( اذا رجل يطحن (أو مشابك) أسنانو في نومو،أنت تأخذ جمجمة
أنسان و تغسميا ثم تدىنيا بالنفط،و لسبعة أيام يبقى المريض عمى سريره في الظل
وكل يوم قبل أن ينام ىو يقبل تمك الجمجمة لسبع مرات ،سوف يتعافى))،

()34

الطبيب (المعالج الجسدي)
الـ (آزو /AZUآسو :)asȗ
ان أصل المفردة األكدية الـ (آسو )asȗالتي تعني الطبيب ىو تعبير عن المفردة السومرية الـ
(  )AZUاألقدم تأريخيا ،والتي تعطي معنى العارف بالماء الذي يستخدم السوائل في عالج
المرضى ،و التي تعود بتأريخيا الى حوالي األلف الثالث قبل لميالد

()35

يبدأ عمل ىذا الصنف

من األطباء بعد أنتياء عمل الطبيبين (البارو و األشيبو) ،أذ يقومون بترميم الجزء المادي من
األنسجة التي تضررت من المرض الذي أصاب المرضى ،عن طريق المعالجة بالمواد العشبية
المستخرجة من النباتات و المستحضرات الحيوانية و بعض المواد المعدنية التي فقدىا المريض
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أثناء مرضة

()36

و من المواد التي أستخدميا الطبيب الجسدي ،ىي مواد حيوانية و تشمل

منتجات االلبان والحميب و صدفة السمحفاة و أمالح معدنية مثل مم الطعام و نترات البوتاسيو،
و مواد نباتية مثل نبات اآلس و الزعتر و الصفصاف و ثمار بعض النباتات مثل التين و
الكمثرى ،كما أستعمل الطبيب (اآلسو) أيضا أوراق و أغصان و أثمار األشجار و جذور
النباتات ،و كذلك أستعمل العسل و الماء و البيرة وبعض أنواع العصائر في عالج أجساد
المرضى ،و ورد أستعمال نبات الخشخاش بكونو مادة مخدرة ،عمما أن تك المادة كانت عممية
أستخداميا في تحضير الدواء حك ار عمى أطباء المعبد من (البارو و االشيبو ) في العصور
السومرية المبكرة ،وىذا ما ذكرتو بعض النصوص السومرية التي تعود بتأريخيا الى حوالي
( )3000سنة قبل الميالد،
المختمفة خاصة

()37

و كانت األدوية المستخرجة من االعشاب و مواد الطعام

الفواكو و الخضار أكثر أنتشا ار و أوسع أستعماال ،اذ بمغت كميات

المستحض ارت المستخرجة منيا بالمئات ،و كان ىناك أستعمال لمنباتات النادرة التي كانت في
الغالب غير متوفرة محميا ،لذا كان يصار الى جمبيا من مناطق بعيدة نسبيا ،كما زرعت بعض
النباتات الطبية المحمية في مزارع خاصة،و أن أحد أسباب االىتمام بالمواد الغذائية و النباتية
كان بسبب أستعماليا في معالجة االمراض التي تتطمب حمية غذائية خاصة ،فقد كان االطباء
يوصون مرضاىم بأكل أنواع معينة من الفواكو و الخضار النباتية مثل التفاح و االجاص و
البصل و الثوم و الجزر و الحنطة الرومية ،و كذلك مختمف أنواع العصائر و الدبس و شراب
الشعير لقدرتيا عمى عالج الكثير من االمراض  ،كما أستخدم في تصنيع االدوية مختمف أنواع
االسماك النيرية و البحرية ،أضافة لدم الحيوانات ،و مشتقات ألبانيا من الحميب و كذلك
لحوميا و عظاميا ،و دخمت لحوم الطيور و بيضيا أيضا في ىذا المجال الطبي،كما كان
لألحجار مكان في تحضير تمك الوصفات ،أذ أستخدم الجص و الكمس و الكبريت و الشب و
النحاس و االمالح المعدنية و القصدير و الصوديوم أيضا،و بذلك يمكننا أن ندرك فضل أطباء
بالد الرافدين في الوصفات الدوائية المعاصرة التي تعود بجذورىا الى عبقرية ما أنتجوه من عمم
االدوية و المستحض ارت الطبية

()38

و كانت شجرة (األرز) من أىم األشجار التي تم تحضير

الدواء منيا ،و ىي الشجرة التي تنمو في المرتفعات الجبمية ،اذ تتميز تمك األشجار بكونيا كبيرة
الحجم و دائمة الخضرة و بطيئة النمو و ثمارىا من النوع المخروطي،لذا فقد حضر الطبيب الـ
(آزو  /آسو) من أخشابيا عدة مواد طبية مثل (زيت ىيدرات التربنتين) و ىو عالج شائع
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ألنواع الزكام و السعال و عالج الروماتزم،كما ذكرت النصوص اآلشورية شجرة أخرى كانت ذو
أىمية خاصة دعيت بشجرة (العرعر) وىي من الشجيرات ذات النبات الشوكي و يدخل ورقيا و
ثمارىا و القمم الطرفية فييا في المعالجات الطبية،أذ تحتوي االوراق و االثمار عمى (زيت
العرعر) المفيد في معالجة االسيال ،أذ يستخدم مع أوراقيا المطحونة كمضاد حيوي لأللتيابات
الجمدية و الجروح المتقيحة و توسيع القنوات البولية و تنقية الدم و طرد الغازات،كما حضر
الطبيب المذكور من شجرة (الكاد) بعض المواد و المستحض ارت الطبية لمعالجة األكزيما و
جرب المواشي ،و أيضا أستخرج عدد من المواد من أشجار و نباتات أخرى منيا عمى سبيل
المثال نبانات الزعرور و شجر السرو لمعالجة وقف النزيف و التشنج و االنيميا و السعال
الديكي و األسيال ،و كان مسحوق ثمار تمك الشجرة يستخدم مع الماء لتسكين آالم المثة و
االسنان بأستعمالو كغرغرة ،و يعمل ذلك المسحوق ايضا عمى أدرار البول و التأم الجروح كونو
مضاد حيوي مطير

()39

لقد كان أطباء ىذا النوع يشخصون المرض ثم يعدون الوصفات الطبية

لمعالجتو وفق منيج قد تدربوا عميو سابقا ،فمثال أذا أصاب المعدة أنتفاخ كبير و ألم مع تقيء
يتم معالجة ىذه الحالة المرضية بتناول الكيك المطحون المشوي و يمنع المريض من تناول
العسل أو الدىون أو البصل أو الثوم أو بذور الرشاد ،و يجب أن ال يستحم و سوف يتعافى،
كما عرف االطباء المذكورين أمراض داء السكر و الجذام و التايفوئيد و شخصوا أيضا مرض
التراخوما

()40

و برعوا بعمم التشري

و معرفة االعضاء الداخمية مثل القمب و تعامموا مع

ا العصاب و شخصوا أوتار العضالت و النسيج و أمراض الرئة و الزحار االميبي ،أذ كان من
شروط ىذا المرض االخير ىو االسيال و ميزوا بينو وبين مشاكل عدوى ألتياب القولون
التقرحي،عمما أن الزحار االميبي كان مرضا شائعا في مناطق جنوب بالد الرافدين القديمة ،و
أيضا عرفوا مرض ألتياب الكبد،و أستخدموا في عالج تمك االمراض وغيرىا مواد عدة منيا البيرة
و العسل و النفط و الطحين المعجون بالماء الساخن،كما توصموا الى أمكانية تجبير االضالع
المكسورة،و عالجوا كذلك السل الرئوي الذي دعوه بـحمى الـ (، )ṣētuو أشاروا الى ان أعراض
المرض المذكور تتميز بالح اررة غير العالية لكن بسعال مستمر مع أجياد في األعضاء الداخمية
و خروج لعاب المريض كما تتموى أمعائو و يتدفق دم من فمو،و تعامل أطباء (اآلسو) أيضا مع
مرض المالريا و البمياريزيا و فقر الدم الذي كان من أعراضو ضعف مقاومة الجسم لالمراض
و ألتياب السحايا الذي كان من أعراضو وفق تشخيص أطباء ىذا النوع صعوبة المشي و
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تصمب األطراف و أرتخاء السيقان لتأثيره عمى الحبل الشوكي و أقروا بأنو ناتج عن و باء أو
أصابة جرثومية،أما مرض الصرع فقد دعوه االطباء البابميين بـ ( )miqtuو وصفوه بمرض
السقوط ،كما شخصوا صعوبة الوالدة عند المرأة الحامل و أطمق عميو (عسر الوالدة) ،الذي
عالجوه بزيت السمسم المخموط بالماء،و عرفوا مسائل االجياد و أنواع من الحمى خاصة تمك
التي تسبب موت الجنين في بطن األم ،و التي غالبا ما كان سببيا ىو االصابة بمرض
االنكمستوما الذي كان منتش ار في مدن بالد الرافدين الجنوبية

()41

و قد ورد ذكر لبعض األجيزة

الطبية التي أستعان بيا أطباء ىذا النوع في تحضير الوصفات ،و ىي عبارة عن أواني لمخزن و
أجيزة لموزن مثل الميزان و المصافي و بعض الطاسات لخمط المواد و مباضع

()42

و المشارط

الجراحية و المنشار الطبي و المالقط و العدسات الطبية ،كما أسخدمت األبر و المبارد الصغيرة
و الشاش و الجبائر الخشبية الجاىزة لمعالجة الكسور و ألتيابات االوتار مع وصفات تدليك
االطراف و عضالت الصدر و الظير و القسم العجزي بمراىم مختمفة ،أضافة الى نصائ طبية
بممارسة التمارين الرياضية

()43

و كانت ليؤالء االطباء مراسيم خاصة يصب الطبيب بموجبيا

قاد ار عمى ممارسة المينة منيا مثال ترديد القسم أو يمين الوالء الذي يؤديو االطباء في العصر
الحاضر،كما حصل األطباء في ىذا الصنف عمى درجات و مراتب تحددىا طبيعة الميام التي
يقومون بيا ،أذ دعي رئيس األطباء بـ (، (rab âsiو أيضا كان ألطباء (اآلسو ) مجالس
معترف بيا في بالد آشور،خاصة في العصر اآلشوري الحديث ،الذي يمثل العصر الذىبي ليذه
المينة،و نتيجة لتقدم العموم الطبية فقد ذكرت بعض المصادر أنو كانت توجد بعض المدارس
الطبية العميا المتخصصة في كل من بورسبا و الوركاء

()44

و قد لعبت تمك المدارس التي كانت

تمول من الدولة دو ار عظيما في تييئة االطباء في بالد الرافدين  ،أذ خصص لمطمبة من
االطباء الدارسين كل ما يحتاجونو من مراجع و مستمزمات دراسية مختمفة ،كما أصدرت تمك
المدارس موسوعات طبية خاصة أتاحت االمكانية لألطباء اآلشوريين والبابميين لتصنيف العموم و
تحديد االعراض و االسباب المرضية و تشخيصيا و التنبؤ باالمراض و عالجيا،و بالرغم من
أن السمطات الرسمية في بابل و آشور قد منعت تشري الجثث الغراض دراستيا ،فقد أوجد
االطباء الدارسين طريقة أخرى لزيادة معارفيم الطبية في تخصص عمم التشري

الطبي و

تصنيف االعضاء البشرية ،عن طريق ذىابيم الى ساحات المعارك أثناء الحروب و أكمال
عمميم الدراسي عمى جثث القتمى ،و عالج أجساد الجرحى ،و ىكذا ولد تدريجيا ما يمكن أن
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ندعوه بـ (الجراحة الميدانية لمطب العسكري) ( ،)45و قد دربت تمك الكفاءات الطبية في مدارس
ممحقة بالمعابد،أذ وجدت بعض األشارات التي تشير الى التعميم الطبي في األلواح القرصية
المدرسية  ،التي ركزت عمى أنواع الفحص الطبي الذي يقوم بو الطبيب الديني الـ (أشيبو) و
الطبيب السريري الـ (آزو/آسو)

()46

أذ ظيرت أرشيفات معبدية من مكتبة (آشور بانيبال) أن

ىناك ألواح كتابية تضمنت أسئمة كانت بمتناول أيدي الكينة الذين يرغبون بتعمم قراءة الطوالع
في دراستيم المعبدية

()47

و أشارت بعض المصادر الطبية الى وجود عدد قميل من الطبيبات

النسائيات الالتي ناد ار ما ذكرت أسمائين قد مارسن في الغالب معالجة االمراض النسائية الناتجة
عن المعاشرة الجنسية مثل التقرحات و االلتيابات الداخمية التي تحصل عند النساء ،أذ ورد ذكر
لبعض اآللية االناث الالتي تم تصنيفين كطبيبات مثل االلية (كوال  )Gulaالتي تحمي االجساد
من االمراض و تشفي الناس ،و يقابل ىذا شرح لعدد غير قميل من اآللية الذكور الذين كان
يتضرع الييم لمعالجة الناس من أمراضيم ،وكان الو الماء (أنكي  /ENKIأيا  )eaأىميم

()48

ونجد في أقتباس من أحد النصوص لطبيب يفتخر فيو بنفسو ممخص لمتعريف بيذا الصنف من
األطباء أذ نق أر :
(( أنا طبيب ،أنا يمكن أن أشفي ،أحمل كل مواد (الشفاء) من األعشاب،أبعد مرضا،أربط
بنفسي الحقيبة الجمدية التي تحتوي العالج،أعطي صحة،أحمل النصوص التي تجمب التحسن
،أعطي العالج الى البشرية ،تخفف ضماداتي المعقمة الجروح،ضمادي الناعم يشعر المرضى
باالرتياح))

()49

كما يوض أقتباس آخرمستوى مقدرة أطباء ىذا النوع من خالل رسالة أخرى من

العصر البابمي الوسيط تتضمن توصيات الطبيب الذي يعالج بعض المرضى و ىو يخاطب
شخص بصفة موظف كبير أذ نقرأ:
((رأي الى سيدي ] ىكذا (أقول) [ خادمك :أنا مستعد  0000المريض الذي صدره مريض
يوصف لو الضماد ،و يبقى مضمد و يأخذ جرعة،و اآلخر الذي صدره0000 ،
عشبة كانت متوفرة ،و يعرف سيدي ذلك أذا فقط عشبة وحيدة مفقودة ،وسوف لن ينجح0
أنا طمبت من حاكم المدينة أرسال العشبة الى البستاني الذي عنده سعال لكن ال يبصق خارجا
أبدا ،و يشرب جرعة و أذا تكررت ىجمات الحمى عمى االميرة  ،تأخذ جرعة من االعشاب التي
تكممت مع سيدي حوليا))

( )50
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و نق أر في رسالة تتضمن تحديد االمراض المعدية من قبل الطبيب ما يمي:
(( اكمم شيبتو ،أنا موالك (زمري -ليم) سمعت أن المرأة نانامو مريضة بالحمى ،مكثت طويال
في القصر و أتصمت بالكثير من النساء االخريات ،و اآلن أتخذوا أجراءات مشددة :يجب اال
يشرب أحد من القدح الذي شربت منو ،و يجب اال يجمس أحد عمى المقعد الذي جمست
عميو،ويجب اال يستمقي أحد عمى الفراش الذي أستمقت عميو،و يجب اال تتصل بالنساء
االخريات الكثيرات،تمك معدية))

()51

ثالثا:أىم األحكام الخاصة باالجور و العقوبات واالىمال أو األخطاء الطبية
لقد نظمت األجور و العقوبات الناتجة عن االخطاء الطبية بقانون أخذ المنزلة االجتماعية
لمشخص المريض بنظر االعتبار عند حدوث خطأ ما ،لذا فقد فرقت تمك القوانين بين المريض
من الطبقة االجتماعية الراقية الـ (أويمم  )awelumو بين الطبقة الفقيرة من الـ (موشكينم
، (muškenumو أيضا ذكرت طبقة العبيد من الـ (وردوم

، )wardumونصت تمك

التشريعات القانونية عمى حق الحكومة خاصة عند البابميين في التفتيش عمى عمل الطبيب،فقد
كانت ىناك لجنة تتخذ بحق االطباء المخالفين ق اررات العقاب البدني

()52

كما نصت تمك القوانين

أيضا عمى عدم تحمل الطبيب لمسؤولية موت المريض نتيجة لممعالجة الفاشمة ما لم يستخدم
سكينا في عممو

()53

 ،لقد ميزت القوانين الرافدينية منذ االلف الثاني في تشريعاتيا بين الطبيب

و الجراح و البيطري،لذا فقد وضعت ضوابط تنظم عمل ىذه االمينة من قبل المشرعين ،و ىذا
ما نجده في قانون حمورابي ،اذ نصت المادة ( )215من القانون المذكور عمى أن ((أذ جرى
جراح عممية كبيرة لنبيل من النبالء بمبضع من البرونز ،و أنقذ حياة النبيل،و أذا فتح محجر
عين نبيل من النبالء بمبضع من البرونز و أنقذ حياة النبيل، ،فيأخذ عشرة شيقالت من
الفضة أجرة لو،أما أذا تسبب في موت ذلك النبيل أو تمف عينو فتقطع يد الجراح)) كما ذكرت
المادة( )221من نفس القانون أنو ((أذا جبر جراح عظيم لنبيل من النبالء أو أنو عالج عضال
ممتويا فشفاه،فعمى المريض أن يدفع خمسة شيقالت من الفضة أجرة الجراح)) ،أما فيما يتعمق
بالطبيب البيطري فقد نص ذلك القانون عمى أنو ((أذا أجرى جراح بيطري عممية كبيرة عمى
ثور أو حمار،و أنقذ حياتو،فيدفع مالك الثور أو الحمار الى الجراح البيطري  6/1شيقل من
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الفضة أجرة لو)) و أيضا ورد بخصوص الطبيب البيطري أنو ((أذا أجرى عممية كبيرة عمى ثور
أو حمار و تسبب عن ذلك الموت،فأنو يعوض مالك الثور أو الحمار بمقدار ربع ثمنو))

()54

و نصت القوانين اآلشورية والبابمية عمى عقوبة األيذاء الجسددي لمطبيب الذي يتسبب بموت
مريض بقطع يده ،أذ نق أر في المادة ( )218من قانون حمورابي ((أذا سبب الطبيب و ىو يفتح
بسكين برونزية جسد مريض ما الموت ليذا االنسان،أو وىو يزيل الماء االزرق من عين
مريض ما بسكين برونزية تسبب في أعطال عين ىذا االنسان فيجب قطع يده))

()55

كما ورد في القوانين البابمية ذكر لعقوبة الجراحات المنحرفة أو الجراحات التي أجريت بمباضع
األطباء ،و أدت الى عوق المرضى ،مثل جراحات العيون و جراحات أخصاء العبيد و ما يترتب
عمييا،لذا كان الطبيب الجراح من ىذا الصنف يستخدم الوسائل العممية الصحيحة في معالجة
الجروح،أذ يقوم بغسميا بمادة من السوائل المطيرة و ىي غالبا ما تتكون من البيرة والماء
الدافيء،كما يتم أستعمال بعض المراىم المستخرجة من بعض المواد المعدنية والنباتية  ،و
أستخدم األطباء أيضا الصابون الطبي الذي تم صنعو ليذه االغراض من مرىم الرانتيج،و أيضا
ذكرت بعض الضمادات التي يييئيا الطبيب لمعالجة الضموع و تخفيف القي ،و خاصة عمميات
سحب القي من تحت فروة الرأس و قشط العظام المريضة التي تؤثر عمى الجمجمة،و من خالل
ىذه المعمومات الواردة في النصوص نستدل عمى أنو كان لمطبيب الجسدي المدعو بـالـ (آزو
/آسو) أطالع واسع وباع طويمة في معالجة مختمف األمراض ،و بيذا يكون أطباء بالد الرافدين
قد سبقوا االطباء من الفراعنة الذين سجموا مالحظاتيم عمى أوراق البردي بزمن طويل ،كما سبقوا
الطبيب المدعو (ىيبوكراتيس  )Hippocratesأذ أن النصوص اآلثارية المكتشفة تدل عمى
ورود مفردة (آزو )AZUالسومرية قبل األلف الثالث مما يؤكد عمى أن الطب الرافديني كان قديما
و موغال في القدم،أذ أشار السومريون الى الشخص العارف بالماء بـ ( ) A-ZUو التي غالبا ما
عبرت عن التكين الديني في مجال الشفاء ،فقد أكدت االلواح الكتابية أنو بحمول الـ
(3000ق0م) و ما بعده كان ىناك بدائل طبية متطورة نسبيا عن العالج الكينوتي،و كما ىو
ثابت في تفاصيل الوصفات الصيدلة التي ذكرتيا النصوص المصاحبة لتمك الحقبة الزمنية
و نورد بعض أىم المواد المتعددة التي أشارت لالطباء في قانون حمورابي و منيا :
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()56

 -1المواد(  )223-221و ىي المواد التي أشارت الى مقدار األجور التي يتقاضاىا الشخص
الذي يقوم بتجبير الكسور و الذي دعي بالمجبر
 -2المادة(  )224المتعمقة بأجور ما يدعى بالجراح البيطري
 -3المادة(  )225المتعمقة بأجرة الطبيب البيطري
 -4المواد(  )227-226و ىي المواد التي تحدثت عن الواسم أي الشخص الذي يقوم بوسم
العبيد و كان ىذا العمل من أختصاص الحالق،و تطرقت تمك المواد أيضا الى العقوبة التي
تنال الواسم في حمة تغيير شكل العبد

()57

و يبدو أن العقوبات قد ركزت عمى المخالفات الجراحية بشكل عام ،لذا نستشف من ذلك أن عمم
الجراحة و العمميات الجراحية كانت تمارس عمى نطاق واسع ،و ىذا ما أكدتو بعض اليياكل
المكتشفة في موقع (أبو الصالبيخ )الذي يعود بتأريخو الى حوالي االلف الثالث قبل الميالد أذ
أجريت عمى تمك اليياكل العظمية جراحات خاصة بالعمود الفقري

()58

الخالصة
لقد توصل أطباء سكان بالد الرافدين في مجال العموم الطبية في زمن مبكر الى نتائج غاية في
الدقة و البراعة ،سواء عمى صعيد تشخيص الكثير من االمراض النفسية التي غالبا ما تمت
معالجتيا عن طريق التكين الديني بواسطة أنواع معينة من الكينة مثل كاىن
الـ(مشماشو ) (MašMAšUو الـ (أشيبو ) āšipuوالـ (بارو )(bârȗالذين كانوا يعالجون
الناس عن طريق الرقي و التعاويذ السحرية مع أستعماليم أيضا لبعض المواد النباتية أو المواد
المعدنية في سبيل أتمام عمميم الذي يمكن تعريفو بأنو كان النواة األولى في طريق من جاء
بعدىم من المعالجن الجسديين من صنف الـ (آزو  ) AZUو الـ (آسو  ) asȗالذين شخصوا
عالجاتيم أعتمادا عمى ما كان يظيره جسد المريض من عالمات مرضية يستدل من خالليا
عمى نوع العمة و كيفية معالجتيا ،لذا فأن الباكورة األولى لمعمم الطبي في بالد الرافدين كان يعود
الفضل فييا لمكينة السومريين األوائل ثم أكتمل ىذا الطب عمى أيدي أقرانيم من األكديين الذين
طوروه و أضافوا عميو الكثير حتى أصب عمما يحتوي الكثير من المفاىيم الطبية التي غالبا ما
يتناولو الطب الحديث ،في مختمف المجاالت الطبية عمى مستوى تحضير أنواع مختمفة من
الوصفات العالجية التي أدخموا فييا مواد نباتية و حيوانية و أمالح معدنية ،أو عمى مستوى
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معرفة أولئك االطباء بمدة حضانة المرض أو ممارسة أنواع مختمف من الجراحات و كيفية
معالجتيا ،و أيصا توصل االطباء في بالد الرافدين الى أىمية االلتزام بحمية الطعام و ممارسة
الرياضة التى تقي من تدىور صحة األنسان ،و أطروا كل ىذا النتاج الطبي بقوانين و تشريعات
تحكم عمميات ممارسة منية الطب وفق ضوابط قانونية حددوا فييا حق المريض نتيجة لألىمال
الطبي ،و أجر الطبيب سواء البشري أو البيطري الذي كان يعالج الحيوانات  ،فأنتجوا بذلك أسسا
عممي ة لطب مبكر سبقوا بو من عاصرىم من االقوام و الشعوب المحيطة و أنتقمت بعض
تفاصيمو خارج الحدود ،عمما أن الكثير من تمك المفاىيم الطبية ال يزال يمارسيا أطبائنا اليوم0
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ABSTRACT
The doctors of Mesopotamia arrived in the field of medical sciences at an
early date to the results of the utmost precision and dexterity, both in the
diagnosis of many of the psychological diseases, which were often
addressed by religious speculation by certain types of priests such as priest
(MAšMAšU) (aŠipu), (bârȗ) or physical, which the physiotherapist of the(
AZU) and (asȗ) class assigned to the patient's body as a symptom of the
type of illness and how Treated, and the doctors of Mesopotamia to prepare
different types of prescriptions for the treatment of the introduction of
substances Animal and mineral salts. These doctors knew the duration of
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incubation of the disease and practiced various types of surgery and how to
treat them. They also pointed to the importance of adhering to diet and
exercise, which protects against the deterioration of human health, and
frames all this medical product with laws and legislation. Control the
operations of the practice of medicine under the legal controls in which they
identified the right of the patient as a result of medical negligence and the
salary of the doctor, whether human or veterinary, which was treating the
animals, they produced scientific foundations of early medicine preceded by
their time of the surrounding people and peoples, and moved some details
outside the borders, Note that many of these medical concepts are still
practiced

by

our
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doctors

today.

