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Abstract 

The ancient Egyptian was always keen on adapting nature to 

serve him and investing in all its plants, animals and minerals, as 

he excelled in the science of chemistry and pharmacology and the 

manufacture of pharmaceutical drugs to treat various diseases. 

The ancient Egyptian also reached the manufacture of 

pharmaceutical preparations: such as pills, tablets, swallows, 

infusions, enemas, alcoholic extracts from wines, ointments, 

paints, compound oils, drops, snuffs, pastes and fumes, as they 

were described in detail in the pharmaceutical papyri from the 

method of preparation and conditions of industry and use. The 

ancient Egyptian was always keen to adapt nature to his service. 

And investing everything in it from plants, animals and minerals, 

as he excelled in the science of chemistry and pharmacology, and 

the manufacture of pharmaceutical drugs to treat various 

diseases, and we knew this from the Ebers Papyrus and the 

Harris Papyrus. 
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 المقدمة

زائّا اٌّظطٜ اٌمس٠ُ ٠حطص ػٍٝ ذط٠ٛغ اٌطث١ؼح ٌرسِرٗ ٚاؼرصّاض وً ِا ف١ٙا ِٓ ٔثاخ ٚح١ٛاْ 

االِطاع ٚ  ِٚؼازْ وّا تطع فٟ ػٍُ اٌى١ّ١اء ٚ اٌظ١سٌح ٚ ذظ١ٕغ اٌؼمال١ط اٌسٚائ١ح ٌؼالض ِررٍف

لس ػطفٕا شٌه ِٓ تطز٠ح ا٠ثطغ ٚ تطز٠ح اٚز٠ٓ ؼ١ّس اٌٍص٠ٓ ٠ؼسٚ ِٓ اُ٘ اٌثطز٠اخ اٌطث١ح اٌّىرشفح 

وّا ٚطً اٌّظطٜ اٌمس٠ُ اٌٝ طٕاػح اٌّؽرحؼطاخ اٌسٚائ١ح: واٌحثٛب ٚاأللطاص  حرٝ االْ

ٚاٌس٘أاخ  ٚاٌٍثراخ ٚإٌّمٛػاخ  ٚاٌحمٓ اٌشطظ١ح ٚاٌّؽررٍظاخ اٌىح١ٌٛح ِٓ اٌرّٛض ٚاٌّطاُ٘

ٚاٌع٠ٛخ اٌّطوثح ٚاٌمططاخ  ٚ اٌششُ ٚاٌؼعائٓ ٚاألترطج ح١س ذُ ٚطفٙا تاٌرفاط١ً فٟ اٌثطز٠اخ 

اٌسٚائ١ح ِٓ ؽط٠مح ذحؼ١ط ٚ شطٚؽ اٌظٕاػح ٚ اإلؼررساِسائّا اٌّظطٜ اٌمس٠ُ ٠حطص ػٍٝ 

ٌى١ّ١اء ٚ ذط٠ٛغ اٌطث١ؼح ٌرسِرٗ ٚاؼرصّاض وً ِا ف١ٙا ِٓ ٔثاخ ٚح١ٛاْ ِٚؼازْ وّا تطع فٟ ػٍُ ا

اٌظ١سٌح ٚ ذظ١ٕغ اٌؼمال١ط اٌسٚائ١ح ٌؼالض ِررٍف االِطاع ٚ لس ػطفٕا شٌه ِٓ تطز٠ح ا٠ثطغ ٚ 

 .٘اض٠ػ تطز٠ح

 المبحث األول:

 مصادر معرفتنا بعلم الصيدلة عند المصري القديم
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ذؼرثط اٌحؼاضج اٌّظط٠ح اغٕٝ حؼاضاخ اٌؼاٌُ ِٓ ح١س اٌراض٠د اٌؼٍّٟ ٚ اإلٔؽأٝ 

 ٌىص١ط ِٓ األؼطاض ٚ اٌؼٍَٛ ٚ ِٓ فه ضِٛظ اٌٍغح اٌّظط٠ح إٌٝ ِؼطفح ا ٚ ِٓ شُ أزٜ

ّ٘ٙا ػٍُ اٌظ١سٌح ٚ اٌى١ّ١اء ح١س أؼررسِد ذٍه اٌؼٍَٛ فٝ  اٌىص١ط ِٓ ظٛأة اٌح١اج أ

اٌرع١ًّ ٚ اٌرح١ٕؾ ح١س ؼاػسذٕا اٌىص١ط ِٓ اٌّظازض إلورشاف اٌىص١ط ِصً اٌؼالض ٚ 

وراتاخ  –ا١ٌِّٛاٚاخ ٚ ا١ٌٙاوً اٌؼظ١ّح  – ِصً) اٌثطز٠اخِٓ أؼطاض ػٍَٛ األظساز 

 األشاض( –اٌطاحٍح 

 البرديات

ذؼثرط اٌثطز٠اخ ِٓ اوصط اٌّظازض ٚػٛحا ٚ طسلا ألٔٙا ِىرٛتح تأ٠سٜ ِٓ اذرطع 

اٌؼالظاخ فال ذؼطٟ ِعاي ٌٍشه ح١س ٚظس اٌىص١ط ِٓ اٌثطز٠اخ اٌطث١ح ِصً )از٠ٚٓ 

 واْ٘ٛ( -تط١ٌٓ –ات١طغ  –ؼ١ّس 

 ميثبردية ادويه س-

َ، ٚاشرطا٘ا األشطٞ األِط٠ىٟ أز٠ٚٓ ٦ٙٔٔاورُِشفَد فٟ لثط فٟ ػٛاحٟ األلظط ؼٕح 

١ىاظٛ ِٓ ظاِؼح ش James Henry Breasted ؼ١ّس ٚزضؼٙا اٌؼاٌُ األِط٠ىٟ

 تا٢شاض( )ٚواْ ط١س١ًٌّا لثً ذالي ػٍّح

ق.َ ٚ ذحرٛٞ ػٍٝ أػطاع 0333ذطظغ إٌٝ أِراض ٦ٙ٦ٗؽٛي اٌثطز٠ح حٛاٌٝ  

 .ذشر١ض ٚ ذطح ػالض ٌىص١ط ِٓ األِطاع تاإلػافح ت١اْ ذطٛض اٌحاالخ

  بردية إيبرس 

ِس٠ٕح األلظط ؽٌٛٙا ػشطْٚ ِرًطا  اورشفٙا اٌؼاٌُ األٌّأٟ ظٛضض إ٠ثطغ فٟ

َّد  ٦٢ٕٕٚطفح ؽث١ح، ٚف١ٙا  ٦ٔٔذحرٛٞ ػٍٝ ؼٕر١ّرًطا  ٖٓٚػطػٙا  ؼطًطا، ذُْطِظ

طخ ِطاًضا، ذشرًّ ػٍٝ أؼّاء األز٠ٚح ٌىً ػؼٛ فٟ اإلٔؽاْٚفُ   .ّؽِ
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  برليهبردية 

 6881َػصط ػ١ٍٙا تعٛاض ٘طَ ؼماضج ٚ ذُ إ٘سائٙا إٌٝ ِرحف تط١ٌٓ 

 ٚطفح ٧ِٓٔرًطا ٚػطػٙا ػشطْٚ ؼٕر١ّرًطا، ٚذحرٛٞ ػٍٝ  ٙٔ٘ؽٌٛٙا 

ْ ٠ؽرؼٍّٙا لسِاء اٌرٟ واٚذىٍَُّ ظا١ٌٕٛغ ػٓ تطز٠ح تط١ٌٓ فٟ ورثٗ ػٕس شوط اٌؼمال١ط 

اضاخ اٌثطز٠ح أٔٙا ، ٠ٚرؼح ِّا شُِوَط فٟ تؼغ ػث«إ٠ع٠ػ» اٌّظط١٠ٓ تأؼُ اٌّؼثٛزج

 .ِٕؽٛذح ػٓ تطز٠ح لس٠ّح ذطظغ ٌؼٙس اٌسٌٚح اٌمس٠ّح

  بردية كاهىن

َ فٟ أؽالي واْ٘ٛ، ٟٚ٘ تٍسج ِٓ ػٙس األؼطج اٌصا١ٔح ػشط ٦٦٢ٔفٟ اٌف١َٛ ؼٕح 

اٌٍّفد ٌٍٕظط أْ واْ تٙا ظعء  ِرظَّض ٌٍث١ططج، ٚظعء اورشفٙا اٌؼاٌُ ترطٜ ِٚٓ 

ٚطفح ذاطح تأِطاع إٌؽاء ٚذشر١ض لسضج  ٖ٘آذط ألِطاع إٌؽاء، ٠حرٛٞ ػٍٝ 

 .اٌرٕاؼً ػٕس اٌّطأج ٚظٕػ اٌطفً

 الهياكل العظيمة والمىميات

ِٓ اٌّؼطٚف أْ اٌّظط١٠ٓ وأٛا شس٠سٞ اٌحطص ػٍٝ االحرفاظ تأظؽاز أِٛاذُٙ 

اٌفحض اٌسل١ك ٌٙصٖ ا١ٌِّٛاخ ؼّح ٌٍؼٍّاء أْ ٠ظٍٛا إٌٝ تؼغ ح١ٓ ذُ ٚذح١ٕطٙا، 

فمس فحض اٌؼٍّاء ٘صٖ اٌعصس ألِطاع اٌرٟ ذرطن أشًطا فٟ اٌعؽس إٌرائط اٌراطح تا

فحًظا زل١مًا، ٚحٍٍٛا ِا اؼرطاػٛا ذح١ٍٍٗ إِا ذح١ٍاًل و١ّا٠ًّٚا، ٚإِا تٛاؼطح 

  ػسز ِٓ األِطاع اٌشائؼح  ٌّؼطفح ا١ٌّىطٚؼىٛب، فأزخ أتحاشُٙ إٌٝ اٌٛلٛف

  اِطاع اٌٍصح ( –اٌؽىطٜ  –إٌرٙثاتاخ اٌؼظُ  –إٌمطغ –ِصً)إٌرٙاب اٌعائسج اٌسٚز٠ح 
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 كتابات الراحلة

ذىْٛ ِظط زائّا ِحؾ األٔظاض ٚ اإلػعاب ٌٍطاحٍح حٛي اٌؼاٌُ ٚ ِٓ اتطظُ٘ 

فٝ  افازخ وراترٗص٠ٓ ورثٛا ػٓ ِظط ٚ ِٓ اوصط اٌّؤضذ١ٓ اٌ ( ٚ ٠ؼرثط)١٘طٚزٚخ 

ٚ ٌىٓ ِغ األذص فٝ األػرثاض أٗ اظٕثٝ ٠ٕمً األحساز  ظّغ ِظازض اٌراض٠د اٌّظطٜ

 ػٓ اٌحؼاضج اٌّظط٠ح . ذحطٜ اٌسلح ف١ّا ٔمٍٗف١عة  حؽة شمافرٗ

١٘طٚزٚخ فٙٛ ِؤضخ ٠ٛٔأٟ ظاض ِظط ٚٚطً إٌٝ اٌشالي األٚي، وّا أٔٗ ظاض  

ت١ٓ شٛاؽئ اٌثحط األؼٛز ٚظٕٛب ضٚؼ١ا، ؼٛض٠ا ٚظاٚظ تاتً ٚؼٛؼا ّٚ٘صاْ، ٚذٕمًَّ 

ٚواْ غطػٗ ِٓ ٘صٖ اٌطحالخ أْ ٠ىرة ذاض٠د اٌحطب ا١ٌٛٔا١ٔح اٌفاضؼ١ح أٚ اٌحطٚب 

َُّٙ ػمائس اٌشؼٛب اٌرٟ ٠عٚض٘ا ٚذظائض حؼاضذٙا ِٚؽاٌه  ا١ٌّس٠ح، ٚأضاز أْ ٠رف

ق.َ. ِٚىس فٟ ِظط حٛاٌٟ شالشح ٦ٗٗذفى١ط٘ا، ٚاألضظح أْ ضحٍرٗ وأد حٛي ؼٕح 

ٙط ٚٔظف، ٚتؼس ؽٛافٗ اٌسٌرا ضوة ا١ًٌٕ إٌٝ أؼٛاْ ٚٔعي فٟ األش١ّٔٛٓ ٚاأللظط أش

 ا ظاض ِٕرفغ اٌف١َٛ ٚتح١طج لاضْٚٚفٟ ؽط٠مٗ ضاظؼً 

١٘طٚزٚخ ٌُ ٠ىٓ ٠ؼطف اٌٍغح اٌّظط٠ح، فاػططَّ أْ ٠ؽرؼ١ٓ تّرطظ١ّٓ ِّا ظؼً  ٌىٓ

 . أذثاضٖ ذؼرّس ػٍٝ ػٍُّٙ أٚ ظٍُٙٙ ػٍٝ اٌؽٛاء

ِٛاػغ ِرؼسزج ِٓ ذاض٠رٗ أٔٗ اؼرمٝ ِؼظُ أذثاضٖ ِٓ وٕٙح ٠ٚمطض ١٘طٚزٚخ فٟ 

ِٕف، ٚأغٍة اٌظٓ أٔٗ اذظً تاٌُىرَّاب ٚاٌّؽع١ٍٓ فٟ اٌّؼاتس، ٌُٚ ٠ىٓ ٘ؤالء ػٍٝ 

ذاطح ف١ّا ٠رؼٍك تاٌطة  —ػٍُ غع٠ط؛ ٌٚصا ٠عة أال ٔؽٍُ تىً ِا ظاء فٟ ذاض٠رٗ 

ٌعضاػح فٟ ِظط ٚػٓ تسْٚ شٟء ِٓ اٌرحفُّع، ٚلس ذؼطع ٌصوط ا —ٚاٌّازج اٌطث١ح 

 .تٗ ٚطف ػٓ اٌرح١ٕؾاٌؼازاخ اٌّظط٠ح ٚاٌطمٛغ اٌس١ٕ٠ح، ٚلس ظاء فٟ ورا

  اآلثار 

األشاض ٘ٝ ِٓ اُ٘ ٚ اطسق ػٍٝ اٌشٛا٘س ػٍٝ اٌؼٍَٛ ٚ اٌراض٠د فٕعس اٌىص١ط ِٓ  

اٌعساض٠اخ اٌرٝ ذسي ػٍٝ تطاػح اٌّظط١٠ٓ فٝ اٌطة ٚ اٌى١ّ١اء ِصً ازٚاخ اٌعطاحح 

وطؼٝ ٚالزج ا٠ع٠ػ ٚ تما٠ا األػشاب ٚ اٌؼمال١ط اٌرٝ ٚظسخ ػٍٝ  فٝ ِؼثس وِٛثٛ ٚ

ح ٚ ا١ٌِّٛاٚاخ ٚ فٝ األشاز اٌعٕائعٜ ٌٍحّا٠ح ٚ تاٌفؼً وأد ذٍه اٌؼمال١ط فؼاٌ

   .حافظد ػٍٝ األظؽاَ ِٓ اٌفٕاء
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  -المبحث الثانى :

 العقاقير النباتية

 

 

استخدمه المصرٌٌن المدماء فً العالج فكانت اكثر سهولة و شعبٌة العمالٌر النباتٌة هً اكثر ما 

عن غٌرها و منها من هو مصري األصل و اخر مستورد من بالد كانت مصر على عاللات لوٌة 
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معها مثل)العراق و سورٌا و لبنان ( وتم فن بعض رموز أسماء النباتات ومعرفتها مثل )السرو و 

التعرف علٌة حتى االن الصنوبر والخروع( و البعض لم ٌم  

 

وكان من اهم النباتات التى كانت مستخدمة هو نبات الجمٌز حٌث استخدمت عصارته اللبنٌة فً 

عالج االمراض الجلدٌة و باألخص مرض )الصدفٌة ( عن طرٌك خلط عصارة الجمٌز مع بعض 

  مركبات الحدٌد و مواد كٌمٌائٌة أخرى و تكون على شكل مرهم موضعى

و بعض مستخلصات شجر السنط كدواء لابض لبعض امراض النساءكما استخدم  

كما وجد انهم نبات الخروع بشكل كبٌر من بداٌة العصور المدٌمه و كانت اشهر الخلطات خلط 

 الخروع بالكحولٌات العالج تسالط الشعر و المشرة

بة إلزالة التجاعٌد و ألهتمام السٌدات بالشباب و الجمال استخدمو الحنة و البخور و المستكة والحل

 وغٌرها

كما استخدمو الخس فً زٌادة الخصوبة وعالج العمم لدى الرجال ولذا ارتبط الخس باألله مٌن اله 

الخصوبة و التناسل وعرفوا أٌضا نبات الخشاش و استخدم فً الطب كمخدر و بعدها تطور االمر 

مان و الهذٌان حظر استخدامه اال الستخراج االفٌون منة الذى عندما عرف تأثٌره و انه ٌؤدى لألد

  فً حدود الطب

 

ذكره كثٌر من الُكتَّاب المتمدمٌن، ولد ذكر الكتاب الممدس أن العبرانٌٌن عندما تركوا :  البصل

مصر أخذوا ٌصبون إلى بصل مصر، ولد ذكر هٌرودوت أن العمال الذٌن اشتغلوا ببناء األهرام 

 استهلكوا منه ممداًرا كبًٌرا جدًّا
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. 

ولد ُشوهدت فً الممابر المدٌمة رسوم بالات منه وُوجد فً ٌد مومٌاء، وُعثَِر على ممدار منه فً 

جبانة هوارة، ولد ُشوهدت صور كهنة ٌمسكون فً أٌدٌهم البصل، كما شوهدت رسوم بعض 

البصل  -رواسب الخمور-كما ذكر فى بردٌة هٌرست مرهم مصنوع من )الشحم المذابح مغطاة به

لروماتزم.( لعالج ا  

 

من اهم الفواكه الصٌفٌة المحبوبة فً مصر و المدهش ان تلن الفكرة لم تكن جدٌدة بل  :البطيخ 

كانت من االف السنٌن حٌث ان اخد البطٌخ مكانه هامة فً الحضارة المصرٌة فً اكله و العالج 

  بٌه أٌضا

ظهر البطٌخ منذ عصر الدولة المدٌمة و كان ٌطلك علٌة(  Bdd.k3) 

استخدم بذر البطٌخ بعد تحمصٌه لألكل و العالج أٌضا حٌث البطٌخ ذكر فً اكثر من بردٌه  كما 

  عالجٌه فً اكثر من وصفه
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  مثل

عالج رعشة األصابع عن طرٌك طحن البطٌخ و خلطه بزٌوت و عمل ضمادة لألصابع-1   

 2-عالج االكتئاب عن طرٌك خلط البطٌخ بالنبٌذ و شربه 

 3-عالج االسهال عن طرٌك خلط البطٌخ بالجعة الحلوة أي البٌرة و شربها  

 

كما من الملفت استخدام البطٌخ فً عمل تحلٌل خصوبة للسٌدات التً ٌتأخرن فً األنجاب عن 

طرٌك خلط البطٌخ بلبن سٌدة حدٌثة الوالدة و تشربه السٌدة التً ترٌد التحلٌل أذا تمٌأت فأنها تنجب 

أ فأنها تكون عالرأذا لم تتمٌ    

و جاء فكرة ارتباط البطٌخ بالخصوبة عن 

طرٌك اسطورة االله ست و هو ٌبحث عن 

زوجه اخٌة  اٌزٌس بعد اختفت بعد لتله 

لزوجها االله أوزٌر و اثناء بحثة غضب 

بشدة فحول نفسة الى ثور و اطلك مائة على 

األرض و طرحت بطٌخ  لذا ارتبط البطٌخ 

 بالخطوبة

 

كما  ُوِجَدت ثمره فً الممابر المدٌمة:  التين

حٌث  ومنظر لجمع التٌن فى ممابر بنى حسن

جنً ر لشجااأل ٌتسلمون كان المشد لمردة

ناوله الرجال الجالسون تحت التٌن وتلمٌه، فٌت

.وٌضعونه فً الساللشجار األ  

وكان التٌن مستعماًل كغذاء وٌدخل فً 

رات طبٌة، كما كان ٌُْصنَع منه خموصف  

الطبٌة،  بردٌاتذُِكَر التٌن مراًرا فً ال ولد

مرة، وأكثر استعماله كملٌن ومسهل، وفً كثٌر من األحٌان  ٤ٗإٌبرس  بردٌةمثاًل ذكره فً  فجاء

كان ٌُحضر نوع من شراب التٌن من عصارة أو لب الثمار ممزوًجا بالبٌرة الحلوة، وكان ٌُْستَعمل 

.أًٌضا ألمراض الصدر والملب والمعدة والكبد  
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ُوِجَدت رسوم عنالٌده : العنب 

وتعارٌشه فً كثٌر من آثار الطبمة 

المدٌمة، وُعثَِر على زبٌبه بٌن 

 لرابٌن الموتى فً عدة ممابر

واشتهرت عدة مدن مصرٌة 

بصناعة النبٌذ مثل: مرٌوط 

وسمنود وتنبس ولفط وأسوان، وكان ٌوجد منه أنواع كثٌرة، وكان حصرم العنب ٌُْستَعمل فً 

لمعالجة بعض األمراض الباطنة، وكان ٌُمدَّم النبٌذ فً المواسم واألعٌاد والمجتمعات للنساء  الطب

 والبنات على السواء

 

تدلٌن المفاصل والعضالت   كما  تسكٌن األلم عن طرٌك  استخدم الصندل لدٌما فً:  صندلال

و مازال ٌستخدم لحد األن استخدم زٌت "الحبة السوداء" لعالج آالم المعدة والمغص واإلسهال  

 

كما ذكر ، األلصرمابر الصحراء الشرلٌة لمدٌنة الٌانسون فً م على بذورعثر علماء :  اليانسون

فى حاالت اإلغماء استخدمه المدماء كمنبه عطري الٌانسون فى بردٌة هٌرست حٌث  

عدة وعسر كشراب لعالج آالم واضطرابات الم(  مغلً الٌانسون)فً بردٌات أخرى  ذكركما  

و تحسٌن الصوت . البول، وغسٌل الفم وعالج آلالم اللثة واألسنان  

 

استخدم زٌت النعناع لعالج نزالت البرد، والتهابات الشعب الهوائٌة، عن طرٌك  زيت النعناع :

 إضافة لطرات من زٌت النعناع إلى كوب من الماء المغلً وٌستنشك المرٌض عدة مرات

 

: استخدم سائل الصبار الهالمى كملٌن لألمعاء و مرطب للجلد و معالج للحروق الخفٌفة جل الصبار

 كما استخدم كمانع للحمل ألحتوائة على مادة )سابوتٌن الجٌسوٌن ( الماتلة للحٌوانات المنوٌة 

ٌعتبر بذر الكتان من اكثر البذور العالجٌة اهمٌة حٌث استخدام فى خلصات عالج : بذر الكتان

  ع و البواسٌر و المروح الصل
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ب عند المدماء ٌحتاج إلى مجلداتو كل هذا لم ٌكن كافٌا فالحدٌث عن طب الثمار و األعشا  

 

 

 

 

 المبحث الثالث :

 

 العقاقير المعدنية

 

عرف المصرى استخراج المعادن منذ عصر ما لبل األسرات واستخدم المعادن بألوانها و تركٌبتها 

مثل الحلى و البناء و استخراج األلوان للرسم و التلوٌن كما نرى فً المختلفة فً صناعات شتى 

الممابر التً مازالت رائعة حتى األن كما استخدم المعادن فً صناعات دوائٌة أٌضا و سنعرض 

 اهم المعادن التً استخدمت فً نطاق واسع

  الحديد

كسدة فً التربة الذى وجد الحدٌد منذ عصر ما لبل األسرات وظهر بعدة ألوان حسب نسبة اال

ٌوجد فٌها فجد منة األحمر )الهٌماتٌت( و البنى و األسود و األصفر و ظهرت تلن األلوان فً 

 صناعة الحلى و األدوات و اهم مناجم الحدٌد تمع فً الصحراء الشرلٌة وسٌناء

التارٌخ، عصور ما لبل ترجع لولد ُوِجدت بعض عٌنات من الخرز األسطوانً الشكل من الحدٌد 

فً حجر من أحجار هرم خوفو على لطعة من الحدٌد على شكل رباط،  ٣ٖ٤ٔكما عثر  فً سنة 

رو على معول من الحدٌد من األسرة السادسة، وعثر غٌرهم من العلماء على كثٌر ٌسباكما عثر م

مر العصور علً من البماٌا الحدٌدٌة  

ى عالج األمراض الجلدٌة حٌث شاع استخدام اكاسٌد الحدٌد الصفراء و الحمراء ف  
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 النحاس

كان معدن النحاس سهل التعدٌن واالكتشاف وبدأ وجوده من حضارة البدارى وهً من اهم 

 حضارات عصر ما لبل التأرٌخ واستخدم باألخص أكسٌد النحاس األخضر )المالكٌت( 

مع بعض أحجار الزبرجد  ءاستجلبها المصرٌون فً تلن العصور السحٌمة فً الِمَدم من  سٌناحٌث 

والفٌروز، وتدلنا كتُل النحاس المعدنً التً ُعثِر علٌها فً لاو )من أعمال مدٌرٌة أسٌوط( أن 

. المصرٌٌن الذٌن أنشئوا الحضارة الماوٌة لد استخلصوا معدَن النحاس من خاماته الطبٌعٌة  

َل بها  العلماء بعُد إلى الطرٌمةمن الغرٌب  انه لم ٌصل و إلى استخالص  المصرٌٌنالتً توصَّ

أن المصري فً عصور ما لبل التارٌخ رٌزنر وسمٌث  رجح العالمان  المعدن من خاماته، ولكن

ق.م، وٌظنان أن هذه الطرٌمة التً ٓٓ٘ٗلد كشف هذا عن طرٌك المصادفة البحتة حوالً عام 

لنحاس أو بعض مستحضرات أوصلتهم إلى هذه المصادفة العلمٌة هً احتراق بعض خامات ا

الزٌنة التً تحتوي على هذه الخامات، فانفصلت منه كتل صغٌرة صفراء أسفنجٌة، أمكن طرلها 



 
INTERNATIONAL JOURNAL OF 

ADVANCED STUDIES IN WORLD ARCHAEOLOGY 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ISSN: 2785-9606 VOLUME 5, ISSUE 2, 2022, 152 – 170.  

 

164 
 

. وإعدادها إلى شرائح وآالت  

 

وهو كربونات النحاس الماعدي، وهو أهم خامات النحاس وأكثرها فً مصر وألدمها :  المالكيت

لرٌبة جدًّا من سطح األرض لد تكون ظاهرة للعٌان،  استعمااًل، وٌوجد فً مناجم سٌنا فً طبمات

ٌت ذائع االستعمال كولذلن فال ٌحتاج الحصول علٌها إلى مجهود كبٌر فً التعدٌن، ولد كان المال

فً جمٌع عصور التارٌخ المصري منذ حضارة تاسا والبداري، وكان أهم استعمال له فً عالج 

.ح، وغٌر ذلن من الفوائدأمراض العٌون، وصناعة الكحل، وعالج المرو   

:الجبس  

كان للجبس استخدام كبٌر فً الحضارة المصرٌة فأكتشف ألول مرة فً حفائر حضارة المعادى  

الحبس  حٌث كانو ٌلصمون الفخار المكسور بالجبس ونرى استخدام   

د لوكاس مناطك المحاجر التً استغلها المصرٌون للحصول على الجبس بأنها محاجر غربً   وٌحّدِ

 :اإلسكندرٌة والفٌوم، وبعض محاجر البحر األحمر. وأهم استعماالت الجبس

ةمادة الصم -1 

مادة لتخفٌف األلوان-2  

صناعة الموالب-3  
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صناعة الجبائر لعالج كسور العظم-4  

ما صنعه المصري المدٌم و تدخل فٌة مساحٌك المعادن مثل )الحبوب كما ٌجب ان نشٌر إلى 

المطرات( –الششم  –مركبات الكرٌمات  –الحمن الشرجٌة  -الضمادات  –اللبخات –الدوائٌة   

 كما وصفوا طرق التحضٌر و شروط الصناعة بالتفاصٌل فى بردٌاتهم .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العقاقير الحيوانية

 

ان فكرة استغالل الحٌوانات فً أشٌاء اكثر من األكل و الرعى لٌس فكرة حدٌثة بل هً فكرة 

لدٌمة جدا حٌث تعاٌش المصري المدٌم مع الحٌوانات المختلمة و استطاع التفرٌك بٌن األلٌف منها 

و المفترس ومن ما ٌأكله و من ال ٌأكله و تطورت لدٌة الفكرة من مجرد الصٌد و األكل الى 

لتربٌة و عمل ثروه حٌوانٌة و منها الى استخدام أشٌاء من جسم الحٌوان فً العمالٌر و العالج ا
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حٌث صنع من دهون و شحوم الحٌوانات المختلفة كاألبمار و الثٌران و الخراف و الخنازٌر 

 كرٌمات لترطٌب البشرة و دخل دمج الدهن مع المساحٌك المختلفة لعمل 

الروج( و أٌضا المراهم العالجٌة للجروح –ها الٌوم )كرٌم األساس مستحضرات الجمٌل كما نسمٌ  

كما تبٌن  من رسومهم داخل الممابر استعمال المصرٌون ثالثة أنواع من اللحم الحً إلٌماف   

ًضا للجو حتى تنمو علٌه الفطرٌات  النزٌف واللحم النٌِّئ واللحم المتعفن إذ كانوا ٌتركون اللحم معرَّ

عطونه منموًعا كدواٍء لَمن ٌحس بمرض الصدر وهذه الظاهرة تشبه فً كثٌر تلن ثم ٌجففونه وٌ

الظاهرة التً الحظها العالم) فٌلمنج (عندما ترن شوربة اللحم فً الجو فنما علٌها نوٌع من النبت 

لضى على المٌكروبات السبحٌة ومن هنا كانت النمطة األولى للكشف عن البنسلٌن وجمٌع أنواع 

لحٌوٌة فكان السبك فً هذا اجدادنا المدماءالمضادات ا  

  

كما دلت البردٌات على أهمٌة كبد الحٌوان فً العالج و كان ٌستخدم ) نٌِّئًا وجافًّا ومشوًٌّا 

ومسحولًا( وأٌضا استخدامه مرهم للعٌون ألحتوائه على فٌتامٌن )أ( كما أٌضا عالجوا به حاالت 

المتكررة االجهاض  

ولالستعمال الظاهر كمطرة جافة أو مرهم   استخدام كبد الحٌوانات للعالج ولد وصفَِت البردٌات 

للعٌون والوالع الذي نلمسه من دراستنا لتذاكرهم الطبٌة ٌجعلنا نمطع بأن المصرٌٌن لد وصلوا 

الممةَ من ناحٌة المالحظة العلمٌة الدلٌمة وأنهم لمسوا أن الكبد مفٌد لعالج العٌون وعالج حاالت 

م ٌكون هذا عن طرٌك الصدفة بل عن معرفه و مالحظه الدورة النسائٌة وتكوٌن اإلجهاض ل

 البوٌضات 

بروتٌن ( و ما  –كما استخدمو النخاع الحٌوانى لتنعٌم وفرد الشعر و هو ما نسمٌه األن )كرٌاتٌن 

 شابه ذلن

 ٌواناتوضح أن المصرٌٌن المدماء ٌرجع لهم الفضل فً ابتكار النشادر بسحك أو حرق لرون الح

 للعناٌة بالشعر

الصلع و تسالط الشعر بأستخدام دهن البط و التمساح فى هٌئة كورس عالجى ٌدهن كما عالجوا  

اٌام و بعد بٌنبت الشعر و اٌضا 4  

ما استخدموا فى عصر الدولة الحدٌثة األلماع العطرٌة المصنوعة من الشمع حٌث ظهر منظرها   

من الجدل و جاءت العدٌد من األراء حول انها بسبب معتمد فى أكثر من ممبرة و اثارت الكثٌر 

 دٌنى او استخدام للسحر و كثرت الخرافات فى تفسٌرها و لكنها بكل بساطة إنها كانت الماع

وضعت فوق رأس السٌدات و الرجال احٌانا تفوح منها رائحة ذكٌة حٌن تبدأ باألنصهار  جنائزٌة
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و كانت تتكون من دهون الحٌوانات و الشمع و الزٌوت  ة من حرارة الشمس فتغمر الرائحة الجمٌل

.العطرٌة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 نتائج البحث
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لدى المصرٌٌن المدماء و بالرغم من  العلم نستطٌع ان نستنتج من كل ما ورد فى البحث اهمٌه 

انهم هم من صنعوا معتمدهم اال انهم كانوا اكثر صدلا فى تنفٌذٌه ألن كل تعالٌم المعتمد المصرى 

نابعه من الضمٌر الفطره األنسانٌه و هذا هو اعجاز هللا سبحانه و تعالى و هو انه فطر األنسان 

الفلسفه اال انهم نفذوها بمنتهى البساطة على الخٌر و المحبه و حب الوطن و رغم عمك هذه   

لتطوٌع البٌئة لخدمتة و األستفادة بكل  المصرى  لعملعلى لوه االصٌدله و العمالٌر حٌث دلل علم 

بدلٌل استمرار الكثٌر من وصفاتهم  ما ٌحٌط به من موارد لم ٌكن مستهلن فمط بل منتج و معمر

 حتى األن بأختالف التمنٌات 

المصرى لد أسس الكثٌر من العلوم عن طرٌك األفكار المختلفة و التجربة و اإلثبات كما وجدنا أن 

فكانت الحضارة المصرٌة خٌر دلٌل للكثٌر من الحضارات الالحمة العلمى   

فاإلعجاز لدى األجداد لم ٌمف عند مبانى عظٌمة و صروح بل كانوا اصحاب علم و فلسفة و 

 انسانسة .
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 الخاتمة

 

فكان للمصرٌٌن السبك فً الكثٌر من العلوم الذى حٌرت العالم حتى األن فحفظ هللا عز وجل تلن 

الحضارة لتكون شاهد عٌان على اجتهاد و حب األجداد لوطنهم فمصر لٌست ام الدنٌا فمط بل هً 

ر الفكر البشري،  ام العلوم الفنون اٌضا رت هذه المعلومات مع عجلة الزمن وتطوُّ وازداد ولد تطوَّ

مٌل اإلنسان إلى الناحٌة المادٌة وصملها العمل البشري أًٌضا، وحاول أن ٌأخذ مما حوله من 

ملموسات ومحسوسات كلَّ ما أمكنه أن ٌستفٌد منه، وٌستعٌن به على مماومة الداء والمرض من 

ع نبات أو حٌوان أو معدن، ٌحدوه فً ذلن مالحظة دلٌمة، وأمل طموح، وعلم ٌزداد وٌتطور م

َن مئاِت األسماء من العمالٌر النباتٌة والحٌوانٌة والمعدنٌة، وفوائدها وطرق  تمدٌم المدنٌة، فدوَّ

.استعمالها  
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