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 رؤيــــــــة في الثقافة الشعبيـــــــــــــــــــــــــــــة المعالج الشعبي
 طالب عبـــــــد الرضــــــا كيطـــــــــــانأ.م.د. 

 كلية اآلداب/جامعة القادسية 
 2021/  7/  29تاريخ الطلب : 
 2021/  8/  17تاريخ القبول : 

 ملخص البحث   
الشعيب  يقدم البحث دراسة عن املعاجل

وعالقة ذلك مبعتقدات الناس للممارسات 
العالجية الشعبية , واجلدير بالذكر إن هذا 

فظ بشعبيته يف مجيع احناء العالج احت
, ومن أهداف البحث هي التعرف العامل

على نظرة أفراد اجملتمع للماجل الشعيب , وما 
مدى انتشاره وتأثريه يف اجملتمع , ومن نتائج 

ون أنفسهم ومنهم البحث :  املعاجل
احلجامون ال تتوفر لديهم املعرفة والدراية 
باملوانع واحملاذير اليت ال يسمح هبا تقدمي 

 العالج للمريض سواء النساء او الرجال 
 ,الكلمات االفتتاحية: املعاجل الشعيب

 احلجامة , الثقافة الشعبية
Summary of research 

 provides a study on the 

popular therapist and the 

relationship that it relates to 

people's beliefs of popular 

therapeutic practices, and it is 

worth mentioning that this 

treatment has retained its 

popularity all over the world, 

and the objectives of the 

research is to identify the view 

of members of the community 

of the popular mass, and the 

extent of its prevalence and its 

impact on the society, and 

from the results of the 

research: therapists 

themselves, including pilgrims 

do not have knowledge and 

knowledge of the inhibitions 

and precautions that are not 

allowed to provide treatment 

to the patient, whether women 

or men. 

Healer.    Popular culture,     

Cupping  

 املقدمة : 
بقدم البحث دراسة يف علم االجتماع 
الثقايف من املعتقدات الطبية الشعبية اخلاصة 
ومعتقدات الناس حول األمراض 

الشعبية وفائدهتا أو  واملمارسات العالجية
ضررها وخطورهتا , أو عدم جدواها , 
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والتعرف على خصائص املعاجلني الشعبيني 
يف ريف ناحية املهناوية كون هذه الناحية هلا 
خصوصية متثل النمط التقليدي يف 
اجملتمعات املتغرية وغري املختلطة مبجتمعات 

 اخرى . 
وهناك مصطلح تعرفه الدراسات 

عمومًا , والثقافية منها على األنثروبولوجية 
وجه اخلصوص هو املطبب الشعيب أو ) 
الطبيب ( وهو اسم فضفاض ال يقتصر 
على ممارس العالج الطيب فقط , وامنا يغطي 
فئــة أوسع تضم اىل جانب القائمني على 
العالج الطيب فعاًل , العرافني , الكهنة , 
والسحرة , فهو هبذا املعىن العام يطلق على 

ص أو األشخاص الذين يتمتعون بقوة الشخ
خارقة أو مواهب فوق الطبيعية , وقد بدء 
استخدام هذا املصطلح من جانب الرحالة 
واملبشرين لدى كتاباهتم عن اهلنود احلمر 
األمريكيني طوال القرن السابع والثامن 
والتاسع عشر , وقد حلت مصطلحات 
أكثر دقة منذ مطلع القرن العشرين منها 

املعاجل باألعشاب , أو املعاجل الطبيب 
 الشعيب . 

لقد اصبحت ظاهرة جلوء كثري من الناس اىل 
املعاجلني الشعبيني موجودة ورمبا يف تزايد 
على أرض الواقع يف زمن تقدم فيه الطب 

بشكل كبري وانتشر فيه الوعي ايضًا عرب 
وسائل االتصال احلديثة , ورمبا هناك الكثري 

يت يقف الطب من األمراض املزمنة ال
احلديث عاجزًا عنها , أضافة اىل رغبة 
املريض يف الشفاء مما جيعله يطرق كل 
األبواب طلبًا للشفاء وبناًء على ذلك 
وبسبب االنتشار الكبري لثقافة الطب البديل 
الذي بدأ يستحوذ على االهتمام العام 
واالهتمام الطيب وقد اصبح هناك اعرتاف 

منافسًا شديداً  عام بأن الطب البديل اصبح
للطب الرمسي احلديث وبالتبعية ازداد انتشار 
العالج الشعيب وتواصل ومل ينقرض بتطور 
الطب احلديث , العالج الشعيب معروف 
منذ آالف السنني وأسهم ممارسوه بقصد 
وافر يف حتسني الصحة البشرية , واجلدير 
بالذكر ان هذا العالج احتفظ بشعبيته يف 

  . مجيع احناء العامل
 املبحث االول : االطار النظري للدراســـة 

 أوالً : أمهية الدراسة : 
من العوامل اليت تعطي أمهية لدراستنا هو أن 
التداوي بالعالج الشعيب ميثل أحد القضايا 
اجلوهرية اليت فرضت نفسها على الساحة 
اجملتمعية يف اآلونة الراهنة , وهي أن بدأت 

هنا ذات أبعاد يف جوهرها قضية طبية اىل ا
اجتماعية , واقتصادية , وتنموية خطرية 
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جيعل التعاطي معها ال خيتصر على 
املشتملني بالطب وحدهم ولكن ميتد 
ليشمل خمتلف العلوم , واملهن اليت ميكن أن 
تساهم يف تفعيل دور العالج الشعيب اضافًة 
اىل اآلثار اليت ميكن أن يرتكها العالج 

وفق هذا  الشعيب على صحة املريض ,
التصور ميكن توضيح أمهية الدراسة وفق 

 الفقرات اآلتية  
يلعب املعاجل الشعيب دورًا مقبواًل يف    -

العالج والتطبيب الشعيب وذلك من خالل 
اخلربة واملهارة والقدرة واالقناع على التواصل 
مع املريض , اضافة اىل قلة النفقات اليت 

 حيصل عليها من املريض . 
غم من التقدم العلمي يف جمال على الر  -

الطب إال أن العالج الشعيب مستمر حىت 
يومنا هذا اىل جانب الطل احلديث , كونُه 
لديه القدرة على التعامل مع قضايا غيبية 
مثل السحر واملس واجلن وهي قضايا خارج 

 اطار الطب احلديث الرمسي . 
مما يعطي بعض طرائق العالج الشعيب  -

بط بالدين بشكل أو بآخر قدسية كوهنا ترت
 مثل احلجامة والرقية الشرعيـــة . 

 ثانياً : مشكلة الدراســـة 
واجه االنسان منذ بداية وجوده على األرض 
حتديات عديدة فرضتها عليه البيئة الطبيعية 

, ولعل أخطر هذه التحديات هو املرض , 
لذلك أخذ االنسان يبحث عن عالجات 

كان متداواًل بني   تقليدية تقليدية وأكثر ما
يديه األعشاب فأخذ يستخرج منها بطريقته 
اخلاصة " ادوية " وظمر أعداد من املعاجلني 
فمنهم من ختصص بطب األعشاب , 

, أو هم من أمتهن احلجامة , او الرقيةومن
األكتواء , وآالم الرأس , الرضوض , 
والفقرات وال زالت هذه املهن منتشرة يف 

ا , كون العالج جمتمعنا حىت يومنا هذ
الشعيب يتميز بوجوده واستمراره , ولو كان 

 . ري جدوى ملل كان ليستمر اىل اآلنذات غ
وعليه جند أن مشكلة الدراسة تتمثل يف 
حماولة التعرف على املعتقدات الشعبية 
وطرق ممارستها واالعتماد على العالج 
الشعيب , وذلك للكشف عن أمهية العالج 

ن ثقافات وطرق الشعيب وما يتضمنه م
وأساليب تؤثر على اجتاهات األفراد وكيفية 
مساعدهتم يف التغلب على املرض من 
خالل أشخاص هلم القدرة على ممارسة 
العالج الشعيب وتشخيص األساليب 
واملمارسات العالجية اليت هتدف لتحديد 

 اجتاهات األفراد الصحية . 
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 ثالثاً : أهداف الدراســـة 
ظرة أفراد اجملتمع للمعاجل التعرف على ن -1

الشعيب , وهل لوسائل االعالم دور يف تزايد 
 تأييد اجملتمع للمعاجل الشعيب . 

التعرف على دور املعاجل الشعيب يف  -2
تفعيل أثر العالج ومصادر اخلربات العالجية 

 اليت يتميز هبا 
التعرف على الوسائل العالجية اليت من  -3

ض بعد أن يتم خالهلا يتم التخلص من املر 
 حتديده  

التعرف على نظرة أفراد اجملتمع للمعاجل  -4
الشعيب , وهل لوسائل االعالم دور يف تزايد 

 تأييد اجملتمع للمعاجل الشعيب . 
 رابعاً : تساؤالت الدراســة 

ما هو العالج الشعيب وما مدى   -1
 انتشاره يف اجملتمع ؟

ر ما هو دور املعاجل الشعيب يف تفعيل أث -2
العالج ومصادر اخلربات العالجية اليت يتميز 

 هبا ؟ 
ما هي املسائل اليت من خالهلا يتم  -3

 التخلص من املرض بعد أن يتم حتديدُه  ؟ 
ما هي نظرة أفراد اجملتمع للمعاجل  -4

الشعيب , وهل لوسائل األعالم دور يف تزايد 
 التأييد للمعاجل الشعيب 

 خامساً : مفاهيــم الدراســـة 

العالج الشعيب : متتد جذور الطب الشعيب 
folk Medicine  يف النظم العالجية

 Primitiveداخل الثقافات البدائية 
culture   قبل عملية ظهور الطب يف

ميادين عديدة , اال أن تواجد جمال هام من 
جماالت العالج أو الطب الشعيب بقيت 
متزامنة مع الطب الرمسي اىل اآلن , وهو 

اب الذي يعول عليه يف كثري طب األعش
من األمراض , ويف اطار تعريفنا للعالج 
الشعيب , انقسم الباحثني اىل قسمني عند 
أهتمامهم لدراسة الطب الشعيب : القسم 
األول وميثلُه رودين , وستانلي وقد ميز بني 
الطب البدائي , والطب الشعيب , والقسم 
الثاين : وميثله سوليبان , وجيمس ثوبلي 

م ينظرون اىل الطب الشعيب على انُه وه
يشمل كاُل من األساليب السحرية الدينية 
واألساليب اليت تتضمن قدرًا من النواحي 
العلمية , والعالج الشعيب يبىن على جمموعة 
من املعتقدات واملمارسات اليت نشأ عليها 
ومارسها أعضاء اجملتمع اليت تتوارث من 

من  جيل اىل جيل وهي معتقدات تنحدر
الثقافة الشعبية ) مريفت العشماوي , 

1996.) 
ويشري ابو كريشة إن الطب الشعيب هو نوع 
من التداوي الذي يقوم به حمرتفون وهو جزء 
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من املعارف الشعبية الذي يستمر باستمرار 
ة واجملتمعية ) أبو  ظروف اجملتمع الطبيعي

. أما الدكتور علي (1994كريشة , 
الشعيب يتضمن  املكاوي فيذكر أن العالج

العديد من الوسائل واألساليب اليت هتدف 
اىل حتقيق الراحة العضوية والنفسية للمريض 
وهو يتضمن الوسائل السحرية والدينية 

, الرقي واحلجامة والتعاويذ وغريهااملتمثلة يف 
ويتضمن ايضاً  استخدام الوسائل اآللية 
الكيمياوية اليت تتضمن قدرًا من النواحي 

ية كالقصد والكي , وكاسات اهلوى, بالتجري
, واملواد واستخدام النباتات ومكوناهتا

( . وتشري 1994الغذائية ) علي املكاوي , 
منظمة الصحة العاملية إن العالج الشعيب هو 
حصيلة جممل املعارف واملهارات 
واملمارسات القائمة على النظريات 
واملعتقدات واخلربات املتأصلة يف خمتلف 

, سواء كانت قابلة للشرح   الثقافات
والتفسري أم ال وتستعمل يف صيانة الصحة , 
ويف الوقاية من االعتالل البدين والنفسي 

, ومعاجلته)منظمة الصحة العامليةوتشخيصه 
2014  . ) 

ويعرف العالج الشعيب تعريفًا إجرائيًا : بأنهُ 
يتعلق مبستوى معتقدات األفراد حنو املرض , 

املكان والسن واملستوى وا حتددُه عوامل 

الثقايف واالقتصادي والنوع االجتماعي 
واألفكار السائدة حول مسبباته وردود 
األفعال اليت تبدويف سلوكهم وتصرفاهتم 
ملواجهته خارج نطاق الطب احلديث 
فتشمل الطقوس واملمارسات العالجية 

 للشفاء أو املرض أو الوقاية منُه . 
 
 املعاجل الشعيب   -2

لدراسات األنثروبولوجية عمومًا , تشري ا
والثقافية منها على وجه اخلصوص اىل أن 

ال  Medicine Manاملطبب الشعيب 
يقتصر فقط على ممارس العالج الشعيب , 
وامنا يغطي جمموعة أوسع من األفراد لديهم 
القدرة على العالج الطيب يف اجملتمعات 
التقليدية من خالل مهارات ميتلكوهنا أو 

من األجداد واآلباء وبالتايل هذه  موروثة
املهنة جتلب هلم وضعًا معينًا يفرض عليهم 
احلفاض عليه ودميومته لنجدة واسعاف 
احملتاجني , وقد جتمع أكثر من صفة من 
تلك الصفاة يف شخص واحد , وقد جند هلا 
قبواًل وشهرة حملية واسعة ) حممد اجلوهري , 

2010 . ) 
ستخدم األساليب اذن املعاجل الشعيب الذي ي

والطرق التقليدية للعالج اليت ورثها عن 
أسالفه , وهناك العديد من التخصصات 
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املختلفة للمعاجلني الشعبيني الذين يتباينون 
 من حيث اخلربة والكفاءة . 

 الثقافة الشعبية 
هي كل االشكال التعبريية املنطوقة اليت 
ختتزهنا الذاكرة الشعبية , وهي ذلك الكم 

من املخزون الثقايف للشعب تناولته  اهلائل
أجيال عرب العصور املاضية حىت وصل اىل 
االيدي اليوم فتفهمت معانيه وتداولت 
مصطلحاته واستخدمت عناصره ومارست 
طقوسه فعاش فيها وعاشت فيه ومن مث  
كانت جزًء من كياهنا و سواء كانت أدباً أم 
عادات وتقاليد ومعتقدات أو معارف , أم 

ادية من صناعات وحرف وعمارة ثقافة م
 ( . 2000)موسى الصباغ , 

وتعرف الثقافة الشعبية وفق مفهوم دراستنا 
بأهنا : جمموع العناصر اليت تشكل ثقافة 
اجملتمع اليت تنتج الثقافة من التفاعالت 

اليومية بني عناصره بناًء حلاجاته ورغباته اليت 
 تشكل احلياة اليومية للقطاع الغالب منه  

بحث الثاين : املنهجية والدراسات امل
 السابقة 

اعتمدت أواًل : املنهج وأدوات الدراسة  : 
الدراسة على املنهج الوصفي التحليل من 
خالل املقابالت ودليل العمل امليداين و 
لتوفري رؤية دقيقة عن طريق تقدمي الوقائع أو 
احلقائق االجتماعية من امليدان أضافة اىل 

ة جملموعة من املعاجلني منهج دراسة احلال
الشعبيني والعشابني املوجودين ضمن جمتمع 

 البحث .
 ثانياً : جماالت الدراسة  

مشل املعاجلني الشعبيني اجملال البشري :  -
وخاصًة احلجامون والعطارون الذين يقدمون 
الوصفات العالجية الشعبية , وعلى عينة 

 من املرتددين عليهم . 
 (1جدول )                                          

 أفراد عينــة البحث                                       
 النسبــة التكرار الفئات         ت
 %20 8 املعاجلون ) احلجامون  ( 1
 %17,5 7 أصحاب حمالت بيع األعشاب  2
 %62,5     25 املرتددون على املعاجلون وأصحاب حمالت بيع االعشاب  3

 100       40 اجملمــوع   
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: اجريت الدراسة يف  اجملال اجلغرايف -
ناحية املهناوية وذلك ملعرفة الباحث باهلها 
 ولوجود اعداد من املعاجلني والعطارين فيها . 

: هو املدة الزمنية للدراسة  اجملال الزمين -
 \3\15لغاية  2020\1\1امليدانية 

2020  
 ابقة ثالثاً  : الدراسات الس

دراسة عبد الرزاق صاحل حممود : الطب 
 ( 2009الشعيب يف االسواق, 

ظهرت هذه الدراسة بنتيجة مفادها إن 
األسباب الدينية واالجتماعية والثقافية 
واالقتصادية كانت تقف وراء انتشار الظاهرة 
موضوع البحث , حسب أراء العينة من 
املعاجلني واملرضى , ومن نتائج الدراسة انُه 
ال يوجد سوق يف املوصل خيلو من طب 
شعيب وخصوصًا أسواق املركز , وان العديد 
من الصيدليات الرمسية هي نفسها تبيع 
األعشاب الطبية باعتبارها معرفة 
الصيدالنيني بطبيعة األعشاب وتركيبها 

 أكثر دقة من غريهم . 
دراسة عبد الرزاق صاحل حممود : الطب 

احلديث ,  الشعيب من منظور اطباء الطب
2007   

اعتمد الباحث على االستبيان بوصفة األداة 
الرئيسة يف مجع املعلومات والبيانات , حيث 

توصل اىل بعض النتائج منها : اعتماد 
الطب احلديث على الطب البديل سواء  

كذلك الدور  ,كان ذلك كليًا أو جزئيًا  
املهم الذي يؤديه الطب الشعيب اىل جانب 

عالج بعض احلاالت  الطب الرمسي يف
املستعصية اليت مل يتمكن الطب احلديث 
من عالجها , واستخدم الباحث بعض 
املناهج لدراستها , منها املنهج التارخيي , 
واملنهج املقارن , ومنهج املسح االجتماعي 

 ( طبيباً . 60, ومشلت عينة البحث على )
دراسة علي املكاوي : اخلدمة الصحية يف 

بعاد املهنية واالجتماعية دراسة لأل –مصر 
 والثقافية 

يؤكد البحث على وجود رصيد اعتقادي  
كبري يستند اليه الناس يف تعاملهم مع 
قضايا الصحة واملرض فهم يقصدون األولياء 
والسحرة واملطببني لعالج بعض االمراض , 
وللبيئة االجتماعية واألسرة دور  يف اختاذ 
  القرار الطيب , حيث استخدم الباحث
املنهج االنثروبولوجي , ومنهج ى دراسة 
احلالة , حيث تكونت الدراسة من ثالث 
عشر فصاًل , وظهرت بالعديد من النتائج 

 العلمية منها : 
يزداد ثراء املمارسات العالجية الشعبية  -1

يف القطاع البدوي عن القطاعني الريفي 
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واحلضري نتيجة لظروف البيئة بنوعيها 
 ي . الطبيعي واالجتماع

ظهور طائفة من املمارسني الشعبيني  -2
جيمعون بني الطب الشعيب والطب الرمسي 
يف الريف والبادية ولديهم خربات بدائية 
بالصحة , حيث فتحوا عيادات طبية ) غري 
رمسية ( واخذوا يقرون األدوية اليت تصرف 

 من الصيدليات . 
حقق املعاجلون باحلجامة شهرة جتاوزت  -3

و , وذلك بسبب كثرة االمراض الريف والبد
العصبية والنفسية , ويذكر الباحث إن هذه 
املمارسة العالجية سوف تنقرض بسبب 
اخنراط األبناء ) اجليل الثالث ( بالتعليم 
والعمل الرمسي وعدم القناعة باكتساب 

 اخلربة من اآلباء  . 
دراسة سريدار أجروف : عادات الطب 

 .2011الشعيب يف الثقافة الرتكية 
تشري الدراسة أن املعاجلني الشعبيني ومنهم 
الشامان قد استفادوا من التقاليد القدمية 
اليت تأيت من الطبيعة وذلك من أجل شفاء 
املرضى بطريقة صحية وأمنه , وتذكر 
الدراسة إنُه هناك العديد من الصيدليات 
الشعبية اليت تقوم مبمارسة دورها يف حتديد 

للمرضى , وتدور نوعية العالج وتقدميه 
أمهية الدراسة كون الطب الشعيب التقليدي 

هو نوع من القيم اليت اثبتت مدى كفاءهتا 
مبرور السنني و وقد توصلت الدراسة اىل انُه 
هناك عالقة قوية بني الطب الرمسي والطب 
الشعيب , وأثبت الطب الشعيب استمراره يف 
تركيا حلد األن رغم الثورة العلمية اهلائلة ,  
كذلك ظهرت الدراسة بعض االستنتاجات 

 منها : 
الطب الشعيب التقليدي له اتصال قوي 
ببقايا التقاليد التقليدية ) تقليد لقمان 
املداوي ( ما زال مستمر يف االناضول وهبذا 
فإن الطب التقليدي باقي ببقاء الثقافات 

 التقليدية املختلفة يف تركيا .  
السريع  دراسة لوريان واكسمان : الدليل

رعاية أطفال مرتفعات  - للعالج املنزيل
 . 2004االنودو( واشنطن)

هدفت الدراسة اىل أن غالبية املرضى 
يلجؤون اىل استخدام طب االعشاب 
فاآلباء وابناءهم يستخدمون الطب البديل 
حبكمة وبناًء على وصفات طبية ويشعرون 
بتحسن من االمراض دون آثار جانبيه 

ه ميكن اللجوء اىل وتوصلت الدراسة ان
احملاضرات اخلاصة اليت هتدف اىل التعرف 
على الطب التكميلي ) البديل ( وأيضًا من 
خالل التفاعل مع االفراد كذلك ميكن 
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البحث واالطالع على االنرتنيت للحصول 
 على املعلومة االزمة للطب التكميلي . 

املبحث الثالث : املعاجلون باألعشاب 
 الة دراسة ح –واحلجامون 

 اوالً : املعاجلون الشعبيون 
هناك فرق بني العشاب والعطار , فحني 
نقول عطار يف مفهومنا الشعيب نقصد به 
الشخص الذي يبيع البهارات املنزلية وسواها 
, أما العشاب فهو املختص ببيع وعمل 
تركيبات األعشاب الطبية املستخدمة يف 

’ العالج جبانب بيعه للبهارات وخالفها 
تواجد العشابني يف منطقة الدراسة وعن 

وجدنا قلتهم ومتركزهم يف مدينة الديوانية , 
رغم أن ناحية املهناوية توجد فيها 
املمارسات العالجية الشعبية منذ عشرات 
السنني ولدى هذه املمارسات مقبولية 
وتأييد من الناس يف املدينة , ومن القرى 
اجملاورة , ومن مناطق اخرى من حمافظة 

يوانية , حيث يوجد فيها من يعاجل الد
باألعشاب وهم القلة , واملعاجل بالكي , 
واجملرب , واملعاجل بالتدليك     ) املسد ( 
واحلجامون , وهناك عالجات اخرى 
روحانية يكتفي فيها املريض بزيارة بيت 
السيد وشرب املاء واجللوس لفرتة وجيزة يف 

يقرأ الدار أو املضيف , او الربانية ومن مث 

على رأسه بعض اآليات أو الدعاء , هؤالء 
املعاجلون سادة يرجع نسبهم اىل أهل بيت 
النيب صلى اهلل عليه وآله وهم كثر يف جمتمع 
الدراسة , بل ويف كل مناطق الفرات 
األوسط وكذلك اجلنوب , والبعض اآلخر 
يأخذ من لعاب السيد وميسح يه جزء من 

يه طلباً جسمه , أو يطلب منُه أن يبصق عل
للعالج وهذه املمارسات مقبولة من الناس 
وخاصًة عند الطبقات الفقرية والفالحني , 
ومثل هذه املمارسات تعتمد على الشهرة 
اليت حيظى هبا أسالف املمارس سابقاً ويبقى 

 حمافظاً عليها طيلة تلك الفرتة .
ولطب األعشاب مكانة عالية منذ عصور 

ن النقوش البابليون حيث وجدت العديد م
اخلاصة به , وما زالت بردية هريس , ابرايس 

( . والعشاب  2007وغريها) حممد غنيم , 
املعاجل داخل جمتمع الدراسة لديه خربة من 
املعلومات املتعلقة بالنباتات وطرق 
استخدامها ,  والبعض منهم يقوم بأعداد 

تركيبات خاصة به , ونظرًا لقلة العشابني  
 اجراء لقاءات مع يف منطقة الدراسة مت

عشابني وعطارين مبدينة الديوانية جلمع أكرب 
قدر من املعلومات عن طب األعشاب , 
حيث يذكر العشاب سيد تقي بعد أن 
رفض مقابلتنا النشغاله رغم ان زيارتنا له  
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كانت يف فرتة الظهرية اليت غالبًا مل يكون 
العمل فيها قليل وذلك لقة الزبائن , ولكنه 

نع عندما تفهم طبيعة عملنا اخريًا اقت
وتوجهنا وقدم تربيرات رفضه كون مهنة طب 
األعشاب فيها أسرار ال ميكن أن يعرفها 
اآلخرون , وذكر أن اهم شيء يف املهنة هي 
العلم والضمري , ,وعن السؤال عن أكثر 
املرتددين : قال النساء أكثر املرتددات لشراء 

ان الوصفات الطبية , وقلة من الرجال , وك
يتهرب عن طبيعة الرتكيبة وكيفية عملها 
ولكنه اكتفى لعالج أمل االسنان واللثة 
حيث تعاجل بزيت القرنفل من خالل وضعه 
يف قطن ويوضع على الضرس عند الشعور 
باألمل , وتذكر العطارة أم موسى وهي سيدة 
عجوز تبلغ الثمانون من العمر زرهتا يف 

ة حيث دكاهنا القدمي يف القيصرية القدمي

حتفظ أغراضها أو بضاعتها يف علب من 
الصفيح القدمي , ومتأل احملل بروائح خمتلفة 
جتتمع لتشكل عطرًا يشعرك بأثري من الراحة 
النفسية , تقول األم أم موسى وهي تشري 
اىل ملحوظة مهمة ان لكل مرحلة عمرية 
بالنسبة للمرأة متطلباهتا واحتياجاهتا 

الضرورية وتقول وامراضها وطرقها العالجية 
األعشاب مالزمة للمرأة يف خمتلف مراحلها 
العمرية , ويذكر الدكتور حممد أمحد غنيم 
من خالل دراساته الكثرية عن طب 
األعشاب الئحة طبية حصر فيها عدد من 
أمساء األعشاب الطبية والطرق العالجية مع 

( نذكر  2007مالحظات أخرى ) غنيم , 
تداول يف أسواقنا بعضًا منها ورمبا ما هو م

 احمللية 
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 (2جدول )
 امساء بعض األعشاب الطبية وطرق عالجها

 وقت التخزين  املصدر  تركيبـــة الوصفــــــة               استخدامه والغرض منهُ  اسم العشب
يستخدم يف عالج أمراض املعدة  زهرة البابونج

والقولون واجليوب االنفية ويستخدم 
 رة ماسك للبش

تُغلى الزهرة ويشرب مائها , أو نشم البخار يف 
حالة اجليوب األنفية أو خنلطها مع األعشاب 

 لتكون ماسك للبشرة 

 شهر شوال مصر 

يطحن جيداً ويضاف ملعقة صغرية على كوب ماء  عالج النقرس -للسعال الشوفان
 كوب ويشرب   4\3ويغلي جيداً حىت يصبح 

 الثالجة مصر

سالك البولية ومسكن مطهر للم العرعر
 للمغص 

 شوال مصر دهان موضعي

ينشط املبيض عند النساء ويزيد  طلح النخيل
 احليوانات املنوية للرجال

يطحن حىت يصبح ناعم ويضاف اىل العصري أو  
 اللنب ويستخدم يف بعض الوجبات الغذائية 

مصر ودول اخرى 
 اهلند والصني –

 
 الثالجة 

 للقوى مقوي لألعصاب ومثري العنرب 
 احلسنية 

 شوال مصر ملعقة صغرية مع أي مشروب ساخن 

خيفف من الكرستول , زيادة الكتل  فول الصويا
 اللحمية 

 شوال مصر ( يوم15ملعقة صغرية كل يوم على الريق )

 يف الرباميل مصر غلي األوراق واستخدام الزيت ازالة البذور من البشرة  زيت اخلس
 يف زجاجات مصر يغلي ويشرب ساخن لبلتقوية عضالت الق البندق

ب (  -حيتوي على فيتامينات )آ الكرفس
مقوي عام وجنسي وللمسالك البولية 

 ومينع من لدغ احلشرات

 زجاجات مصر يوضع يف املاء ويدهن به ثدي األم لفطام الطفل

 براميل اليونان  مصر  يستخدم يف جتميل البشرة البلوط
لفم والتهاباته عالج البواسري , قروح ا صرب

ويستخدم يف الفطام ويعاجل الدمادم 
 اليت تظهر يف اجلسم

 
 

 مسحات

  مصر ودول أخرى
 شوال

  

 ثانياً : احلجامون  
تشهد الدراسات العلمية احلديثة  ان العالج 
الشعيب القدمي املعروف باحلجامة يعترب دواًء 
فعااًل لبعض حاالت تكاثر امليكروب يف 

الباحثون يف علم جسم االنسان ووجد 
االحياء اجملهري جبامعة شيكاغو ان لدى 

املسبب  Staph germميكروب ستاف 

الرئيسي لعدد من االلتهابات وعلى رأسها 
االلتهاب الرؤي قدرات  فريدة ظلت جمهولة 
لفرتة طويلة من الوقت على تزويد نفسه 
مبادة احلديد , وكشف الباحثون اجلينات 

يت يتسبب هبا اليت حتكم االلتهابات ال
ستاف , حيث يقوم امليكروب بنسف 
خاليا الدم احلمراء المتصاص حاجته من 
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اجلزيئات العاملة لألوكسجني   واحلديد 
( ويذكر  hemeاملعروف باسم هيـــم ) 

العلماء أن العالج الشعيب  القدمي املتبع قبل 
عام رمبا لعب دور يف حرمان  2500حوايل 

ميكروب  ستاف من حاجته للحديد وفق 
ما أشارت اليه الباحثة تريسي روالت من 
معهد الصحة العاملي ) صالح محودة , 

 املوقع على االنرتنيت ( . 
 واحلجامة عمل طيب مادي هتدف اىل عملية
صيانة دورية للدم لكي يؤدي اىل تنشيط 
اخلاليا وازالة السموم املرتاكمة لتقوية نظام 
املناعة وتتأثر نتائج عالج احلجامة تأثرياً 
شديدًا للحالة النفسية , وأن يقتنع املريض 
بأن يكون على ثقة تامة بالشفاء , وأن يقرأ 
القرآن خبشوع وهو خاضع للعالج وعليه أن 

م الفاسد قد خرج من جسده يتخيل بأن الد
بالكامل وأن التوازن والنشاط والصحة قد 
عادت اىل هذا اجلسد ) أميان دويدار , من 
املوقع االلكرتون ( ويذكر الدكتور عبد 
املداح وآخرون إن الرباهني تتزايد على 

 Reflexجدوى املعاجلة االنعكاسية 
Lojy   ومن ضمنها احلجامة , وقد ركزت

هجية يف الطب البديل على املعاجلات املن
احلجامة وفعالياهتا يف ختفيف األمل 
واستعرضت املراجعات مخس دراسات 

جتريبية سريرية أهتمت  بفاعلية احلجامة 
( مبا فيها دراستان ذات جتارب ∙1الرطبة ) 

عشوائية ضابطة وثالث دراسات سريرية غري 
عشوائية , وقد أظهرت نتائج هذه 

ة الرطبة اليت تتسم الدراسات فعالية احلجام
بواسطة تشريح جزء من اجلسم وخاصًة 
الظهر وبني األدوية التقليدية لعالج األمل 
حيث سجلت اخنفاضًا من شدة األمل 
ومدته يف جمموعة احلجامة  ) عبد اهلل 

 البداح وآخرون , من املوقع االلكرتوين ( . 
لقد عرفت احلجامة يف العديد من 

يف شرق آسيا اجملتمعات القدمية خاصًة 
واهلند والصني , وكان اآلشوريون من أكثر 
الشعوب العربية استخدامًا هلا , وقد مارس 
املصريون القدماء العالج باحلجامة حيث 
انتشر استخدامها كوسيلة من وسائل 
العالج , وعند ظهور االسالم أصبح 
العالج باحلجامة سنه عند الرسول عليه 

أحاديث أفضل الصالة والسالم , وهناك 
صرحية هبذا اخلصوص تربة على الستني 
حديث : منها " إن كان يف شيء من 
أدويتكم خرُي ففي شرطه حمجم , او شرية 
عسل , أو لذعُه بنار توافق الداء , وما 
أحُب أن أكتوي " وقال صلى اهلل عليه وآله 
ط احتجموا فإن الدم رمبا يتبع بصاحبه 
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لسالم فيقتله " وعن االمام الصادق عليه ا
فقال " احلجامة يف الرأس شفاء  من سبع : 
من اجلنون واحلذام والربص والنعاس ووجع 

الضرس وظلمة العني والصداع ) منتدى 
 الكفيل , من املوقع االلكرتوين ( . 
 الفصل الثاين    : اإلطار امليداين 
 املبحث الرابع  : البيانات األولية 

 (3جدول )
 فراد عينة البحثتبني البيانات االولية أل

 %     التكرار   املتغري والنوع ت 
 78,5 35 ذكر النوع 1

 12,5 5 انثى
 100 40 اجملموع      

 
 
2 

 
 

 التحصيل العلمي

 12,5 5 أمية 
 5 2 شهادة االبتدائية 
 12,5 5 شهادة املتوسطة
 53 14 شهادة االعدادية

 25 10 شهادة معهد أو جامعة
 10 4 دراسات علياشهادة 

 100 40اجملموع                                          
 
3 

 
 املهنة

 5 2 عاطل 
 50 20 كاسب
 45 18 موظف
 - - عاجز

 100 40 اجملموع      
 
4 

 67,5 27 ريف   اخللفية االجتماعية
 32,5 13 حضر 

 100 40 اجملموع      
 

5  
 

 العمر
35- 44 12 30 

45 – 54 17 42,5 
55- 64 6 15 

 12,5 5 فأكثر  -65
 100 40 اجملموع      

من خالل قراءتنا  للبيانات االولية ميكن أن 
نذكر بعض املالحظات : إن العينة اختريت 

بطريقة عشوائية مشلت على استمارة استبانة 
لت العينة ∙2ومقابالت مع املرضى , شم
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انت أكرب العينة من ( فردًا , وك40على ) 
(  وأغلبهم %( , 78,5الرجال ونسبتهم ) 

,  اما النساء فكانت من الكسبة واملوظفني 
أما اخللفية (  ∙%( 12,5)  نسبتُهن

وسجلت   االجتماعية فكانت من الريف
 % ( وكانت أعمارهم67,5أكرب النسب ) 

(سنه  وسجلت نسبتهم 54-45من ) 
( واغلبهم من محلة شهادة 42,5%)

%( , والشهادة 5االعداديـــة , ونسبتهم ) 
 %( . 25اجلامعية , ونسبتهم ) 

 املبحث اخلامس : البيانات العامة

 (4جدول) 
 يبني بداية عمل احلجامة

 % التكرار بداية عمل احلجامة ت  
 30 12 قبل سنة 1
 22,5 9 قبل سنتني 2
 15 6 قبل ثالث سنوات 3
 5 2 قبل اربع سنوات 4
 10 4 س سنواتقبل مخ 5
 17,5 7 قبل ست سنوات واكثر 6
 40 100 

 
يذكر يف كتاب مستدرك الرسائل الثالث 

( عن 11( باب )85عشر , صفحة ) 
االمام الصادق عليه السالم قوله " إذا ضار 
بأحدكم الدم فليتحجم وال يتبيغ به فيقتله " 
فإذا أراد أحدكم ذلك فليكم من آخر 

( . ومن   2017 النهار ) آل أمساعيل ,
خالل بيانات اجلدول أعاله نالحظ أن 
أكرب االجابات كانت للذين حجموا قبل 

%( , بينما الذين 30سنة ونسبتهم ) 

احجموا قبل سنتني فكانت نسبتهم ) 
%( وهذا يدلل رمبا هناك جدول 2,5

توقيتات للحجامة , وهذا يعين أيضًا أن 
اللذين يعملون يف احلجامة هم على وعي 

دراك مبا يعملون مما يؤكد أن عمل وا
احلجامة طريقة ختضع للربامج العلمي والدقة 
, وهذا غري معمول به يف جمتمع البحث  
كون عمل احلجامة  أغلب ما يكون هو 

 ألجل الثواب أو ممارسة اهلوايـة 
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 (5جدول )
 بداية استعمال طب األعشاب

 % التكرار بداية استعمال طب االعشاب ت
 25 10 واحجة قبل سنة  1
 17,5 7 قبل سنتني 2
 42,5 17 قبل ثالث سنوات 3
 = - قبل أربع سنوات 4
 - 0 قبل مخس سنوات  5
 5 2 قبل ست سنوات 6
 10 4 قبل سبع سنوات وأكثر      7 

 100 40 اجملموع    

كنا نسمع من خالل احلكايات اليت تفصها 
جديت ومن عاشوا يف زماهنا إنُه إذا يعرض 

دهم اىل مرض ما يذهبون به اىل العطار اح
أو اىل املزين  ليأخذوا منًه حبة كمون أو 
حرمل وغريها من اخلبطات اليت يعملها 
العطار حسب ما يوصف له خبصوص حالة 
املريض  وهذا يدلل لنا أن حالة  التعاطي 

مع االدوية الشعبية قدمية ولكمنها غري 
,  مدروسة بالطرق العلمية عاى ما هو اآلن

( يتبني لنا 5ومن خالل القراءة للجدول )
ان عملية استعمال االدوي الشعبية يسجل 
أقبال غري منقطع رغم التطور يف علوم 

 الطب واألدوية الطبية . 

 (6جدول )
 يبني مدى اميان عينة البحث بالطب البديل عوضاً عن الطب الرمسي

 % التكرار مدى اميان عينة البحث بالطب البديل ت
 30 12 عمن 1
 25 10 ال 2
 45 18 احياناً  3

 100 40 اجملموع     

تأثري األدوية وآثارها اجلانبية الغري مرغوب 
فيها هي ظاهرة موجودة يف موع من العالج 
الدوائي . والقاعدة تقول كل عالج فعال 
هو بالضرورة له آثار جانبية , أما العالج  

باألعشاب فال آثار جانبية له أذا مت 
وقد أجابت  ,ستعماله بالطريقة السليمة  ا

%( أنه ) أحيانًا ( نؤمن 45العينة بنسبة )
بأن الطب البديل ال يعوض عن الطب 
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 %(  . 30نسبته ) الرمسي , أما من اجاب العكس فكانت 
 (7جدول ) 

 يبني أولوية األمراض اليت ميكن عالجها بالطب الشعيب
 %   التكرار   أولوية االمراض اليت ميكن عالجها  ت
 15 6 املخبت 1
 5 2 املس باجلن والتلبس 2
 17,5 7 شلع الصرة  3
 12,5 5 زلة الرأس 4
 15 6 الفصخ أو الرضخ 5
 - - مرض الفالول 6
 10 4 املربوك أو أمل الظهر  7
 20 8 احلجامة  8
 - - الكسور  9

 - - العقم 10
 5 2 أمراض مزمنة  11
 100 40 اجملموع    

يلجأ الكثري من الناس عندما يتعرضون اىل 
بعض األمراض الواردة يف اجلدول اعاله اىل 
العالج الشعيب وأغلبهم من الفئات ذات 

’ املستوى االقتصادي والثقايف البسيط 
ألسباب منها قلة التكلفة املادية أو انعدامها 
والتخلص من الروتني الرمسي , كذلك 

عة املطبب االعتياد أو التعود على مراج
الشعيب وتسجل اعلى نسبة املعاجل باحلجامة 

, وسجلت نسبة شلع الصرة %( 20) 
%(  اضافة اىل ما ذكر يف اجلدول 17,5)
(7  ) 

 
 (8جدول )

 يبني اعتقاد عينة البحث حول قدرة العشاب على تشخيص املرض
 %   التكرار   قدرة العشاب على تشخيص املرض ت 

 10 4 نعم 1
 60 24 ال  2
 30 12 أحياناً  3

 100 40 اجملموع      
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طب األعشاب موضوع يدخل ضمن علم 
النبات يشمل استخدام النباتات املخصصــة 
ألغراض طبيــة أو كمكمل غذائي , حيث  
كانت النباتات اساسًا للمعاجلــة , وعليه 
يكون العشاب ميتلك الفطرة يف معرفة بعض 

وعند السؤال  األمراض البسيطة ومعاجلتها ,
%( 60حول ذلك أجابت العينة بنسبة ) 

بأن العشاب غري قادر على تشخيص 
%( بقدرة 10املرض , بينما أجاب )

العشاب على التشخيص , يف حني باقي 
أفراد العينة يعتقدون إن العشاب أحياناً 
يصيب يف تشخيص بعض احلاالت املرضية 

 %(30وسجلت نسبة اجاباهتم )

 (9جدول ) 
 جابات عينة البحث حول طب االعشاب وجوانب تأثري على صحة املرضىيبني ا

 %  التكرار  تأثري طب االعشاب على صحة املريض  ت
 57,5 43 نعم  1
 17,5 7 ال 2
 15 6 احياناً  3
 100 40 اجملموع   

 
أحيانًا التداوي باألعشاب حيمل أضراراً 
جانبية معلومة أو قليلة غري مؤثرة على 

ومن خالل البيانات اعاله يض , صحة املر 
%( من اجابات 57,5تسجل نسبة ) 

العينة بأن هذه االعشاب هلا تأثري جانيب 
على صحة املريض , أما من ال يعتقدون 
بتأثرياهتا اجلانبية فكانت نسبتهم 

(17,5  )% 
 (10جدول )

 يبني آراء عينة البحث حول احلجامة 
 %  تكرارال رأي عينة البحث حول احلجامة ت
 35 14 طريقة عالجية مفيدة  1
 5 2 خرافات ومعتقدات خاطئة  2
 15 6 طب قدمي ليس له جدوى يف الوقت احلاضر 3
 10 4 طريقة عالجية مرتبطةباحلالة النفسية للمريض 4
 35 14 نوع من انواع العالج الديين 5
 100 40 اجملموع  
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عن الرسول  األكرم صلى اهلل عليه   
ـــــــــــــــــه قال " نعم العيد احلجامة جتلو وآلــ

(  وعن أمري  ∙3البصر وتذهب بالدماء " ) 
املؤمنني عليه السالم إنُه قال " ما وجع 
 رسول اهلل وجعًا قط إال فزع اىل احلجامة "

%( 35ومن خالل البيانات أجابت نسبة )
بأن احلجامة طريقة عالجية  من العينة

بة أجابت العينة بأن , وبنفس النسمفيدة

احلجامة نوع من أنواع العالج الديين 
مستمد من القرآن الكرمي والسنة , وهذا 
يعين إن لعمل احلجامة مقبولية خاصًة 
عندما دخلت االجهزة احلديثة للحجم , 
أما من يعتقدون بأن احلجامة خرافة 

%( 5ومعتقدات خاطئة فكانت نسبتهم )
ينة وسجلت أصغر النسب يف اجابات ع

 البحث . 
 (11جدول )

 يبني أسباب توجه الناس للمعاجل الشعيب
 %  التكرار أسباب توجه الناس للمعاجل الشعيب  ت 

 5 2 ندرة االختصاصات الطبية وخاصة تلك االمراض 1
 15 6 ضعف الرعاية الصحية يف جمال الطب احلديث 2
 25,5 9 تأثري الربامج اليت تتحدث عن الطب الشعيب 3
 15 6 بت فعالية العالجات الشعبية ومتيزها يف امليدانث 4
 25,5 9 رخص الوصفات العالجية  5 
 20 8 توفر احلرية للمريض من خالل طرح اي سؤال 6

يذكر أن نصف االمريكان البالغني يلجؤون 
اىل املعاجل الشعيب أو الطب البديل ) الطب 
الشعيب , مقاالت ( ومن املعروف أن الطب 

منذ وجود البشر يهدف اىل حماولة الشعيب 
التعامل مع ظروف احلياة البيئية اخلطرية يف 
ذلك الوقت , وبدأ البشر يف تطوير الطرق 
لتخفيف اآلالم وعالج املشاكل اجلسدية 

 والعقلية . 
%( اىل كثرة 25,5حيث اشارت نسبة )

الربامج اليت تتحدث عن األمراض  عن 

باب طريق العالج الشعيب , كذلك من أس
توجه الناس للطب البديل ثبت فعالية 
العالجات الشعبية يف امليدان وسجلت 
نفس النسبة االوىل , وسجلت نسبة 

%( انُه من أسباب التوجه اىل 20اجابات )
الطب البديل توفر احلرية للمريض من ناحية 
االسئلة اليت يطرحها والوقت الذي يراجع 

 .  فيه , وقلة أسعار املدفوعات العالجيــة
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 (12جدول )
 يبني رأي الناس اللذين يلجؤون اىل الطب البديل بسبب فشل الطب الرمسي يف العالج

 %   التكرار املفاضلة بني الطب الشعيب والطب البديل  ت 
 55 22 نعم 1
 27,5 11 ال 2
 17,5 7 أحياناً  3

 100 40 اجملموع     

الطب البديل له مكانه مقبولة يف العلوم 
, وأخذت الكثري من الدول املتقدمة الطبية 

االعرتاف به كبديل للطب الرمسي مثل 
السويد , واليابان , والصني , ودول كثرية 
اخرى , ولكن هذا ال يعين ان الطب 
الشعيب يأخذ الصدارة يف جمال الطب 
وخاصًة يف األمراض اليت حتتاج اىل تداخل 

%( 55جراحي وحتليل خمتربي , ولكن )

ينة يؤيدون بأن الناس تبحث من افراد الع
عن بديل للطب احلديث خاصًة األمراض 

( ال تؤيد فكرة 27,5الغامضة , مقابل ) 
البحث عن بديل للطب الرمسي , بينما , 

%( يرون أحيانًا الناس 17,5بينما ) 
تضطر للبحث عن منقذ للخالص مما 

 يعانون من امراض . 

 استفحال بعض االمراض بسبب املعاجل الشعيبيبني اجابات العينة حول اسباب  (13جدول ) 
 % التكرار اسباب استفحال املشاكل الطبية بسبب املعاجل الشعيب  ت 

 15 6 نعم 1
 80 32 ال  2
 5 3 احياناً  3

تقل عادًة مضاعفات الطب البديل اذا مت 
التعامل معه بالطرق احلديثة , وخاصًة 
األمراض اليت تتطلب عمليات جراحية 

, او الكسور , او مشاكل الظهر , بسيطة 
وعليه تسجل أكرب اجابات العينة بأهنا ال 
تؤيد أنًه من اسباب املشاكل الطبية هو 
تصرف املعاجل الشعيب وسجلت نسبة 

%(  , بينما سجلت اجابات 80االجابة )
من يؤيد من اسباب املشاكل الطبية هو 
تصرف املعاجل الشعيب وسجلت نسبة 

وتسجل أقل النسب  %( ,15اجاباهتم ) 
أنُه أحيانًا يكون للمعاجل الشعيب سببًا يف 

 استفحال بعض االمراض 
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 (14جدول )
 يبني رأي عينة البحث حول العالج الذي يقدمه املعاجل الشعيب دون ادراك ملضاعفاته

 %   التكرار املضاعفات اليت تنتج عن العالج الشعيب ت  
 35 14 نعم 1
 55 22 ال 2
 10 4 احياناً  3

 100 40  اجملموع    

االخطاء الطبية واردة سواء يف تشخيص 
املرض او تصنيف العالج سواء يف الطب 
الرمسي أو الطب البديل , ولكن يف الطب 
الرمسي تكون النتيجة اخطر منها يف الطب 
البديل , ألن الوصفات الطبية الشعبية هي 
خليط من االعشاب النباتية اليت ال تدخل 

صناعية , لذلك يكون أثرها أقل عمليات 
بكثري على صحة االنسان , ةقد أجابت 

%( ال يؤيدون 55عينة البحث وبنسبة ) 
%( من أفراد 35ذلك , يف حني اجاب ) 

العينة بأن املعاجل الشعيب غري مدرك متامًا مبا 
 يعطيه من خبطات طبية 

 (15جدول )
 امةيبني خربة احلجام حول عملية شفط الدم أثناء احلج

 %   التكرار   خربة احلجام أثناء عملية الشفط  ت 
 85 34 نعم 1
 10 4 ال 2
 5 2 احياناً  3

 100  40 اجملموع     

على الرغم من أن احلجامة سنه نبوية اال أن 
عدم الدراية بكيفية التعامل مع طريقة 

, (∙4) جم يؤدي اىل التهاب الكبد اليائياحل
من يعاين من  ملذلك ال ميكن معرفة حج

ومرض الكنسر , وافشل ,االلتهابات الكلوية
الكبدي , والذين حيملون جهاز منظم 
القلب . لذا على كل من يعمل باحلجامة 

عليه أن يكون ملم باألمراض العضوية , أما 
األمراض النفسية فال عالقة هلا باحلجم , 

ا خبصوص اجابات عينة البحث فإن أم
راية من يعمل %( يؤيدون خربة ود85)

%( فقط يرون أن 10باحلجامة , وأما )
احلجامون ال ميتلكون اخلربة والدراية مبوضوع 

 احلجامة . 
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 (16جدول )
 ميثل آراء عينة البحث حول الذين يستمعون اىل قراءة القرآن أثناء عملية احلجم

 %  التكرار آراء العينة حول االستماع لقراءة القرآن اثناء احلجم   ت 
 45 18 عمن 1
 35 14 ال 2
 20 8 أحياناً  3
 100 40 اجملموع  

أثبتت التجارب يف جمال الطب النفسي أن 
قرآن أثناء احلجم قرين االستماع اىل قراءة ال

%( 45, حيث أجابت نسبة )على الصحة
قراءة  من العينة إهنم يفضلون االستماع اىل

%( ال 35, )القرآن أثناء عملية احلجم
ستماع اىل قراءة القرآن أثناء يفضلون اال

%( ال يفرقون بني 20عملية احلجم , )
 . االستماع اىل قراءة القرآن أم ال

 (17جدول )
 يبني اجابات عينة البحث حول مهنة احلجام

 %  التكرار  مهنة من ميارس عمل احلجامة   ت 
 -  -   طبيب 1
 -  -   صيدالين 2
 45 18   مضمد 3
 30  12   رجل دين 4
 25 10   صاحب حمل بيع أعشاب 5

 100 40 اجملموع        

 
الطب البديل  طب مقنن حمرتم  , وهو 
معرتف به يف الكثري من دول الغرب وحيصل 
من ميتهنه على الشهادات العليا , وعندما 
يكثر الدخالء عليه يكثر اجُلهالء وتكرب 
الفجوة بني رسالة الطب البديل , ومن 

لشهرة الغري , ولألسف مل ميارسه لغرض ا

يسمع الباحث عند اجراء حبثه عن املعاجل 
وجود طبيب يعمل احلجامة , لذلك تسجل 

%( من عمل هلم 45اجابات العينة غن ) 
, ) املضمدون (  احلجامة هم من املمرضون

%( 25, و)%( هم من رجال الدين30و)
 هم من أصحاب حمالت بيع األعشاب . 
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 (18) جدول
 يبني مدى نظافة مكان احلجم وطهاته

 %   التكرار  مدى نظافة املكان احلجم أو طهارته  ت  
 20  8   نعم  1
 70 28    ال 2
 10   4    أحياناً  3

 100 40 اجملموع      

يشكو أفراد عينة البحث من بعض 
املخاوف من عشوائية مكان احلجم وأدواته 

عفات صحيه وخطورته عما ينجم من مضا
, لذلك من شروط احلجامة النظافة 
وخصوصًا نظافة املكان وتعقيمه , ومن 
املالحظ غالبًا ما تتم عملية احلجم يف حمل 
املضمد الصغري وعلى فراش سرير غري 
صحي , أو يف غرفة احلجام   ) الربانية ( 
وعلى فراش الغرفة وجوها امللوث , مما جيلب 

يه كانت للمريض مزاج غري مريح , وعل
%( ال 70اجابات عينة البحث تسجل )

%( 15يشعرون بنظافة املكان , مقابل ) 
يؤكدون نظافة املكان الذي حيجمون فيه , 

%( كانت اجابتهم بني املقبول 10بينما )
 وغري املقبول . 

 املبحث السادس : نتائج ومقرتحات 
 أوالً النتائج  : 

من خالل الزيارات امليدانية لبعض -1
مون الحظ الباحث عدم وجود املكان احلجا

املناسب ) املستقل ( الذي تتوفر فيه 
الشروط الصحية من التعقيم والتهوية 
والسرير املخصص وحافظة ادوات احلجم 
وغريها, بل يتم عمل احلجامة داخل برانية 
الضيوف , واذا كان خارج البيت فهو يف 

حمل املضمد وادواته البدائية , وال يعطي هلذا   
 العمل أمهية من اجلانب الصحي . 

احلجامون انفسهم ال تتوفر لديهم املعرفة  2
والدراية باملوانع واحملاذير اليت ال يسمح هبا 
حجم املريض  سواء النساء او الرجال , 
وكل ما يعرفه احلجام عن احلجامة هي سنه 
نبوية أوصى هبا الرسول ومن بعده من 

 األئمة . 
دم الفاسد , ومن احلجامة هو خروج  ال 3

خالل حواراهتم إهنم يسلمون أنفسهم ) أي 
املرضى ( اىل احلجام بسبب الثقة املطلقة 

 بعمله . 
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مل يفسر لدينا عمل احلجامة ال من  4
املريض وال من املعاجل بالطريقة العلمية 

 املقنعة . 
من املالحظة املهمة ان االطباء عندما  5

 تطرح عليهم فكرة احلجامة ال يعطون
للموضوع أمهية , وحسب اعتقاد الباحث 
لعد قناعتهم مبن يعمل احلجامة ومبستواه 
العلمي وختصصه ومكان العمل الذي يقوم 

 به .
 المقترحات  

مبا أن احلجامة هي واحدة من علوم  -1
الطب البديل ومعرتف هبا يف العامل العريب 
واالسالمي , لذا وجب العمل على متابعة 

اجلهات الصحية ووضع موضوعاهتا من قبل 
الشروط الصحية الالزمة للعاملني هبا 
وحماسبة املخالفني منهم  بعد منحهم اجازة 
ممارسة العمل بعد اجتياز االختبارات اليت 

 تضعها الوزارة 
العمل على وضع التعليمات  -2

واالعالنات عن فوائد واضرار احلجامة 
وارشادات للذين ال يسمح هلم بعمل 

ر األسباب وتوضيحها احلجامة مع ذك
ويفضل أن تضع هذه االعالنات يف لوحات 
االعالن عند مداخل املستشفيات واالقسام 

 الصحية . 

 المصادر العربية واالجنبية 
مرفت العشماوي , املمارسة املهنية  -1

للخدمة االجتماعية يف جمال الطب والتأهيل 
 1996, اإلسكندرية , املكتب اجلامعي , 

 . 18, ص
أمحد أبو كريشة , علم الفلكلور دراسة  -2

, دار املعارف ,  2املعتقدات الشعبية , ج
 58, ص 1994’ , القاهر

علي املكاوي وآخرون , دراسات يف  -3
علم االجتماع الطيب , مكتبة النصر للنشر 

,  1994والتوزيع , جامعة القاهرة , 
 . 34ص

منظمة الصحة العاملية , تقرير عن الصحة 
 ,  2014,  واملرض

حممد اجلوهري وآخرون , علم  -5
االجتماع الطيب , دار املسرية للنشر والتوزيع 

 . 88, ص 2010, 
موسى الصباغ , الطب واجملتمع ,  -6

دراسات وحبوث يف علم االجتماع الطيب , 
, 2000االسكندرية , املعرفة اجلامعية , 

 . 72-71ص
مريفت العشماوي , مصدر سبق ذكره  -7

  .32, ص
أبو كريشة , مصدر سبق ذكره , ص  -8

63 . 
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علي املكاوي وآخرون , مصدر سبق  -9
 .  30-29ذكره , ص 

حممد اجلوهري وآخرون , مصدر  -10
 .  63سبق ذكره , ص

موسى الصباغ , مصدر سبق ذكره ,  -11
 . 35ص
عبد الرزاق صاحل حممود , الطب  -12

الشعيب يف االسواق , دراسة ماجستري يف 
 املوصل مدينة 

عبد الرزاق صاحل حممود , الطب  -13
الشعيب من منذور اطباء الطب احلديث 

 دراسة يف مدينة املوصل . 
علي املكاوي , اخلدمة الصحية يف  -14

مصر , دراسة لألبعاد املهنية واالجتماعية 
 . 1986والثقافية , 

نوريان واكسمان , الدليل السريع  -15
ل مرتفعات للعالج املنزيل , رعاية أطفا
 . 2004واشنطن وجمتمعات األوندو , 

سريدار أحروف , عادات الطب  -16
, دار  2011الشعيب يف الثقافة الرتكية , 

 الثقافة للطبع والنشر , صفحات متعددة . 
حممد أمحد غنيم , الطب الشعيب  -17

املمارسات الشعبية يف دلتا مصر , دراسة 
ة انثروبولوجية يف قرى حمافظة الدقهلي

 . 81-79, ص 2007,

حممد أمحد غنيم , املصدر السابق ,  -18
 . 64ص 
حسني آل أمساعيل , حبث حول  -19

 11احلجامة وفوائدها , جملة املصطفى , 
 ,  2017أيلول , 

جملة الطيب , مقال اعشاب طبية ,  -20
   Al tibbi.comينظر املوقع االلكرتوين 

college  
                                                           

( هنـاك نـوعني مـن احلجامـة , احلجامـة الرطبـة  ∙) 1
الــيت تــتم بعكليــة تشــريح اجلــزء مــن اجلســم بعــد أن 

هــور الــدم الفاســد منــه , وكمــا يــتم حتديــده بدقــة وظ
أشـــــرنا يفضـــــل علـــــى املـــــريض أن يكـــــون يف طهـــــارة 
ويقــــرأ آيــــات مــــن القــــرآن الكــــرمي  , ويفضــــل قــــراءة 
فاحتــة الكتــاب , وآيــة الكرســي ســبع مــرات , ةأمــا 
احلجامة اجلافة وتسـمى يف ثقافـات اخـرى كاسـات 
اهلوى , حيث تـتم مـن خـالل تسـخني كـوب قـدح 

مــــة مثــــل الـــــديتول أو مــــاء ودهــــم اجللــــد مبـــــادة معق
الســـبريتو ومـــن مث كـــب املـــاء االســـاخن علـــى اجلـــزء 
احملـــدد مـــن اجللـــد ويـــؤدي اىل الشـــفاء وازالـــة اخلـــدر 

 واآلالم . 
 

( مت احلصـــول علـــى عينـــــة النســـاء  مـــن خــــالل  ∙)2
 تواجدُهن عند العطارين ومن املعارف 

( أغلـــب األســـئلة والدراســـة ركـــزت علـــى عمـــل  ∙)3
يف علـوم الطـب املقـنن , وكـان احلجامة وهي أسئلة 
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السبب يف زيادة االسئلة ألن أغلب الناس وخاصـًة 
ـــــــــر , 40الرجـــــــــال ذات األعمـــــــــار ) ( عامـــــــــاً  وأكث

يراجعـــون احلجـــامون ومقتنعـــني بـــبهم , لـــذلك كـــان 
االهتمـــــــام بوضـــــــع األســـــــئلة واملقابلـــــــة أكثـــــــر هبـــــــذا 

 اخلصوص. 
إن , ملــن ال يعــرف اســتخدام احلجامــة (   ∙  )4

( 120)مويـــة تعـــيد يف جســـد االنســـان الـــدورة الد
مث تنكســـر ويتحـــول الــدم اىل رواســـب علـــى , يومــاً 

ـــــدورة  ـــــد وال ميشـــــي مـــــع ال واحلجامـــــة , ســـــطح اجلل
 بدورها تستخرج هذا الدم 
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